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KRISLAI
Kaip tie pasakiški aniuolai 

iš dangaus.
Tegu nepamiršta.
Savais reikalais.
Kaip baisūs žvėrys.
Labai gerai.
Daugiau šviesos j kaimą.
Mano draugas nepataikė.

— Rašo A. Bimba —

Francūzijos bėdos 
ir jos kolonijos

Laoso reikalai didžiųjų 
valstybių dėmesyje

Kubos iaudis ir
liOiyn^ Bmerika51.

t Visi žinote bažnytinę pasa
ką, kaip būk anais labai senais 
laikais iš dangaus turėję neš
dintis laukan dievą užrūstinę 
aniuolai. Jų buvę daug, labai 
daug.

Panašiai dabar su šio mėne
sio 20 diena bus mūsų sosti
nėje Washingtone. Kaip ir 
tie nusidėję aniuolai, tūkstan
čiais turės nešdintis laukan re- 
publikonai. Jų vietosna susi
ję ra ustys d e m o k rata i.

(lai ir gerai laikas nuo lai
ko išvalyti Washington!) kan
celiarijas. Bent jau mums, pa
žangiems žmonėms, nė viena 
ašara per veidą nenubėgs dėl 
to liūdno “vargšų” republiko
nų likimo.

_ :__ t
Bet kaip bus su naujaisiais 

“aniuolais”? Juos susiveda 
naujasis prezidentas. Na, o 
John Kennedy yra daug žmo
nėms pažadėjęs. Dabar turime 
budėti ir žiūrėti, kad jis tų 
pažadų nepamirštų. Tegu jis 
nuolatos girdės žmonių balsą.

Vienas dalykas turi būti 
aiškus: Jeigu žmonės nurims 
#r nutils, tai ne daugiau jie 
laimės ir su demokratais.

Paryžius. — Francūzijos 
imperija skubiai krinta. Po 
Antrojo pasaulinio karo, po 
8 metu karo Indo-kinuose, C 7
ji turėjo iš ten pasitraukti. 
1959—1960 metais nuo jos 
atsiskyrė daug kolonijų Af
rikoje, o kitos siekia to pa
ties.

Jau šešti metai eina ka
ras Alžyre. Francūzija uži
ma 212,659 ketv. mylias ir 
turi 44,500,000 gyventojų. 
Alžyras užima 852,600 ketv. 
mylių plotą, bet turi tik 11,- 
000,000 gyventojų. Didesnė 
jo dalis—Sahara. Bet šiau
riniai plotai, prie Vidurže
mio jūros, yra labai turtin
gi. Ten francūai yra pasi
grobę turtingus žemių plo
tus ir išnaudoja alžyriečius.

Prieš alžyriečius Francū
zija metė 500,000 armiją, 
šimtus lėktuvų, karui pa
kinkytas jos laivynas, o vis 
tik liaudies sukilimo negali 
numalšinti. Francūai laiko
si tik miestuose. Kiekviene- 
riais metais Francūzijai 
karas neša didelių nuosto
lių. O dabar, kuomet Afri

koje jau yra tiek daug ne
priklausomų valstybių, su
siorganizavo afrikiečių są
junga, tai alžyriečių kova 
padidės.

Ir namie Francūzija turi 
bėdų—nedarbas auga. Prieš 
dvejus metus ji nemažai 
automobilių (“Renault”) 
išveždavo į Jungtines Vals
tijas, bet dabar “dolerių 
taupymo politika” sumaži
no Amerikoje rinką.

Francūzijoje per metus 
laiko apsilanko apie 5,000,- 
000 turistu. 1959 metais ten 
buvo 356,920 amerikiečių 
turistų, kurie tik per pus
metį išleido $66,600,000 pi
nigų. Bet dabartinė JAV 
“dolerių taupymo politika” 
gali sumažinti turizmą, o 
kartu ir įplaukimą dolerių, i

Ottawa. — Kanados 
premjeras John Diefenba- 
ker pareiškė, kad jo šalis 
padidins prekybą su Kuba. į 
Kanadoje nedarbas padidė-! 
jo. Padinimas prekybos ga
lėtų prisidėti prie mažini
mo nedarbo.

Washing tonas. — Vaka
rų diplomatai numato, kad 
Laoso reikalais sumažėjo 
tarptautinis nesutikimas. 
Tarybų Sąjungos nota ro
do, kad ji nesikiša į. Laoso 
vidaus reikalus, nes reika
lauja tik grąžinti legališką 
princo Souvanno Phoumės 
valdžią, kurią nuvertė Bou- 
no Gurno suokalbininkai

Londonas. — Anglija, 
kaip ir Indija, Laoso lega- 
liška vyriausybe skaito tik 
Phoumos valdžią, kuri da
bar randasi Kambodžoje.

Rangūnas. ■— Kambodžos 
vyriausybė siūlo, kad Laoso 
reikalais būtu sušaukta 14 
valstybių konferencija ir 
atsteigtas Phoumos val
džios autoritetas.

Paryžius. — Francūzijos 
prezidentas De Gaulle pri
taria Kambodžžos valsty-

Santiago, Čile. — “Čilės 
xspublika nenutrauks di-

bes pasiūlymui: Laoso rei
kalais sušaukti 14-kos vals
tybių konferenciją.

New Delhi. — Indij os vy
riausybė sutinka su Angli
jos pasiūlymu, kad į Lao
są būtų pasiųsta Indijos, 
Indonezijos ir Burmos at
stovai, kurie baigtų nami
ni karą.

Vientiane. — Bouno Ou
mo “valdžia” gavo iš Jung
tinių Valstijų karo lėktuvų 
“T-6”, kurie apginkluoti 
greta kanuoliukių ir kulko
svaidžiu dar ir raketomis. 
Oumo “valdžia” tuos lėktu
vus pasiuntė į šiaurę. Di
plomatai prisibijo, kad jie 
neužpultų Tarybų Sąjun
gos lėktuvus, palaikančius 
ryšius su Liaudies Armija, 
nes toks incidentas galėtų; ciąlistų sudarytas, gins Ku- 
iššaukti TSRS militarinį b 
atsakymą.

i 
pamatinių ryšių su Kuba”, 
— rašo Juan de Onis. Lai-)
ko Kubos 2 metu revoliuci
jos sukakties, tai yra, po 
to, kai JAV nutraukė su 
Kuba ryšius, Čilės užsienio 

inistras G. V. Donoso da
lyvavo sukakties paminė ji- 

e Kubos ambasadoje.
Kovo 5 d. Čilėje Įvyks 
•ezidentiniai rin k i m a i. 
omunistai ir socialistai

n

m
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sudarė bendrą frontą ir pa- 
si sakė už Kubos gynybą, 

igu ji bus užpulta. Sena
torius Salvador Allende pa
siuntė telegramą Kubos 
ambasadoriui, kurioje, tarp 
kitko, sako: “Liaudies 
frontas, komunistų ir šo

, jeigu ji bus užpulta”.
Rio de Janeiro, Brazilija.

ka d Lotynų Amerikoje 
smarkiai auga Kubos įtaka 
ir valdžios nenori nesusi
pratimų su liaudimi.

New Yorkas. — “JAV 
nutraukdamos diplomati
nius ryšius su Kuba jau pa
vartojo ‘didelės buožės po
litiką’ ”, — rašo Phil New
som. Jis nurodo, kad tai ne
atitinka ir Amerikos vals
tybių (OAS) 1934 metų su
tarčiai, kada buvo visų 
Amerikos valstybių pasiža
dėta “nesikišti i kitu šalių 
vidaus reikalus be visų su
sitarimo”. Gi Jungtinės 
Valstijos nutraukė ryšius 
nesitardamos su kitomis 
Amerikos valstybėmis.

Phil Newsom rašo, kad 
pasigyrimai, jog su Kuba 
yra dar “šešios kitos vals
tybės nutraukę ryšius”, ne
turi didelės svarbos. Tos

JAV dovanoti lėktuvai jau 
atakuoja Laoso liaudiečius
Washingtonas. — Prezi- pareiškė, kad Washipgtone

j—“Nenumatoma, kad di- valstybės (Paragvajus, Pe- 
džiosios Lotynų Amerikos ru, Nikaragua, Guatemala, 

i respublikos tuojau pasektų Haiti ir Dominika) visos 
, JAV nutraukimą diploma- nedidelės šalys. Kuba su to- 
. tijos ryšių su Kuba”, — ra- mis šalimis mažai turėjo 
šo Tad Szulc. Jis nurodo, biznio.

Nepamirškime “Laisvės”’ 
dalininkų jubiliejinio suvažia
vimo, kuris įvyks vasario 19 d. 
Apie tai reikia prisiminti mū
sų organizacijose. Gražu ir 
prakilnu suvažiavimą pasvei
kinti. Svarbu dalininkams (šė- 
rininkams) suvažiavime asme
niškai dalyvauti.

Gerai pasiruoškime!

Kibą jau fašistiniai žvėrys 
užvaldė mūsų senąją Georgi- 
jos valstiją, žiūrėkite, kokia 
pekla tapo sukurta valstijos 
universitete. Tik du negrai 
studentai, turėdami visas aukš
tas mokslo kvalifikacijas, pa- 
simojo į universitetą įstoti, ir 
prieš juos sukeltas toks 
teroras, jog kiekvienas pado
rus žmogus gali tik pasipik
tinti.

Kas baisiausia, tai kad tą 
chuliganų gaują organizuoja 
ir kursto valstijos galvos su 
gubernatoriumi priešakyje.

žiūriu į nuotrauką. Negrė 
^mergaitė su glėbiu knygų eina 
į mokyklą, o sužvėrėję baltie
ji iš visų pusių ją apsupę iki 
atfsų išsižioję į ją šaukia, į ją 
spiaudo, kumščiais jai grūmo
ja!

Kokia scena, kokia baisi 
scena!

Ir tai darosi pas mus, mūsų 
Amerikoje!

Labai puiku, kad kultūrinis 
b e n d r a d a r biavimas tarpe 
Jungtinių Valstijų ir Tarybų 
Sąjungos gražiai tęsiamas. 
Reikia tikėtis, kad prie nau
josios vyriausybės jis bus dar 
labiau išplėstas.

Apsikeitimas talentais nau
dingas abiems kraštams. Bū
tų labai gražu, jei susidarytų 
sąlygos ir Lietuvos talentams 
mūsų šalį aplankyti, čia juos 
Amerikos žmonės nuoširdžiai 
sveikintų.

Reakcininkai puolė 
demonstrantus

Montevideo. — Tūkstan
čiai urugvajiečių darbinin
kų susirinko į Nepriklau
somybes aikštę ir demon
stravo už Kuba.

Reakcininkai užpuolė de
monstraciją, ėmė šaudyti, 
vieną darbininką nušovė, 
kelis sužeidė.

Tada policija išsklaidė 
abiejų pusių demonstran
tus ir areštavo 50 asmenų.

Po to policija užpuolė 
Komunistų partijos ir dar
bininkų centrus ir dar 
areštavo 150 žmonių.

Iš Kapsuko skaitau praneši
mą, kad tame rajone kolū
kiuose jau steigiamos mecha
nizuotos skalbyklos! Tai pui- 

Jki naujiena. Tas tik parodo. 
Ttad į Lietuvos kaimą vis dau- 

# giau ir daugiau socialistinės 
saulės skverbiasi.

(Tąsa 6-tam pusi.)

Suėmė lietuvių ir 
latvių žudiką

Karlsruhe, Vakarų Vo
kietija. — Čionai suimtas 
buvęs Hitlerio generolas 

' Erich Ehrlingeris, kurio 
vadovystėje 1941—1943 me
tais nužudyta virš 2,000 lie
tuvių ir latvių.

Jam vadovaujant buvo 
žudomi Lietuvos žmonės 
Kauno srityje, o Latvijos 
Daugavpilio srityje.

Bet ar jis bus tinkamai 
nubaustas, tai tenka abejo
ti. Tik šiomis dienomis Va
karų Vokietijos teismas iš
teisino šešis daktarus, ku
rie, “atlikdami pasigailėji
mo veiksmus”, numarino 56 
vaikus Rothenburgo ligoni
nėje.

GAUS SAVO TAKSŲ
Albany, N. Y. — New 

Yorko valstijos seimelis 
priėmė gubernatoriaus Ro- 
ckefellerio pasiūlymą grą
žinti piliečiams 10 procen
tų įmokėtij valstijai taksų. 
Vasario mėnesį valstija at
mokės tą dalį taksų.

Ir vėl jie kalba už 
“preventyvį karą”
Washingtonas. — Penta

gono generolai ir admiro
lai pradėjo agitaciją už 
“preventyvinį karą” prieš 
Tarybų Sąjungą. Jie yra 
nepasitenkinę, kad dabar 
tik JAV prezidentas turi 
galią duoti įsakymą “įjung
ti veiklon JAV karo jėgas”.

Karininkai tvirtina: 
“Mes neturime laukti, kol 
priešo pirmosios bombos 
nukris Jungtinėse Valstijo
se. ar mūsų sąjungininkų 
teritorijoje”. Jie nori, kad 
“geresniam apsisaugojimui 
nuo atakų” jiems būtų su
teikta valia veikti, kai tik 
gaus “informacijas apie 
priešo pasiruošimą užpuoli
mui”.

Šių dieną Lenkija 
ir jos ateitis

Varšuva. — Dabartinė 
Lenkijos valstybė įsteigta 
jos tautos istorinėse ir et
nografinėse ribose. Lenkija 
užima 12,359 ketv. mylių 
plotą ir turi 30,000,000 mili
jonų gyventojų.

Dabartinis Lenkijos pa
mario pakraštys yra apie 
200 mylių ilgio. Jis ten turi 
gerų ir neužšąlančių prie
plaukų, miestų, išvystytą 
industriją ir derlingų že
mių .

1960 metais Lenkija pasi
gamino 6,500,000 tonų plie
no ir nemažai kitų indust
rinių gaminių; iškasė 104,- 
000,000 tonų anglies. Dabar 
ji vykina Penkerių metų 
planą.

Maskva. — Komunistų 
partija 22-rą suvažiavimą

dento Eisenhowerio vy
riausybė,, kurios jau dienos 
baigiasi, pilnai užgiria Ou
mo vartojimą JAV lėktuvų 
prieš liaudiečius. Lincolnas 
White, Eisenhowerio spau
dos informatorius, sakė, 
kad Gumas gali vartoti 
prieš liaudiečius visokius 
ginklus, kokius tik jam 
Jungtinės Valstijos sutei
kė.

Vakarų diplomatai prisi
bijo, kad Eisenhowerio 
valdžia, pat išvaka r ė s e 
naujos Jungtinių Valstijų 
vyriausybės, gali sudaryti 
labai pavojingą situaciją 
Piet-rytų Azijoje.

M. Menšikovas, Tarybų 
Sąjungos ambasado r i u s,

kalbos, būk Tarybų Sąjun
gos lėktuvai gabena Laoso 
liaudiečiams ginklus ir 
amuniciją — y r a grynas 
prasimanymas. Tarybų Są
jungos lėktuvai pirmiau at
vežė reikmenų legališkai 
Laoso valdžiai.

Vientiane. — Jungtinių 
Valstijų dovanoti “T-6” 
lėktuvai jau atakuoja Lao
so liaudiečius J Gumas juos 
pasiuntė prieš Liaudies ar
miją Luango Prabango ir 
Plaine des Jarres sritin. 
Gumas pasitiki, kad su 
Jungtinių Valstijų ginklų 
pagalba, o ypatingai rake
tomis šaudančiais lėktu
vais, jam pavyks nugalėti 
Liaudies armiją.

Vėliausios žinios
Ottawa. — Seaway, jū-Cape Cod, N. J. — Vėjas 

nugriovė karo orlaiyvno 
radaro 187 .pėdų aukščio 
n engimus. Radaro patalpo
se buvo 27 žmonės, mano
ma kad visi žuvo.

Vientiane. — Laoso liau
dies armija sumušė reakci
ninkus ir užėmė Ta Viango 
susisiekimo centrą.

Washingtonas. — Gruo
džio mėnesį bedarbių skai
čius paaugo virš puse mi
lijono.

Havana. — Kubos armi
ja ir milicija pradėjo ofen- 
syvą sunaikinimui sukilė
lių Escambray kalnuose.

Havana. — Kuboje stoka 
darbininkų. Ji nori jų gau
ti iš kitų Lotynų šalių.

Cambridge, Mass. — Mi
rė taikos šalininkė ir Nobe
lio dovanos laiamėtoja Etni-

laikys š. m. spalio 17 dieną, ly Greene Balch.

Haiti respublika ir 
JAV kapitalistai

Port-au-Prince. — Haiti 
respublika randasi Karibė- 
jo jūroje ant salos, netoli 
nuo Kubos. Šią salą atrado 
Kolumbas 1492 metais.

Nors Haiti skaitoma ne
priklausoma, bet ten vieš
patauja JAV kapitalistai. 
Jų rankose yra du trečda
liai gamybos ir susisiekimo 
priemonių. Haiti 50 pro
centų išvežimo eina į Jung
tines Valstijas. Ten dera 
kava, cukraus nendrės ir 
šiltu kraštu vaisiai, v c

riniu keliu, kuris St. Law
rence upe jungia Didžiuo
sius ežerus su Atlanto van
denynu, 1960 metais pra
plaukė laivai, turinti 20,- 
279,000 tonų.

Seattle, Wash. — Mieste 
yra 77,000 bedarbių. Boe
ing Airplane Co. pasitiki, 
kad prezidentas Kennedis 
duos daugiau karinių užsa- 
kvmu. C

Maskva. — Tarybų Są
junga ir Gvinėja pasirašė 
prekybos sutartį.

Geneva. — Ganos atsto
vas sako, kad 1961 metais 
bus sukilimų Afrikoje prieš 
kolonializmą.

Rochester, Minn. —Ligo
ninėje serga rašytojas Er
nest Hemingway.

Akrą. — Ganoje gerai 
užderėjo kakao riešutai.

Haiti užima tik 10,700 
keįv. mylių plotą, tai ma
žiau kaip pusė Lietuvos, o 
turi 3,500,000 gyventojų. 
Gyventojų didelį nuošimtį 
sudaro juodaspalviai.

Reikalauja daugiau 
atsakomingumo

Maskva. — N. Chruščio
vas, TSRS Komunistų par
tijos generalinis sekreto
rius, reikalauja daugiau 
atsakomingumo darbe. Jis 
sako: “Jeigu pasijutai, kad 
darbo neatlieki, tuojau 
prašyk iš pareigų paliuo- 
saidmo, kad ten būtų pa
skirtas tinkamesnis as
muo”.

Ukrainos prezidentas sa
kėj kad 1960 metais jo res
publikoje suimta daugiau 
grūdų, kaip jų buvo suimta 
1959 m. Bet Chruščiovas 
kritikavo ir jį. Sakė, kad ir 
pas juos buvo apsileidimo, i /

Burma ir Kinija 
plės prekybą

Rangūnas. — Burmai ir 
Kinijai susitarus sienų rei
kalais žymiai pagerėjo jų 
bendrieji santykiai, iš ko 
bus abiems šalims naudos.

Jau 1960 metais abiejų 
šalių prekyba žymiai padi
dėjo. Burma iš Kinijos pir
ko už $25,000,000 tekstili- 
nių dirbinių, rakandų ir ki
tokių industrijos gaminių.

1961 metais abiejų šalių 
prekyba žymiai p a di
dės. Burma parduos Kini
jai 350,000 tonų ryžių, o Ki
nija — daugiau industrinių 
gaminių.

TSRS ir Venezuelos 
aliejaus gavyba

Karakas. — 1960 m. Ve- 
nezueloj naftos buvo gauta 
po 2,850,000 bačkų kiekvie
ną dieną, bet ji iš antros 
vietos naftos pagaminimo 
pasaulyje jau pateko į tre
čią. Dabar po Jungtinių 
Valstijų jau seka Tarybų 
Sąjunga aliejaus gavyboje.

Venezuelos naftos gavy
ba yra JAV kapitalistų 
rankose ir 92 procentai jos 
eina į Jungtines Valstijas.

Venezuela randasi šiauri
nėje Pietinės Amerikos da
lyje. Ji užima 352,150 ket
virtainių mylių plotą ir tu
ri 6,600,000 gyventojų.

Varšuva. — Lodzio mies
te nuteisė 50 žulikų ir suk- 
čių, kurie apgaudinėjo žmo
nes, viliodami pinigus stei- 
gimui privatinių biznio 
įstaigų.

PAKISTANAS IR TSRS
Karačis. — Po trijų sa

vaičių viešėjimo Maskvoje 
sugrįžo Pakistano kuro ir 
elektros jėgos ministras Z. 
Ali Bhutto. Jis sako, kad 
Pakistanas galės susitarti 
su Tarybų Sąjunga aliejaus 
ir kitais reikalais.
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SUBSCRIPTION RATES

KAS KĄ RAŠO IR SAKO Dainavos krašte
“VILNIES” 
KALENDORIUS 
1961 METAMS

United States, per year ....... $9.0C
United States, per 6 months $5.00 
Queens Co............. $10.00 per year
Queens Co., $5.50 per six months

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

Francūzijos Komunistų partija
1920 METŲ GALE gimė Francūzijos Komunistų 

partija. Tai partija, nuėjusi didžiulių kovų už taiką ke
lią ir šiandien juo tvirtai tebeina.

Antrojo pasaulinio karo metu ši partija buvo vy
riausias organizatorius ir vadovas žmonių, kovojusių 
prieš hitlerinį okupantą. Daug savo geriausių sūnų ir 
dukrų Francūzijos Komunistų partija paaukojo toms 
kovoms!

Pokario metais visos buržuazinės partijos ir gru
pės, prie kurių prisidėjo Francūzijos Socialistų partija, 
visaip suokalbiavo prieš komunistus, juos puolė, tačiau 
sunaikinti šią partiją jiems nepavyko. Ji tebėra tvirta, 
gaji ir kovinga.

Prieš kurį laiką vienas įžymus francūzų žurnalistas 
ir komunistas, M. Leonas, šitaip trumpai apibendrino 
Francūzijos Komunistų partijos veiklą:

“Per visus pokario metus komunistų partija nuolat 
aiškino teisybę apie Prancūzijos valdančiųjų sluoksnių 
ir jų amerikinių šeimininkų antitarybinius, antiliaudi- 

.nius ir kolonizatorinius veiksmus.
“Šiomis savo keturiasdešimtmečio dienomis Prancū

zijos komunistų partija, kaip ir pirmiau, ryžtingai ir 
tvirtai eina Lenino keliu. Jai tenka nepaprastai didelė 
atsakomybė. Ji tebekovoja už taiką Alžyre, ji pirmoji 
pareikalavo suteikti alžyriečių tautai apsisprendimo tei
se ir kitose masinėse organizacijose komunistai gina 
monstracijose, suorganiuotose nepaisant policijos drau
dimu.

“Prancūzijos komunistai kovoja už demokratijos at
naujinimą, už tai, kad būtų padarytas galas asmens val
džios režimui, vykdančiam savo politiką dekretais ir nu
tarimais, kuriuos sukuria vienas žmogus. Profesinėse 
sąjungose ir kitose masinėse organizacijose komunistai 
gina darbo žmonių teises.

“Kovodami šią: įyąjriapusę kovą dėl demokratiją 
mes nuolat atmename, jog kovojame už socializmą.

“Būdami 1789 metų revoliucionierių ir 1871 metų 
šlovingų komunarų pasekėjai, Prancūzijos komunistai 
didžiuojasi tuo pasitikėjimu, kurį jiems reiškia jų drau
gai kitose šalyse, komunistai ir visa tarybinė liaudis.” t I

Baisiai daug rūko!
SPAUDOJE NUOLAT pasirodo straipsnių, aiški

nančių, kad cigarečių rūkymas dažnai esti vėžio ligos 
priežastimi. Rūkoriai, įtraukdami cigarečių dūmus į 
plaučius, sako tūli gydytojai, “užkrečia” juos vėžio liga. 
Tiesa, ne visi gydytojai su tuo sutinka, bet kiekvienam 
turėtų būti aišku, jog cigarečių, cigarų ir pypkių rūky
mas sveikatos niekam neprideda.

Viso to akiregyje, rodosi, žmonės turėtų liautis tiek 
daug nikę. Bet taip nėra!

' Štai, spauda paskelbė, kad 1960 metais amerikiečiai 
cigarečių surūkė beveik 5 procentais daugiau negu 1959 
metais. 1960 metais mūsų šalyje buvo sulaikyta 475,500,- 
000,000 cigarečių. Už jas rūkoriai sumokėjo $6,200,000,- 
000.

Cigarų 1960 metais amerikiečiai surūkė apie 7,200,- 
000,000, o tabako pypkėse susmalino apie 79,000,000,000 
svarų.

Visa tai parodo, kad žmonės nieko nepamiršo ir 
'nieko neišmoko. Jie baisiai daug rūko!

Nelaimė ir ta, kad labai daug jaunamečių, vaikinų 
ir mergaičių pradeda “traukti dūmą” ir savo sveika
tai kenkti.

Rūkyti smarkiai skatina televizija, radijas ir ko
mercinė spauda.

O, Kuusinenas Lietuvoj
I960 METŲ GRUODŽIO 29 D. Vilniuje įvyko Lie- 

tuvos partinio aktyvo pasitarimas, kuriame dalyvavo 
.daugiau kaip 1,000 žmonių, veikėjų. Jame vyriausią pra
nešimą padarė iš Maskvos atvykęs TSKP Centro sekre- 

• torius O. Kuusinenas.
" ‘ Savo kalboje svečias pabrėžė, jog “svarbiausias mū- 
/:šų laikų skiriamasis bruožas yra tas, kad pasaulinė so
cialistinė sistema tampa lemiamuoju žmonijos vystymo
si veiksniu.”

Kuusinenas lietė 1960 m. lapkričio mėn. įvykusį 
"Maskvoje pasaulio komunistų ir darbininkų partijų at
stovų pasitarimą ir jo labai svarbų pareiškimą (kuris 
buvo atspausdintas ir “Laisvėje”). Kalbėtojas priminė:

“Mūsų partijos ir Tarybų valstybės generalinės li
nijos užsienio politikos srityje pagrindą sudaro mums 
Lenino palikta taikaus sambūvio politika, šiai linijai iš- 

- tisai pritarė Pasitarimas.
“Svarbią reikšmę visam nacionalinio išsivadavimo 

judėjimui turi Pareiškime suformuluotas teiginys apie 
' galimumą sukurti nepriklausomą nacionalinės demokra
tijos valstybę šalyse, kurios išsivadavo iš kolonijinės 
Vergovės.

“Komunistų partijos pažymėjo savo Pareiškime, 
'kad broliškiems santykiams ir draugystei tarp socialia-

Kaip kas metai, taip ir 
šiemet “Vilnis” išleido ka
lendorių, 126 puslapių kny
gą. Jį redagavo L. Jonikas. 
Viršelį piešė dailininkas P. 
Mockapetris. Kaina vieno 
egzemplioriaus $1.

Be visokių kalendorinių 
informacinių duomenų, ka
lendoriuje telpa straipsnių 
ir grožinės literatūros. Pa
žymėtini straipsniai: L. Jo
niko — “Atlankius gimtinę 
po 50 metų,” L. J.—“Ad
ministracinis Lietuvos per
tvarkymas,” L. J. — “Na
cizmo šaknys neparautos,” 
Prof. VI. Lašo — “Daugiau 
dėmesio mitybai,” Dr. A. 
Petrikas — “Balandžiai — 
mūsų priešai,” Rojaus Mi- 
zaros — “Apie senąjį, bet 
jauną, Vilniaus universite
tą/’ Justino Lazausko — 
“Kaip atsirado rožančius,” 
ir kt.

Telpa eilėraščių: Jono 
K a s k a i čio, Klipytos, Br. 
Mackevičiaus, VI. Mozūriū
no, Jono Jakšto.

Apsakymai: Algio Dar
belio, Aleksandro Baužos.

Kalendorius įdomus, ku
pinas visokių informacijų.

Ji galima gauti ir “Lais
vės” administracijoje.

A. JAKŠEVIČIUI
75 METAI

Šių metu sausio 4 dieną 
sukako 75 metai amžiaus 
Aleksandrui J a k š e vičiui, 
senam Lietuvos visuomenir 
ninkui ir revoliucionieriui, 
gyvenančiam Vilniuje.

“Tiesoje” skaitome:
Šiomis dienomis Alenksand- 

ras Jakševičius — senas revo
liucionierius, kovotojas už Ta
rybų valdžią Lietuvėje 1918- 
1919 metais šventė savo 75 
metų sukaktį.

75 gimimo metinių proga 
jį nuoširdžiai pasveikino ko
vos už Tarybų valdžią Lietu
voje draugai ir bendražygiai, 
Partijos istorijos instituto prie 
LKP CK, istorinio-revoliucinio 
muziejaus kolektyvai, visuo
meninės organizacijos ir kiti. 
Už aktyvų dalyvavimą revo
liuciniame judėjime Lietuvoje 
ir ilgametę visuomeninę veik
lą Aleksandrą Jakševičių 
LTS Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumas jubiliejaus proga 
apdovanojo Garbės raštu.

Ilgą ir garbingą kelią nu
ėjo buvęs mokytojas, susiejęs 
savo gyvenimą su Lietuvos 
darbo žmonių kova už švieses
nį rytojų. Jo iniciatyva 1918 
metais Kaišiadoryse įsikuria 
pirmoji partinė kuopelė. A. 
Jakševičius aktyviai dalyvavo 
Lietuvos Komunistų partijos 
pirmojo suvažiavimo darbe, 
daug prisidėjo prie Lietuvos 
Tarybų Socialistinės Respubli
kos įkūrimo 1918 metais. Jo 
parašą matome ir po pirmuo
ju Laikinosios revoliucinės 
darbininkų ir valstiečių vy
riausybės Manifestu, kuris pa
skelbė, kad visa valdžia Lietu
voje pereina į Tarybų rankas.

Pirmosios V. Kapsuko vado
vaujamos vyriausybės sudėty
je A. Jakševičius buvo Susisie
kimo liaudies komisaru. Vė
liau, buržuazijai su imperia
listų durtuvų pagalba pa
smaugus Tarybų valdžią Lie
tuvoje, jis, pasitraukęs į Ta
rybų Rusiją, su atsidavimu 
dirbo socialistinės statybos 
darbą -įvairiose srityse.

Dabar Aleksandras Jakše
vičius .— personalinis pensi
ninkas, tačiau ir toliau pagal 
suomeninėje 'veikloje, dažnai 
susitinka su jaunimu, pionierių 

mo šalių stiprinti reikalinga komunistų' ir darbininkų 
partijų marksistinė-leninistinė internacionalinė politika, 
reikia auklėti vsus darbo žmones internacionalizmo de
rinimo su patriotizmu dvasia, ryžtingai kovoti už tai, 
kad būtų įveiktos buržuazinio nacionalizmo bei šoviniz
mo atgyvenos.” ;,

Diskusijose dalyvavo visa eilė pasitarimo dalyvių.

jėgas stengiasi dalyvauti vi- 
rytmečiuose dalijasi savo atsi
minimais apie tas audringas 
dienas. Jis daug skaito, nuo
lat seka spaudą.

Ir mūsų foto korespondentas 
A. Staišys A. Jakševičių rado 
su knyga rankoje.“

—-Jūs negalite įsivaizduoti, 
kaip nepaprastai džiugu, kad 
Lietuvos darbo žmonių kova, 
Komunistų partijai vadovau
jant, apvainikuota tokiais nuo
stabiais laimėjimais, — pasa
kė jubiliatas. — Džiaugiuosi, 
kad buvau kovotojų už Tary
bų valdžią gretose. .

Tenka priminti ir tai, 
kad A. Jakševičius kadaise 
redagavo “Raudonąjį arto
ją,” ėjusį Minske. Tasai 
laikraštis turėjo didelį pa
sisekimą ir Amerikos lietu
viuose darbininkuose.

Daug ko teko jubiliatui 
pergyventi, bet šiandien, se
natvėje, jis gyvena Lietuvos 
sostinėje ir, girdėjome, rašo 
savo atsiminimų knygą.

Geriausios sveikatos ir 
sėkmės jam!

JOKŪBĄ IMA 
Už LIEŽUVIO

Kaip jau buvo pas mus 
rašyta, klerikalų pastum
dėlis Jokūbas Stukas buvo 
nuvykęs trims dienomis į 
Lietuvą. Iš ten grįžęs, pra
dėjo plepėti visokius, kvai
liausius niekus apie ją. Esą, 
visi Lietuvos žmonės girti 
ir apdriskę, jie nekalbą, nes 
bijosi lietuviškai kalbėti, 
ir t. t.

Dabar įžymusis Lietuvos 
žurnalistas, Stasys Lauri
naitis, Vilniaus “Tiesoje” 
(š. m. sausio 4‘d.) ima Stu
ką už liežuvio/ir tarytum 
sako: ak tu, Jokūbėli, kodėl 
tu taip meluoji ?! J is rašo:

Praėjusių metų pavasarį Ta
rybų Lietuvoje kaip turistas iš 
JAV apsilankė .Jokūbas Stu
kas. Jjs viešėjo Lietuvoje to
mis dienomis, kai buvo baigta 
statyti Kauno hidroelektrinė, 
dalyvavo jos atidarymo iškil
mėse. Kalbėdamasis su Lietu
vos radijo korespondentu, Stu
kas tuomet pareiškė:

“Esu tikrai sužavėtas jūsų 
naujos jėgainės statyba, kuri, 
kaip man pranešė, vyko tris 
metus. Man rędosi, kad tai 
ne tik inžinierių laimėjimas, 
bet ir viso krašto, visų žmo
nių. Jie džiaugiasi, tikrai 
džiaugiasi, matosi, nuoširdžiai 
džiaugiasi šita jėgaine... Aš 
netikėjau, kad tai pamatysiu 
atvažiavęs į Lietuvą kaip tu
ristas. Manau, kad ir kiti 
(Amerikos lietuviai, atvažiavę 
turizmo keliu Lietuvon, tą pa
tį pasakys...”

Grįžęs į JAV, Stukas parašė 
į Lietuvą savo pažįstamam 
laišką, kuriamč jis reiškia no
rą stiprinti bendradarbiavimą 
su Tarybų Lietuva. “Yra opor
tunistų mūsų Amerikos laik
raščiuose,—rašė Stukas,—kurie 
norėtų tokiam dalykui pakenk
ti. Mano nųopione, jie labai 
klystaf Juo didesnis kultūri
nis bendradarbiavimas tarp 
mūsų kraštų — juo didesnis 
įnašas į mūsų pastangas pa
saulyje išlaikyti pastovią tai
ką.”

Netrukus po to nacionalisti
niuose laikraščiuose pasipylė 
S t u k o kelionės “įspūdžiai.” 
Jais viskas apverčiama aukš
tyn kojomis. Ką Stukas, būda
mas Lietuvoje, vadino baltu, 
dabar jų spaudoje vadinama 
juodu ir atvirkščiai.

Nepavydėtina 'Stuko padė
tis. Kai jis buvo Lietuvoje ir 
savo akimis matė lietuvių tau
tos pasiekimus, jis. negalėjo jų 
paneigti ir juos padoriai pri
pažino. Stuko pripažinimai bu
vo stiprus antausis buržuazi
niams nacionalistams, kurie 

purvais drabsto Tarybų Lietu
vą. Tai, matyti, smarkiai įer
zino lietuviškus ponus iš dė
dės Šamo pastogės. Ir jie ry
žosi revanšui. “Kas mane ypa
tingai sujaudino, — kalbėjo 
Stukas per Lietuvos radiją,— 
tai pamatyti tokius gražius, 
nuotaikingus veidus žmonių.” 
O štai dabar į Stuko lūpas su
dėti žodžiai: “Žmonių veidai 
Lietuvoje prislėgti, nelaimin
gi.”

Dalyvaudamas Kauno hidro
elektrinės atidarymo iškilmė
se, jis matė džiūgaujančią 
daugiatūkstantinę minią, žva
lius, reikšmingą pergalę pasie
kusių, žmonių veidus. Bet na
cionalistams reikalingas dia
metraliai priešingas teiginys. 
Ir jie be didelių ceremonijų, 
plunksnos brūkštelėjimu tą 
teiginį sukūrė.

Matyti, apsvaiginti klastoji
mo manijos, jie metėsi į azar
tą. šmeižtas pasipylė srautu. 
Į Stuko lūpas buržuaziniai na
cionalistai sudėjo visa, ką tik 
yra sukaupę savo šmeižikinių 
priemonių arsenale.

Ir ko tik nepasigenda ponai 
šiandieninėje Lietuvoje. Ir 
mokyklų, ir koplyčių, ir dažų. 
Jiems Lietuva — “vargingiau
sias kraštas”...

Toliau:
Stuko lūpomis nacionalistai 

ypatingai verkšlena dėl Kau
no. Tai jautriausia vietelė. 
Jau vien žodis Kaunas atgai
vina jiems saldžiausius prisi
minimus apie akcines bendro
ves ir panemunės dvariukus, 
nuosavus kotedžius Žaliakal
nyje ir minkštas ministerių, 
departamentų direktorių, fa
šistinių oficiozų redaktorių kė-, 
dės. Šių ponų širdis glamonėja 
prisiminimai apie Kaune sėk
mingai apvogtą valstybės iž
dą, “gero dėdės” dėka pada
rytą karjerą, “Versalyje” ir 
Konrado kavinėje praūžtas 
naktis. Jie pastebi “Metropo
lio” sienų spalvą, bet visiškai 
užsimerkia prieš Kauno hidro
elektrinę-. Jie atkąkliąi. sten
giasi nematyti naujų gamyklų, 
naujų gyvenamųjų namų kvar
talų ir tūkstančių studentų 
Kauno gatvėse.

Mes nežinome, kaip užjū
rio ponai privertė Stuką Ame
rikoje kalbėti visai skirtingu 
balsu, negu jis kalbėjo Lietu
voje.

Gal jis pats tai padarė? Ga
limas daiktas. Yra tokių žvė
relių, chameleonais vadinamų, 
kurių spalva priklauso nuo 
aplinkybių.

Tuo atveju labai keistai 
skamba jo pareikštas noras 
dalyvauti stiprinant bendra
darbiavimą su Tarybų Lietu
va.

Gali būti, kad Stukui Ame
rikoje “patarė” “paneigti” 
Stuką Lietuvoje, ir jis nega
lėjo kitaip kalbėti.

Prie viso to mes galime 
tiek pridėti: Jokūbas palak 
ko lietuvišką radijo pusva
landį. Radijo stotis, iš ku
rios jis skleidžia melus, ka
daise buvo įsteigta socialis
tų ir ji net pavadintą : 
“WEVD — mirusiojo soci
alistų vadovo, anuo metu 
tikrai pažangaus amerikie
čio kovotojo E. V. Dėbso 
vardu.

Bet šiandien amerikinis 
radijas, stambioji spauda ir 
televizija yra pajungti 
šmeižtams skleisti prieš so
cialistinį pasaulį, tame tar
pe ir Tarybų Lietuvą.

Jei Jokūbėlis per savo 
radiją ištartų gerą žodį 
apie Tarybų Lietuvą, tai jį 
iš tos stoties išvytų laukan. 
Tad jis pasirūpino kitą ke
lią: meluoti, niekinti, pur
vinti Lietuvą ir jos žmones. 
Už tai jį gerbia klerikalai, 
gerbia “veiksniai” ir jį pi- 
nigiškai remia.

Amerikoje šiandien daug 
asmenų tunka iš melo,, sklei
džiamo prieš socialistinį pa
saulį!..

Ar ilgai taip bus, liekasi 
palaukti ir pamatyti.

Tiesa, Jokūbo plepalai 
yrą per daug jau nelogiški, 
tad nieks jais ir netiki.

Paskutinėmis rudens die
nomis nusprendėme aplan
kyti Dainavos kraštą, gar
sų savo senaisiais piliakal
niais, apipintą dzūkiškomis 
dainomis bei padavimais.

Pirmąją kelionės dieną 
pasiekėme senąjį kurortą— 
Druskininkus. Miestas la
bai gražus ir jaukus. Iš 
trijų pusių jį juosia žali pu
šynui, o iš ketvirtosios — 
Nemunas su didele Meilės 
sala viduryje. G j kitoje Ne- į 
muno pusėje pajunti tik
rąją Dzūkiją. Tarp kalvų 
kalvelių vingiuoja smėlėti 
keleliai, o aplink visur ošia 
žali pušynėliai.

Iš Druskininkų pasukome 
šiaurėn, į istorinę Liškiavą. 
Jau iš tolo pamatėme Liš
kiavos vienuolyno kupolą, o 
ant aukšto ir stataus kal
no — pines likučius.

Ant pilies kalno užkopė
me dar tą patį vakarą. Nuo 
čia atsiveria puikūs regi
niai į Nemuną ir jo slėnį. 
Visur miškai ir miškai. Po 
kojomis vingiuoja sidabrinė 
Nemuno juosta ir dingsta 

melsvų girių toliuose.
Ši pilis pastatyta XIV 

šimtmetyje. Ji buvo mūri
nė, su keturiais apskritais 
bokštais.

Netoli esąs renesanso sti
liaus vienuolynas priklausė 
domininkonams. Iki 1890 
metų čia buvo kunigų pa
taisos namai. Požemiuose, 
kur buvo vienuolyno celės, 
yra išlikęs baisus pelėsiais 
dvokiąs karceris, į kurį ne
patenka dienos šviesa. Ka
linamasis netgi žmonių ne
galėjo matyti, nes maistas 
būdavo įsukamas duryse 
pritaisytu ratu... .

Po antros linksmos ir įdo
mios žygio dienos, kada 
saulė pakrypo vakaro p, 
prieš akis vėl sublizgo Ne
muno vanduo. Už jo buvo 
Merkinė—dar garsesnė sa
vo istorija negu Liškiava. 
Ant didžiulio Merkines pi
liakalnio griuvėsių nėra, 
bet pilis čia buvo. Ji stovė
jusi kryžiuočiams ant ke
lio, traukiant į Vilnių ir 
Trakus. Todėl ir Nemunui, 
ir srauniajam Merkiui ne 
kartą teko būti kruvinų ko
vų tarp lietuvių ir kryžiuo
čių liudininkais.

Kiek vėliau Merkinė iš
augo į miestą su rotuše ir 
vienuolynais. Miesto ribas 
žymėjo 4 mūriniai stulpai, 
vienas jų buvo net kitoje 
Nemuno pusėje. O dar vė
liau šis klestintis miestas 
sudegė ir daugiau nebeatsi- 
kėlė. Garsi jo praeitis su 
Magdeburgo teise, su rotu
še, vartais, herbais paliko 
istorijai.

Kada sužinojome, kad vi
durinė mokykla turi gausų 
eksponatais kraš t o t y r o s 
muziejų, tuojau nuskubėjo
me jo apžiūrėti. Čia tikrai 
buvo daug vertingų ir įdo
mių dalykų. Greta senovi
nių titnaginių dirbinių ir 
akmeninių kirvukų gulėjo 
senos - viduramžiškos kny-
gos, o ant sienų kabojo sten
dai įžymiesiems Merkinės 
veikėjams atminti. Čia su
sipažinome su V. Krėvės- 
Mickevičiaus gyve n i m u. 
Dauę įdomaus sužinojome 
apie
tuviiį rašytoją Rojų Miza- 
rą.
dėl
Lietuvoje, aplankė ir Mer
kinę.

Iškeliavome toliau, žygia
vome pušynų prieglobstyje, 
šalimais čiurleno Merkys. 
Eidami Merkio pakrantė
mis, pasiekėme nedidelį, bet 
plačiai žinomą Perlojos kai

pažangų Amerikos lie

čia yra jo tėviškė, to- 
rašytojas, viešėdamas

mą.
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Perloja iš seno garsėjo 
savo kovingais vyrais. Daug 
pasakojimų girdėjome apie 
carizmo laikus, kada net 
žandarai vengdavo didžiu
lėmis lazdomis apsiginkla
vusių Perlojos vyrų. Kar
tais perlojiečiai nuginkluo
davo kareivius, atsiųstus 
čia “tvarkai įvesti.”

Dar daug įdomių vieto
vių yra šiame krašte, bet 
kitą dieną mes turėjome at
sisveikinti su vaišingąja 
Dzūkija.

Puikūs prisiminimai mums 
liko apie šio krašto gamtą, 
istoriją, apie darbščius ir 
nuoširdžius žmones.

Jaunieji turistai, nebūkš- 
taukite dėl oro. Blogas jis 
ar geras, dėkite ant pečių 
kuprines ir būtinai aplan
kykite Dainavos šalį.

Kęstutis Vaškelis 
turizmo būrelio vadovas

Kaunas

Naujas prietaisas 
chirurgams

Londono gydytojas Dž. 
Pampiljone sukon s t r a v o 
prietaisą, kuris paverčia 
smegenų elektrinį aktyvu
mą signalais, kuriuos chi
rurgai gali girdėti per au
sines arba garsiakalbius. 
Šių signalų pagrindu chi
rurgas gali gauti informa
ciją apie ligonio smegenų 
veiklą, neatitrau k d a m a s 
žvilgsnio nuo paciento, kad 
pamatytų grafiškai patei
kiamus parodymus.

Panaudojus šį prietaisą, 
operacijos taps ne tokios 
pavojingos, nes chirurgas 
galės gauti perspėjamąjį 
signalą anksčiau, negu ' pa
ciento organizme įvyks kli
nikiniai „pakitimai. Nuolat 
sekdami šiuos perspėjamuo-| 
sius signalus, operacijas at
liekantys gydytojai galės 
delsdami imtis reikalingų 
gydymo priemonių.

Ruošia “Lietuvišką 
lar. enciklopediją”

“Lietuviškosios tarybinės 
enciklopedijos” redakcija 
Kauno K. Požėlos vardo 
spaustuvei įteikė šios enci
klopedijos pirmojo tomo 
rankraščius. “Tiesos” ko
respondentas kalbėjosi te
lefonu su spaustuvės vyr. 
inžinieriumi J. Dalinskiu.

—^Spaustuvei pateikiama, 
—papasakojo jis, — dau
giau kaip keturiasdešimt 
spaudos lankų pirmojo to
mo tekstų. Pirmojoje daly
je yra 252 iliustracijos. Tai 
foto nuotraukos, dailininkų 
darbai, žemėlapiai. Dabar^ 
jau pradedamas didžiulis 
“Lietuviškosios tarybinės 
enciklopedijos” leidi m-o 
darbas.

K. Požėlos vardo spaus
tuvė specialiai enciklopedi
jos straipsniams rinkti ga
vo naujus Leningrade pa
gamintus “Baltikos” šrif
tus.

KRAŠTŲ SAUGOS 
LAIVAI

Jungtinės Valstijos pasi-. 
statė naujus kraštų saugos 
laivus. Jie yra arti 100 
pėdų ..ilgio ir plaukia 22 my
lių greičiu per valandą. 
Dažnai šie laivai skuba į 
pagalbą, kur įvyksta nelai
mių, kaip tai laivams ar 
žvejams.

Roma. — Dabar Italijoje 
nedirbančių yra 1,388,000, 
gi 1958 metais jų buvQw, 
1,692,000. ' ,



SANTIAGO, ČILE
Pirma, negu kalbėkim 

apie Santiago miestą, rei- 
Kia trumpai pabrėžti, kur 
ir kurioj šaly jis randasi.

Čilė (Chile), iš indėnų 
Guichio kalbos žodžio “Ta- 
hili,” reiškia sniegą. Žiau
rūs, šalti pietų vėjai nuo 
Tier Fuego (ugnies žemės) 
ir snieguoti kalnagūbriai 
Ande kalnynų' davė indė
nams sugestiją taip pa
vadinti tą kalnynų šlaitą, 
kuris tęsiasi nuo 17-tos iki 
56-tos lygiagretės (parale
lės) pietų ašigalio link, Ra
miojo vandenyno pakrante. 
Čilė turi apie 2,600 mylių 
Pacifiko pajūrio. Jos abel- 
nas plotis tik 150 mylių. 
Ta siaura žemės juosta yra 
atitverta nuo derlingųjų 
Pietų Amerikos kontinente 
Ande kalnynų lyglaukių.

Kiek mačiau iš lėktuvo, 
Čilės žemė žemdirbystei ne
tinka. Vakarinis Ande kai 
nyno šlaitas yra žemės ru 
tūlio šašas. Čia randasi til 
snieguoti kalnagūbriai ii 
plikų uolinių kalnų šonai 
Siaurinėje Čilės dalyje la
bai mažai ir vietomis nie 
kad nelyja. Kalnynai sulai
ko drėgno oro sroves. Čia 
nėra upių, žemę maitinan
čiųjų gysių, kuriomis gam
tos gyvybė galėtų sruventi 
Tai tokia šalis yra Čilė.

Santiago miestas randa
si 33-čioj*e pietų lygiagretė
je, upės Mapocho šiaurinia
me krante, kiek toliau nuo 
jos intakos į Pacifiką, kur 
r a n d a si Valparaiso prie
plauka. Santiago turi apie 
milijoną gyventojų.

Važiuojant taksiu iš or- 
laukio bandžiau įsitėmyti 
linkmes ir nekuriu gatvių 
pavadinimus. Bet tie gatvių

MIKROMEGAS

Žiūrint pro mano akinius
KATALIKIŠKŲ 

MOKYKLŲ ŽALA
Buvęs pranciškonų kuni

gas Emmett McLoughlin 
parašė knygą “American 
Culture and Catholic 
Schools.” McLoughlinas nė
ra ateistas, jis deistas, ti
kįs dievą, tik neigiąs kata
likų bažnyčią, kurią po pen
kiolikos metų kunigavimo 
1948 m. metė. Jis geras 
kalbėtojas ir publicistas. 
Kalbamoji knyga pateikia 
gana daug medžiagos apie 
tai, kaip katlikų dvasininki
ja, lyg voras, savo tinklu 
apraizgė mūsų krašto mo
kyklas. Jo knygą verta 
skaityti.

Nėra jokia paslaptis, jog 
katalikų ierarchija neigia 
visuomenines -mokyklas 
^Public Schools). Kai ku
riose diecezijose vyskupai 
skelbia, jog katalikai tėvai, 
kurie tik leidžia savo vai
kus į visuomenines mokyk
las, nuodemiauja. Jie sta
čiai gina vaikus ten leisti 
ar mokėti mokesčius mo
kyklų išlaikymui. Ne tik 
fanatiški vienuoliai ir da
vatkos keikia visuomenines 
mokyklas, bet tai daro ir jų 
viršininkai.

Popiežius Pijus XII savo 
enciklika “Šertum Laeti- 
tiae” pasmerkė minėtąsias 
mokyklas kaip nekrikščio
niškas, kenkiančias “inte
lektualiniam ir moraliniam 
šalies gyvenimui.” Net 
priesaika, kurią priima ka
talikas prezidentas ar kon- 
gresmanas, esanti sąlygoja
ma katalikų kanonų. Ki
taip sakant, jam privalo
mos esą tik tos priesaikos 
vietos, kurios neprieštarau

pavadinimai Įtokie ispaniš
ki ir indėniški, kad jie man 
nelabai klijavosi į atmintį. 
Patėmijau vieną platų bul
varą O’Higgins. Na, kas gi 
dabar čia? Atrodo, lyg mes 
randamės Airijos sostinėje 
Dubline. O’Higgins bulva
ras keletą kartų platesnis 
už garsiąją New Y o r k o 
Broadway.

Jo vidurkiu tęsiasi plati 
medelyno alėja. Ji turi 
daug skverų su didvyrių 
paminklais didesniųjų gat
vių sankryžose. Daug gra
žių daugiaaukščių pastatų.

Vėliau, lankant istorinį 
muziejų, teko sužinoti, kad 
O’Higgins buvo vienas ai
rių generolų, padėjęs Čilę 
išlaisvinti iš ispanų. Jo gar
bei muziejuj randasi dide
lis kambarys, vaizduojantis 
io karžygiškumą kovose už 
Čilės laisvę.

Sustojau Emperador vieš
butyje 0‘Higgins bulvare, 
beši amerikoniški doleriai į 
lieną. Per bijpgu. Bet ka- 
iangi nemaniau šiame mies- 
Le ilgai užtrukti, tai ir pa
silikau šiame viešbutyje.

Už šiauramerikiečiu do
lerį gauni 1,000 čiliškų pe
sų. Tačiau pragyvenimas 
brangus. Vidutiniški pie
tūs 1,500 pesų, bateliai 10,- 
000, kostiumas 50,000, ir t. 
oan. Darbininko uždarbis į 
dieną, abelnai, 3 iki 4 tūks
tančių pesų. Vietiniai gal 
ir pavalgo už pigesnę kai
ną, bet ne daug pigesnę. 
Na, ir gyvenk žmogus iš 
3 ar 4 tūkstančių į dieną, 
jei vieną kartą pavalgyt 
kainuoja 1,500 pesų.

Žmonės čia — daugiausia 
baltosios rasės, įvairių Eu
ropos tautų mišinys, dau- r .... ....... 

ja jo bažnyčios nuostatams 
bei potvarkiams.

Katalikų ierarchija visa 
savo galia perša parapines 
mokyklas, kuriose grynasai 
mokslas stipriai nudažytas 
religinėm dogmom ir tiesos 
bei faktų iškraipymu. Pav., 
apie popiežiaus “neklaidin
gumą” vaikams aiškinama 
taip, būk “neklaidingumo” 
tezė esanti nuo pat krikš
čionybės pradžios, būk ji 
remta biblijos pagrindu, 
būk ją visas pasaulis pripa
žįstąs, o 1870 m. bažnyčios 
vadų susirinkimas Vatika
ne tik patvirtinęs tą anti
kinę dogmą.

Parapinių mokyklų vai
kams nesakoma, jog tik Pi
jaus IX šalininkai, eksko
munikom bei interdiktais 
gąsdinami, tame susirinki
me pravarė šį popiežiaus 
reikalavimą. Vaikams nesa
koma, kad prieš tą popie
žiaus užgaidą daugelis su
sirinkimo dalyvių protesta
vo; kad 46 Vokietijos ir 
Austrijos vyskupai, 41 
P r a n c ū zijos vysk, ir 27 
Šiaurės Amerikos vyskupai 
reikalavo tą klausimą iš 
dienotvarkės išmesti; kad 
80 vyskūpų bei kardinolų 
apleido susirinkimą, neno
rėdami balsuoti už šį įneši
mą, o nedrįsdami jam prieš
tarauti ir tuomi užsitraukti 
popiežiaus prakeikimą; kad 
276 kardinolai ir vyskupai, 
balsavusieji už popiežiaus 
“neklaidingumą,” buvo dau
giausia italai, kuriuos po
piežius maitino, ir ispanai 
bei Pietų Amerikos atsto
vai.

Katalikiškų mokyklų mo
kiniai bei studentai negali 

giausia italai. Jie apyge- 
riai apsirengę, bet matosi 
ir driskių. Čia gatvės pil
nos smulkiųjų verslininkų. 
Jie pardavinėja kaklaraiš
čius, paišelius ir tam pana
šias smulkmenas šaligat
viuose. Matosi daug ir el
getų.

Santiago vidurmiestis — 
gražus ir šviesus, bet prie
miesčiuose yra ir laužynų. 
Suprantama, galiu prirašy
ti daug smulkmenii apie šio 
miesto įvairenybes, bet jos 
nedaug skiriasi nuo Limos 
ir kitų Pietų Amerikos 
miestų. Todėl aš ir nesigi
linsiu į smulkmenas. Ta
čiau norisi pasidalinti įspū
džiais smulkiau apie kai ku
rias įdomesnes vietas.

Be O’Higgins bulvaro dar 
viena plati gatvė patraukė 
mano dėmesį. Tai Libera- 
dor (išlaisvintojo, mat, dar 
radosi ir kitas Čilės išlais
vintojas) General Bulnes 
bulvaras. Čia, matyt, visas 
blokas senesnių pastatų nu
griautas ir dvi gatvės sulie
tos į vieną bulvarą. San
kryžoje O’Higgins ir Bul
nes bulvarų didžiulis skve
ras. Čia ir varinis genero
las Bulnes ant žalvarinio 
arkliuko, kuris piestu sto
vi ant aukšto granitinio 
p e d e stalio. Generolas su 
aukštai iškeltu kardu didin
gai žiūri pietų link.

Žiūrint į pietus ta pači t 
gatve, iš abiejų pusių ma
tosi didžiuliai mūriniai, 10- 
aukščiai pastatai. Iš karto 
pamaniau, kad tai valdiš
kos įstaigos. Bet arčiau 
priėjęs pamačiau, kad tai 
yra gyvenamieji apartmen- 
tai. Neteko sužinoti, ar jie 
buvo prieinami darbo žmo
gui gyventi. Bet jei taip, 
tai generolas Bulnes užsi
tarnavo tos pagarbos. Čia 

laisvai protauti, jiems įsa
kyta paklusti jų vadovybės 
puoselėjamom dogmom. 
Pop. Grigalius VI savo bule 
“Mirari vos arbitramur” 
1832 m. pasisakė, jog mo
dernizmas, tai “dvokian
tis šaltinis, iš kurio plaukia 
klaidingas supratimas ar, 
tiksliau sakant, — beproty
bė, kuri palaiko laisvosios 
minties sąvoką.”

Laisvosios minties prin
cipą smerkė pop. Pijus IX 
bule “Gravissimas Inter” 
1862 m. ir-Leonas XIII bu
le “Immortale Dei” 1885 m. 
Dar taip anksti (585 m.) o 
jau pop. Pelagijus II bule 
“Quod ad dileetionem” pra
keikė visus, kurie tik prieš
taravo bažnyčios peršamai 
scholastikai. Leonas III 
pasmerkė Pirmąjį Priedą 
prie mūsų krašto konstitu
cijos (laiduojantį žodžio, 
sapudos ir susirinkimų lais
vę), o pop. Pijus IX (1864 
m.) ir Pijus XII (1954 
m.) — atskyrimą bažnyčios 
nuo valstybės. Tai vis kar- 
dinaliniai santvarkos pra
dai, kuriais tvarkosi mūsų 
valstybė. O betgr jiems 
prieštarauja katalikų baž
nyčia ir to prieštaravimo 
moko vaikus savo mokyklo
se!

Draudžiamųjų knygų in- 
deksan katalikų ierarchija 
įtraukė kiekvieną laisvesnę 
mintį skelbiančią knygą. 
Jie savo cenzūrą įvedė ir 
mokyklinėse knygose, ypa
tingai istorijos bei filosofi
jos kursuose. Į juodąjį są
rašą įtraukta kiekvienas 
pažangesnis mūsų krašto, 
ir pasaulio, rašytojas bei 
mąstytojas. Savo mokyk
lose jie dėsto, jog kiekvie- 

buvo daug darbo žmonių 
išlaisvinta iš laužynų.

Nuo generolo Bulnes sto
vy los žiūrint į šiaurę tuo 
pačiu Bulnes bulvaru, akys 
atsidūrė į niūksančio už po
ros blogų nuo stovy los pre
zidentūros palociaus fasa
dą. Palocius iš tolo atrodo 
labai įdomus. Jis užima 
dviejų didelių blokų plotį ir 
ilgį. Trijų aukštų pilko gra
nito sienos ir lėkštas stogas 
sudaro vduramžinės pilies 
išvaizdą. Jis neaptvertas, 
kaip kad Peru prezidentū
ros palocius, geležine tvora. 
Jį juosia gražus medelynas 
ir žolynų parkas.

Prie jo priekinių ir užpa
kalinių, masyvių špyžinių 
durų, stovi po aštuonis 
ginkluotus kareivius. Bet 
jie nedėvi, kaip kad Limos 
perunukai, raudonų kelinių. 
Jie dėvi tamsiai žalsvas, 
alyvų spalvos uniformas.

Parke iškaba netoli durų 
sako, kad galima užeiti pa
sižiūrėti palociaus nemoka
mai. Na, suprantama, žo
dis “nemokamai” ir paska
tino mane ten užeiti. Ma
tant tiek daug ginkluotų jė
gai tarpduriuose, man kad 
ir buvo truputį baugu eiti, 
bet visgi, sukaupęs visą sa
vo narsą, įgytą jūreivystės 
dienomis, Jungtinių Valsti
jų laivyne, kiūtinu į tą pa
lečių pro užpakalines duris.

Mano laimei, man besiar
tinant prie palociaus, buvo 
mainoma sargyba, čiliečiai 
kareiviai skiriasi nuo mažų 
tamsių perunukų. čiliečiai 
aukšti, liekni, šviesiaplau
kiai, atletiškos išvaizdos 
jauni vyrai. Su šautuvais 
ant pečių, revolveriais pa
juostėse ir kardais prie šo
nų, visas platonas atmar- 
šavo pas duris pamainyti 
ten stovinčios sargybos.

krašto kūrėjas ar vadas— 
buvo katalikas, o kuris juo 
nebuvo, tai tik todėl, kad 
nebuvo “šventosios dvasios” 
apšviestas; kad kone visi 
mūsų pionieriai, praskynu- 
sieji mums kelius, buvę 
pranciškonai ar kitokie 
vienuoliai. Tikrumoje gi 
nei vieno jų tuo metu čia 
nebuvo! Tai istorijos fal
sifikavimas ir faktų prie
vartavimas . O betgi tuo 
šlamštu prikemšama moki
nių galvos!

Ta proto kontrolė veda
ma ne tik iškreiptu moky
mu bei knygų cenūra, bet 
ir filmų ekspurgacija. Tik 
vienais 1957 m. buvo pa
smerkta 164 filmai, kaip 
nesutinkantieji su katali
kiškąja propaganda. Tokie 
filmai griežtai ginama ti
kintiesiems matyti, o teat
rams, kurie tokius filmus 
rodo, — skelbiama boiko
tas. Tas pats yra su radi
jo bei televizijos programo
mis. Ir ten katalikizmo sli
binas stengiasi paskleisti 
savo propagandą, o nepa
klusniems sponsoriams gra
sinama ekonominiu boikotu, 
nepirkimu jų garsi namų 
prekių.

Tą patį galima pasakyti 
ir apie Amerikos spaudą, 
kurią katalikų ierarchija 
nori pažaboti. Jei tik kuris 
laikraštis, ar žurnalas, iš
drįsta įdėti priešingą jų 
interesams straipsnį, tokia
me besigarsiną pramoninin
kai ar prekybininkai tuoj 
raginami išimti iš ten savo 
reklamas arba grasinami 
“keturiasdešimties milijonų 
katalikų boikotu” ir kitaip 
terorizuojami. Tiksliai kal
bant, katalikų skaičius mū
sų krašte neprašoka 20 mi
nas istorijoje minimas šio 
lijonų, gi pilnai savo tikėji
mą praktikuojančių bus tik

Jie man neatrodė žiau
rūs, todėl ir vėl įgijau dau
giau drąsos eiti artyn prie 
duru. v

Iš atmaršavusio platūno 
aštuoni išsiskyrė, žąsyno 
žingsniu prižingsniavo prie 
ten stovinčios sarg y b o s . 
Šautuvais padarė tam tikrą 
gimnastiką, mėtydami juos 
nuo vieno peties ant ki
to, trepsėdami ir šautuvų 
buožėmis daužydami gatvės 
grindinį; pasaliutavę ko- 
mandierių, stoja į pavaduo
tųjų sargybinių vietas. Pa
vaduotieji, irgi, atlikę tas 
pačias ceremonijas, įsijungė 
į platūno rikiuotę ir numar- 
šavo.

Man net ir pagailo val
džios, kad už tokį gražų 
pademonstravimą militariš- 
kų jėgų jie nėima įžangos. 
Jie galėtų surinkti daug 
seudų (seudas lygus 1.000 
pesų, 1,000 pesų lygus vie
nam Jungtinių Valstijų do
leriui).

Susigūžinęs einu pro tą 
taip šaunią militarišką sar
gybą. Vienas jų atidavė 
man saliutą (kariškai pa
sveikino) ir kažko ispaniš
kai užklausė. Žinoma ,ne
supratau, ko jis klausė. Die
vulėliau tu šventas! Nusi
gandau. Nebežinau, ar eiti į 
vidų, ar bėgti atgal. Bėg
siu, vistiek pagaus. Su
kaupęs visą savo drąsą einu 
arčiau ir savo šluba ispa
niška kalba sakau ‘“viaje- 
ro” (keleivis). Kareivis, 
matyt, suprato, kad esu tu
ristas, įsitempęs dar kartą 
pasaliutavo ir ranka pamo
jo eiti į vidų.

Einu siauru, tamsiu ko- 
iridorium, kurio kitame ga- 
i l-e matosi šviesa. Atsiradau 
didžiuliame prezidentu ros 
kieme. Tai akmenimis grįs
ta didžiulė aikštė, iš visų

to skaičiaus dalis; kiti — 
pasyvūs stebėtojai.

Kitašališkųjų mokyklų 
intelektualinis lygis stovi 
daug žemiau, nei visuomeni
nių mokyklų. Paskelbti au
tentiški duomenys rodo, tik 
10% mokinių (t. y. gabes
nių) parapinėse mokyklose 
yra deramai paruošti vidu
rinės mokyklos (High 
School) kursui, kai visuo
meninėse mokyklose tokių 
būna 90%. Taip yra todėl, 
kad visuomeninių mokyklų 
m o k y t o jai yra cenzuoti, 
baigę pedagoginius kursus. 
Gi tuo patim ruožtu tiky
binių mokyklų mokytojus 
niekas nekontroliuoja. Ten 
dėsto daugiausia dovanai 
dirbančios vienuolės ar bro
liukai, nematę net vidurinės 
mokyklos, o apie pedagogi
ką nei negirdėję. Be to, 
daug mokymui skiriamo 
laiko išeikvojama poteriams 
ir tikybinei indoktrinacijai.

Po pastarojo karo kunigai 
importavo nemažą skaičių 
“mokytojų” iš Vokietijos 
bei Italijos. Tai daugiau
sia žemo išsilavinimo vie
nuolės, kurios anglų kalbos 
ir tarties nežino, žodžių 
tartis, dikcija ir sintaksė 
tokie baisūs, kad bjauru 
klausytis. Pav., va kaip 
“mokytoja” aiškina vai
kams gramatiką: “Gram
mar is dat vat learns you 
speaking correct.” Jeigu 
jau tokiu žargonu kalba 
“mokytoja,” tai ko geresnio 
galima laukti iš jos auklė
tinių.

Ne geresne padėtis yra 
ir aukštosiose mokyklose — 
kolegijose bei universitetuo
se. Tą visiems žinomą fak
tą pripažino net jėzuitų 
Notre Dame universiteto 
sociologijos pro f e s o r i u s 
John J. Kane. Čikagos dien
raštis “Tribūne” 1957 m. 

keturių šonų apsupta gra
nito sienomis: kaip tinka
miausia vieta šaudyt nuteis
tuosius mirtimi. Bet nema
čiau jokių ženklų, kad ten 
būtų buvę bent kada kas 
šaudomas.

Kiemas ketvirtainis. Kiek 
viename kampe stovi po se
ną surūdijusią pat r anka 
Ant vienos tų patrankų nu
tūpęs balandis burkuoja. 
Priešingame kiemo kampe 
vienas pilietis savo kamerą 
taiko į balandį. Kokių 8 
metų vaikutis, tur būt jo 
sūnus, džiaugiasi savo tė
velio gabumais. Kiti vai
kai klega ir krykštauja.

Man pamačius tokį vaiz
dą, visi nervai atsileido. 
Jei balandžiai ant patran
kų burkuoja ir piliečiai jų 
fotografijas traukia, tai Či
lėj bus taika.

Einu laukan jau pro 
priekines duris. Išeinant 
tokiu pat ilgu tamsiu kori
dorium, iš šonų matėsi daug 
laiptų, vedančių į viršų, 
bet ten atrodė tuščia ir 
tamsoka. Nutariau neiti į 
viršų.

Vėliau sužinojau, kad Či
lės prezidentas negyvena 
tame palociuje. Jis gyvena 
moderniškoj viloj užmies
tyje. Tas palocius vargiai 
tinkamas ir moderniškumo 
reikalaujančioms vald žios 
įstaigoms. Užuot eikvojus 
pinigus jo užlaikymui, jį 
reikėtų pakeisti į moderniš
ką pastatą.

Taip befilosofuodamas iš
ėjau į plačiąją O’Higgins 
gatvę. Išeinant kareivis vėl 
man pasaliutavo, bet dabar 
jau nieko neklausė. Eisiu 
toliau į Santjagą pažiūrėt. 
Jei ką įdomaus matysiu, ir 
vėl parašysiu.

Bevardis 
Spalis, 1960 

paskyrė vieną savo bendra
darbių Chesley Manly ištir
ti, kurie mūsų krašto uni
versitetai yra geriausiai pa
siruošę mokyti, kurių moks
linis stažas stovi aukščiau
sia? Iš Ch. Manly pa
skelbto raporto, tilpusio sa
vaitraštyje “Newsweek” tų 
metų gegužės 6 d., matome, 
jog į dešimtį aukščiausiai 
stovinčių universitetų ne
įeina nei vienas katalikų 
universitetas, o jų yra ne
maža! Jų profesoriai pras
tai paruošti, tai viena, o 
antra — perdaug laiko ski
riama scholastinei filosofi
jai.

Nominaliai, mūsų krašte 
oažnyčia yra atskirta nuo 
valstybės, tačiau ji gauna 
abai daug visokių lengvatų, 
yg kad ji būtų valstybės 
dalis. Pav. Massachusetts 

i congresmano M c C o r m ack 
pastangomis mūsų kongre
sas paskyrė suvirš $900,000 
atremontavimui popiežiaus 
vasarnamio, kurį apardė 
netiksliai numesta ameri
kiečių bomba (karo metu).

Daugiau kaip $20,000.000 
mūsų žmonių pinigų kon
gresas paskyrė sutaisymui 
karo metu apgriautų kata
likiškų įstaigų Filipinuose. 
Gi liuteronai, kurių tiek 
daug bažnyčių bei įstaigų 
buvo sugriauta Vokietijoje 
—nieko negavo. Visa tai 
pasiekta dėka katalikų 
frakcijos, veikiančios kon
grese ! Niujorko miestas 
kone dovanai atidavė dalį 
supirktos žemės (skiriamos 
kultūriniam centrui) jėzu
itų Fordham universitetui. 
Visuomenės pinigais nu
pirkti ir išlaikomi autobu
sai nemokamai vežioja pa
lapinių mokyklų vaikus. 
Katalikų bažnyčia turi ke-
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Darbo imi j y 
vaidmuo 

rinkimuose
AFL-CIO išėjo už sena

torių Kennedy jo sėkmin
gose varžybose dėl prezi- 
dencijos. Yra manoma, kad 
unijos suvaidino pagrindi
nį vaidmenį rinkimuose.

Unijose, prisijungusiose 
prie AFL-CIO, yra apie 13 
milijonų narių. Su savo šei
momis jie sudaro didžiau
sią organizaciją, dalyvavu
sią rinkimuose. Ne vienas 
darbo lyderis negali save 
laikyti galinčiu “atiduoti 
balsą už visus darbo žmo
nes,” tačiau darbo vadovy
bė, be abejonės, turėjo la
bai didelę įtaką.

Priešingai 1952 m. ir 1956 
m. rinkimų vajams, kai ke
li žymūs darbo lyderiai pa
laikė p. Eisenhowerj, nė 
vienas žymesnis darbo lyde
ris šiais metais neišėjo už 
vice-prezidentą N i x o n ą . 
AFL-CIO oficialūs žmonės 
savinasi sau kreditą, kad 
suteikė išrinktam preziden
tui Kennedy persvarą -% tą 
nežymų balsų skaičių, su 
kurių pagalba jis laimėjo.

Praktiškai darbo organi
zacijos už išrinktą preziden
tą Kennedy pradėjo veikti 
daugelį mėnesių ligi rinki
mų dienos. Tai buvo iš
reikšta keliais būdais. Rin
kimų dieną prie urnų ėjo 
daugiau žmonių, negu bet 
kada anksčiau. Rezultatai 
parodo, kaip efektingai or
ganizuotos darbo unijos at
liko savo vaidmenį ten, kur 
unijos yra išvysčiusios sa
vo didžiausią galią.

Visose didesnėse indust
rinėse vietovėse Kennedy 

■gavo žymią balsų daugu
mą. Už jį atiduotas didžiu- 

|Tis balsų skaičius didžiuo
siuose miestuose prisidėjo 
prie jo laimėjimo.

Taip buvo dideliuose 
miestuose, kaip New Yorke, 
Čikagoje, Philadelphijoje ir 
Detroite, kurie turi didelę 
negrų populiaciją. Tačiau 
dar dramatiškesni rezulta
tai buvo pasiekti daugelyje 
pietinių valstijų, kaip šiau
rės Carolina ir Louisiana. 
Be to, pietų Kalifornijoje ir 
Texas valstijoje daugelis 
iš Meksikos kilmės ameri
kiečių atidavė savo pirmus 
balsus už Kennedy. Tas 
pats buvo ir su Puerto Rico 
kilmės amerikiečiais New 
Yorke ir Čikagoje.

Yra gana tikslu pasaky
ti, kad 1960 m. rinkimų va
juje organizuotos darbo 
unijos suvaidino reikšmin
gą vaidmenį.

American Council

TARYBŲ SĄJUNGA 
UŽSAKĖ LAIVŲ r

Tokio. — Tarybų Sąjun
ga užsakė pastatyti jai sep
tynis laivus. Keturi iš jų 
bus tankeriai po 35,000 to
nų įtalpos, o trys — preky
biniai po 12,000 tonų. Už 
laivų pastatymą japonų 
fabrikanta ms sumokės 
$35,555,000.

GILŪS SNIEGAI neša 
elniams nelaimes. Tada el
niai priversti kasti sniegą, 
kad pasiekti žolę. Tokiais 
atsitikimais vilkai ir kitokie 
žvėrys užpuola elnius.' 

liolikos bilijonų dolerių ver
tės turto, už kurį jokių mo
kesčių nemoka.

Amerikos žmonėms laikas 
apsižiūrėti ir sutvarkyti sa
vo reikalus, kol dar ne per- 
vėlu!



M. šolochovas

ŽMOGAUS DALIA
R rank Imbras *

Įspūdžiai ir atsiminimai iš 
mano viešnagės Lietuvoje(Tąsa)

Tyla buvo sunki, ir aš paklausiau:
—O kaip' toliau?
—Toliau? — nenorom atsiliepė pasa

kotojas. — Pulkininkas paleido mane 
mėnesiui atostogų, ir už savaitės aš jau 
buvau Voroneže. Pėsčias nusigavau iki 
tos vietos, kur kadaise gyvenau su šei
ma. Toje vietoje gili duobė, pilna rudo 
vandens, aplinkui žolė, iki juosmens... 
Klaikuma, kaplį tyla... Ak, kaip sunku 
man buvo, brolau! Nė valandėlės pasi- 
būti negalėjau, tą pačią dieną išvažia
vau atgal į diviziją.

Tačiau po kokio trejeto mėnesių ir 
man šyptelėjo džiaugsmas, kaip saulutė 
iš užu debesio: atsiliepė mano Anatoli
jus. Atsiuntė į frontą laišką, matyt, iš 
kito fronto. Adresą sužinojo iš kaimy
no, Ivano Timofejevičiaus. Iš pradžių, 
pasirodo, jigdpateko į artileristų mokyk
lą, va ten k^ip tik jam ir pravertė ga
bumas matematikai. Po metų su pagy
rimu pabaigė mokyklą, išvyko į frontą ir 
dabar rašo, kad pakeltas į kapitonus, 
komanduoja keturiasdešimt penkių mili
metrų baterijai, gavo šešis ordinus ir 
medalius, žodžiu, visais atžvilgiais pra
šoko tėvą. Ir baisiai didžiavosi juo! 
Šiaip ar taip šnekėsim, juk mano sūnus 
— kapitonas ir baterijos vadas, tai ne 
juokas! Ir dar tokius ordinus turi. Tas 
nieko nereiškia, kad jo tėvas “Študbeke- 
riu” šoviniui ir kitą karišką mantą ve
žioja. Tėvas jau savo atgyveno, o jam, 
kapitonui, viskas prieš akis.

Ir pradėjau naktimis karšinčiaus sva
jones pinti: kai baigsis karas, sūnus ves., 
aš prie jų gyvensiu, dailidžiausiu ir vai
kaičius prižiūrėsiu, žodžiu, visokie se
nystės juokai. Bet ir čia man užkliuvo. 
Žiemą be atvangos puolėm ir dažnai su
sirašinėti neturėjom kada, o karo pabai
goje, jau prie Berlyno, rytą pasiunčiau 
Anatolijui laišką, ir kitą dieną gavau 
atsakymą. Dabar aš supratau, kad mu
du su sūnumi priėjome prie vokiečių 
sostinės dviem įvairiais keliais, ir esa
me netoli kits kito. Laukiu nesulaukiu, 
tiesiog kaily nerimstu, kada galėsim 
pasimatyti. Na, ir -pasimatėm... Kaip 
tik gegužės devintą, rytą, Pergalės die
ną, mano Anatolijų užmušė vokiečių 
snaiperis...

Tą dieną po pietų šaukia mane kuo
pos vadas. Žiūriu, sėdi man nepažįsta
mas artilerijos papulkininkis. Įėjus man 
į kambarį, jis atsistojo kaip prieš vyres
niojo laipsnio karį. Mano kuopos vadas 
sako: “Pas tave, Sokolovai,”—ir nusisu
ko į langą. Supurtė mane lyg elektros 
srovė, nujaučiau kažką negera. Papul
kininkis priėjo prie manęs ir tyliai sa
ko: “Stiprinkis, tėvai! Tavo sūnus, 
kapitonas Sokolovas, šiandie žuvo prie 
baterijos. Eime!”

Susverdėjau, vos nenugriuvau. Ir da
bar lyg per sapną prisimenu, kaip va
žiavau drauge su papulkininkiu didele 
mašina, kaip sukiojomės griuvėsių už
griozdotose gatvėse, kaip per dūmus pri
simenu išrikiuotus kareivius ir apmuš
tą aksomu grabą. O Anatolijų matau 
kaip va tave, brolau. Priėjau prie gra
bo. Mano ir ne mano sūnus guli. Mano— 
visuomet besišypsantis, siaurų pečių 
berniukas, su smailiu Adomo obuoliu 
liesame kakle, o čia guli jaunas, plačia
petis, gražus vyras, akys praviros, žiū
ri tarytum kažkur pro šalį į nežinomą 
tolį. Pamenu, kaip dabar matau, koks 
buvo mano sūnelis Tolikas seniau, jo 
šypseną, kuri taip ir liko amžinai jo lū
pų kertelėse. Pabučiavau jį ir pasitrau
kiau į šalį.. Mano Anatolijaus draugai 
ir bičiuliai ašaras brauko, o mano neiš
verktos ašaros, matyt, širdyje bus iš
džiūvusios. Gal dėl to taip ir skauda?..

Palaidojau paskutinį savo džiaugsmą 
ir viltį svetimoj vokiečių žemėj, su
griaudėjo baterija, palydėdama savo va
dą'Į tolimą kelionę, ir tarytum kažkas 
nutrūko man viduje... Lyg nesavas nu
vykau į savo dalinį. Bet netrukus mane 
demobilizavo. Kur dėtis? Gal į Vorone
žą? Nieku gyvu! Atsiminiau, kad 
Uriupinske gyvena mano draugelis, žie
mą demobilizuotas kaip invalidas,—jis 
kadaise kvietė mane atvažiuoti, — atsi
miniau ir nuvykau 1 Uriupinską.

Mano bičiulis ir jo žmona buvo bevai
kiai, gyveno savo namelyje miesto pa
kraštyje. Jis nors ir invalidas buvo, 
tarnavo šoferiu autoparke, ir aš įsitai
siau ten. Apsigyvenau pas bičiulį, pri
glaudė jie mane. Vežiojom į rajonus

visokius krovinius, rudenį padejom grū
dus gabenti. Tuomet ir susipažinau su 
savo nauju sūneliu, su šituo va, kuris 
smėlyje žaidžia.

Grįžtu, būdavo, iš kelionės į miestą, 
pirmiausia, žinoma, užsuku į arbatinę 
alkio užmesti ir, aišku, šimto gramų iš
lenkti pavargus. Reikia pasakyti, aš į 
tą blogį jau ne juokais buvau įjunkęs... 
Ir vieną sykį pamačiau prie arbatinės 
šita vaikiūkšti, kita diena—vėl. Toks 
mažutis, visas apskuręs, dulkinas, ne
švarus, lyg pelenais apibertas, susivėlęs, 
o akytės tarsi žvaigždutes naktį po lie
taus! Taip jau jis man patiko, kad aš, 
—net juokinga,—ėmiau nuobodžiauti be 
jo, skubu iš kelionės pas jį. Prie arba
tinės jis ir mito, — kas kiek pakišdavo 
jam.

Ketvirtą dieną tiesiai iš tarybinio 
ūkio su visais grūdais užsukau į arbati
nę. Mano vaikiūkštis sėdi ant priebučio 
laiptelių, kojytėms mataruoja ir iš viso 
jo stogo matyti, kad alkanas. Išsikvem- 
piau pro langelį, šaukiu jam: “Eė, Va- 
niuška! Greičiau lipk į mašiną, pavė
žinsiu iki elevatoriaus, o paskui grįšim, 
pavalgysim.” “Kas jum sakė, dėde, kad 
aš Vania?” Ir akis plačiai išplėtė, lau
kia, ką jam atsakysiu. Aš, sakau jam, 
■esu daug ko matęs ir viską žinąs.

Užėjo jis iš dešiniojo šono, atidariau 
jam dureles, pasisodinau šalia savęs, nu
važiavom. Visada toks gyvas berniūkš
tis, šiuo tarpu kažkodėl tylus, susimąs
tęs, žiūri akis nudūręs, bet protarpiais 
tik dvilkt į mane iš po savo ilgų, už
riestu blakstienų, atsidūsta. Toks ma- c- C z
žas paukštelis, o jau moka dūsauti. Ar
gi jo čia darbas? Klausiu: “Kurgi tavo 
tėvas, Vania?” Jis šnibžda: “Fronte 
žuvo.” — “O mama?” — “Mamą bomba 
užmušė traukiny, kai mes važiavom.”— 
“O iš kur jūs važiavot?” — “Nežinau, 
nepamenu...” — “Ir nieko giminių čia 
neturi?” — “Nieko.” —■ “Kurgi tu nak
voji?” — “Ogi kur pasitaiko.”

Užvirė man karšta ašara, ir išsyk aš 
nusprendžiau: “Nebebuvę, kad mes 
abu kas sau vargtume! Pasiimsiu jį, 
įsūnysiu.” Ir beregint man širdis pa
lengvėjo, pasidarė kažkaip šviesiau. 
Pasilenkiau prie jo, tyliai klausiu: “Va- 
niuška, o tu žinai, kas aš?” — Jis atsi
dusdamas paklausė: “Kas?” — Aš ir
gi tyliai jam sakau: “Aš—tavo tėvas.”

Dieve mano, kas čia dėjos! Puolė jis 
man ant kaklo, bučiuoja žandus, lūpas, 
kaktą ir taip skardžiai ir plonai krykš
tauja, net kabina skamba: “Tu mielas! 
Aš žinojau, kad tu mane surasi! Vis 
tiek rasi! Aš taip ilgai laukiau, kol tu 
mane suradai!” Prisiglaudė prie manęs 
ir visas dreba, tarytum žolelė vėjo švy
luojama. Man akyse pasidarė tamsu, 
taip pat visą krutulys purto, rankos 
dreba... Kaip tuomet vairo nepaleidau, 
stačiai stebuklas! Bet į griovį vis dėlto 
netyčiom įvažiavau, /užgesinau motorą. 
Kol nenuslinko nuo akių ūkas,—bijojau 
važiuoti, kad ko nesuvažinėčiau. Pasto
vėjau 'gal penkias minutes, o sūnelis vis 
spaudžiasi iš visų jėgų prie manęs, tyli, 
krūpčioja. Apglėbiau jį dešiniąja ran
ka, truputį prispaudžiau prie savęs, o 
kairiąja mašiną vairuoju, pasukau at
gal, į sago butą. Ne galvoj tada man 
buvo elevatorius, nė į tą pusę.

(Bus daugiau)

ŽEMĖ

Viską’, viską imu iš dangaus: 
Baltą nuometą rūko sunkaus, 
Sniego skarą ant savo peties, 
Ledo skydą ant savo širdies.

Dieną naktį nešu, nešu 
Savo kraują šaknims beržų.
Dieną naktį seku, seku 
Savo pasaką daigui laukų.

Nusimesiu sniego skaras! / 
Nusiplėšiu skydo ledus!
Duok man liūtis išgerti skaidrias, 

Duok man vėjus priglausti šiltus!

Saulę gaudau akių ežerais 
Ir verkiu rasomis vakarais. 
Ir šilais mėlynsparniais šlamu.
Viską duodu—ir viską imu.

Viską, viską imu iš tavęs.
Pėdas kruvinas—-ir lengvas, 
Tavo ilgesio pažvelgimą, 
Tavo rankų prisilietimą.

J. Degutyte

(Pabaiga)
FAŠISTINIŲ 

SKERDYNIŲ VIETOS
Aplankėm Panerius ir 

matėm tas vietas, kur iš
žudyta tūkstančiai žmonių. 
Tai atliko sužvėrėję naciai 
ir lietuviški nacionalistai. 
Atsistojus prie tų duobių 
žmogų šiurpas ima, ir giliai 
susimąstai, kad atsirado 
daugelis ir mūsų tautiečių, 
kurie tokius žvėriškus dar
bus atliko, o atbėgę į Ame
riką savo kriminalystes pri
meta rusams, bolševikams. 
Man pačiam teko ginčytis 
su dipuku apie Panerių žu
dynes. Aš buvau teisus., kai 
jam pasakiau, kad “jūs tą 
darbą atlikt ir pabėgot.” 
Dabar teko savo akimis pa
matyti tąs vietas. Dabar 
arti tos vietos yra pastaty
tas muziejus, kurio visos 
sienos aplinkui nukabinėtos 
paveikslais ir dokumentais, 
surištais su žudynėmis Pa
neriuose.

Aplankėm Pirčiupio kai
mą, kurio visus gyventojus, 
119 žmonių, gyvus suvarė į 
kluonus irSsudegino tie su
žvėrėję naciai ir lietuviški 
parsidavėliai. Teko girdėti 
senukės aiškinimą, kaip ji 
išliko gyva, o jos šeima žu
vo liepsnose. Tai buvo šiur
pu klausyti tą istoriją.

Tą dieną buvo iškilmin
gas atidarymas paminklo 
žuvusioms to kaimo gyven
tojams. Tūkstančiai žmo
nių buvo suvažiavę sunk
vežimiais, lengvosiomis ma
šinomis, motociklais ir au
tobusais. Paminklas aukš
tas, didelis, vaizduojantis 
nusiminusią motiną, amži
nai pasmerkiančią tuos su
žvėrėjusius tautos išdavi
kus.

Prie paminklo pastatyta 
akmeninė siena su visų 
Pirčiupio kaimo žuvusių 
žmonių vardų įrašais.

Prie atidengimo šio pa
minklo dalyvavo patys 
aukščiausi Lietuvos respub
likos pareigūnai, priminda
mi žvėriškus fašizmo atlik
tus darbus.

Užsibaigus programai ir 
einant pro estradą, girdžiu 
gražiai lietuviškai šnekant 
tris generolus. Pasidrąsi
nęs pasveikinau: “Sveiki, 
gerbiamieji generolai.” Ir 
jie nepasididžiuodami su 
manimi pasisveikino. Pri
miniau jiems, kad pas mus 
Amerikoj fašistinė spauda 
rašo, kad viskas Lietuvoj 
surusinta, o pasirodo, kad 
ir generolų esama lietuvių 
ir gražiai lietuviškai kal
bančių. Visi trys generolai 
nusišypsojo.

ANYKŠČIUOSE
Aplankėm Anykščius. A- 

nykščių majoras mus iškil
mingai pasitiko su dideliu 
anykštėnų būriu ir pulkeliu 
gražiu lietuvaičių, kurios B *> .  

Tokiyz pastatu neseniai pasipuošė miestas ant' Nemuno 
kranto—Vilkija. Pirmajame aukšte atidaryta universalinė 
parduotuvė, antrajame įrengtas restoranas.

■ . ■ . . . .................. ....

įteikė mums puokštes gė
lių. Aplankėm legendintak- 
menį Puntuką, kuriame iš
kalta Dariaus ir Girėno 
biustai ir aprašymas jų žy
gio. Aplankėm vyskupo Ba
ranausko klėtelę kurioj 
įrengtas muziejukas ir jo 
biustas. Toji klėtelė taip 
gražiai apibudavota beveik 
visa stiklo sienom, ir tik 
arti priėjęs pamatai, kad 
tam gražiam pastate ran
dasi klėtelė su šiaudiniu 
stogu. Taipgi visai arti 
randasi ir Vienuolio - Žu
kausko sodyba, kur rašyto
jas palaidotas ir gražus pa
minklas pastatytas ir ap
link gėlėmis papuoštas.

Aplankėm Biliūno pa
minklą ant aukšto kalno. 
Paminklas irgi au k š t a s . 
Nuo to kalno matosi visa 
Anykščių apylinkė ir upė 
Šventoji. Rašytojas pagei
davo^ kad kai mirs, kad jį 
palaidotų ant Šventosios 
upės kranto. Rašytojas mi
rė Lenkijoj, buvo palaidotas 
Zakopane. Profašistinė Lie
tuvos valdžia nekreipė dė
mesio į didelio Lie t u v o s 
liaudies švietėjo pageidavi
mo išpildymą. Tik prie 
socialistinės Lietuvos san
tvarkos buvo įvykintas ra
šytojo pageidavimas.

Po apžiūrėjimo Anykščių 
istorinių vietų buvom pri
vežti prie Anykščių kultū
ros ’ namo, kur mums buvo 
prirengtas puikus banke
tas iš visokių valgių, taipgi 
keptų lydekų iš Rubikų 
ežero. Užtektinai buvom 
pavaišinti Anykščių šampa
nu ir vynu. Kas norėjo ir 
galėjo, tie ir pasišoko gro
jant geram akordeonistui 
Šeibokui.

GRAŽŲ ĮSPŪDĮ 
PADARĖ

Man, kaip ir kitiems tu
ristams, padarė gerą įspū
dį Lietuvos progresas tech
nikoj, jaunimo išmokslini
me, statyboj, kelių ir tiltų 
išbudavojime. Iš griuvėsių 
prikelta ir atstatyta Lietu
va per taip trumpą laiką.

Nepamirškim, broliai lie
tuviai, kiek buvo kenkėjų 
viduj, kada siautėjo miški
nių žudikų gaujos, kiek ken
kėjų buvo užsieny. Pas 
mus Amerikoj fašistuojan- 
tis elementas šaukė per ra
diją, per spaudą: nesiųskit 
laiškų, nesiųskit drabužių, 
nes už tai jūsų gimines iš
veš Sibiran, ir tt.

Atminkim, mieli skaity
tojai, kad Lietuvą okupan
tai paliko griuvėsiuose, o 
nė vienas neatvažiavo iš 
Lietuvos ubagaut dolerių 
Lietuvai atstatyti, kaip kad 
buvo buržuaziniais laikais. 
Bet jie rinko ir teberenka 
dolerius, kuriuos siuntė 
Vakarų Vokietijon, už ku
riuos ne vienas žudikas bu
vo nuvežtas Lietuvos miš- 
kuosna, kurie ne vieną lie-.

Laiškas iš
Žemiau spausdinamos iš

traukos iš laiško, rašyto V. 
Uzdilai į Plymouthą, Pa. 
Rašo lietuvis jo giminaitis, 
gyvenąs Gdanske, Lenkijo
je. Spausdiname jas, kad 
pamatytum, kaip galvoja 
Lenkijos studentai.—Red.

•

Brangus mano Dėde.
Iš Jūsų laiškų nesunku 

pastebėt, kad labai mėgstat 
nagrinėt politinius klausi
mus. Aš irgi juos mėgstu, 
ypač todėl, kad gyvenam 
labai įdomioj istorijos epo
choj, kad pasaulis nepa
prastais žingsniais žengia 
pirmyn moksliniu, ekonomi
niu ir politiniu atžvilgiu, 
kad kapitalistinės valsty- 
bės-milžinai negali nura
minti tautų, kovojančių už 
tautinę, ekonominę ir soci
alinę laisvę; ir kada matom 
šalia savęs augančią ir stip
rėjančią socialistinę siste
mą, jau negali jai pakirsti 
jėgų, nei'užstoti kelio jos 
žygyje j pažangą ir taiką.

Nes-eniai įvykusiuose A- 
merikos rinkimuose nuga
lėjo demokratai ir Kenne
dy. Nors, tiesą sakant, sun
ku pasakyti, kuris iš jų ge
resnis, tačiau vienas tikra 
—• Amerikos žmonėms jau 
nusibodo sena politika, tad 
verčiau jau nežinomas nau
jas, negu net per gerai ži
nomas senas. -

Kennedy, atrodo, turi vil
tį sulaikyt krentantį Ame
rikos prestižą ir nesiduot, 
kad Tarybų Sąjunga pavy
tų juos ekonominiu bei tech
niniu atžvilgiu, žinoma, la
bai abejotina, ar jam tai 
pavyks (kalbėt lengviau 
negu vykdyt), bet jeigu jam 
ir pavyktų nustumti per 
kokį 10 metų tolyn neišven
giamą kapitalistinei san
tvarkai “siaubą,” tai mes 
ne taip jau labai gailestau
tum, nes mes netrokštam 
amerikiečių skurdo, lai jie 
gyvena kuo geriausiai, bet 
tegul nesikiša į mūsų rei
kalus.

Socialistinės šalys spar
čiai žengia pirmyn, o kad 
Amerika irgi nestovės vie
toj, tai mums nekenks. 
Svarbu, kad tas būtų siek
ta humanistiniais būdais,— 
taikingai lenktyniavimu, o 
ne ginklų gamyba.

Sunku tikėtis, kad impe
rialistai susipras, nes, kaip 
istorija nurodo, išnaudoto
jai visuomet buvo pašalin- 

tuvių šeimą išžudė ir ne vie
ną lietuvišką namą sudegi
no. Lietuvos valdžia, su pa
galba rusų ir kitų broliš
kų respublikų, atstatė Lie
tuvą, užgydė karo žaizdas 
ir žygiuoja į gražesnį, kul- 
tūriškesnį, laimingesnį gy
venimą.

Lietuva kas metai gražės 
ir jos piliečių gyvenimas 
gerės, ačiū didžiai rusų tau
tai ir visai Tarybų Sąjun
gai ir lietuviams patrio
tams kovotojams, kurie 
bendromis jėgomis sutriuš
kino sužvėrėjusį nacizmą ir 
lietuviškus budelius ir iš
gelbėjo lietuvių tautą nuo 
pražūties.

Lai gyvuoja Tarybų Lie
tuva ir visa Tarybų Sąjun
ga!

Baigdamas savo įspū
džių aprašymą, noriu vie
šai padėkoti pittsburghie- 
čiams už surengimą mums 
tokio šaunaus pasitikimo 
banketo.. Ačiū visiems ren
gėjams, virėjoms ir J. K. 
Mažuknai už pirmininkavi
mą.

Lenkijos
ti tik jėga. Žinoma, antro- 
j e pusėje XX amžiaus jėga 
nebūtinai turi reikšti karą, 
nes dabar jau pasikeitę ir 
sąlygos ir galimybės.

Prabėgo jau 43 metai nuo 
įsikūrimo pirmos socialisti
nės valstybės ir jinai tapo 
viena iš stipriausių pasaulio 
šalių. Prabėgs dar 10 metų, 
o jau ir Amerika pasiliks 
užpakalyje. Juk prieš 43 
metus Tarybų Sąjunga bu
vo kaip žemė ir dangus, 
nebuvo ko ir palyginti. Gal 
būt, jinai nori dar kar
tą pasinaudoti svetimu 
krauju ir svetimomis aša
romis. Na, bet reikia tikė
tis, kad anksčiau ar vėliau 
supras, jog jai jau ne tie 
laikai, kai galima buvo už 
Atlanto ramiai sėdėt ir kep
tas bulves iš ugnies traukt 
svetimomis rankomis. Šiek 
tiek jiems atidengė akis ^ 
pirmi žemės palydovai, bet 
ateityje panašių “palydo
vų” bus vis daugiau ir dau
giau. Dabar dar, žinoma, 
gyvenimas vakarų valstybė
se žymiai aukštesnis ir vi
liojantis daugeliui mūsų 
gyventojų, na, bet paguo
da tame, kad šiemet mūsų 
gyvenimas geresnis negu 
buvo pernai, o ateinančiais 
metais jis bus geresnis'ne
gu dabar. Svarbu, kad tik 
karas vėl visko nesunaikin
tų...

J. Uzdila

Worcester, Mass.
Sausio 10 d. L. S. ir D. B. 

Draugijos nauja šiems me
tams valdyba ir direktoriai 
laikė susirinkimą. Dalyva
vo pirm. J. Petkūnas, vice 
pirm. J. Karazija, p rot. 
rast. J. Kižys, fin. sekr. R. i 
Janulis, ižd. D. G. Jusius, 
iždo globėjai J. Raulušaitis 
ir P. Balčiūnas, direktoriai: 
M. Petkūnienė, M. Sukac
kienė, J. Norkaitis, P. Sa
dauskas ir D. Žemeikis, 
maršalka V. Žitkus. Jie iš
klausė Klubo kontrolės ko
misijos metinį raportą, ku
ris nelabai džiuginantis, 
nes iš virš $35,000 metinių 
įplaukų pelno, buvo labai 
mažai.

Klubo gaspadorius J. J. 
Bakšys aiškino, kad pir- 
mesnio gaspadoriaus J. T. 
padaryta žala 1960 metų 
p r a d ž ioje tatai nustelbė. 
Pasirodo, kad dar daug ža
los yra neišlyginta, nepai
sant, kad buvo gauta$3,000 
iš J. T. atpildo žalai. No
rint atšauti Klubo norma- 
liškumą, būtinai reikalin
ga pravesti geresnę ekono
miją biznyje. Nepabaigtos^ 
skolos, išlaidos, narių sirgi
mai ir mirimai, jiems pa
šalpų ir pomirtinių išmo
kėjimai — vis tai stumia 
draugijos iždą į ištuštėji
mą. .

R. Janulis įnešė prašyti 
Aido chorą, kad jis sureng
tų koncertą Draugijos nau
dai. Visi posėdžiautojai en
tuziastiškai rėmė šį suma
nymą. Lauksime jo pra- 
vedimo gyvenimam

Draugijos bankete dalyva
vimas yra privalomas vi
siems nariams. Banketas 
įvyks sausio 28 d., 6 vai. 
vakare, 29 Endiott Street. 
Tai bus ištaikingas banke
tas. Įžanga $2.60 asmeniui. 
Kviečiame ir pašalinius da
lyvauti. D. G. Jusius

Santiago. —Čilės vyriau
sybė paskyrė $30,000,000 
geležinkeliams mod e r n , 
zuoti.
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Žinios iš Lietuvos
SOCIALISTINIO DARBO DIDVYRĖ 

FELICIJA ČIUPLINSKIENĖ

Tai Latvijos garsioji karvių melžėja. Ji viena pati mel
žia net 140 karvių. Per metus —500 tonų pieno. Tokių so
cialistinio darbo entuziastų pasireiškia kaskart vis daugiau. 

Nuotrakoje matome F. čiuplinskienę prie melžimo aparatų.

PASTATAI Iš MOLIO
Visada daug darbo turi 

"‘Artojo” kolūkio statybi
ninkai. Brigada, vadovau
jama S. Luomono, nemaža 
jau ir padarė. Pernai nau
jos tipinės karvidės buvo 
pastatytos ketvirtoje ir 
penktoje jungtinėse briga
dose. Šiemet pavasarį pra
dėti dar du tokie pastatai. 
Trečioje brigadoje 
statybininkai jau 
Nedaug padaryti liko 

brigadoje.

darbus 
baigė, 

ir 
ketvirtoje brigadoje, šie 
nauji ūkiniai pastatai sta
tomi iš pigiausios statybi
nės medžiagos — molio.

č. žiedelis 
Pasvalio rajonas

BUVUSIOS KOMEN
DANTŪROS PASTATE 
—VAIKŲ LIGONINE

# KAUNAS. Mieste yra 
dviejų aukštų pastatas Bi
liūno aikštės ir Gedimino 
gatvės kampe, ties kuriuo 
iki Tarybų valdžios įkūri
mo Lietuvoje nuolat budė
davo karinis patrulis. Pra
dedant caro patvaldystės 
metais ir baigiant lietuviš
kosios buržuazijos bei hit
lerinės okupacijos laikotar
piu, čia buvo karinės ko
mendantūros. Dabar šis 
pastatas rekonstruotas, iš
plėstas pristatant fligelį bei 
užstatant trečią aukštą ir 
perduotas pirmajai tarybi
nei klinikinei ligoninei. Ja
me įkurta special i z u o t a 
vaikų poliklinika su gydo
maisiais kabinetais.

Daugiau kaip 5,000 Jiez
no rajono mokyklinio am
žiaus vaikų mokosi erdviose 

^hiokyklose. Juos moko virš 
350 mokytojų. Pernai ra
jone įsteigta vidurinė mo- 
ky’kla - internatas, kurioje 
mokosi 123 mokiniai. Prie 
U rajono vidurinių bei sep
tynmečių mokyklų veikia 
bendrabučiai, kuriuose gy
vena 220 mokinių, iš jų 60 
gauna pilną valstybės iš
laikymą. Baigiamas statyti 
Neman iūnų' septynmetės 
mokyklos pastatas. 1961 m. 
užplanuota statyti Stakliš
kėse 520 vietų vidurinę mo
kyklą. • Rajono dirbančiųjų 
kultūrinius poreikius tenki
na didelis bibliotekų, kul
tūros namų- klubų-skaityk
ių tinklas.

Buržuazinės Lietuvos me-
tais rajono teritorijoje bu
vo vos tik 3 medicinos dar
buotojai. Šiuo metu rajone 
dirba 22 gydytojai ir 72 
medicinos seserys ir vei

kia 22 felčeriniai - akušeri
niai punktai.

Rajono darbo žmonėms 
'užtikrintas materialinis ap

rūpinimas ligos, senatvės 
bei nedarbingumo atvejais. 
395 žmonėms mokamos pen
sijos ir per 11 praeitų me
tų menesių išmokėta 789,- 
000 rubliu, v

Radijas ir elektros šviesa 
yra beveik kiekvieno kol
ūkiečio namuose. Vien tik 
antraisiais septynmečio me
tais Pirštuvėnų kaimo vals
tiečiai įsigijo penkiolika 
radijo imtuvų. Nemažas 
skaičius rajono dirbančiųjų 
kiekvieneriais metais nau
dojasi kurortiniais bei sa- 
n a t o r i n iais kelialapiais, 
atostogas praleidžia įvai
riuose šalies poilsio namuo
se.

GRYBAI—Į ŠVEICARIJĄ 
ir VFR

Iš Lietuvos į Šveicariją 
ir Vokietijos Federatyvinę1 
Respubliką išsiųsta 15 tonų 
sūdytų grybų. Jų paruoši
mo eksportui technologiją 
pirmą kartą įsisavvino var
totojų kooperacija.

Artimiausiomis dienomis 
į Šveicariją ir VFR bus 
išsiųsta dar 45 tonos sūdy
tų grybų. Eksportui juos 
ruošia Kapsuko ir Vilniaus 
konservu fabrikai, u *

DAUGIAU AUDINIŲ
KAUNAS. Trečiaisiais 

septynmečio metais “Dro
bės” fabriko kolektyvas tu
ri išausti 1 milijoną 600 
tūkstančių metrų vilnonių 
audinių ir pagaminti dau
giau kaip 400 tonų verpalų 
respublikos trikotažo pra
monei. Palyginti su šiais 
metais, įmonės bendrosios 
produkcijos bus išleista už 
20 milijonų rublių daugiau.

Kolektyvas pasiruošė 
vykdyti padidintą progra
mą. Audimo ceche paleista 
20 naujų audimo automa
tų. Montuojami ir netru
kus stos rikiuotėn dar ke
turi tokie automatai.

Nuo naujų metų pradės 
veikti dar 1,000 verpsčių. 
Tai leis per dieną papildo
mai pagaminti 600 kilogra
mų 
lų.

aukštos kokybes verpa-

ŠLOVINGAS 
DEŠIMTMETIS

KAUNAS. Respublikoje 
nerasime įmonės, kur ne
dirbtų inžinierius, baigęs 
Kauno Politechnikos insti
tutą. Gruodžio mėnesį su-
kako pirmasis šios stam
biausios Tarybų Lietuvoje 
inžinierių kadrų kalvės de
šimtmetis.

Per tą laiką čia paruoš
ta įvairių specialybių dau
giau kaip 4,800 kvalifikuo
tų mechanikos, stat y b o s , 
elektrotechnikos, technolo-

Philadelphia, Pa.
Baisi gaisro tragedija ir 

kalinių maištas
Aštuntą dieną sausio, 

sekmadienio rytą, didžiaja
me kalėjime, Easten Pe
nitentiary, prie Fairmount 
gatvės, 8-tą vai. ryto suki
lo apie 32 kaliniai. Vado
vaujami dviejų brolių Sco- 
leri, žmogžudžių, jie suėmė 
apie 8 kalėjimo sargus, grą- 
sindami juos nužudyti, jei
gu vyresni kalėjimo parei
gūnai bandys pastoti kelią 
kalinių išsilaisvinimui. Ta
čiau neteko nė vienam ka
linių pabėgti, nors jie turė
jo pasidirbę ilgas kopėčias 
perkopti 35 pėdų aukščio 
sieną. Jie turėjo ir savo pa
dirbtų ginklų.

Aš praeidamas arti kalė- 

KUBOS BĖGLIAI
Tur būt niekur nėra 

bėglių iš Kubos, kaip 
mus. Pirmiausia po 
bos revoliucijos atbėgo dau
guma Batistos pasekėjų. 
Tai buvo visi profesionalai, 
valdininkai, biznieriai, ir 
visi su nemaža pinigų. Da
bar jau privažiavo visokių. 
Dabar, pagal laikraščių 
pranešimus, čia jų yra pri
važiavusių apie 25 tūkstan
čiai.

Dabar tie Kubos dipukai 
nori čia apsigyventi ir ieško 
visokiu darbų. Kurie turi 
pinigų, tie eina į biznį, o ki
ti turi eiti į valgyklas ir 

__ _______ plauti indus. O kai kurie 
jimo devintą valandą ryto j mokosi “demokratijos” — 
nustebau pamatęs lyg karo, užpuldinėja žmones ir eina 
frontą: Pulkai šautuvais vogti. Gi mūsų valdininkai 
ginkluotų miesto policistų 
ir Pennsylvanijos valstiji- 
niv policininkų (state po
lice) bėgiojo gatvėmis. Jie 
pastatė vieną kulkosvaidį

• strateginėje vietoje. Atpyš- 
kėjo ir apie penketas ka- 
mandų gaisragesių ir visi 
lanku apsupo trijų blokų il
gio kalėjimo pastatą. Pasi
girdo pora šūvių, tačiau ne
numaniau iš kurio šono. 
Policistai pradėjo svaidyti 
ašarines bombas per viršų 
aukštos sienos. Tuomet ir 
mes, pašaliniai, nešdinome 
kudašių čiaudėdami. Apie 
už trejeto valandų sukili
mas tapo apmalšintas. Du 
kalėjimo sargai buvo pei
liais subadyti, bet nepavo
jingai. Vienas Scoleri bro
lis, Joseph, yra nuteistas 
visą amžių kalėti, o antra
sis, Tony, praėjusiais me
tais buvo nuteistas mirties 
bausmei už nušovimą poli-’ 
cisto. Šie du broliai ir kal- 

’ tinami už suplanav i m ą 
riaušių kalėjime.

Baisus reginys!
Nespėjus sugrįžti į na

mus nuo kalėjimo, staigiai 
per langą pamačiau dide
lius kamuolius juodų dūmų. 
Jau girdžiu širdį perve
riančius moterų ir vaikų 
klyksmus! Akimirkoje še
šeto vaikų motina, išdaužus 
lango stiklą, nuo antro 
aukšto šoko žemyn ant gat
vės. Ji sulaužė savo koją. 
Kiek vėliau gaisragesys ra
do poros metų amžiaus kū
dikio lavoną. Sakoma, kad 
tuo metu kiti šeimos vaikai 
buvo išėję pas gimines. Nu
kentėjusi šeima yra lenkų 
tautybės.

Spauda praneša, kad šią 
žiemą daugiau mieste kyla 
gaisrų negu kitais metais.

gijos, hidrotechnikos 'speci
alistų, tuo tarpu kai bur
žuazinės Lietuvos univer
sitetas per 20 metų tepa- 
rtiošė vos 360 inžinierių.

Studijuoti institute suda
rytos palankiausios sąlygos. 
Kaune veikia dieniniai ir 
vakariniai fakultetai, o šie
met suorganizuotas neaki
vaizdinis skyrius. Institu
to vakariniai skyriai veikia 
Vilniuje, Šiauliuose, Klai
pėdoje. Šiuo metu institu
te iš viso studijuoja 5,474 
žmonės —■ darbininkų, kol
ūkiečių, inteligentų vaikai.

Už elektros energijos tau
pymą trečiajame ketvirty
je LTSR Ministrų Taryba 
ir LRPST Prezidiumas ant
rąją piniginę premiją pa
skyrė Kauno automatizavi
mo priemonių gamybai. 
Trečioji premija atiteko 
Akmenės cemento gamyk
lai. J. šimkonis 

s Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kurie jos dar neskaito.

MIAMI, FLA
tiek 
pas 
Ku

juos gana šiltai priima ir 
prašo piliečius juos gelbėti 
ir duoti jiems darbų. O tų 
darbų ir amerik i e č i a m s 
trūksta.

Bet ne visi jie darbo no
ri. Mat, jie darbui “per- 
“aukšti” vyrai darbų ne
nori, jie esą prie darbo ne
pripratę. Toki dabar moko 
už save silpnesnius kariau
ti prieš Kastrą, kad jį ir 
jo valdžią nuversti. Net 
per televiziją rodo, kaip mo
koma kariauti. O miesto 
parke laiko susirinkimus ir 
agituoja nuversti Kastro 
valdžią. O dar kiti mokosi 
daužyti valdiškas įstaigas. 
Prieš klek laiko įsibriovę į 
Kuvos konsulato raštinę su
mušė darbininkus ir sudau
žė rakandus. O šio mėnesio 
7 d. sudaužė Kubana lėktu
vų raštinę, 
puolikų vis 
nepagauna.

Lietuviu 
susirinkime 
buvo išduotas metinis ra- 

Ęet policija už- 
“nesuranda” ir

Socialiu Klubo 
šio mėn. 8 d.

HAYWARD, CALIFORNIA
Mirus

Juozui Yankauskui
Gruodžio 27 d., 1960 metų

Mes, jo artimi draugai ir draugės, San Francisco, Ca- 
lifornijoj, išreiškiam mūsų širdingą užuojautą jo šeimai, 
sūnui Augustinui, dukrai Emilijai, anūkui Blair ir visiems 
jo giminėms, draugams ir draugėms.

Velionis buvo visų mylimas draugas, pažangių orga
nizacijų narys ir nuoširdus spaudos rėmėjas. Mes ilgai 
atsiminsim Juozą Yankauską ir liekamos gailestingame 
liūdesyje.

J. M. Alvinai
B. V. Sutkai
M. Baltulionytė
Tilda Kingienė
Adomas Dagis
P, A. Nork ai
A. Lietuvis
K. Mičiulis
J. M. Bades (Yucaipa)

St. Petersburg, Fla

Su 1961 metais daug širdingiausių sveikinimų 
ir linkėjimų mano draugams ir draugėms. Mano 
didžiausias noras, kad tarpe visų pasaulio tautų 
gyvuotų pastovi taika ant visados.

Petras Butkevičius

Šaukiame LSB-vės suvažiavimu
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

ortas. Pasirodo, kad klubas 
auga nariais ir finansais. 
Taipgi paaukojo $50 “Lais
vės” jubiliejui pasveikinti. 
Klubo pirmininkas paaiški
no., kad mūsų klubo narės 
vis daugiau pripranta prie 
pagaminimo pietų. Tai yra 
pagirtinas dalykas. Klubo 
prezidentas S. Kanapė taip
gi yra darbštus, nes visada 
dirba ir stengiasi kuo ge
riausiai viską atlikti.

Visiems dirbusiems perei
tais metais, moterims ir vy
rams, varde klubo širdin
gas ačiū.

SPAUDOS PIKNIKAS
Gausio 22 yra rengiamas 1 

spaudai paremti piknikas 
pas Žekonius. Visi spau
dos mylėtojai kviečiami at
silankyti, o mes užtikrinam, 
kad būsite patenkinti. Bus 
geri pietūs 12 vai., ir ma
nom, kad jau turėsime sve- • 
čiu iš kitu miestu. Tai bus 4, C V
gera proga susipažinti su . 
draugais iš kitur. Ir tuo i 
paremsime mūsų spaudą.

Sausio 27 d., 8 vai. vaka-- 
re, bus rodomi judami pa
veikslai (filmai) iš šių die
nų Lietuvos gyvenimo. Ku-; 
rie norite pamatyti, kaip i 
dabar Lietuvoj žmones gy-1 
vena, tai meldžiame atsi- j 
lankyti. Bus rodoma 4001 
N. E. 1st Avė. ir 40th St., 
Miami. Durys atviros bus 
7:30 vai. Laisvietis

Mirus mano gyvenimo 
draugui P. Kutkui buvau 
smarkiai sukrėsta ir ma-' 
niau, kad nepajėgsiu per
gyventi širdies skausmo. 
Be jūsų, draugai ir drau
ges, pagalbos būtų labai 
sunku pergyventi tą skau-

te šilkaitienė
K. Dimša
Ig. Kamarauskas
Vyt. Kubilius
Juoz. Anscott
Mr. ir Mrs. J. Balanas
R. M. Mijat
Jon. Bakcr’is
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du, netikėtiną smūgį, kuris 
paliete mane. Todėl, nors 
trumpais žbdžiais, noriu 
jums visiems paačiuoti ūži 
Jūsų širdingą užuojautą ir 
pagalbą, kurią suteikėte 
man liūdesio laiku.

Pirmiausia ačiuoju savo 
broliui ir brolienei S. Me- 
neskiams, kurie daug man

HAYWARD, CALIFORNIA

Mirus

Juozui Jankauskui
( YANKOVSKES) _

Mes, jo draugai ir draugės, Oakland, San Leandro, 
Alameda ir Pittsburg, Cal., liūdime netekę gero 
draugo ir progresyvių organizacijų ir spaudos rėmėjo.

Siunčiame širdingą užuojautą jo sūnui Augustui, 
dukrai Emilijai, anūkui Blair ir kitiems artimiems
šioj liūdesio valandoj.
A. ir C. Mugianiai
J. ir K. Karosai
F. ir D. Mačiuliai
V. ir U. Burda
W. ir H. Jacobs
J. ir M. Mozūraičiai
F. ir A. Balčiūnai
A. ir V. Taraškai
G. ir E. Lapenai 
Mr. ir Mrs. Senuty 

Dr. Jono Kaškiaučiaus
Kūriniai Dar Gaunami Laisves Knygyne

Nurodymai kaip gelbėti susižeidus, apslobus, 
staigiai viduriais apsirgus nesant galimybės 
greit gauti daktaro pagalbos. Paduoda daug 
receptų. Ši knyga yra labai reikalinga kiek
vienuose namuose,

Puslapių 128, Kaina $1.00

Kaip Būti Jaunam Net ir Senatvėje
Patarimai senyviems žmonėms kaip užsilaikyti, 
kuomi maitintis, kad būti sveiku ir gyventi ilgą 
amžių. Įsigykite ją tuojau.

Puslapių 62, kaina 50c.

Žmogus ir Mašina
Puikus rinkinys faktų apie išradimus, su įdo
miais paveikslais. Labai įdomus pasiskaitymas.

Puslapių 240, Kaina $1.50

Pagerbkime ilgametį rašytoją skaitydami jo 
raštus, pasinaudokime patys jo raštais apšvie- 
tos ir sveikatos atžvilgiais. Užsakymus prašo
me siųsti:

Laisvė
102-02 Liberty Avė., Ozone Park 17, N.
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Prošvaistės
• , . V r • '

Šioje knygoje yra paduoti žymiausi bruožai iš 
Dr. Kaškiaučiaus gyvenimo. Šioje knygoje yra 
rinkinys jo gražiausių eilių. Mes negalime api
būdinti jo, poezijos reikšmę, to gilaus sielos jau
dinimo ir kėlimo ūpo kovojimui už skaistesnę 
ateitį. Tik patys skaitydami ją suprasite jos 
sielą.

Knyga iš 256 puslapių, Kaina Tik $1.00

Kitos Dr. Kaškiaučiaus svarbios knygos dar 
gaunamos Laisvės knygyne yra sekamos:

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje

pagelbėjo; L.A.P. Klubui, 
LDS ir LLD kuopų na
riams už gėles ir užuojau
tą. Taipgi' už prisiųstus 
užuojautos laiškelius, už 
jūsų visų skaitlingą dalyva
vimą šermenyse ir laidotu
vėse. Dar sykį tariu jums 
visiems širdingą ačiū!

B. Katkienė

Mr. ir Mrs. Bartkus 
Mr. ir Mrs. Echus 
E. šlegerienė 
Geraldine Makutėnienė 
Katrė Palšienė 
J. ir M. Radę 
Barbara Bitė 
V. Smalienė
Mr. ir Mrs. Measel



KRISLAI
Tąsa iš 1-mo pusk)

Tegu ir mūsų brangioji se-' 
šutė kaimietė atsisveikina su 
kultuve I

Tiesa, scena būdavo 
“poetiška,” “romantiška,

jy žmonių padėtis
Berlynas. — Po Antrojo ; pitalistinėms 

labai pasaulinio karo susiorgani- 
kai i savo dvi atskiros vokiečių 

mano motutė bei sesutės ant; valstybės. Anglijos, Fran- 
ezero prie aketės kultuve be cūzijos ir Jungtinių Valsti- 
pasigailėj.mo pliekdavo mūsų • okupuotoje Vakaru Vo- 
baltmius, bet sukniubusios ju / . . . . . ,7 v.
rankos bylodavo ką kitą. kietljoje įsisteige Vokiečių

Tegu tą nevalyvą darbą at-1 * e de ra ty ve Respublika. Ji 
lieka elektra sukama mašina !■ užima 95,913 ketv. mylių1

Tegyvuoja mechani z uotą i Plotą ir turi apie 55,000,000 j 
skalbykla, kaipo kaimietės iš- gyventojų. Tai kapitalisti- 
laisvintoja! nes santvarkos Vokietija.

—I Tarybų Sąjungos oku-
Iš daugelio kolonijų turime j puotoje Rytų Vokietijoje 

žinių, kad mūsų didžioji Lie- ■ susiorganizavo — Vokiečių 
tuviu Literatūros Draugija i i Demokratinė Respublika. 
1961 metus įžengė su gražiai K užįma 41 685 ketv> 
pakilusiu upu. Štai jums tik . . ’ . on nnn nnn
vienas pavyzdys. Mūsų 185-Hias ir turi apie 20,000,000 
sios kuopos pirmajame šių me-L. 
tų susirinkime sekretorius pra-1 santvarkos Vokietija, 
nešė, jog jau pusė kuopos na-1 
rių pasimokėjo š. m. duokles. , j.Qgj 
Be to, jau gauta trys nauji j 
nariai.

Draugijos sekretorius Jonas 
Grybas Centralinio Komiteto 
susirinkime raportavo apie 
praėjusių metų gražius laimė
jimus. Visur nariai labai pa
tenkinti gautomis dviemis pui
kiomis knygomis ir padidinta 
“Šviesa.” I Draugiją įsirašė 
175 nauji nariai. Jis mano, 
kad šitie metai bus dar geres
ni.

Bet mano geras draugas chi- 
cagietis S. J. Jokubka mane 
beveik aukštyn kojomis pa
statė. Savo kolumnoje “Vil
nyje” jis sakosi iš pokalbių su 
manimi padaręs išvadą, “jog 
Amerikos pažangiųjų lietuvių 
judėjime pusėtinai sulėtėjo 
LLD veikla.” Tuo tarpu aš 
tuose pokalbiuose viso labo tik 
truputį pabariau “Vilnį” ir 
“Laisvę,” kad tuose mūsų pui
kiuose laikraščiuose pilnai ne
atsispindi LLD veikla, kad ne 
visada jų redaktoriai ir bend
radarbiai tą mūsų organizaci
ją populiarizuoja. Tai ir vis
kas. Joks nuosmukis apie mū
sų šauniąją organizaciją man 
nė į galvą neatėjo.

Nepiliečiai būtinai 
užsiregistruokite

Justicijos departmentas 
praneša, kad, einant įstaty
mu, visi JAV gyveną nepi
liečiai sausio mėnesį 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 metų sau
sio mėnesį. Asmenys, nepa
darę to, gali susilaukti ne
malonumų.

ELIZABETH, N. J.

Mirus

Pranui Šiauliui
Išreiškiame gilią užuojautą velionio draugams 

ir pažįstamiems.
P. Poškus 7 Pociūnai
A. Stripeika Bajorai
B. Budreckienė P. Buknys
Vaičioniai Kudirkai
Simanauskai M. Gasparaitienė
A. Kentrienė Slančiauskai
P. Stankus J. šabanskas
Lukoševičiai S. Liutkus
Labanauskai A. Skairius
Burkauskai B. Makutėnienė

Dvi Vokietijon ir |Nepaprastai gausus ir 
gražus susirinkimas

Sausio 11 dieną Įvykęs 
šalims. 1960 Lietuvių Literatūros Drau- 

siekė Į gi jos 185 kuopos susirinki- 
vienjmas buvo vienas iš geriau- 

Labai, labai seniai be- 
: buvome turėję tokį skaitlin- 

milita-i^ susirinkimą. Džiugu, 
: kad pasak finansų sekreto
riaus, jau daugiau kaip pu
sė mūsų gana skaitlingos 
kuopos narių yra pasimokė- 

Iję duokles už 1961 metus. 
!Dar daugiau: jau gauti į 
i mūsų kuopą trys nauji na
riai.

Labai nepaprasta buvo ir 
j tas, akd neturėjome jokios 
i bėdos su išrinkimu valdy
bos šiems metams. Ir val
dybos sudėtis tvirta, veik
li. Kuopos pirmininku iš
rinkome V. Venckūną, fi
nansų sekretorium tą patį 
Klemensą Briedį, iždininku

gyventojų, tai socialistinės Industrine

Vakarų Vokietija jau da- Ji siekia taikaus sugyveni-
rimtas konkurentas mo su visomis kitomis vals- 

pasaulio rinkoje kitoms ka- tybėmis.

Japonija gal keis 
prekybos politiku

ife.

*Tokio. —Po to, kai Jung- gali vesti prekybą su Kini- 
tinės Valstijos paskelbė ja. Dabar Japonijos prem- 
“dolerių taupymo politiką”, i jeras Ikeda paskyrė komi- 
tai Japonijoje prasidėjo di-,!siją, kuri turės parūpinti 
deiis susidomėjimas gerini-1 raportą, kiek Japonijai bu
mui santykių su Kinija. Ki- Į tų naudos iš plačios preky- 
nija yra milžiniškas Japo-įbcs su Kinija.
nijos kaimynas. Japonijos liaudis seniai

. Nesenlai Kln?J°J? la"1,<esl,ir draugiškus kaimyniškus 
japonų biznierių ir fabn- kį bet j ijog 
kantų. Jie sugrjzę stoja uz isiĮa . k d a m a
piacią prekybą su Kinija. |j tiniu Valstijų užsienio

Japonijos valdžia jau su-' politikos vis tam prieštara- 
tiko, kad atskiri biznieriai vo.

Kalėdos su liūdesiu
Gruodžio 20 d. vakare 

Anna Bayar iš Brooklyno 
telefonu pranešė sekamą: 
Iškilus karo laive “Constel
lation” gaisrui Brooklyno 
laivų statykloje gruodžio 1.9 
d. žuvo B. Kamaitis, mano 
sesutės Uršulės gyvenimo 
draugas, mano švogeris.

Į pranešimą apie mano 
mylimo švogero žuvimą ne- 
susivokiam, ką daryti. Juk 
ne čia pat Chicagoje, bet 
už 900 mylių Brooklyne! 
Šeimoje pasitariame, skuba
me, susitvarkau — važiuo
ju.

Brooklynan pribūnu gruo
džio 22 d., 4 vai. vak. Prieš 
pat Kalėdas. Stotyse kelei
viais spūstis, traukiniai iš- 
eidinėja ir grįžta vėluoda
mi, neprisilaikydami tvark- 
raščių.

Sesutę Uršulę ir brolį Jo
ną radau namuose laukian
čius manęs (buvau jau pra
nešęs telegrama, kad pribū
siu), liūdesio, gailesčio aša-

metais jos išvežimas 
$9,201,800,000 vertės; 
į Jungtines Valstijas atvežė sių. 
apie 200,000 automobilių.

NATO (Vakarų 
rinėje sąjungoje) Vakarų 
Vokietija turi galingiau
sias jėgas. Ji ginkluojasi ir 
hitleriški elementai, nepai
sydami liaudies, ruošiasi 
prie naujo

Vokiečiu 
Respublika 
keliu, kaip 
tinęs valstybės. 1960 metais 
ji turėjo gero pasisekimo.

ė jos gamyba 8 
procentais pralenkė planą.

Demokra t i n ė 
eina socializmo 
ir kitos socialis-

I romis užverktomis akimis. 
Sveikinamės, r a m i n amės, 
vengiu klausinėjimų, karto
jimų, kad nepagilinus jiems 
1 iūdesio, .širdgėlos.

Tragiškai žuvęs mano 
švogeris velionis B. Kamrti- 
tis buvo tik 62 metų am- 

i žiau. Buvo tykaus būdo, 
j nuoširdus, daug gero lin
kintis draugams, kaimy- 

I nams. Esant reiaklui, sa- 
! vo paslaugumu, darbštumu 
jiems padėdavo. Pavyzdin
gai, sukalbamai kūrė ir 
tvarkė save šeimynišką gy- 

! venimą, jį idealizavo, ger- 
I bė ir mylėjo savo žmoną Ur
šulę.

Velionis buvo progresy
vus, laisvu minčių. Su re- 
Ilginėmis f a n t azijomis ir 
prietarais nesusigyvendavo, 

I jų nepraktikuodavo.
Kaip daugeliui darbo žmo

nių ši santvarka yra ne- 
dosni, tokia ji buvo ir ve
lioniui ir jo žmonai. Ką sa
vo darbo triūsu buvo sukū
rę, depresijos laikais nete
ko, tapo benamiais. Turėjo 
iš naujo kurti sau pastogę.

Velionis buvo fizinio dar
bo amatininkas—namų sta
tytojas - remontuotojas Tik 
pastaruoju laiku dirbo val
džios laivų statykloje.

Velionis Amerikon atvy
ko būdamas jaunas. Buvo 
pirmojo pasaulinio karo ve
teranas — jūreivis. Tad jį 
ir laidojo su visomis milita- 
rinėmis apeigomis, vetera
nų kapinėse. Koplyč i o j e 
pašarvoto velionies niekas 
negalėjo stebėti, nes karstas 
buvo uždarytas ir užtiestas 
USA vėliava.

Giminės ir artimieji drau
gai buvoTižkviesti valgyk- 
lon užkandžiams. Čia liū
dinčiai velionies žmonai ir 
giminėms suteikta surami
nimo.

Į velionies laidotuves at
silankė daug giminių, drau
gų, artimų, su kuriais jis 
kartu dirbo laivų statyklo- 

Juozą Kairį ir prot. sekr. 
Joną Grybą.

Pasveikinimą “Laisvės” ju
biliejiniam suvažiavi m u i, 
kuris įvyks vasario 19 d., 
svarstysime vasario mėne
sio susirinkime. Nusitarė
me ateinančią vasarą ruoš
ti kur nors į parką išvažia
vimą su įvairiausiomis vai
šėmis.

Plačiai kalbėjome apie 
pagyvinimą mūsų kuopos 
susirinkimų. Nutarėme su
sirinkimuose turėti diskusi
jas ir, progai pasitaikius, 
vaišių. Pradžia bus padary
ta vasario 8 d. susirinki
me. Diskusuosime praėju
sių metų Draugijos nariams 
duotas knygas — buvusio 
kunigo J. Ragausko “Mišios 
pasibaigė, eikite” ir R. Mi- 
zaros “žvilgsnis į praeitį.” 
Dėl pirmosios ,knygos dis
kusijas atidarys d. Briedis, 
o dėl antrosios. — d. Kaz
lauskas. Netenka abejoti, 
jog diskusijos bus įdomios 
ir labai gyvos.

Į kuopos sūsirinkimą bu
vo atsilankiusi- Katrina Pet- 
rikienė. Ji lanko visų šios 
apylinkės kuopų susirinki
mus. Norinti susipažinti 
su kuopų veikla ir proble
momis. Iš to tik gero gali 
būti.

Vadinasi, šiuos metus mū
sų kuopa pradėjo labai iš
kilmingai. Tikimės gerų, 
vaisingų metų.

Beje, susirinkimą pabai
gus mūsų veiklusis sekre
torius Klemensas Briedis 
visiems dalyviams “užfun
dine” po bonkutę šalto 
alaus. Visi išsiskirstėme 
viskuo labai patenkinti.

Labai prašome visus na
rius įsitėmyti ateinantį 185 
kuopos susirinkimą. Daly
vaukite patys. Atsiveskite 
naujų narių. Kurie dar ne
mokėjote duoklių, tuoj pasi- 
mokėkite. Tegu mūsų kuo
pa bus pirmoji patekti į 
garbės sąrašą! Rep.

je, atiduoti paskutinį atsi
sveikinimą.

Laidotuvėse man teko su
sitikti su draugais ir pažįs
tamais dar iš anų laikų, ka
da gyvenau Brooklyne, ir su 
jais atnaujinti p a ž i n t is. 
Draugai J. M. Kalvaičiai 
būtinai, be atsikalbėjimų, 
užkvietė pas save sesutę U. 
Kamaitienę ir mane. Čia 
susitikome jau anksčiau at
vykusius gerus pažįstamus 
J. Grybą ir M. Simoną. Šir
dingai ačiū Kalvaičiams už 
vaišes.

Turėjau viltį pamatyti 
dabartinį laisviečių Kultū
rinį Centrą. Deja, neteko, 
nes gavau iš namų prane
šimą, kad skubotai grįž
čiau namo. B. Gelgotas

Gus Hali per televiziją
aiškino apie

Trečiadienį, sausio 11 
dieną,, televizijos “Inter
view” programoje Mike 
Wallace buvo pasikvietęs 
Gus Hali, JAV Komunistų 
partijos Nacionalinį sekre
torių, v

Mr. M. Wallace statė 
klausimus, o Gus Hali atsa
kinėjo. Interviu buvo veda
mas kultūriškai, be prie
kaištų.

Wallace klausė apie ko
munistu tikslus. G. Hali 
išdėstė, k a d Jungtinėse 
Valstijose komunistai sie
kia gero gyventojų daugu
mai, kad gamtiniais ir ga
mybos turtais galėtų nau
dotis gyventojų dauguma.

Buvo klaustas dėl JAV 
komunistų santykių su Ta
rybų Sąjunga. Hali nurodė, 
kad JAV komunistai stebi 
Tarybų Sąjungos komunis
tų pasisekimus ir socialis
tinės santvarkos laimė j i- 
n.'us, bet JAV komunistai 
neturi jokių organizacinių 
ryšių su TSRS komunis
tais, tai yra, JAV komu
nistai savistoviai veikia be 
nurodymų iš TSRS komu
nistų pusės.

Wallace klausė: Kodėl 
Gus Hali nevažiuoja gyven
ti į TSRS,, kur yra socialis
tinė santvarka. Hali nuro
dė, kad ten užtenkamai yra 
žmonių vykinimui socialis
tinės santvarkos, o G. Hali,

Arklių lenktynės 
ir dideli pelnai

New Yorko valstijos tak
sų komisionierius J. H. 
Murphy paskelbė, kad per 
21 metus New Yorke į ark
lių lenktynes besilankanti 
“betindami” sumokėjo $11,- 
340.1910,000. Vien 1960 me
tais į arklių lenktynes lan
kėsi 13,355,530 žmonių.

Iš to daro pelną ne tik 
kompanijos, kurios tas 
lenktynes ruošia, bet dide
lių įplaukų turi ir valdžia. 
1960 metais New Yorko 
valstija* nuo lenktynių gavo 
taksais $96,000,000 įplaukų.

Svarba delfinų odos
Kodėl delfinas taip grei

tai sliuogia vandeniu? Šį 
klausimą iškėlė ne snąalsu- 
mas, o visai konkrečios lai
vų statybos problemos, nes 
šiuolaikiniai laivai daug 
energijos išeikvota nugalėti 
sūkuriams, kurie susidaro 
vandenyje, laivui plaukiant.

Mokslininkai - ichtiologai 
nustatė, kad, plaukiant del
finui, sūkurių beveik nebū
na dėl to, kad gyvūnas turi 
storą poodinį riebalinį 
sluoksnį. Šis elastingas “ap
siuvas” padeda delfinui 
laisvai slysti, nepatraukiant 
dalelių, atseit, nesudarant 
sūkurių.

Medžiaga, imitu o j a n t i 
delfinų odą, galėtų išspręs
ti laivų greičio padidinimo 
problemą. Apytikriai ap
skaičiuota, kad, išvengus 
sūkurių, povandeninis lai 
vas galėtų plaukti iki 90 
mylių per valandą.

Passaic, N. J. — Passaic 
pavietas turi 406,618 gyven
tojų, o iš jų yra virš 22,000 
alkoholikų.

Tokio. — Japonijos gy
ventojai privertė JAV kari
ninkus sulaikyti artilerijos 
pratimus Fijiyama kalno 
srityje. Japonai tą kalną 
laiko šventove.

komunistus
kaip amerikietis, rūpinasi 
savo šalies žmonių reika
lais. Jis darbuojasi, kad ir 
JAV žmonės galėtų supras
ti ir pasirinkti socialistinę 
santvarka.

Wallace citavo Lenino 
apibūdinimą diktatu r o s. 
Hali pareiškė, kad komu
nistai nėra dogmatistai. Jie 
neima žodis žodin apibūdi
nimo diktatūros, nes pri
klauso kokioje šalyje ir ku
ri klasė tą diktatūrą vyki
na. Jis nurodė, kad darbi
ninkams turint galią, jeigu 
mažuma gyventojų, t a i 
yra, buvę kapitalistai ir ki
ti išnaudotojai, nedarys 
kliūčių, tai nebus griežtos 
diktatūros.

Buvo klaustas: kiek jis 
gauna algos.. Gus Hali at
sakė, kad parsineša $75 į 
savaitę, tai yra, vidutinio 
darbininko algą.

Wallace klausė: Kodėl 
komunistai taip kietai pa
smerkia tuos, kurie pasi
traukė iš partijos. Hali nu
rodė, kad komunistai ne
smerkia nei vieno, K kuris 
tik pasitraukė, nes prigulė
ti politinei partijai, tai yra 
asmens liuosa valia. Ko
munistai pasmerkia t i k 
tuos elementus, kurie bū
dami partijoje “veikė”, o 
vos iš jos išstoję ėmė apie 
ją skleisti visokius prasi
manymus ir melus.

Girdėjęs

SUSIRINKIMAS
Moterų Klubo svarbus 

susirinkimas įvyks sausio 
18-tos vakarą, Kultūros 
centre. Prašome visas na
res dalyvauti. Valdyba

Film irt inkas Jurgis Klimas 
' D'rtro Svarbų 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.”

* (Kviečia rengėjai ir
Jurigs Klimas

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

AUKSINIO

BANKETAS
Rengia “Laisvės” Bendrovė

Įvyks Sekmadienį

Vasario 19 February
Vakarienė bus duodama 6 vai. vakare

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

BILIETAS $3.50 ASMENIUI 
Prašome iš anksto įsigyti banketo bilietą

6 p.—Laisve (Liberty)—Antnad., sausio (Jan.) 17, 1961

išleidome į Floridą
Praėjusį ketvirta dieni 

(sausio 12 d.) ankstį rytąfck 
sėdo į “Plymouth” ir išdy
ko į Floridą net keturi 
smarkūs pažangiečiai — Jo
nas Grybas, LLD sekreto
rius, Jonas Gasiūnas, LDS 
prezidentas, Juozas Bimba, 
“Laisvės” korespondentas ir 
vajininkas iš Hawthorne, 
N. J., ir aidietė Julia La
zauskienė. Jie žada ten pa
viešėti ir pailsėti nuo ketu
rių iki penkių savaičių. Jo
nas Grybas pasiėmė su sa
vim keletą gražių filmų iš 
Lietuvos. Jis žada floridie- 
čiams juos parodyti.

Linkime draugams lai
mingos kelionės ir gražaus 
poilsio. Tuo tarpu beveik 
visa praėjusi savaitė ir pas 
mus New Yorke buvo kaip 
pavasaris. Tokio gražaus 
oro seniai nebuvome turėję.

Redakcijos Atsakymai
J. Kaspariūnas, Phila, 

Pa. — Jūsų rašinėlio nesu
naudosime. Nėra jokia pa
slaptis, kad Lietuvoje dar 
labai daug žmonių yra reli- 
gijingi, o kungia ir zakris
tijonai praktikuoja religiją 
ir religinius papročius. Vil
niaus “Tiesa” įtalpino tą 
žinią tik todėl, kad tas za
kristijonas iš vaikučių iš
viliojo dešras, bet ne todėl, 
kad jis su plotkelėmis lan
kėsi.

Lietuvių Namo 
Bendroves reikalai

Pirmadienio vakare įvyko 
Lietuvių Namo B-vės (Lith
uanian Building Corp.) di
rektorių susirinkimas. Da
lyvavo aštuoni direktoriai.
’ Šiam susirinkimui buvo 
pateiktas metinis finansini# 
raportas, kuris rodo, kad 
1960 metai Bendrovei buvo 
neprasti finansiniai, dar li
ko biskis ir pelno.

Išrinktas naujas protoko
lų sekretorius — K. Ne- 
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. popi-et. Tai bus šešta
dienis.

Po suvažiavimo visi suva
žiavimo dalyviai bus veltui 
pavaišinti.

Balandžio pradžioj bus 
visiems šėrininkams kvietL 
mai išsiuntinėti. O dabar 

* V

prašome visus šėrininkus 
pasižymėti tą dieną ir savo 
įstaigos suvažiavime daly
vauti. J. G.

JUBILIEJAUS




