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KRISLAI !
Visų akys j Washingtona. 
Laukiamas pasikeitimas. 
Pamirštieji.
Ateitis darbo žmonėms.
Mirties bokštas.
Apie pasiaukojimą.

— Rašo A. Bimba —

Ne tik mūsą, bet ir viso pa
saulio dėmesys šiandien nu- 
kreiptas i mūsų sostinę VVash- 
ingtoną. Ten šiandien pasi
keičia vyriausybė. Ten šian
dien nuo prezidento sosto nu
lipa. Eisenhoweris ir ant jo už
lipa Kennedis.

Jau atsibodo ir kalbėti apie 
tai, ko žmonija tikisi iš nau
jojo prezidento. Ar jos lūkes
čiai išsipildys? šis klausimas 
šiandien lūpose mūsų visu.

Mes linkime naujajam pre
zidentui sėkmės. Tegu jis pa
keis mūsų šalies tarptautinę 
politiką į gerąją pusę. Tegu 
jis rimtai susirūpins naminiais 
reikalais. Jų daug, jie dideli, 
šeši milijonai bedarbių suda
ro baisiai didelę armiją. Visi 
pranašai žada ją dar padidin- i 
ti. Kol kas iš naujojo prezi-i 
dento lūpų dar nesame nieko 
girdėję apie šitą problemą.

Eisenhoweris siūlo didinti 
militarizmo išlaidas

Washingtonas. — D. Ei
senhoweris, pirm jo pasi
baigė JAV prezidento ter
minas, pasiūlė Kongresui 
sudarymą biudžeto.

Eisenhoweris siūlo, kad 
JAV valdžios metinės 
įplaukos būtų $82,333,000,- 
000, kad atskiri žmonės 
nuo savo įplaukų sumokėtų 
$45,500,000,000, o turčių 
korporacijos tik $20,900,- 
000,000.

Eisenhoweris p a s i ū 1 ė, 
kad militarizmo reikalams 
būtų išleista $47,392,000,- 
000, arba po 57 centus nuo 
kiekvieno įplaukų dolerio.

Greta to, dar užsienyje 
JAV talkininkams pagal
bos siūlo beveik tris bilijo
nus doleriu, kuri būna be- v z

veik išimtinai militarinė.
Eisenhoweris siūlo moks

lo reikalams tik $640,000,- 
000, o sveikatos reikalams 
tik $1,094,000,000.

Suprantama, nau j a s i s 
JAV prezidentas galės pa
teikti savo pasiūlymus, o 
žmonių veikimas gali pa
veikti į Kongresą, kad ma
žintų militarizmo išlaidas, 
paskirtų pinigų viešiems 
darbams — nedarbo maži
nimui, sveikatos ir mokslo 
reikalams.

Watfijausi įvykiai
respublikoje

Šiandien JL Kennedis (Eisenhoweris palieka didelį 
tampa J’W prezidentu nedarbą naujai JAV valdžiai

Washingtonas. — Sausio 
20 dieną įvesdinamas (in
auguruojamas) nauja s i s 
Jungtinių Valstijų prezi
dentas John F. Kennedy 
(Kennedis). Apeigos atlie
kamos Baltajame Name, 
kur gyvena mūsų šalies 
prezidentai. Apeigos bus

rodomos per televizijos 
tinklus.

Mes linkime mūsų šalies 
prezidentui sveikatos, pasi
sekimo, darbuotis žmonių 
gerovei ir išlaikymui pa
saulyje taikos, gražaus vi
sų šalių sugyvenimo ir ra
mumo.

Jau turime pilną naujosios 
vyriausybės kabinetą. Jame 
visiškai pamirštos mūsų sesės 
moterys. Jame nė su žiburiu 
nerandame nė vieno darbinin
kų ir darbo farmerių atstovo.

Tiesa, Darbo sekretoriumi 
• paskirtas Goldbergas. Bet jis 

gali didžiuotis tik tuo, k a d 
paskutiniais heleriais metais 
jis tarnavo automobilistų uni
jai gerai apmokamu advoka
tu. Be to, jis giriasi, kad jis 
toje aukštoje vietoje lygiai iš
tikimai tarnasiąs tiek darbi
ninkams, tiek samdytojams.

Negerai, kad mūsų prezi
dentas pamiršo tiek daug 
žmonių, skirdamas' sau pagal
bininkus.

Be to, jis daug bėdos turė
siąs ir su Kongresu. Ten jau 
seniai labai “gražiai” veikia 
reakcinių demokratų ir repub- 
li\onų bendras frontas. Jie 
suebro daugumą. Jie, sako
ma, \iau kaustosi kovai su 
KennecU.io “liberalizmu.” Pa
vyzdžiui, jie vėl piestu sto
sią prieš įvedimą medicininio 
seniems žmonėms aptarnavi
mo. Jie nė per colį nesitrauk
sią iš kovos lauko prieš pakė
limą minimum algų iki $1.25 
per valandą.

Daleiskime, kad mūsų pre
zidentas ir tikrai panorėtų 

^žmonėms gero padaryti. Jis 
kakta kakton susidurtų su re
akciniu bloku Kongrese. Jau 
eta reikėtų ruzveltinio ryžto 
žmogaus tą kabalą nugalėti. 
Ar Jonas Kennedis tokiu vy
ru ir pasirodys? Tik ateitis 
atsakys į šitą klausimą.

Praėjusį antradienį per te
leviziją Mike Wallace ap- 
klausinėjo kolumnistą Victor 
Risiel. Tas žmogus dabar vi
sai aklas. Prieš keletą me
tų kažin koks piktadarys jam 
rūgštimi akis išdegino.

Seniau Risiel specializuoda- 
vosi ėdime organizuotų darbi
ninkų.

Dabar jis išdėstė įdomią fi
losofiją. Jis nebegalįs surasti 
nei būdų, nei priemonių ko
munizmui pastoti kelią. Nie
kas, o niekas nebegalėsią iš
gelbėti nė mūsų galingojo ka
pitalizmo.

Savo , tą filosofiją jis grin
džia labai protinga sąvoką. 
Girdi, devyniasdešimt procen
tų mūsų žmonių sudaro darbo 
žmonės. O Azijoje ir Afri

koje dar daug didesnį procen
tą. Gi komunistai orientuo
jasi darbininkais. Darbinin-

(Tąsa 6-tam pusi.)

i Havana. — Kubos milici
ninkai ištaškė suokalbinin
ku grupes Escambray kal-

i nuošė. Kubiečiai dainuoja 
I naują dainą “Yankee go 
I home”. Kubos vyriausybė 
įsileisti “New York Time- 
so” korę^ponden t ą Max 
Frankelį/

■ Osvaldo Dorticos Torra- 
do, Kubos prezidentas, kal

bėjo 30,000 darbininkų susi
rinkime. Jis sakė, kad Jung
tinės Valstijos paneigia Ku
bos nepriklausomybę laiky
damos Guantanamo įlanko
je 28,000 akrų plotą, kur 
turi įsirengę karinę bazę. 
Torrado sakė: “Ateis lai
kas, kuomet kubiečiai at
gausime ir tą savo plotą”.

Karininkas Ernesto Gue
vara, Kubos finansų minis
tras, grįžęs iš socialistinių 
šalių, raportavo, kad Kuba 
gaus iš jų didelės pagalbos. 
Socialistinės šalys per me
tus pirks 4,000,000 tonų 
cukraus. Tarybų Sąjunga

28 žmones žuvo su i 
orlaivyno radaru

New Yorkas. — Virš 100 
mylių nuo New Yorko, At- 

įlanto vandenyne, sulūžo ir 
i nuskendo kęstas radaras 
į “Texas Tower” su 28 žmo- 
I nėmis.

Jis buvo įrengtas ant van
dens. Jo įrengimui išleista 
$21,000,000. Prieš kiek laiko 
radaro įrengimuose buvo 
90 karo orlaivyno specialis
tų, bet radaras nukentėjo 
nuo uragano. Tada orlai- 
vynas sumažino žmonių 
skaičių. Žuvusių tarpe buvo 
14 darbininkų, kurie jį tai
sė.

pristato Kubai aliejaus, 
įvairiausios mašinerijos ir 
prisiuntė technikinių spe
cialistu, fe.

Lenkija pasižadėjo įreng
ti apavų ir elektros akumu
liatorių gaminimo fabrikus, 
taipgi laivų statybos fabri
ką, kuris galės gaminti iki 
10,000 tonų įtalpos laivus. 
Kinija pastatys Kuboje 24 
fabrikus, kurie gamins au
tomobilius, gazolino pom
pas, popierių, gumą ir dina
mitą.

Čekoslovakija sut e i k ė 
40,000,000 pesų paskolos, už 
kurią Kuba gaus mašineri
jos, motorų, automobilių, 
sunkvežimių ir kit o k i ų 
reikmenų.

Gdynia, Lenkija. —Tūks
tančiai lenkų susirinko į 
prieplauką, kada laivas 
“Krynica” parvežė iš Ka
nados Tautinį meno turtą, 
kurį naciai buvo 1939 me
tais pavogę iš Krokuvos.

Burma jau naikina 
Čiango banditus

Rangūnas. — Burmos ar
mijos daliniai, su pagalba 
lėktuvų, pradėjo generalinį 
naikinimą čiang Kai-šeko 
banditų kalnuose prie Kini
jos sienos. Kinijos armijos 
daliniai gelbėja burmie- 
č i a m s, naikindami tuos 
banditus, kurie perbėga į 
Kiniją.

Čiang Kai-šeko banditai 
Burmoje laikosi nuo 1949 
metų, kada jie buvo iš Kini
jos išgrūsti. Burmos vy
riausybė kaltina Čiang Kai
šeną, kad jo lėktuvai atga
bena banditams ginklų ir 
amunicijos.

JOHN FITZGERALD KENNEDY, 
naujasis Jungtinių Valstijų prezidentas

Washingtonas . — S. L., Respublikonų partijos vy- 
Wolfbein, Darbo sekreto-, riausybė priešakyje su Ei- 
riaus pagalbininkas, prane- senhoweriu paliko Demo- 
šč, kad gruodžio m.bedar- kratų partijos valdžiai di- 
bių skaičius padaugėjo 509,- delį nedarbą, kad respubli- 
000, viso jau buvo 4,540,000 į konai tik gyrėsi apie “ge- 
imančių nedarbo apdrau-i ruosius laikus Amerikoje”, 
dą. Bet didieji fabrikantai < Darbo unijų vadai nuro- 
praneša, kad gruodžio mėn. Į do, kad jeigu Kennedžio 
ju industrijose darbininkų ’ vyriausybė nepaskirs kelis 
skaičius sumažėjo 638,000, ■ bilijonus dolerių viešiems 
kas reiškia, kad dar ne visi' darbams, tai milijonai dar- 
užsisakė nedarbo apdrau-i binikų ir jų šeimų atsidurs 
dą. | didelėje nelaimėje.

Darbo unijų vadai sako, • ------------------
kad dabartiniu laiku yra' Washingtonas. — Sausio 
virš 6,000,000 bedarbių. |17 d. buvęs JAV preziden-

Sena torius demokrat a s • tas Eisenhoweris per radi- 
P. H. Douglas, iš Illinois1 jo ir televizijos tinklus sa- 
valstijos, pareiškė, kad kė atsisveikinimo kalbą.

'LAISVES' VA JUS
Gavime naujų skaitytojų ir atnaujinime prenumeratų

KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS.
Punktai

Brcaklyno vajininkai .......................................... 7857
Waterbury vajininkai .........................................
New Jersey vajininkai ........................................
Los Angeles, Calif...................................................
Philadelphijos vajininkai ...................................
A. žemaitis, Baltimore, Md..................................
Pittsburgho vajininkai ......................................
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass.............................
S. Penkauskas-J. Blažonis, Lawrence-Lowell, M. 
Antanas, Elizabeth, N. J......................... ............

Miami, Fla.................................
LLD 20 kp., Mot. Skyrius

Binghamton, N. Y..............
Rochester, N. Y........................
Worcesf-cr, Mass........................
Great Neck, N. Y.................
Chicagos Vajininkai ..............
So. Bostono Vajininkai ........
J. Patkus, New Haven, Conn. 
V. Taraškienė, San Francisco 
New Britain, Conn.....................
Chester, Pa., Vajininkai ........
M. Uždavinis, Norwood, Mass. 
Cleveland, , Ohio ......................
L. Tilwick, Easton, Pa. .......
V. Kralikauskas,

Lawrence, Mass....... ..........

1924

1839
1836
1804
1780
1672
1435
1424
1440
1128

996
816
780
672

. 684

laose vėl pležiasi
naminis karas

Maskva. — Tarybų Są
jungos Užsienio ministro 
pagalbininkas Kuznecovas 
pasikvietė JAV ambasado
rių Thompsoną ir įteikė 
protestą prieš JAV inter
venciją Laose: aprūpinimą 
Bouno Durno jėgų Ameri
kos karo lėktuvais “T-6” ir 
“F-84” ir dalyvavimą JAV 
karo specialistų puolime 
Laoso valdžios jėgų.

“Pravda” rašo, kad pre
zidento Eisenhowerio val
džios pasielgimas sudaro 
taikai pavojų.

Londonas. — Anglijos 
premjeras Macmillanas rei
kalauja, kad taikos palai
kymui Laose tuojau būtų 
sušaukta komisija, kurią 
sudaro Kanados, Indijos ir 
Lenkijos atstovai.

Ottawa. — Howard C. 
Green, Kanados užsienio 
reikalų sekretorius, per

sergėjo didžiąsias valstybes 
prieš intervenciją Laose, 
nes to sėkmėje gali užsi
liepsnoti Azijoje karas.

Vientiane. — Laoso liau- 
diečiai sumušė Bouno Du
rno jėgas, o jų likučius lai
ko apsupę Th a Thom mies
telyje.

Pekinas. — Chou En-lai, 
Kinijos premjeras, pareiš
kė: “Jungtinės Valstijos, 
suteikdamos karo lėktuvų 
ir kitokios pagalbos Bouno 
Durno jėgoms, sudaro karo 
pavojų”.

Maskva. — “Izviestija” 
rašo, kad JAV užsienio šni
pų tinklas išsišakojęs pa
saulyje kaip voratinklis.

Jakarta. — Indonezija 
pasitenkinus, kad ji gauna 
ginklų ir amunicijos iš Ta
rybų Sąjungos.

7644
5068
4584
4274
3955
2884
2772
2372
2142

Scranton, Pa.............................
V. Vilkauskas, Nashua, N. II. 
A. P. Dambrauskas,

Haverhill, Mass................
Plymouth, Pa............... ,.............
S. Puidokas, Rumford, Me. 
E. Čeikione, So. Boston, Mass. 
LLD 188 kp., Detroit, Mich. 
Vera Smalsticne, Detroit, Mich. 
K. Naravas, Shenandoah, Pa. 
Veronika Kvetkas

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

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

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

A.

P.

Jau traukiasi angly 
arkivyskupas Fisher

Londonas. — Anglikonų- 
protestantų arkivyskupas 
Dr. G. F. Fisheris pasi
trauks gegužės 31 d. Jis su

jaukė 73 metų amžiaus, tai, 
Įsako, reikia vietą užleisti

634 jaunesniam.
Bet neseniai jis lankėsi 

Vatikane pas popiežių Joną 
XXHI-čią. Grįžęs į Angliją 
Fisheris pasakojo, kad būk 
tarp katalikų ir protestan
tų jau “skirtumų 
JAV ir kitu šalių c- 

tantų vadai už tai 
kritikavo.

Jam pasitraukus,
jos karalienė paskirs naują 
protestantų bažnyčios va
dovą.

588
488
482
446
312
288
260

216
206
180
144
108

72
72
72

nėra”, 
protes- 
Fisheri v

Angli-

TarybŲ Sąjunga vėl 
protestavo prieš JAV

Maskva. — Tarybų Są
jungos Užsienio ministeri
ja įteikė protestą Jungtinių 
Valstijų ambasadoriui L. 
E. Thompsonui. TSRS pro
testuoja prieš tai, kad 
Jungtinių Valstijų lėktu
vai, o dažnai ir karo laivai 
atviroje jūroje paneigia 
tarptautines teises.

Vėlesniu laiku JAV karo 
laivas buvo davęs įsakymą 
TSRS tankeriui “Sverdlov- 
skui” sustoti netoli Kubos. 
TSRS tankeris nesustojo, 
nes JAV karo laivas netu
rėjo teisės to reikalauti.

New Yorkas. —New Ha
ven geležinkelių linijos dar
bininkai paskelbė simpati
jos streiką New Yorko lai
velių darbininkams. Gele
žinkeliečiai sulaikė trauki
nių judėjimą New Yorko 
miesto ribose. Apie 100,000 
žmonių turės susirasti ki
tas priemones darbo pasie
kimui.

Jodotville, Kongo. — Mo- 
buto reakcininkai baisiai 
sumušė Kongo premjerą 
Lumumbą ir atgabeno į 
Katangos kalėjimą.

Maskva. — Kamčatkoje 
buvo jaučiamas žemės dre
bėjimas.

Brooklynas ir Waterburis stipriai kovoja už pirmą 
vietą. Brooklynui pasidarbavo su atnaujinimais S.

(Tąsa 4-tame pusi.)
<■8—------------------- . --------

Washingtonas. — Senato 
komitete A. Stevensonas 
sakė, kad Kinija gal bus 
priimta į Jungtines Tautas 
prieš Jungtinių Valstijų 
nusistatymą.

Belgradas. — Jugoslavi
ja ir Rumunija tiria, ar ne
galima įrengti elektros ga
minimo jėgainės ant Duno
jaus upės ties “Geležiniais 
vartais”.

New Yorkas. — Tarybų 
Sąjunga pareikalavo, kad 
Jungtinėse Tautose 50 at- 
sakomingų darbų būtų duo
ta jos piliečiams. TSRS sa
ko, kad Jungtinių Tautų 
viršininkai tas vietas pave
da savo šalininkams iš ma
žyčių valstybių.

Bostonas. — Apie 10,000 
bostoniečių išvaikė Jungti
nių Valstijų fašistų grupę, 
kuri bandė pikietuoti teat
rą, kuriame buvo rodomas 
filmas “Exodus”, pagamin
tas iš žydų tautos istorijos.

Pikietininkų tarpe buvo 
ir JAV “fuehreris” George 
L. Rockwell. Minia mėtė į 
juos kiaušiniais ir tomato- 
mis.
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Prezidentas Kennedis, mūsų 
šalis ir pasaulio reikalai.

ŠIANDIEN JOHN F. KENNEDY pradeda eiti 
Jungtinių Valstijų prezidento pareigas ateinantiems 
ketveriems metams. Nereikia nė kalbėti, kad prieš jį ir 
jo sudarytą vyriausybę stovi labai svarbūs uždaviniai.

Kaip anais laikais, pasibaigus Respublikonų Hoove- 
rio prezidentavimo terminui, Rooseveltui teko tų laikų 
didžiausias nedarbas, taip ir dabar Jungtinėse Valstijo
se yra daugiau bedarbių, kaip jų buvo bent kada per 
pastaruosius 20 metų. 1

Tiesa, dabar mūsų šalyje jau veikia nedarbo ir se
natvės apdraudos įstatymai, ko nebuvo 1933 metais. Bet 
nedarbo apdrauda nėra amžina. Ji pasibaigia, tada dar
bininkas ir jo šeima atsiduria didžiausioje nelaimėje. 
Jau ir dabar girdisi balsų, ypač tarp jaunesnio amžiaus 
žmonių, ar jie pajėgs išlaikyti gyvenimo namus, kuriuos 
su paskolomis įsigijo ? Kaip jie galės suvesti galą su galu! |

— : —
PREZIDENTAS EISENHOWERIS, pirm baigėsi 

jo terminas, pateikė Kongresui biudžeto pasiūlymą. Jis i 
siūlo dar daugiau pinigų skirti militarizmui — naujų į 
ginklų ir amunicijos gamybai. Jis per visus aštuoneris 1 
metus laikėsi tos programos—nuolatos siūlė didesnes su
mas apsiginklavimui. Ir prie ko tas privedė? Dar prie 
didesnio nedarbo, prie Jungtinių Valstijų aukso rezer
vo sumažėjimo, prie to, kad JAV trūksta 135,000 moky- [ 
tojų, prie mokslo ir sveikatos reikalų skurdo, prie Jung- j 
tinių Valstijų skolų padidėjimo $12,000,000,000. i

Ir jeigu'Kongresas priims Eisenhowerio pasiūlymą, į 
jei militarizmui skirs virš 47 bilijonus dolerių, tai ne
darbas nesumažės, nepagerės mokslo reikalai, nebus 
tinkamos kovos prieš vėžio, širdies ir kitas ligas. Prezi
dentas Eisenhoweris tą viską “pamiršo”. Jis mūsų ša
lies “gerbūvį” mato, tik dar didesniame apsiginklavime, 
tik ginklavime karo sąjungų—‘NATO, SEATO ir kith.Ų

•

JOHN KENNEDIS pradeda eiti šalies prezidento 
pareigas, kada tarptautinė padangė yra karo debesimis 
aptraukta. Kongo respublikoje, dėl Eisenhowerio politi
kos, eina naminis kafas. Ladšo valstybėje yra tas patsai. 
Su Kubos respublika nutraukta diplomatiniai ryšiai. 
Jungtinių Valstijų ir Tarybų Sąjungos santykiai labai 
pablogėjo, o tatai įvyko tik todėl, kad, Eisenhoweriui 
užgiriant, JAV lėktuvai blogais sumetimais skraidė virš 
Tarybų Sąjungos.

Milžiniška Kinija, kuri turi 700,000,000 gyventojų, 
tai yra, pati viena turi ketvirtadalį viso pasaulio gyven
tojų, vis dar laikoma už Jungtinių Tautų ribų. Su ja ne
siskaitė respublikonų valdžia, ji palaikė ryšius su iš Ki
nijos išvyta Čiang Kai-šeko grupe.

Respublikonų vyriausybės politika nupuldė ameri
kiečių vardą Afrikoje ir Azijoje tarp tų valstybių, ku
rios laikosi neutrališkos politikos, tai yra Indijoje, In
donezijoje, Burmoje ir arabų valstybėse. Respublikonų 
politika Lotynų Amerikoje turi pritarimo tik JAV kapi
talistų ir tų, kurie su tais kapitalistais sėbrauja. Tą 
aiškiausiai parode Lotynų Amerikos žmonių nusistaty
mas linkui buvusio JAV viceprezidento Niksono, kada 
jis ten lankėsi.

Respublikonų politika yra svetima ir JAV karo są
jungininkų darbo liaudžiai ir visiems žmonėms, kurie 
trokšta taikos, ramaus sugyvenimo ir koegzistencijos. 
Tą aiškiai parodė Japonijos žmonių masinis išstojimas 
prieš Eisenhowerio atvykimą, studentų ir darbininkų 
demonstracijos Anglijoje, Lotynų Amerikoje ir kitur.

Šiandien jau ne vien socialistinių šalių vadai ir 
liaudis apibūdina buvusią Respublikonų partijos valdžios 
tarptautinę politiką kaip nedraugišką ir taikai pavojin
gą, bet Laoso reikaluose ją atsisakė remti Anglijos ir 
Francūzijos vyriausybės, jau nekalbant apie tų šalių 
žmones.

Taigi, tenka turėti viltį, kad naujasis mūsų šalies 
prezidentas Kennedis nutrauks ryšius su Respublikonų 
partijos politika, kaip savo laikais nutraukė preziden
tas F. D. Rooseveltas.

Mūsų supratimu, gerovei Jungtinių Valstijų ir viso 
pasaulio žmonių, pirmoje vietoje reikia griežtai suma
žinti pinigų skyrimą ginklams ir amunicijai ir eiti prie 
nusignklavmo.

Tarybų Sąjungos parlamentas nusakė tos šalies biu
džetą virš 78 bilijonų dabartinių rublių, tai yra, daug 
maž tokį, kokį siūlo buvęs prezidentas Eisenhoweris. 
Bet Tarybų Sąjunga gynybos reikalams paskyrė mažiau 
12 procentų biudžeto, o Mr. Eisenhoweris siūlo skirti 
militarizmui net 57 procentus biudžeto.

Mūsų supratimu, reikia paskirti bilijonus dolerių 
viešiems darbams, kas mažintų nedarbą, mokslo reika
lams, tai tada turėtume ne tik pakankamai mokyklų, 
bet ir mokytojų. Reikia skirti sveikątos apsaugojimo 
reikalams, kurie prie respublikonų valdžios buvo visai 

►"“pamiršti”.
Reikia tuojau atnaujinti diplomatinius ryšius su 

'Kubos respublika, nutraukti buvusių išnaudotojų veiklą 
mūsų šalyje prieš Kubos liaudį ir griežtai pakeisti poli-

DIDELIO PASISEKIMO 
ATEISTINĖ KNYGA

Kaip žinia, pernai visi 
Lietuvių Literatūros Drau
gijos nariai gavo nepapras
tai įdomią knygą ^Eikite, 
mišios pasibaigė.” Jos au
torius yra buvęs kunigas 
Jonas Ragauskas. Kurie 
nariai knygą perskaitė, ją 
giria.

Pasirodo, kad Ragausko 
knyga turi labai didelio pa
sisekimo ir Tarybų Lietu
voje. Jau išėjusi ir antro
ji laida. Ji pavartojama mo
kyklose ateistinės apšvietos 
skleidimui. Štai ką apie tai 
Vilniaus “Tiesoje” rašo V. 
Rekašiaus vardo vidurinės 
mokyklos mokytojas K. Pa
jarskas

Ypač vykusiai vyko mokyk

AI.DI D REIKALAI
Pradėkime Naujus Metus 
su gražiais pasimojimais

Praeitieji metai dėl Lie
tuvių Literatūros Draugijos 
buvo geri metai: turėjome 
sėkmingą suvažiavimą, na
riai gavo po 2 knygai žur
nalo “Šviesos” du numeriai 
išėjo padidinti, vidutiniai 
įrašyta naujų narių. Tai 
geri ženklai.

Bėgyje paskutinių dviejų 
metų LLD veikimas visur 
padidėjo: turime daugiau 
suėjimų, norisi plačiau pa
simatyti su žmonėmis., kal
bėtis aktualiais gyvenimo 
klausimais. Pasaulinė situ
acijai visur keičias progreso 
kryptimi. Be galo tai džiu
gina visus sąmoningus žmo
nes. Visa tai kelia LLD 
nariuose ūpą, norisi arčiąu 
susisiekti su pažangaus ju
dėjimo dalyviais, . x

Mūsų darbuotės pagerėji
mui, be abejų, nemažai pa
sitarnavo ekskursijų apsi
lankymai Lietuvoje. Kultū
riniai ryšiai su Lietuva vi
sus užinteresųoja. Kas ti
kėjo, kad tokį susidomėji
mą sukels atvykimas svečių 
iš Lietuvos?

Kai kas gal pasakys: — 
“Ką bendro LLD turi su 
ekskursijų kelionėmis bei 
svečių atvykimu ?”

Bendro yra labai daug. 
Turistų eilėse buvo daugu
ma LLD darbuotojai. Iki 
šiol į Lietuvą ekskursantai 
didžiumoje buvo senesnio 
amžiaus žmonės. Ateityje, 
be abejo, vyks ir jaunesnių 
žmonių. Tuose užsimoji
muose didelę svarbą atlieka 
LLD veikėjai.

Filmą parodymas
Kultūriniai ryšiai su Ta

rybų Lietuva, vaidina dide
lę rolę mūsų gyvenime. Iš
mokome parodyt Lietuvoje 
padarytus filmus. Du me
tai atgal kiti net abejojo 
tikrenybe, gi dabar tokių 
jau nėra. Nemanau, kad 
yra toks nerangus užkam
pis, kuriame nebūtų rodyta 
filmai iš Lietuvos. Visi jais 
džiaugiasi ir didžiuojasi, 

tiką Lotynų Amerikoje naudai tų šalių ir jų žmonių.
Mes manome, kad busimojoje Jungtinių Tautų 

Asamblėjos sesijoje turėtų dalyvauti prezidentas Kenne- 
dis ir visų valstybių vadai. TSRS vyriausybė siūlo, kąd, 
visiems suvažiavus, susitarti uždrausti atominius ir hid
rogeninius ginklus, panaikinti jau esamus ir eiti prie 
generalinio nusiginklavimo.

LAIKAS IR JAU LABAI LAIKAS, kad būtų panai
kinti karo štabai, karo mokyklos, visokie pasiruošimai 
žudyti žmones. Laikas žmonėms būti žmonėmis ir suval
dyti tuos, kurie, netekę žmogaus jausmo, pamiršę dorą 
ir moralą, kąlba ir rašo už baisiausią karą atominiais 

ginklais.
JV(es manome, kad prezidentas Keųnedis. galėtų pri

sidėti prie atsiekime nusiginklavimo ir tąįKos, už ką jis 
užsitarnautų žmonijos, istorijoje atitinkamą pagarbą.

loje J. Ragausko knygos “Ite, 
missa ėst” aptarimas.1 šios 
knygos išleidimas Kupškio ra
jono ' moksleivių ateistiniam 
auklėjimui turi didžiulę reikš
mę. Viena, knygos autorius 
yra beveik kupiškėnas, baigęs 
senovinę Kupiškio progimna
ziją, o vėliau buržuaziniais 
laikais ir pirmaisiais hitle
rinės okupacijos metais bu
vęs kapelionu Kupiškio 
vidurnėje mokyk loję. Jį, 
kaip kunigą, dar gyvai prisi
mena mokinių tėvai. Ir susi
domėjimas jo knyga Kupišky
je yra labai didelis. Ir pir
mos, ir antros laidos knygos 
“Ite, missa ėst’” parduotos. J. 
Ragausko knyga “Ite, missa 
ėst“ mums, mokytojams, yra 
ypatingai geras ir kovingas 
ginklas moksleivių ateistinio 
auklėjimo darbe. Tikime, kad 
mūsų rašytojai bei publicistai 
duos daugiau tokių kovingų 
knygų.

kad techiškumu Lietuvos 
filmai lyginasi pasaulinei 
filmų gamybai. Tiesa,j kar
tais filme balsas neaiškus, 
arba vaizdas per tamsus. 
Bet reikia atsiminti, kad 
pas mus rodomi filmai jau 
sumažinto formato ir ne ro
domi specialiai įrengtuose 
teatruose. Tenka pasiten
kinti esamomis sąlygomis.
Isgyv endainkime peši ) ? iiz) i tą

Nekurie draugai gal per 
daug- skundžiasi senatve, 
draugų retėjimu. Nuo to 
niekas nepabėgs. Imkime d. 
Leono Prūseikos pavyzdį. 
Išvykstant į ligoninę, “Vil
nyje” draugams jis prane
šė: “Liūdnų laiškų man 
nerašykit. Rašykite geras 
pjnjas,, apie visuomeninius 
pasisekimus”.

Pesimizmui neturi būt 
vietos mūsų eilėse. Labai 
blogą su kuopomis, katros 
nelaiko susiHhkimų kas 
mėnuo. Kad ir neskaitlin
gi, bet susirinkimai turi 
būt laikomi kas mėnuo. Ga- 
Įima išvystyti įdomius po
kalbius, pastudijuoti savo 
žurnalą, knygas. Matosi, 
kaip tiktai asmuo atsitoli
na nuo draugijos, viskas to
kiam pasidaro negera, vis
kas kenkia, niekuo nebepa- 
sitiki. Kitaip yra su veik
liais draugais. Gražu pa
žiūrėt į tokius.

Duoklių mokėjimas
Jeigu visi LLD nariai 

stengtųsi pasimokėti nari
nes duokles pradžioje metų, 
Centre sutaupytų daug dar
bo ir geriau išeitų patiems 
nariams. Praeitais metais 
turėta nemalonumų su kny
gų išsiuntinėjimu. Knygos 
yra siuntinėjama tiktai 
duokles užsimokėjusiems 
nariams.

Viena knyga buvo išsiun
tinėta liepos mėnesyje. Pra
džioje gruodžio mėn. geras 
veikėjas rašo: “Jaučiu kal
tas už tai, kad taip suvėla
vau pasiųsti duokles už kp. 
Turbūt dėl tos priežasties 
mūsų kuopai dar neatsiun- 
tėt knygos, kuomet kitoms 
jau seniai išsiuntinėjote’.”

Geras LLD veikėjas, či- 
kagietis d. B. Gelgota, nu- 
siskundęs, kad jo kuopoje 
randasi tokių gudruolių, 
kurie sako: “Kai gausiu 
knygą, užsimokėsiu”, pata
ria Centrui ląikytįs “vals
tybingumo”' —- “nemokėsit 
pradžioje metų, negausit 
knygos”.

Pagalvokime: jeigu visi 
nariai taip elgtųsi su duok
lėmis, tai ne tik knygų, bet 
ir laiškų nebūtų iš ko iš
siuntinėti.

Bet, žinoma, yra ir gerų 
reiškinių. Štai keli laiškai: 
“Prisiunčiu narių duokles 
už 1961 m. Jau galima pa
sidžiaugti mūsų kuopos na
rių pagyyėjimu.

Draugiškai, J. Stanley, 
Rochester, N. Y., lapkri

čio, 1960”
Kitas draugas, gruodžio 

6, 1960 m. rašo: “Gerb. 
drauge, čia rasit piniginę 
perlaidą, tai bus LLD 84 
kp. duoklės už 1961. Drau
giškai, P. Danis.’’

Rūpestingas draugas, iš 
Harrisburg, Ill., rašo: “Šia
me laiške prisiunčiu $7. 
Teiksitės ant metų įrašyti 
mane į LLD narius. Kas 
liks, skiriu knygų leidimo 
fondui.

Draugiškai,
Chas. Vachiunas”.

Mokėkime narines duok
les pradžioje metų. Rūpin
kimės, kad šiais metais L. 
L.D. veikimas dar gražiau 
pasireikštų, o svarbiausia 
tai gaukime naujų narių.

Prašymas
LLD Centre pritrūkom 

J. Ragausko knygos “Eiki
te, mišios pasibaigė”. Kas 
tą. knygą perskaitėt ir ant
ru kart'll nemanot skaityti, 
padovanokite ją Centrui, 
tuomi bus galima patenkin
ti vėliau duokles pasimbkė- 
jusius ir naujai įsirašiu-' 
sius narius.
ALDLD NARIŲ ATYDAI

Siunčiant į Centrą duok
les, būtinai piniginę perlai
dą išrašykite Centro iždi
ninko vardu—Paul Berilis.

Adresuojant laiškus, yra 
reikalinga prisilaikyti esa
mų D r a u g ijos taisyklių. 
Jeigu randasi iždininkas, 
tai piniginės perlaidos pri
valo eiti jo vardu. Pasitai
ko, kad Centro sekretorius 
turi kur išvykti, tuomet, 
prisilaikant Draugijos tai
syklių, be kliūčių kitas as
muo gali tvarkyti Draugi
jos reikalus.

K- Petrikienė, 
ALDLD pirm.

Ginčą? dėl religijų 
vardo ir reikšmės
Londonas. — Anglų pro

testantų arkivyskupas Dr. 
G, F. Fisher apsilankė Va
tikane pas popiežių Joną. 
Jis sugrįžęs pasakoja, kad 
jau dabar neturi jokios 
reikšmės religijoje “katali
kas” arba “protestantas” 
pavadinimai, nes abu yra 
krikščionys.

Jis pasakoja, kad tokie 
pavadinimai turėjo reikšmę 
propagandai, kada tarp ka
talikų ir protestantų ėjo 
kova.

Jungtinių Valstijų pro
testantų vadas Dr. Dan. M. 
Potter pareiškė, kad jis ne
sutinka su Fisherio išvado
mis. Potter sako, kad kata
likų ir protestantų religijo
se yra skirtumu, taipgi re
ligines organizacijos skir
tingai tvarkosi.

■ ■ ____________________ i _________________

Kįękvieną koloniją turė
tu surengti kokią nors pra
mogą Laisvės paramai.

Kubos liaudis ryžtingai 
žengia naujuoju keliu

“Kuba eina naujuoju ke
liu, kuris turi daug sunku
mų,” — rašo Hart Phillips. 
Kuba jau įžengė į trečiuo
sius metus, kada jos liaudis 
pasirinko naują gyvenimo 
kelią.

Per virš pusšimtį in e t ų 
Kuboje viešpatavo Jungti
nių Valstijų kapitalistai. 
Jų rankosė buvo cukraus, 
kavos, tabako ir industri
jos gamyba. Jie kontrolia
vo geležinkelius, telegrafu, 
telefonu susisiekimą. Jiems 
priklausė geriausia žemė, 
kur turėjo galvijų ir kiau
lių auginimo ūkius. Jiems 
priklausė viešbučiai ir iš- 
taigingiausieji namai.

Jungtinių Valstijų spau
da ir ra h jas tvirtina, kad 
pirmiau Kuba turėjo didelę 
prekybą su JAV, o dabar 
“jos neteko.” Bet kubiečių 
laikraštis “Revolution” ra
šo, kad tai “buvo ne Kubos 
prekyba, o JAV kapitalis
tų,” nes iš tos prekybos nu- 
dą turėjo ne kubiečiai, o 
JAV kapitalistai, kurte ku
biečių rankomis gaminosi 
pelnus.

Svarbiausias Kubos tur
tas išvežimui—cukrus. Pir
miau per metus pagamin
davo [apie 5,000,000 tonų. 
Virš 3,000,000 tonų eidavo 
į Jungtines Valstijas. Cuk
raus gamintojai (JAV ka
pitalistai) per metus už 
cukrų gaudavo apie $600,- 
000,000 iš Jungtinių Vals
tijų. Dalį įplaukų išleisda
vo plantacijų veika 1 a m s , 
cukraus fabrikams, išmokė
dami darbininkams algas, o 
pelnas eidavo į jų bankus 
Jungtinėse Valstijose.

Dąbar Jungtinės i Valstijos 
ne tik nieko neperka i iš Ku
bos ir nieko jai neparduo
da, bet ir' diplomatinius ry- 
šiųs su ja sutraukė. Kubos

ATVIRAI KALBANT
Kaip pas mus Lietuvoje, 

taip buvo ir yra visuose ki
tuose krikščioniškuose kraš
tuose, vaikai iš pat mažens 
yra mokpmi krikščioniškųjų 
dogmų. Centrinis tezis tarp 
jų yra: Kristaus kryžiavoji- 
mas, kuris yra piešiamas 
ryškiausiomis, širdį ve
riančiomis pasakomis. Ne
turiu tikslo gvildenti Kris
taus istoriją. Katalikų ku
nigai ir tikybos mokytojai 
Kristaus kryžiavojimą pri
meta ne saujelei žydų didi
kų ir kunigų, kurie tą darbą 
atliko grynai savanaudiš
kais sumetimais, bet visai 
žydų tautai, tuomi skiepi
jant nuožmią panieką ir ne
apykanta visai žydų tau
tai. Pasėta nekaltose širdy
se neapykantos sėkla, vai
kams augant į žmones, ji 
išauga į tvirtą, nuožmią 
antisemitišką nuotaiką. Pa
sekmės tų nuotaikų buvo ir 
yra visokios represijos ir 
masinės žudynės. Čiukurą 
anti-semitizmo akcijos pa
siekė kultūringiausiais save 
vadiną hitleriniai fašistai, 
pasiryžę žiauria u s i o m i s 
pramonėmis išžudyti Euro
pos žydus. Nebuvo per že
ma jiems kad ir biauriausi, 
nuožmiausi, barbarišikausi 
mėsinėjimai, kankinimai ir 
žudymai niekuo nekaltų vy
rų, moterų, senų ir mažyčių 
vaikų.

Ar galį kas įsivaizduoti 
šlykšfesnį, žvėriškesnį bai
sūną ųž “viršžmogį” hitle
rinį vokietį, su pasigėrėji
mų išplėšiantį iš motinos 
rankų mažą kūdikį ir smo
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priešai, pabėgę į JAV, ruo
šiasi prie užpuolimo. JAV 
karo jėgos stovi Guantana
mo užlajoje, kur. turi laivy
no ir orlaivyno bazę. JAV 
karo laivynas ir orlaivynas 
nuolatos manevruoja Kubos 
pakraščiais. Priešų lėktu
vai atveža diversantų ir 
ginklų ir naktimis nuleidžia 
Kuboje.

“Kuba yra karo stovyk
la,”—rašo H. Phillips. Dar
bininkai ir darbininkės, po 
darbo, kasdien lavinasi gin
klą vartoti. Dienomis ir 
naktimis jie turi saugoti 
fabrikus, tiltus ir svarbias 
įstaigas. Apsunkinimas la
bai didelis. Bet jie ryžtin
gai eina pirmyn, nes prie 
naujos santvarkos jų gyve
nimas gerėja.

Kubos vyriausybė nenusi
mena dėl išvežimo cukraus. 
Tarybų Sąjunga ir kitos so- f 
cialistinės šalys pasirengę' 
pirkti apie 4,000,000 tonų 
cukraus. Kuba siekia per 
metus pasigaminti iki 6,- 
500,000 tonų cukraus, nes 
jam rinkų ras ir kitose ša
lyse.

Kuba yra Karibėjaus jū
roje ant salos, tik apie 100 
nuo Floridos. Sala 730 my
lių ilgio, bet vietomis tik 
apie 50 mylių pločio. Kuba 
užima 44,218 ketvirtainių 
mylių plotą ir turi 7,000,- 
000 gyventojų.

Kubos vyriausybė ir liau
dis pasiiyžę nugalėti visas 
ekonomines kliūtis ir sugy
venti taikoje su visomis ša
limis. Jos įtaka smarkiai 
auga tarp kitų Lotynų A- 
merikos šalių. Bet militari- 
nįo užpuolimo pavojus nuo
latos jai grūmoja. Ji tikisi, 
kad naujoji Jungtiniu Vals
tijų vyria.usyte, šu Kenpe- | 
džiu priešakyje, pakeis sa
vo politiką. V. Sūnus 

giantį jį į sieną ar medį, 
ir perplėšiantį jį pusiau? 
Mūsų lietuviškieji Hitlerio 
pasekėjai Lietuvoje ir Ame
rikoje labai garsiai triūbi- 
no, kad Hitleris tveria nau
ją lietuvį, tik, deja, kiek
vieną sutvertą “naują lie
tuvį” jis kišo arba po velė
na, arba ant laužų kaip viš
čiukus spirgino.

Gal kas ginčys, jog tai tik 
išmislas - pasaka. Tokiems 
abejo tojams aš patariu per
skaityti Pasaulinio Žydų 
Kongreso išleistą dokumen
tinę knygą, užvardytą 
“Black Book.” Tai rinki
nys dokumentų hitlerinių 
kriminalysčių,* pap i 1 d .v t ų 
prieš ir laike karo Europo
je prieš žydų tautą ir ki
tas. Šiandien niekam nėip 
paslaptis, kad hitlerininkų 
mieris naikinti žydus buvo 
tik pradžia plano naikini
mui bei pavertimui vergais 
visų kitų juos supančių tau
tų. Vienok pas mus lietu
vius Amerikoje dar ir šian
dien yra triūbočių, persi
sunkusių hitleriniu raugu 
ir garsiai triūbijančių iš 

■ hitlerinių triūbų paslėpimui 
savo menkystės ir išdavys
tės savo buvusios ir, pagal 
jų pasakas, “mylimos tėvy
nės.” Ąrejas

Washingtonas. — Trys 
Tarybų Sąjungos raketų 
sekimo laivai, “Sibiras”, 
“Čukotka” ir “Sachalinas” 
plaukia į tą vietą Ramiaja
me vandenyne, į kurią I960 
metais Tarybų Sąjunga 
šaudė raketomis.
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ĮVAIRUMAI
Šiaurėje uodai už 

vilkus baisesni
Tur būt niekas negalvo

ja, kad Arktikos rajonai 
svetingi. Tačiau naktys, 
kurios ten trunka ištisus 
6 mėn., ledinė visų metų 
temperatūra yra toli gražu 
ne vieninteliai baltosios dy
kumos nepatogumai. Ark
tikos vasarą, tirpstant ledų 
kalnams, didžiuliai uodų 
debesys užtvindo poliarines 
stotis. Jų gėlimai padaro 
gyvenimą tiesiog nepaken
čiamą. Poliarinių ekspedi
cijų dalyviai siekia sunai
kinti tuos uodus. Visų pir
ma, siekiant juos išnaikinti, 
teko pažinti jų įpročius, 
sekti jų judėjimą, atžymėti 
uodų pamėgtus objektus, 
norint tiksliai nustatyti tas 
vietas, kuriose uodai veisia
si. Šiam reikalui buvo pa- į 
naudotas žymėtų atomų 
metodas. Žinoma, kad uo
dai minta vieno poliarinio 
augalo — “poliarinės aguo
nos” nektaru, šiaurės tyri
nėtojai ėmė augint šiuos au
galus, naudodami trąša ak
tyvini izotopą, kurio radio
aktyvumas persiduoda gė
lių nektarui. Prisipenėję 
nektaru, uodai tapdavo“žy- 
mėtais”. Jų kūnai pasida
irydavo tikrais “radijo siųs
te, vais”, kuriuos tyrinėtojai 
galėdavo lengvai sekti, nau
dodamiesi Gegerio skaitik
liais. Tokiu būdu buvo nu
statyta jų migracija tam 
tikroje vietovėje. Tai, pa
naudojus kovos priemones, 
padės nusikratyti šiais 
vabzdžiais poliariniuose ra
jonuose ir sudarys ten dir
bantiems žmonėms tinka
mas gyvenimo sąlygas.

Neringa Lietuvos pažiba
Kai aš dabar rodau pažįs

tamiems vasarą padarytas 
fotonuotraukas, jie nustebę 
klausinėja, kur man teko 
buvoti — Kara Kūmuose 
ar Sacharoje? Objektyvas 
užfiksavo smėlio pusnis., di
dumo sulig “Maskvos” vieš
bučiu — jos niekaip neno
rėjo “tilpti” aparate.

—Taip, Sachara! — su
tinku aš.—Šis žodis arabų 
kalba reiškia dykumą. To
dėl bet kuri dykuma — Sa
chara.

Bet toliau aš pradedu 
kalbėti apie miškus, kur 
kvėpuoji pušų aromatu, 
apie ungurių žūklę, apie 
maudymąsi vėsioje šiaurės 
jūroje ir šiltose gėlose ma
riose. Ir pažįstami vėl ste- 

♦bisi:
—Klausykite, jūs sujau

kėte į krūvą ir Sacharą, ir 
mišką, ir ungurius. Kur 
gi taip gali būti?

—Neringoje, — atsakiau 
aš.

Lietuvoje Neringa — tai 
beveik šimto kilometrų il
gio juosta, tik nuo keturių 
šimtų iki keturių .tūkstan
čių metrų platumo, kuri 
skiria Kuršių marias nuo 
Baltijos jūros. Tokia jinai 
vienintelė. Bet ar dauge
lis apie ja žino?

...Vos tik mūsų grupė iš
ėjo iš Nidos žveių kaime
lio, visu savo puikumu at
sivėrė spindinčių kopų vir
tinė. Viršūnės buvo lengvai 
padūmavę — tai bangos ir 
vėjas tęsė savo šimtmetinį 
darbą. Bet prieš stichiją 
veikia žmogus. Status ko
pos šlaitas iš marių pusės 
jau pusiau pasislėpęs kalni
nės pušies sąžalynuose. To

Pylimas per didelį 
Balatono ežerą

Išilgai Balatonu ežero 
(Vengrija), beveik karto
damas laužytą šiaurinio 
kranto liniją, driekėsi asfal
tu otas plentas. Pa
lei vieną jo pusę teškena 
ežero bangos, palei kitą — 
kyla Bakonų kalnų šlaitai. 
O už 120 metrų nuo kran
to plaukia garlaivis su bar
žomis, prikrautomis akme
nų. Jie skirti statomam 22 
metrų pločio pylimui. Ant 
jo statybininkai nuties ge
ležinkelio bėgius ir naujo 
plento asfaltą.

Kodėl prireikė perkirsti 
Balatoną pylimu? Bakonų 
kalnuose dažnos nuošliau
žos, ir pakrantės plentą 
dažnai tenka remontuoti. 
Todėl nutarta tiesti kelią 
tiesiok per ežerą.

1961 m. virš Balatono 
bangų važiuos pirmieji 
traukiniai ir automašinos.

Balatono ežeras yra 47-ių 
mylių ilgio ir 9 pločio.

Apie žmonių nagus
Žmogus turi nagus ant 

rankų ir kojų pirštų galų. 
Paprastai rankų pirštų na
gai biskutėlį greičiau au
ga negu kojų. Mat, kojos 
nuolatos apautos ir nagai 
yra “nelaisvėje.” Per metus 
laiko žmogaus nagai užauga 
apie du colius ilgio.

Kol nagas auga mėsoje, 
tai jis baltas, o kai išlenda, 
tai palaipsniui keičiasi į 
kūno spalvą.

Daktarai pataria nagus 
atsargiai apsikarpyti ir pie- 
lyciuke aplyginti,, bet jokia
me atsitikime nekramtyti ir 
nelupinėti.

liau matyti šachmatų tvar
ka susmeigti kuolai, apipin
ti žabais, — šiuose kvadra
tuose bus pasodinti me
džiai.

Leningradiečio okeanolo- 
go N. Nazarenkos t r e j v 
metų anūkė buvo sužavėt? 
gausybės baltučio s i j o t ( 
smėlio ir prisisėmę jo tiek 
kad savo seneliui, kuris pa 
sisodino ją ant peties, pas’ 
rodė beveik dukart sunkė? 
nė. O kita mūsų bendrake 
leivė pastebėjo, jog kop? 
reikėtų išsaugoti dėl gre 
žio. Ją apkaltino moteriš 
ku lengvabūdiškumu: jr' 
žinoma, kad kopos nuslen)- 
per metus septynis metru 
ir buvo atsitikimų,’kad y 
palaidojo po smėliu ištiš1 
kaimus; ir dabar kart?’ 
vėjas atidengia senų past 
tų ir miškų, šernų ir brv 
džių kaulų liekanas. Nr 
geriau tegu miškas su žnu 
gaus pagalba nugalės klar 
tingasias kopas!

Kaip triumfavo mūs” 
“lengvabūdė” bendrakele’ 
ve, kada sekančią dieną vi r 
tos girininkijoje mes suž‘ 
nojome, jog likusios netvir 
tintomis kopos Nidos apy * 
linkėse pripažintos nepavo 
jingomis ir nutarta jas iš 
saugoti turistų džiaugsmui 
Neringos kopos pagal save 
dydi ir gražumą užima ant
rą vietą pasaulyje.

Nidą pamilo Lietuvos 
studentai. Respublikos de
šimties aukštųjų mokyklų 
studentai savo jėgomis čia 
kuria jaunimo poilsio na
mus. Prie marių statomas 
didelis viešbutis. Per Ne
ringą tiesiamas asfaltuotas 
plentas.

Kapeikos istorija
; 4,'

Mūsų laikais daug kas 
gali pagalvoti, kad žodis 
“kapeika” yra kilęs iš rusų 
žodžio “kopitj” • (kaupti, 
taupyti). Tačiau taupymas 
čia niekuo dėtas. Pasirodo, 
jos pavadinimas susijęs su 
šalto ginklo pavadinimu.

Metraštyje rašoma, kad 
1535 m. Ivanui Rūsčiajam 
esant dar mažam, buvo įsa
kyta novgorodiečiams pini
gų meistrams gaminti nau
jus pinigus su jo didybės 
didžiojo kunigaikščio at
vaizdu. Jis turėjo sėdėti 
ant arklio, laikydamas ietį. 
Kadangi ietis rusiškai va
dinasi “kopje”, tai nuo šio 
žodžio ir kilo pačios mone
tos pavadinimas.

Tais laikais kapeikos per
kamoji galia buvo didelė: 
vežimą parduodavo už 3 
kapeikas, o arklį — už 10.

Rublis turėjo 100 kapei
kų, v

Gyvūnai-sodininkai
Buvo laikai, kai muškat- 

medis augo tik olandų ko
lonijose. Olandai nesvyruo
dami naikindavo šį vertin
gą riešutmedį, jeigu atsi
tiktinai jį surasdavo už 
savo valdų.

Besivystant laivininkys
tei, olandų pirkliai pastebė
jo, kad muškatmedis pa
laipsniui pradeda augti net 
tose salose, kur jo anksčiau 
iš viso nebuvo.

Kaip labai jie nustebo, 
kai paaiškėjo, kad “pikta
dariais” yra balandžiai. Jie, 
misdami riešutais, savo 
skilviuose pernešdavo muš- 
katmedžio sėklas.

Panašiu būdu kiti paukš
čiai “apsodino” apelsinais 
Jamaikos ir Porto-Riko sa
las.

Dar šio šimtmečio pra
džioje senasis Neringos gy
ventojas Kuvertas pradėjo 
čia sodinti pušį, beržą, 
gluosnį. Jo medžiai auga 
ir šiandien. Nežinoma, kur 
mirė šio kilnaus darbo pio
nierius. Norėdami įamžinti 
žemiečio atmintį, Nidos gy
ventojai jo tėvo kapo akme
nyje iškalė šiuos žodžius: 
‘...kurio sūnus Georgas Do- 
ydas Ku ve r tas pirmas 
radėjo želdinti miško mo
žiais liūdną Nidos dykū
ną.”
Mes kalbamės su vienu iš 

'iško sodinių entuziastų, 
mnu miškininku Petru 
imkum. Jis pasakoja nuo- 
nbias istorijas apie tai, 
up jauni medeliai nuo ma
ms įpranta prie smėlio., 
vysto galingą šaknų sis- 
'mą ir gerai aklimatizuo- 
asi kopose. Čia, be kalni- 
ės pušies, bandoma sodinti 

’ar akacija, ąžuolas, klevas, 
eržas ir... jazminas.

Kažkada jaunas žvejys 
'astytis pamilo jūrų val- 
’ovo dukrą gražuolę Jūra- 
?. Bet jam sukliudė die- 
as Perkūnas. Jis trenkė į 
•intarinius Jūratės rūmus 
r pražudė Kastytį. Taip 
>orina lietuvių leg e n d a . 
Mes išgirdome ją čia, Bal
tijos pakrantėje, kurią va
dina gintarine.

Neįmanoma susilaikyti 
neieškojus auksu spindin
čių “Jūratės rūmų ske
veldrų,” kurias retkarčiais 
išmeta bangos. Jų ieško vi
si, nuo didelio iki mažo, bet 
toli gražu ne kiekvienam 
sekasi. Žvejai pristato ki
logramais radinius—kumš
čio didumo gintaro gabalus.

Stepių pavadinimai
Stepių zona nutįsusi į 

pietus nuo miškų zonos. Ji 
plyti beveik ištisine juosta 
TSRS europinės dalies ir 
Sibiro pietuose bei Viduri
nės Azojos šiaurėje. Tik į 
rytus nuo Obės upės stepė 
dėl kalnuoto reljefo susi- 
skirsto į atskiras dalis. Ste
pės užima apie 20 viso 
TSRS ploto.

Stepių yra ir kituose 
kraštuose bei žemynuose, 
tik jos ten kitaip vadina
mos.

Nedideli stepių rajonai 
driekiasi Pietryčių Europo
je, daugiausia Dunojaus 
žemumoje — Vengrijoje 
(tarp Dunojaus ir Tisos 
upių). Čia jie vadinami 
puštomis. Puštos beveik iš
tisai išartos. Tai derlingi 
juodžemiai.

Plačia juosta stepės pra
eina per Š. Ameriką — čia 
jos vadinamo prerijomis. 
Didžiuliai jų plotai apaugę 
vadinamąja bizonine žole 
—tai įvairios varpinės žo
lės. Kadaise šiose žemumo
se ganėsi didžiulės bizonų 
bandos.

ANTARKTIKOS 
VABZDŽIAI

Vienas JAV ekspedicijos 
Antarktikoje dalyvis J. Me- 
jeris pirmą kartą šeštajame 
kontinente atrado vabz
džius. Juos pavadino “snie
go blusomis.” Tai juodi, be
sparniai, panašūs į blusas, 
apie 3 mm ilgio vabzdžiai. 
Męjeris surado juos po sau
sais uolos akmenimis. Šie 
vabzdžiai nušoka keletą 
centimetrų.

Entomologas taip pat at
rado įlindusias į žemę ma
žas, iki pusės centimetro, 
erkutes . Jos pasirodė esan
čios oranžinės raudonos 
spalvos ir panašios į vorus.

Vieną kartą pakliuvo net 
trijų kilo gram ų lydinys. 
Turistų daliai papr a s t a i 
tenka smulkučiai gintarė
liai, bet ir juose, retkarčiais 
pasitaiko, kalbant geologų 
kalba, “reti intarpai”: 
grakšti samanėlė, vabaliu
kas ar musytė.

Pats pavadinimas “Gin
taro įlanka” jaudina vaiz
duotę. Įlanka yra prie 
J u o d k rantės gyvenvietės. 
Pe r e i tą šimtmetį čia įsi
liepsnojo tikra “gintaro 
karštligė.” Įlankos smėlyje 
atrado daug “šiaurės auk
so.” Daugiau kaip du tūks
tančius tonų gintaro čia iš
kasė per trisdešimt metų, 
paskui grobis ėmė mažėti ir 
karštligė praėjo. Dabar 
Juodkrantė vėl atgimsta: 
šiuolaikinės galingos žem
siurbės įgalina čia imti tai, 
kas buvo nepa siekiama 
kaušams.

Gintarą nuo seno vartoja 
papuošalams. Daug elyje 
“Gintarinės pakrantės” vie
tovių veikia dailės kombina
tai, kurie daro karolius, 
apyrankes, sagas, kandik
lius, smeigtukus.

Nagingi liaudies meninin
kai dirba iš gintaro puikius 
meno kūrnius. Pro nušli
fuotą paviršių prasišviečia 
nuostabūs vaizdai — čia 
senojo lietuvių jūrų dievo 
Bangpūčio povandeninės 
k a r a 1 y stės kampelis, čia 
fiordas su pakibusiais virš 
uolų debesimis.

Aš išsivežiau gintaro ko
lekciją. Ji gyvai mena šį 
nuostabų šalies kampelį, ku
riam aš vėl su džiaugsmu 
tarčiau: “Sveika, Nerin- 
gal”

O, Karisevas 
“Izvestijos”* 1960

Ar žinotekad...
Rytiniame Alžyre, Cham

am Maskutino vietovėje, yra 
gamtinė virtuvė? Karštoje 
versmėje, panašioje į di
džiulį akmeninį katilą, nuo
latos verda vanduo. Vos tik 
nuleidi virvele į vandenį 
mėsą, ji po kelių minučių 
ne tik išverda, bet net pa- 
sisūdo, nes vanduo turi sa
vyje valgomosios druskos.

• Prancūzijoje teka upė 
A a ir yra ežeras Oo?

• Australijoje yra kengū
rų, kurios gyena ant me
džių ir niekad nenusileidžia 
žemėn?

• Popieriniai pinigai pir
mą kartą atsirado Kinijoje 
prieš 2 tūkstančius metų, iš 
karto po popieriaus išradi
mo? Europoje popieriniai 
pinigai buvo pradėti vartoti 
žymiai vėliau.

• Pora skruzdėlių su savo 
įpėdiniais per metus sunai
kina apie 120 mil. vabzdžių 
ir 150 tūkst. vikšrų?

• Paukščiai niekada ne
miega savo lizduose? Juose 
sparnuočiai tik peri savo 
jauniklius.

• Žirafa turi ne tik ilgą 
kaklą, bet ir ilgą liežuvį? 
Jis siekia 60 centimetrų.

• Pas eskimus Naujų me
tų pradžia nepastovi? Jie 
priklauso nuo oro. Nauji 
metai prasideda tada, kai 
iškrenta pirmasis sniegas.

• Portugalijos telegrafo 
agentūros pranešimu, vie
nas iš orkestrų neseniai pa- 

1 naudojo savo instrumentų
garsus nuvyti gaujai vilkų? 
Sako, kad muzikantai atliko 
išimtinai šiuolaikines vaka
rietiškas melodijas.

• Per didelius šalčius la
bai dažnai nedideli vandens 
plotai sušąla iki dugno? Ir 
žuvys, negaudamos deguo- j 
nies iš vandens, uždūsta. I 
Kaip parodė bandymai vie
name Wiskonsino rezervate, 
žuvis išgelbėti gali... čiuo
žykla, įrengta ant ežero. 
Tada juk būtinai nuvalo 
nuo ledo sniegą, o vandens 
augalai saulės šviesoje po 
ledu vis tiek išskiria deguo
nį, ir tai gelbsti žuvis.

• Karalius Karolis II dar 
XVII amžiuje, norėdamas 
pasipildyti iždą, surinko pi
nigus statybai pilies, kurios 
jis ir negalvojo statyti?

Anglijos vyriausybė, pui
kiai žinodama, kad tokios 
pilies nėra, ilgus metus mo
kėjo karališkajai šeimai ga
na stambią sumą... “kad iš
laikytų pilį pilnoje tvarko
je.”

Ši tradicija tęsiama ir 
mūsų laikais!

• Abisinijoje, ant Avašo
upės, paleista nauja hidro
elektrinė “Koka”? Hidroe
lektrinė vaidins didžiulį 
vaidmenį Abisinijos ekono
mikos išvystyme. Ji gali 
gaminti iki 110 milijonų 
kilovatalandų elektros ener
gijos per metus. Hidroelek
trinės užtvanka bus panau
dota aplinkinių rajonų drė
kinimui. V. Gr.

MUZIEJUJE! — PILIES 
RADINIAI

Biržų pilies griuvėsiuo
se prasidėjo archeologiniai 
darbai. Kasinėjimai buvo 
gana sėkmingi. Rasta ver
tingos medžiagos, liudijan
čios apie buvusį pilies įren
gimą, tuometinę statybą, 
namų apyvokos daiktus ir 
kt.

Išraiškingiausi ir įdo
miausi radiniai, kurių am
žius siekia tris šimtmečius 
ir daugiau. Dabar jie eks
ponuojami Biržų kraštoty
ros muziejuje.

Daugiau įvairių parengi
mų Laisves naudai

Philadelphia, Pa.
LLD 10 kuopos susirin

kimas, įvykęs sausio 13-tą 
d., buvo vienas iš sėkmin
gų. Draugės moterys virši
jo vyrus. Kuopos valdyba 
metinio raporto neturėjo. 
Valdyba palikta ta pati ir 
šiems metams. Išrinktas de
legatas kuopą atstovauti 
“Laisvės” šėrininku suva
žiavime. Išrinktas B., Banis, 
čiagimis, kuris pereitais 
metais aplankė savo tėvų 
kraštą Lietuvą. Įsirašė vie
nas naujas narys. Padaryti 
ateities veikimo planai. Iš
rinkta komisija planus gy
venime įvykinti.

Priimta rezoliucija ir pa
siųsta kongresmanams ir 
senatoriams, kad balsuotų 
už medikalę pagalbą seno 
amžiaus sula ūkusiems 
žmonėms.

Noriu padaryti porą pa
stabų dėl aukojusių LLD 10 
kuopos parengime gruodžio 
mėnesį. Draugė Qriciunie- 
nė aukojo $3 vietoje vieno 
dolerio. Vaclovas vietoje 
$3, aukojo tik dolerį, ir vie
toje P. Vaikalas, turi būti 
P. Virbilas. Atleiskite už 
padalytas klaidas:

Draugė Tureikienė tapo 
šios šalies piliete. Gerai 
padarėte, drauge. Ir kiek
vienas gyvenantis šioje ša
lyje, jeigu jisai dar nėra 
pilietis, turėtų juo būti.

Įdomus dalykas: Kuomet 
LLD 10 kuopos susirinkime 
buvo pakeltas klausimas, 
ar verta padiskusuoti kalė
dinių atviručių siuntinėji
mo klausimą, tai nei vienas 
nepasisake, kad reikalinga. 
Visi sutiko, kad mes gyve
name šioje šalyje, turime 
suaugusius vaikus, gimi
nes, kurie neskaito mūsų 7 v
spaudos, ir jie tik vieną 
kartą į metus mus prisime
na. Tuo pačiu ir mes jiems 
turime atsimokėti. Kas no
ri, gali tai padaryti ir per 
spaudą.

Sovietų atletės atvyko į 
West Chester, Pa., ir turė
jo rungtynes su Amerikos 
atletėmis. Amerikos ir So
vietų atletės pereitais me
tais dalyvavo Olympiadoje, 
kuri įvyko Romoje. Romo
je Sovietų atletės gavo ke
lis auksinius medalius, liko
si toje šakoje čempijonės.

Bet West Chesteryje 
Amerikos atletė Doris 
Fuchs nugalėjo Sovietų La- 
risą Latiną. Sporto mylė
tojų buvo kupina svetainė. 
Pirm atidarant programą, 
benas sugrojo Amerikos ir 
Sovietų himnus. Sovietų at
letės prisegė meda liūs 
Amerikos atletėms, Ameri
kos atletės prisegė Sovietų 
atletėms. Susirinkusi publi
ka sveikino kaip vienos ša
lies, taip ir kitos sportinin
kes. Spauda negali atsiste
bėti, koks buvo šiltas atsi- 
nešimas į Sovietų atletes.

Septynių šimtų darbinin
kų, priklausančiu unijos 
lokalui 57 AFL-CIO, strei
ko išvengta. Sutartis su 
Heating Supply Associa
tion kompanija unijos na
rių užgirta su pakėlimu 15 
centų valandai, ir darbda
viai pridės po 10 centų už 
kiekvieną išdirbtą valandą 
į pensijos fondą. Sutartis 
įėjo galion su 31 d. gruo
džio.

Reading geleži n k e 1 i ų 
kompanija paleido nuo dar
bo daug darbininkų. Liku
siems penkiems šimtams, 
nepriklausantiems prie uni
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jos, numušė dešimtą nuo
šimtį uždarbio. Kompa
nija aiškina, kad prekių 
pervežimas ir keliauninkų 
skaičius dikčiai • sumažėjo. 
Likusieji prie darbo ir at
leistieji neturi kas juos už
tartu. 4

Kaliniai, kurie buvo suki
lę sausio 8 d. naktį, apylin
kės gyventojus nugąsdino. 
Kalėjimas 131 metų senu
mo, ir randasi prie 22-ros 
ir Fairmount Ave.

Įvykus šiam nuotykiui, 
apylinkės gyventojai reika- 
ja kalėjimą perkelti Už 
miesto ribų. Šiame kalėjime 
yra sunkiai nusižengusių 
kalinių.

Valdžios patvarkymu, į 
septynis pavietus Philadel- 
phijos apylinkėje atvykę iš 
Sovietų turistai negalės 
įvažiuoti. Valdininkai sako, 
kad jie tai daro dėl to, kad 
Tarybų Sąjunga pereitais 
metais toki patvarkymą pa
darė dėl Amerikos turistų, 
neleisdami jiems tūlas vie
tas anlankyti.

Bet skaitlingas gyvento
jais Buck pavietas yra 
liuosas ivažiavimui 4

International unijos lo- 
kalas 830 pasirašė sutartį 
su Warner kompanija su 
pakėlimu 5 ir pusės cento 
valandai. Sutartis įėjo ga
lion su pirma diena sausio. 
Darbininkai laimėjo hospi- 
talizacijos padengimo lėšas.

Philadelphijoje yra 30 li
goninių. Ligoninėse dirba 
25,000 darbininkų. Miestas 
turi virš dviejų milijonų 
gyventojų, tad ligoninių, 
pagal gyventojų skaičių, 
nėra daug. Ruošiantis va- 
žiuotės darbininkų streikui, 
padaryti planai, kad ligoni
nės nenukentėtų darbinin
kų nenribuvimu į darbą, ir 
kad nenukentėtų kitos prie
monės ligoniams aptarnau
ti. Pilietis

Pilietis

Lawrence, Mass.
Iš progresyvios lietuvių 

veiklos istorijos
Kylant audrai prieš ca

rizmą, 1905 m. čia buvo su
organizuota Lietuvių socia
listų sąjungos kuopa iš d-ro 
Jono Šliupo pasekėjų. Bet 
ji neilgai gyvavo, nes, d-rui 
Šliupui krypstant į nacio
nalizmą, jo pasekėjai pasi
liko “nepartiniais.”

Po garsiojo 1912 metų ko
vo mėnesio Lawren c aus 
streiko čion atvyko draugai 
L. Prūseika ir V. Paukštys 
ir suorganizavo 64-ąją LSS 
kuopą iš S. Večkio, A. Več- 
kio, P. Strazdo, T. Strazdo, 
A. Barono, F. Kalpoko, A. 
Remeikos ir J. Vireliūno. 
Kuopa augo. 1914 metais 
ji įsteigė Maple parko ben
drovę, Liaudies chorą va
dovybėj Aug. Jankausko, 
vėliau — ALDLD 37 kuo
pą ir Lietuvių socialistų ko
operatyvą (valgomųjų pro
duktų parduotuvę).

Laikui bėgant, socialistų 
kuopa, kooperatyvas ir cho
ras likvidavosi; pasiliko tik 
ALDLD kuopa ir Maple 
parko bendrovė. <

Šiuo laiku Maple parko— 
Lietuvių socialinė vasarvie
tės bendrovė tebegyvuoja ge. 
rai, nes naujų narių priė
mimas apribotas. Bendro
vės konstitucijoj buvo nu
statyta, kad jon įstoti gali 
tik LSS nariai, o vėliau pa
keista—tik ALDLD nariai.

A. Večkys
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ŽMOGAUS DALIA JUBILIEJINIS
'LAISVES' VAJUS

(Pabaiga)
Palikau mašiną prie tvoros, paėmiau 

savo naująjį sūneli ant rankų, nešu j 
trobą. O jis kadgi apkabins savo ranky
tėmis man kaklą, taip ir nebepaleido, 
kol įėjome į vidų. Prisispaudė savo 
skruostu prie neskusto mano žando, ta
rytum prilipo. Taip jį ir įsinešiau. Šei
mininkas ir šeimininkė kaip tik tada 
namie buvo. įėjau, merkiu jiems abiem 
akimis, linksmu balsu sakau: “Štai ir 
suradau savo Vaniušką! Priimkit mus, 
mano mieli!” Abu jie, mano šeiminin
kai, bevaikiai, iškart sumojo, kas čia 
yra, sukruto, subruzdo. O aš niekaip 
negaliu sūnaus nuo savęs atitraukti. Ta
čiau šiaip taip įkalbėjau. Numazgojau 
jam su muilu rankas, pasodinau užu 
stalo, šeimininkė pripylė lėkštę kopūs
tų ir kai pamatė jį godžiai valgantį, 
tuojau apsipylė ašaromis. Stovi prie 
krosnies, verkia, užsidengusi veidą pri
juoste. Mano Vaniuška, pamatęs, kad 
ji verkia, pribėgo prie jos, timpčioja už 
sijono ir sako: “Dėdiene, ko jūs ver
kiat? Tėtis surado mane ties arbatine, 
dabar visiems džiaugtis reikia, o jūs 
verkiat.” O ta—duok dieve jai sveika
tos—dar labiau ašaroja, stačiai patilžo 
visa!

Po pietų nusivedžiau jį į kirpyklą, ap- 
kirpau, o namie pats išmaudžiau geldoj, 
susupau į švarią 'paklodę. Apsikabino 
jis mane ir užmigo ant rankų. Atsar
giai paguldžiau jį į lovą, nuvažiavau į 
elevatorių, iškroviau grūdus, mašiną 
pastačiau į garažą ir pradėjau laksyti 
po krautuves. Nupirkau jam vilnones 
kelnytes, marškinius, sandalus ir plau
šinę kepuraitę. Žinoma, visa tai pasi
rodė ir ne pagal ūgį, ir prastos medžia- 
gėlės. Už kelnaites šeimininkė net iš
barė mane: “Tu, — sako, — iš galvos 
išsikraustei, tokiame karštyje vaiką vil
nonėmis kelnėmis auti!” Ir beregint— 
siuvamąją mašiną ant stalo, pasirausė 
skrynioje, ir po valandos jau manajam 
Vaniuškai buvo pasiūti baltutėliai marš
kinėliai su trumpomis rankovėlėmis ir 
satininės trumpos kelnaitės. Atsigulėm 
abu šalia kits kito, ir pirmą sykį po tie
kos metų ramiai užmigau,- Tačiau naktį 
gal keturis kartus kėliaus. Pabundu— 
gi jis po mano pažastimi prisiglaudęs, 
kaip žvirblelis po gegne, tyliai šnirpš
čia, ir man taip džiugu pasidarė širdyje, 
kad ir apsakyti negaliu! Bijau pakru
tėti, kad nepažadinčiau, bet kartais imu 
ir nenukenčiu, patyliukais atsikeliu, už
žiebiu degtuką ir džiaugiuos juo . . .'

Prieš dieną pabudau, negalėjau su
prasti, dėl ko man taip trošku pasidarė. 
Gi Čia išlįsta mano sūnelio iš po apkloto 
ir atsigulta išsiplakščiusio skersai ma
nęs, laiko įrėmęs koją man į kaklą. Ne
patogu su juo miegoti, bet pripratau, 
nuobodu be jo. Čia naktį paglostai jį 
miegantį, čia susirangiusius plauku
čius pauostai, ir širdis atlyžta, pasidaro 
linksmesnė, juk ji sukietėjo man nuo 
sielvarto . . .

priežasties. Vadinasi, kadaise jo tėvas 
tikrai tokį apsiaustą nešiojo, tąigi jis ir 
(prisiminė. Juk vaiko atmintis lyg tolimi 
vasaros žaibai tvyksteli, nušviečia viską 
trumpam ir užgęsta. Taigi ir jo atmin
tis panaši į gaisrą, protarpiais blikčio- 
jantį. 

f

Gal būtume dar gyvenę kokius metus 
Uriupinske, bet lapkričio mėnesį nusidė
jau: važiavau patižusiu keliu, viename 
chutore mašinos ratai paslydo, o tuo 
tarp karvė pasipainiojo, ir aš ją par
trenkiau ant žemės. Na, aišku, bobos 
ėmė šaukti, subėgo žmonės,, ir autoin
spektorius kur buvęs kur ne — čia pat. 
Atėmė iš manęs šoferio knygutę, nors ir 
labai jį prašiau pasigailėti. Karvė at
sikėlė, užrietė uodegą ir nuliuoksėjo gat
vele, o aš knygutę praradau. Žiemą dai- 
lidžiavau, o paskui ėmiau susirašinėti 
su vienu bičiuliu, to paties amato žmo
gumi, — jis jūsų srityje Kašarų rajone 
šoferiauja, — tas pakvietė mane atva
žiuoti. Rašo, kad pirma teksią, matyk, 
dailide padirbėti, o paskui jų srityje iš
duosiu man naują knygutę. Taigi dabai 
ir žygiuojame su sūhumi į Kašarus.

Betgi, tiesą sakant, aš vis tiek būčiau 
pasidavęs iš Uriupinsko, nors ir nebūtų 
atsitikę tos avarijos su karve. Nusibos
ta man vienoje vietoje. Nebent kai Va
niuška paūgės ir teks atiduoti jį į mo
kyklą, tada gal ir aprimstu, apsibusiu 
toje pačioje vietoje. O dabar kolei kas 
žygiuojame kartu per rusų žemę.

—Sunku jam eiti,—tariau.
—Tai kad jis labai mažai savomis ko

jomis eina, dažniausiai ant manęs joja. 
Pasisodinu ant pečių ir nešu, o įsinori 
palakstyti — nulipa žemėn ir bėginėja 
pakele, striksi kaip ožiukas. Visa tai, 
brolau, vieni niekai būtų, šiaip taip mu
du gyventume, bet va mano širdis iškle
bo, reikią stūmoklius keisti... Kartais 
taijp suiftia ir suriečia, kad akyse tamsu 
pasidaro. Bijau, kad bemiegant numir
siu ir išgąsdinsiu savo sūnelį. Be to, 
dar viena bėda: mažne kasnakt sapnuo
ju savo brangiuosius nabašninkus. Ir 
dažniausiai tą patį — aš už spygliuotų 
vielų, o jie laisvi, anoje tvoros pusėje... 
Apie viską šnekamės ir su Irina, ir su 
vaikučiais, bet vos tik pamėginu pra
skėsti vielas, — jie atsitolina, tarytum 
sutirpsta akyse... Ir keista: dieną vi
suomet gerai laikausi, nei aš šaukiu, nei 
dejuoju, o naktį pabundu, visas priegal
vis šlapias nuo ašarų . . .

Miške pasigirdo mano .draugo balsas, 
irklų, teškenimas.

Svetimas, bet pasidaręs man artimas 
žmogus pakilo, ištiesė didelę, diržingą 
kaip -medis ranką:

(Tąsa nuo 1-mo puslapio)
Sasna, W. Baltrušaitis, o su naujom prenumeratom (ir 
atnaujinimais) J. Gužas ir J. Kalvaitis.

Waterburiui pasidarbavo M. Strižauskienė su nauja 
ir atnaujintom prenumeratom.

S. Radušis, Bayonne, N. J., prisiuntė atnaujinimą.
Philadelphiečiams pasidarbavo J. Šapranauskienė ! 

su nauja prenumerata ir atnaujinimais. Ji rašo, kad jai 
labai nuobodu būti ligoniu namuose, trokšta dalyvauti 
su visuomene. Linkimjai greitai sustiprėti. Taipgi J. Be
kampis, avalonietis, prisiuntė atnaujinimą.

Gražiai pasidarbavo A. žemaitis, su Smalenskio ir 
Balsio pagalba, atsiuntė naują prenum. ir atnaujinimų.

Geo. Shimaitis, Brockton, Mass., nenuilstančiai vei
kia visuose darbuose. Jis prisiuntė atnaujinimų, laikosi 
laimėtojų vietoje.

S. Penkauskas ir J. Blažonis įstojo į laimėtojų sky
rių. Blažonis prisiuntė atnaujinimų ir vieną naują pre
numeratą.

M. Kazlauskienė, Binghamton, N. Y., prisiuntė dvi į 
naujas prenumeratas ir atnaujinimą. Ji darbuojasi , 
LLD 20 kp. moterų skyriaus naudai.

Iš Chicagos gavome nuo B. E. Senkevičienės naują 
prenumeratą ir atnaujinimų.

L. Bekešienė, Rochester, N. Y.; J. Žebrys, Cleve
land, Ohio; L. Tilwick, Easton, Pa., pirsiuntė atnaujini
mu, v

Į JUBILIEJAUS FONDĄ AUKŲ GAUTA SEKAMAI: 
Baltimore, Md.

J. Deltuva prisiuntė $190. Surinkta ALDLD 25 kp. 
vardu, ir nuo atskirų asmenų sekamai:

J. Stany\ .............................................  $50.00
J. Deltuva .................................................  50.00
P. Paserskis ............................................ 40.00
J. Kasparavičius ..................................... 25.00
M. Seimis ...........................   5.00
J. Deltuva ....................................   5.00
P. Kupris ...................................................  5.00
S. Raymond ..............................................  3.00
P. Paserskis .............................................. 2.50
J. Urbutis .................................................. 2.50

Po $1: Baltimorietįs ir A. Žemeitis.

Daugiau aukų g*auta:

—Lik sveikas, brolau, laimingai tau!
—Ir tau laimingai pasiekti Kašarus.
—Dėkui. Ei, sūneli, eime, kelsimės į 

aną pusę.
Berniukas pribėgo prie tėvo, užėjo iš 

dešinės ir, įsikibęs į vatinio skverną, 
ėmė kicenti greta plačiai žingsniuojan-

Andy Wise, Cleveland, Ohio .......................... $11.00
Uncle John, Carnegie, Pa. ...............   6.00
P. Valaitis, Brooklyn, N. Y............ ................   6.00
K. Sadauskas, Brooklyn, N. Y........................... 6.00
J. Chelus, Fords, N.J...’....................................6.00
K. Danisevičius, Waterbury, Conn.................... 6.00
A. Antanavičius, Hazleton, Pa........... . ............. 6.00
L. Tilwick, Easton, Pa.........................  6.00
J. Miller, Rochester, N. Y...................................... 6.00
J. Kaspar, Baltimore, Md.................................... 6.00
A. Svetkauskas, Detroit, Mich........................... 5.00
LLD 92 kp., Chicago, Ill...................................... 5.00

x Chas. Savickas, Roxbury, Mass................... 5.00
A. Trepkus, Colonia, N. J..................................5.00
M. Makarevičius, Brooklyn, N. Y...................... 5.00
M. Laisvietis, Cleveland, Ohio .......................... 5.00
John Bartush, Waterbury, Conn.......................... 4.00
Mary Thomas, Manchester, Conn. .. ............... 3.00
J. Stoškus, Brockton, Mass..................................2.00
K. Vasiliauskas, 'Philadelphia, Pa............ ......... 2.00
P. Dameikis, Ansonia, Conn............................... 2.00
A. Matulevičius, Brooklyn, N. Y........................ 2.00

į Iš pradžių su savimi jį vežiojausi, pas
kui supratau, kad taip negerai. Nedaug 
ko reikia man vienam. Duonos žiaube- 

i relė ir svogūno galvelė su druska, štai 
ir sotus kareivis kiaurą dieną. O su 
juo—jau kita šnekta: čia pieno jam pa
rūpink, čia kiaušinėlį išvirk, vėlgi be 
karštumo jam visai negalima. O juk 
darbas spiria. Ryžausi pagaliau, ati
daviau jį šeimininkės globai, tad jis per 
visą dieną ašaras braukė, o vakare iškū
rė į elevatorių manęs pasitikti. Iki 
vėlybos nakties ten laukė.

Iš pradžių man buvo sunku su juo. 
Kartą atsigulėm dar nesutemus, dieną 
labai buvau privargęs, o jis užuot savo 
papratimu čiauškęs kaip žvirblelis, da
bar kažin kodėl tylesnis atrodė. Klau
siu: “Ko gi tu taip susimąstei, sūne
li?” O jis mane klausia, žiūrėdamas į 
lubas: “Tėti, kur tu dėjai savo odinį ap
siaustą?” Savo gyvenime niekad nesu 
turėjęs odinio apsiausto! Teko išsisuki
nėti: “Voroneže palikau,” sakau jam. “O 
kodėl tu taip ilgai manęs ieškojai?” At
sakiau jam: “Aš tavęs, sūneli, ir Vokie- 

( tijoj, ir Lenkijoj ieškojau, ir visą Balta
rusiją išvaikščiojau ir išvažinėjau, o tu, 
pasirodo, Uriupinske besąs.”—“O Uriu- 
pinskas — arčiau negu Vokietija? O 
Lenkija toli nuo mūsų namų?” Taip ir 
šnekučiuojamės, kol užmiegame.

, O tu manai, brolau, jis taip sau pa
klausė apie odinį apsiaustą? Ne, ne be

čio vyro.
Nubloškė į svetimus kraštus neišpa

sakyto smarkumo karo audra du našlai
čius,^ dvi smiltelės... Kas jų laukia at
eity? Norėtųsi manyti, kad šitas rusų 
žmogus, nepalaužiamos valios žmogus, 
atlaikys ir prie tėviškų pečių išaugs tas, 
kuris subrendęs pajėgs atsispirti viso
kioms gyvenimo negandoms, viską nuga
lės savo kelyje, jei kada pašauks jį Tė
vynė.

Didelis graudulys apėmė mane, paly
dint juos akimis... Gal viskas būtų gerai 
pasibaigę, atsisveikinant, bet Vaniuška, 
atsitolinęs keletą žingsnių ir lakuoda
mas striukomis kojytėmis, pasigręžė į 
mane, pamojavo rausva rankyte. Ir 
ūmai tarytum švelni, bet aštriais nagais, 
letena suspaudė man širdį, ir aš veikiai 
nusisukau. Ne, ne vien miegodami ver
kia pražilę karo metu vyrai. Verkia 
jie ir kitu metu. Svarbiausia čia—mo
kėti laiku nusigręžti. Svarbiausia—ne
žaloti vaiko širdies, kad jis nepastebėtų 
bėgančios per tavo skruostus gailios ir 
šykščios, vyriškos ašaros . . .

Vertė I. Galvydis

Po $1: W. Baltrušaitis, Brooklyn, N. Y.; W. Palevi- 
čius, Maspeth, L. L; J. Galminas, Dearborn, Mich.; B. 
Pivoriūnienė, St. Globis, E. Mulokaitė, A. Kristaponis, 
Philadelphia/Pa.; Chas Cherka, Woodhaven, N. Y.; Ch. 
Karinauskas, Waterbury, Conn.; J. Bubliauskas, Dear
born, Mich.; P. Čereška, Rochester, N. Y.; A. Deikus, 
Maspeth, N. Y.; El. Kosmach, A. Malin, Brooklyn, N. 
Y.; S. Kazilionis, Cleveland, Ohio; P. Navickas, Gulf
port, Fla.; John Mazenis, Clinton, Ind.; J. Maslauskas, 
Pennsburg, Pa.; J. Vilimaitis, Rochester, N. Y.; M. Kle
bonas, Chicago, Ill.; P. Baronas, M. Hapkenienė, B. Na
vickienė, W. Jurkevičius, Brockton, Mass.

Gražus pasidarbavimas vajininkų, ir ačiū tiems, ku
rie nuoširdžiai prisiuntė dovanų.

Laisvės Administracija

Binghamton, N. X.
AUKOS SPAUDOS REIKALAMS

Seni žmonės daugumoje 
yra inervuoti. Gražios kom
panijos yra puikus nervų 
atliuosavimas. Lankykite 
Laisves naudai parengi
mus dėl pasilinksminimo.

I. ir M. Luzinai.......................................... $7.0Q
F. ir V. Milleriai'............................................ 7.00
A. ir H. Pagiegalai..................................... 6.00
J. ir O. Kireiliai.......................................... 6.00
J. ir O. Uogentai........................................... 6.00
J. Yarusiaučiai .. ........................................ 5.00
P. ir A. Mačiukai ’....................................... 5.00
S. ir L. Rauduviai (Pittston, Pa.) ........... 5.00
V. ir A. Kazėnai......................................  5.00
U., Šimoliūnienė ........................................ 3.50
M. Sadauskienė .......................................... 3.50
M. Strolis ......................................... , 3.50
E. Čekanauskiėne ..................................... 3.00
L. čeponienė ..........   2.50
O. Dišienė ...................................................• 2.50
M. Kazlauskienė ..................................... 2.50
Morkūnienė ................................................ 2.50
K. Vaicekauskienė ; *...............................  2.50

0. Welllus ................................................ 2.50
H. Žukienė ............................................... 2.50
M. Kulbienė ..............................................  2.00
H. Vėžienė ................................................ 1.00

iKas rytą Vilniaus gatvėse galime sutikti triračius su už
rašais— ‘‘Pienas j namus.” Tai Vilniaus Maistrepybos dar
buotojai išvežioja pieno produktus namų šeimininkėms.

Nemažai pieno, sviesto, varškės ir kitų pieno produktų iš
vežioja Vilniaus maisto produktų parduotuvės Nr. 114 parda
vėjas Andrius Rožanskas.

Nuotraukoje matome pardavėją Andrių Rožanską išve 
žiojant pieno produktus.

Laiškai iš Lietuvos/ 
IŠTRAUKA IŠ LAIŠKO 

MILLERIAMS
Kas dėl radijo, tai galiu, 

pasakyti, kad ir iš Ameri
kos, iš Washington©, dažnai 
duoda laidas Lietuvai, bet 
mažai kas jas klauso. Ko
dėl? Ogi todėl, kad ten vi
sokie dipukai taip tauškia, 
meluoja ir juodina Tarybų 
Lietuvą, kad net plaukai 
šiaušiasi. Dažnai pradeda 
taip plūstis, kad visi skuba 
išjungt radijus, nes bijo, 
kad jie iš piktumo neparo
dytų savo nuogo užpakalio. 
Iš kur jie ir ima tokias ne
teisingas ir šmeižikiškas 
žinias? Kaip jie neturi 
sarmatos taip meluot? Gal 
jie taip kovoja pž taiką. 
Na, už tokią taiką kovoja 
tik tie, kuriems vieta turė
tų būti ne prie radijo, o 
tam tikroj ligoninėj.

B ritiny ai

J. Gaidžiui, 
Maynard, Mass. 
Gerbiamas Drauge,

Esu gavęs iš Tamstos ke
lis laiškus, už kuriuos la
bai dėkingas. Gerai, kad 
neužmirštate mūsų, ir per 
laiškus galime tęsti savo 
pažintį, kuri užsimezgė 
Jums atvykus su turistine 
grupe į Lietuvą.

Labai malonu girdėti Jū
sų padėką už priėmimą se
nojoje Tėvynėje. Žinoma, 
padėką laikau skirtą ne 
man asmeniškai, bet lietu
vių tautai, Tarybų Lietu
vos darbo žmonėms, kurių 
atstovai mes esame ir kurių 
įgaliavimą bei valią pildo
me.

Kaip matėte, Tarybų Lie
tuvos žmonės patys, o ne 
tik valdžios atstovai reiškė 
džiaugsmą dėl-draugų tau
tiečių atvykimo iš užjūrio 
kraštų ir kaip įmanydami, 
kuo galėdami parodė savo 
vaišingumą ir draugiškumą 
mieliesiems svečiams.

Esu labai dėkingas už 
prisiųstą iškarpą, kuri bu
vo man įdomi naujiena apie 
nuomonių pasikeitimą pas

kai kuriuos “dipukų” veikė
jus į sveikąją pusę. Gal kai 
kurie bent tų, kurie laiko 
save pažangiais ir turi su
gebėjimą sveikiau galvoti, 
padarys išvadą apie savo 
pozicijos klaidingumą. Gal 
jie supras, nors ir su dide
liu pavėlavimu, savo apgai
lėtiną vaidmenį, kaipo fa
šistų ir klerikalų klapčiu
kų.

Šia proga linkiu Jums ir 
visiems tautiečiams, su ku
riais susipažinau, laimingų 
Naujų Metų, sveikatos ir 
pasisekimo darbuose.

Su pagarba, 
Justas Paleckis

Vilnius, 1961.1. 6. '

Rytas Rytuose
šiandien naktį dar prieš aušrą 
Gaidžiai užgiedojo, 
Rytui švintant skaisti saulė 
Gražiai užtekėjo.

Saulė kyla vis į aukštį 
Ir vis šilčiau šviečia, 
Ir šit’s rytas žada, lemia 
Visiems dieną šviesią.

žmonės irgi jau pabudo 
Visuose kampuose,
Ir jau dirba liaudies labui 
Visuose darbuose.

Jie bendrai ir noriai dirba— 
Skubiai kelią tiesia, 
Kuris veda visą liaudį 
Į ateitį šviesią.

Ir tas viskas vyksta, dedas 
Šviesiuose rytuose, 
Bet gi gaila, kad to visko 
Dar nėr vakaruose.

Čia gi daug žmonių dar
Vis tebesapnuoja [burtus 
Ir tranai kapitalistai 
Juos vis išnaudoja.

Jonas Juška

Retalhuleu, Guatema 1 a. 
—“Jungtinių Valstijų milž
ta ri nė j e bazėje yra ruošia
mos jėgos ofensyvai prieš 
Fidelio Castro Kubos vald
žią”, — rašo Paul P. Ken
nedy. Toliau jis nurodo, 
kad paruošimu jėgų labai 
susirūpinęs ir Guatemalos 
prezidentas Miguel Y* Fu
entes.

4 p.-Laisvė (Liberty)—Penktad., sausio (Jan.). 20, 1961
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Pittston, Pa.
Seniąi matėsi šiokių -to

kių žinių iš mūsų apylin
kės. Nors mažai kuo, bet 
visįgi ir mes turime pasigir- 

, ti.
Keletas savaičių alt g a 

apie 10 jaunuolių, “High 
School mokinių, sumanė iš
kirst “juoką”, kuris nu
skambėtų per plačią apylin
kę, ir štai kokį: Paskambi
na į mokyklą, būk tai mo
kykloj yra padėta “bomba”. 
Pataria mokinius paleisti 
namo. Na, keletas mokyk
lų ir paleido kelis tūkstan
čius vaikų.

Kitos mokyklos neklau
sė išdykėlių, žinoma, bom
bų jokių nebuvo.

Kadangi suokalbyje daly
vavo keletas, tai viskas išė
jo į viršų. Lietuvių vaikai 
irgi neatsiliko. Išdykėliai Ii- j 
kosi suareštuoti. Dabar kai 
kurie randasi po dvasiško I 
jurgučio “apieka”.

> Kaip visur, taip ir pas ■ 
mus, mažai yra dirbančių, 
ypač vyrų: keletas mergi
nų bei moterų dirba cigarų 
ar suknelių fabrikėliuose.

Tad visokių vagysčių, 
apiplėšimų pilna. Andai tū
lo antrarankių automobilių 
pardavėjo nušovę šunį, ku
rį jis turėjo prie retežio 
pririšęs kaipo sargą. Vagys 
įsilaužė į vidų, pavogė daug 
visokių daiktų ir, kiek ra
do, pinigų.

Taipgi tūlas lietuvis, ku
ris užlaiko mažą krautuvė
lę netoli savo gyvenamo 
namo, einant namo naktį 
likosi užpultas ir apiplėš-: 
tas, atimta apie $100.

pradžioje metų. •Susirinki
mai atsįbūna kiekvieno mė
nesio pirmą ketvirtadienį. 
Kitas susirinkimas įvyks 
vasario d., Lietuvių Taut. 
Namo svetainėje. Prasidės 
7 vai. vak.

LLD 6 kuopos praėjusis 
mėnesinis susirinkimas bu
vo neskaitlingas. Kitas su
sirinkimas įvyks vasario 6 
d. Būtų gerai, kad visi kuo
pos nariai dalyvautų ir sa
vo narines duokles pasimo-

“Laisvės” vajus jau eina 
prie pabaigos. Yra skaity
tojų, kurie neatsinaujino 
prenumeratos. Pasistengki- 
te atsinaujinti pradžioje 
metu, v

Geo. Shimaitis

Rochester, N. Y.
LLD 50 gruodžio mėne

sį nutarėme užprenumeruo
ti į Lietuvą “Laisvę,” “Vil
nį ir “Liaudies Balsą”.

Tuomet nežinojome, kas 
bus skaitytojai.

Sausio mėn. susirinkime 
jau buvo pranešta, kad 
“Vilnies” skaitytoja bus 
Marija Lankait, mokytoja, 
Kaišiadorių rajone.

“Liaudies Balsą” nusky- 
rėmė Graužėnų kolūkiui, 
Vilkijos rajono naujai įsi
steigusiems Kultūros na
mams.

“Laisvę” — laikraščiui 
“Tarybinis kelias” (J. Čap
likas red.), Kėdainiuose.

“Laisvės” skaitytojas

Binghamton, N. Y.
Linksmai sutikti 

Niauji Metai
Gruodžio 31 d. pas drau- 
Pauliną Jasilionienę įvy-

Lawrence, Mass.
Sausio 8 d. laikė susirin

kimus LLD 37 ir LDS 125. 
kuopos. Nariai visi atsilan
kė. Buvo išduota raportai 
is metų veiklos,Pasirodo, ko šaunus banketėlis, kurį 
kad veikimas buvo geras, ji pati ir suruošė prisimini- 
Turėjome parodymą filmų mui jos buvusio mylimo gy- 
iš Lietuvos. Gerai pasisekė, venimo draugo St. Jasilio- 

“Laisvės” banketas, gerai nio, kuris gyvas būdamas 
eina ir 50 metų jubiliejaus labai įvertindavo panašias 
vajus. Į organizacijas gau- sueigėles sulaukiant Naujų 
ta naujų narių.

Buvo aptarta ateinančio 
pavasario ir vasaros parėn-j savo cĮraUgų_giu> draugiš-1 
girnai. Pirmas bus Lais- kai> širdingaigimai. Pirmas bus ' 
vės banketas, Maple Parke. 
Jis įvyks sekmadienį, gegu
žės 28 d.

Skaitytas laiškas J. Juš
kevičiaus, LLD 7 apskrities 
sekretoriaus. Jis kviečia į 
apskrities banketą, kuris 
įvyks kovo mėnesį, Wor- 
cesteryje. Nariai planuoja 
suorganizuoti kelis auto
mobilius ir nuvažiuoti.

Jau gavome 1961 metams 
“Vilnies” kalendorių. Tai 
labai įdomi knyga, su daug 
patarimų, informacijų ir 
gerų straipsnių. Kaina tik 
$1. Įsigykite. Norinti gali
te mane ir telefonu pašauk
ti: MURD 5-5809, arba at
eiti į namus, 33 Chestnut 
St.

J. W. Smith, miesto sek
retorius, ragino visus su
laukusius 20 metų amžiaus 
užsiregistruoti b a 1 s a v i- 
mams.

I mas “Laisvei0 sveikinti. 
Visų aukojusiųjų vardus 
paskelbsime vėliau. Dabar 
tik pažymėsiu stambias su
mas. 11 kp. aukojo $50. 
Buvo $30 ir po $25.

Dar buvo ir tokie prisimi- 
“Lais- nimai šio jubiliejaus pro- 

50 metų sukakties.'ga: M. žalimienė, aukoda- 
Lna $25, pažymėjo, kad' ji 
'aukoja atminčiai savo mi- 

giau, bet kad tik už poros rūsio vyro Jono Žalimo, 
savaičių įvyksta L. S. irD. Taip pat M. Yucienė auko- 
Draugijos visiems nariams jo $10 prisiminimui savo 
dalyvauti privalomas meti-Į mirusio vyro Pilypo Yu- 

, nis banketas, tai tikriausiai ciaus.
.: nemažai susilaikė nuo šio — 

. , ir maloniai parengįmo> šiame istori- kurami
visus pi įėmė -—- pavaisino nįame bankete dalyvavo | 
skaniai pagamintu įvairiu "
maistu su įvairiais skaniais 
gėrimais. Tokią puikią va
karienę draugei Jasilionie- 
nei pagelbėjo priruošti jos, 
artimos draugės: H. Pagie- 
galienė, O. Kireilienė, M. 
Sadauskienė, O. Dišienė, M. 
Kazlauskienė. Tai buvo tik
ra šeimyniška vakariene,

Metų.
Ji sukvietė gražų būrelį

Worcester, Mass. I
“ Laisvės” Auksinio

Jubiliejaus banketas 
gražiai pavyko

Sausio 15 d. LLD 11 kuo
pa surengė banketą dienos 
laiku atžymėjimui

— ) Jves
Publikos viso dalyvavo ar-' 
ti šimto. Galėjo būti dau-'

Singapūras. — Reakci
niai elementai bandė nu
versti progresyvę vyriau
sybę, bet jiems nepavyko.

PARDAVIMAI
Dviejų šeimų namas, po 4 kam

barius, su visais modeminiais įren
gimais, didelis kiemas, ant geros 
gatvės, viduryje miesto. Kaina 
$14,500. $Įeigos $150.00 į mėnesi.

Taipgi parsiduoda didelis lotas 
231 x 200, prie mažo miestuko 
Zephyr Hills, Fla. Geroje vietoje, 
prie gero kelio, kaina $4,500.00.

Rašykite savininkui tų abiejų 
nuosavybių: Anthony J. Orlen, 341 
So. Biscayne River Dr., Miami 69, 

_ 1 Fla. Aplaikęs laiškus duosiu atsa-
D. G. JUSIUS 1 Rymą. <54p

m

Pittstonas atrodo neper
geriausiai. Daug namų 
“For rent” ir pardavimui. 
1959 m. miestukas turėjo 
15,000 gyventojų, o 60-tais 
&'os tik 12 tūkstančių bebu
vo. ',f

Kita žmonėms nelaimė, 
tai griūva žemė į kasyklas, 
ypač virš 9th, kur yra išim
ta anglis, taip vadinamoje 
“Irog town” sekcijoje, a 
ten didžiumoje gyvena lie-j 
tuviai bei kiti darbo žmo
nės.

Vandens kompanija irgi 
turi daug bereikalingo ka
sinėjimo, nes žemei griū
vant gilyn, vandens rynos 
taip pat gadinasi. Kai rei
kia anglį pirkti namų pa
šildymui, reikia mokėt tarp 
13 ir 16 dol. už toną. Pame
nu, kaip apie 55 metai at
galios Yųokėdavom $2.25 ir 
$3.15 už tą- pačią toną.

Turime naujų projektų 
dėl kelių, bet kada tas bus 
vykdoma? Mat, planavimo 
komisijos nariai gauna ge
ras algas, tai nesiskubina, 

«nes kelią pravedus, jiems 
darbo, geni algų neliks...

Pittstonietis

Pašto viršininkas Cahil 
pranešė spaudoje, kad paš
te yra susikrovusių daug 
laiškų, nes laiškanešiai ne
gali prie stubų prieiti. Jis 
ragino gyventojus nukasti 
sniegą ii’ pašalinti slidumą.

Iš priežasties nenukasi- 
mo sniego ir smėliu neapi-

Mrs.

Binghamton, N. Y.
Sekmadienį, sausio 1 die

ną mirė LDS 6 kuopos narė 
Josephine Yankowsky. Pa
laidota sausio 4 dieną, Kal
varijos kapinėse.

Josephine įstojo į LDS 6 j 
kuopą 1937 m balandžio 5 
dieną ir per tą visą laiką 
buvo pavyzdinga narė.

Ji paliko dideliame liūde
syje savo šeimyną: tris 
dukteris — Mrs. Anna Gar
cia, Endicott, N.
Anastasia Valese, Bellevil
le, N. J.; Mrs. John (Pauli
ne) Faber, Endicott, N. Y.; 
tris sūnus: Joseph, Endi
cott; Walter, Bloomfield, 
N. J.; Anthony, Belleville, 
N. J.; 12 anūkų, du proa- 
nūkus ir kelis seserėnus ir 
brolėnus, Boston, Mass., 
daug draugų.

Jums, Josephine, amžinai 
ilsėtis, o jūsų šeimai, arti
miesiems ir draugams šir
dinga užuojauta.

Onytė Wellus

Brockton, Mass.
Vilnies kalendorius už 

1961 metus jau atėjo. Šie
met yra įvairesnis ir įdo
mesnis. Kurie pasipirko, 
yra patenkinti. Toliau gy
venantieji ir norintieji ka
lendorių gauti, galite rašy- 
ti Geo. Shimaičiui. Padėki
te savo adresą. Kalendo
riaus kaina tik $1.

LDS 67 kuopos finansų 
valdyba pasikeitė. Dabar 
finansų sekretore yra Ne
llie Caparotta. Adresas: — 
229 Green St. Kasierius 
George Shimaitis, 160 Mel
rose St. Lietuvių' kalba 
kreipkitės pas kasierių, o 
anglų kalba pas finansų se

kretorę.
K Visi kuopos nariai, kurie 
< gyvenate Brocktone, ateiki

te į kuopos susirinkimą

ROCHESTER, N. Y.vyriausias “Laisvės” redak
torius R. Mizara ir dr. Jo
nas Repshis iš Dorchester, 
Mass.

Pasivalgėm skanių pietų, 
kuriuos paruošė J. Raulu- 
šaitis, A. Vosili-enė, B. Va- 

, linčiauskienė, L. Ausejienė; 
patarnavo H. Žilinskienė, 
P. Sadauskas, V. Žitkus, J. 
________ ;, F. Petkūnas.

Šiuos žodžius rašančiam
—primenanti^ mūsų gimtą- Ąkeviči^
~ ~ , -I ~ . blUUd A uocilivicilll

rinkdavo gimines, draugai teko pil.mininkauti. Aiškiai 
1l/Tiort uita b-n hnh rn x

ją tėvynę Lietuvą, kur susi-
, . , , ... i lcko pirmimnKauii. ziibhiain- pra eisdavo kehohką va- kada likau

landų laisvo alko draugm- feistas JAy militai.inCs 
giems pasikalbėjimams prie,. , pirmojo Das;aui i . i • • -i • • ' L et-L 11 y D US (Jctocl etnukrauto sxamais valgiais:.. • 1 .. . J .HUMaubu TV^wS.linio karo pabaigoj i
„■ gėrimais stalo Tai tokio 1918 prįdžio c I919 0
lArx K11 riryl za iv rtvrr I n o i 11 i n . 7 # "a

-- -- -- ’ užsirašiau “Laisvę.” Ji tais ; B
71 metais tapo dienraščiu, tilp- | 

davo rimtų d i s k u s i n i ų | 
straipsnių su socialistinė- i 
mis “Naujienomis,” kurių !

pobūdžio ir drg. Jasilionie- 
nė surengė Naujų Metų su-j 
tikimo puotą. Didelis šir
dingas dėkui jai už tokį 
malonų vakarą.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS
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Turėjome ir svečių. Buvo' skaitytojas buvau nuo pat 
atvkę draugai Rauduvės iš pradžios. Man nepatikda- 
Pittstono. Buvo malonu su-!vo “Naujienų” kaizerinio 
sitikti su mūsų gerais kai-'karo pateisinimas. Taip 
mynais, paspausti jų dešinę pat gerai atsimenu pirmuo- 
ir palinkėti geros sveikatos,! sius “Laisvės” numerius 

ir ryžto 1911 m., kai dirbau pianų 
dirbykloje St. Charles, III. 
Įdomi buvo ta “Laisvės” 
antraštė. Tai gana ilga 
“Laisvės” praeitis.

pasi-) šj°ie gražioje sueigoje

į

ONA GENDRENIENE
Sausio 20 sukanka vieneri metai kai mirė Ona. 

Mes liūdime netekę mano mylimos gyvenimo drau
gės ir brangios motinėlės, ir močiutės. Ilsėkis, 
brangioji amžinai, mes niekada nepamiršime ta
vęs. Tavo kapą visada lankysime ir gėles sodin
sime.

S. Gendrėnas, vyras.
J. Soman, sūnus.
A. Bakunas, Frances Hall, dukros.
Jimmy ir Jane Hali, anūkai.
Baltumas ir Hali, žentai.

laimės gyvenime 
tęsti kovą už taiką, už visų 
tautų draugingą sugyveni
mą ir už taikos laimėjimą 
visiems laikams.

Apart draugingu , 
kalbėjimų drg. S. Rauduvė. pirmininkaudamas papra- 

b^rstymS'ledų; tail6 žmo- traukė. paveitslėUus, gru- VpXX
pemis ir po dų, o drg. Rau- ąpiiooaamas lik pa^angių- 
duvienė, kuri praėjusią va- jų organizacijų p * " 
sąrą lankėsi Tarybų Lietu- kajs ar šiaip senais veike- 
vaje su turistų grupe, pa- 
pasakojo daug svarbių da- j kalbėtojas R. Mizara 
lykų.

Prie puikių vaišių, malo
nios nuotaikos, prisiminta 
ir mūsų pažangioji spauda. 
Dalyvavusiems vakąrąlyje 
buvo nustatyta kaina $2.50 
ypatai. Keli draugai buvo 
kviesti, bet negalėjo daly
vauti, o vistiek prisidėjo su 
auka, tai viso susidarė $86. 
Žinoma, drg. P. Yasilionie- 
nės buvo didžiausia dova
na, nes ji visa ką tam vaka
rui supirko savais’ pinigais, 
o dalyvių sudėtus pinigus 
užmaistą padalino taip: 
“Laisvei” $30, “Vilniai” 
$30 ir “Liaudies Balsui” 
$26. Vardai spausdinami 
laikraščio vajaus skyriuje.

Varde draugės Paulinos 
Yasilionienės reiškiu didelį 
širdingą ačiū visiems už 
dalyvavimą ir prisiminimą 
mūsų brangiosios spaudos.

Onytė Wellus

nes jau yra ligoninėse, ku
rie parvirto ir susižeidė. 
Daug yra protestų prieš 
gatvių švaros viršininką.

Miesto taryboje yra pa
siūlymas bausti namų savi
ninkus, kurie nenuvalys ša
ligatvius.

Joneli Shoe Co., Inc., dar
bininkai laimėjo algos pa
kėlimą keturiais procentais 
ir gaus apmokamas dar dvi 
dienas švenčių.

Streikui vadovavo AFL-
ir CIO unija. Tas rodo, kad 

j organizuoti darbininkai ir 
krizės metu gali laimėti. 
Ten dirba 125 darbininkai.

Stoughton, Mass.
“Laisvėje” buvo rašyta, 

kad sunkiai susirgo M. Nor
kus. Dabar jo sveikata pa
gerėjo. Bet daktaras sakė, 
kad turi pasilsėti ir gerai 
užsilaikyti. Gyvena — 84 
Myrtle St.

Kokie metai atgal sun
kiai sirgo Vincas Stulgąi- 
tis, turėjo porą sunkių ope
racijų ant nugarkaulio. 
Dabar jis pasveiko, bet 
dirbti dar negali, tik ką 
nors po biskį pasidarbuoja 
namuose.

George Shimaitis

Miesto bankininkai pra
šo žmonių, kad suneštų 
centus, nes bankuose jų 
pritrūko. Mat, yra tokių 
žmonių, kurie taupo centus, 
manydami, kad kada nors 
už senus gaus nemažai pi
nigų.

Ralph Diaz, 20 metų am
žiaus, apsiginklavęs, atvy
ko į Preferred Finance Co. 
ant Essex gatvės ir parei
kalavo, kad pinigus sudėtų 
į popierinį krepšį. Raštinin
kė ir vedėjas atidavė jam 
$1,110. Bet Diaz neilgai 
džiaugėsi, nes sekamą die
ną policija jį suėmė ir pas 
jį surado pinigus.

S. Penkauskas

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

Direktorių Taryba savo posėdyje 1960 m. gruodžio 28 d. 
nutarę ir šiuo šaukia šios Bendrovės metinį suvažiavL 
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, Veįchkis, LSB sekretorius

5 p.-Laisvė (Liberty) —Penktad., sausio (Jian.) 20, 1961

, gru-

duvienė, kuri praėjusią va- jų organizacijų pirminin-

Kadangi čia radosi 
i, tai 

jis davė platesnį nušvieti
mą “Laisvės” per 50 metų 
pergyventų įvykių. Apart 
jo, šie asmenys tarė savo 
žodį: nuo LLD 11 kp. va- 
jįninkąs K. Kosulis, n u o 
LDS 57 kp. J. J. Bakšys, 
nuo moterų M. Sukackienė 
ir Šupi-enienė, nuo Aido 
choro J. Sabaliauskas ir 
choro mokytojas J. Dirvelis,. 
nuo L. S. ir D. Draugijos J. 
Petkūnas. Buvo iškviesti

METHUEN, MASS.

Liūdnas Prisiminimas

1960 metų sausio 13 dieną sukako vieneri metai, 
kai mirtis atskyrė nuo mūs mano mylimą 

žmoną, sūnų motiną ir anūkų bobutę

Oną Karpavičienę
Mes liūdime Tavęs netgkę. Prisimename, 
kaip mažyčius auginai, savo -motiniška meile 
mus visus gaivinai. Amžinos Tau ramybės.

Vyras Povilas Karpavičius; sūnus Stanley, 
marti Filicia, anūkai Rita . Ann ir Paul; 
sūnus Benny, marti Evelyn, anūkai Judith, 

Robert ir Edward.
na Dirvelienė, M. Meškio- 
nė ir kepėjas J. Raulušai- 
tis. Jie visi gražius išsi
reiškimus pasakė, palinkėjo 1 
dar daug metų “Laisvei” Į 
gyvuoti. O buvęs senas 
worcesterietis P. Butkevi
čius prisiuntė laišką iš St. 
Petersburg, Fla., sveikinda
mas visus jubiliejaus daly
vius.

Pasibaigus kalbii progra
mai. prasidėjo aukų davi-

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

CHARLES GAUNAT

Sausio 21 d. sukanka treji metai kai mirė mano 
mylimas vyras, palikdamas mane vieną dideliame 
liūdesyje. Ilsėkis, brangusis, amžinai, aš tavo ka
pą visada lankysiu, prašysiu paukštelių, kad jie 

’tau čiulbėtų ir šviesi saulutė gėleles augintų, si
dabro raselė jas atgaivintų. Aš niekados tavęs 
nepamiršiu.

Ona Galinat, žmona
Rochester, N. Y.

“VILNIES”
KALENDORIUS

1961 Metams
Išleido Dienraštis “Vilnis,” Chicago, Ill.

KNYGĄ Iš. 128 PUSLAPIŲ. KAINA $1.00
Gaunamas “Laisvės” knygyne
J ★

Iliustruotas labai įspūdingais paveikslais iš Lietuvos žmo
nių gyvenimo ir jų menines veiklos. Daug gražių pa
veikslų iš susitikimų Amerikos lietuvių turistų su Lie
tuvos menininkais, mokslo vyrais, valdžios pareigūnais 

ir šu plačiąja darbo žmonių liaudimi.

Svarbus kūrinys, gilus šaltinis mokslinių raštų, įvairių 
informacijų; dailiosios literatūros prozoje ir poezijoje

★
Tuojau įsigykite jį ir pasinaudokite jo svarbiu turinių. Į 

Užsisakydami adresuokite:

LAISVĖ
102 - 02 Liberty Avenue
Ozone Park 17, <N. Y.

: ■■■■■ : 1 - 1 11
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Senatorius Morse kritikavo 
Eisenhowerio politiką

New Yorkas. —šeštadie
nį, sausio 14 d., televizijo
je per jaunuolių programą 
“Youth Wants to Know” i 
klausimus atsakinėjo sena
torius Wayne Morse, demo
kratas iš Oregono valstijos.

Jis kritikavo Respubliko
nų partijos buvusią vyriau
sybę, o ypatingai prez. Ei- 
senhoweri. Senatorius sa
kė, kad mūsų salies žmonės 
pirmiau per ištisas savei- 
tes buvo “maitinami žinio
mis” apie Eisenhowerio gy
venimą “Mažuose Baltuo
siuose Namuose”, sportą, o 
kada jau buvo suskaitytos 
Eisenhowerio pasitraukimo 
dienos, tai jis “labai susi
rūpino pasaulio reikalais”.

Senatorius kritikavo Ei
senhowerio politiką Laoso, 
Kubos, Pietų Amerkos, Af
rikos, kolonializmo ir namų 
reikaluose. Jis sakė, kad 
Laose išvengėme karo tik 
todėl, kad 
politikai nepritarė Anglija 
ir Francūzija, o Laoso 
klausimas gali būti išspręs
tas taikiu keliu.

Morse sakė, kad yra ne
pateisinamas Eisenhowe
rio nutraukimas ryšių su 
Kuba išvakarėse jo pasi
traukimo. Morse nurodė,

Jubiliejaus reikalai
Wethersfield, Conn.

“Gerb. Laisvės Adm.: čia 
prisiunčiu čekį sumoje $10. 
Šį čekį man prisiuntė mano 
sūnus, kuris gyvena Louisi
ana valstijoj. Jo prieteliai 
suaukojo
Petrą Giraitį, tai 
vės jubiliejiniui 
Draugiškai, Ona 
nė’.’

pagerbti mirusį
bus Lais-

fondui ' komis krito dar dvidešimt aš-
Giraitie-1 tuoni,iau^Lž^?1nSs'l

radaru griūdamas su savimi i gauti specialius pasportus. Oleka, konfeteicijos daly- 
<lvide- Kitais žodžiais, JAV uždą- viai A. Bii'žinytė, J. Teko-

St. Petersburg, Fla.
“ALDLD 45 kuopa auko

ja $500 dolerių parėmimui 
laikraščio Laisvės. Drau
giškai, J. Davidonis.”

Miami, Fia.
Gerbiamieji: Čia prisiun

čiu čekį sumoje $50, tai yra 
nuo Miamės Lietuvių So- 
cialio Klubo, atžymėjimui 
Laisvės 50 metų jubiliejaus. 
Mūsų klubas linki jums 
tęsti apšvietos darbą dar 
ilgus laikus. Su geriausiais 
linkėjimais, John P. Koch.”

Chicago, III.
“ ‘Laisvės’ gaspador i u i

* drg. P. Bukniui, Ozone 
Park, N. Y. Gerb. Drauge: 
Su šiuo laišku prisiunčiu 
jums banko čekį vertės

• $100. Iš šios sumos skiriu 
$50 sveikindamas ‘Laisvę’ 
minint jos 50 m. sukakties 
auksinį jubiliejų. O kita $50 
atnaujinimui mano išsibai
gusios prenumeratos.

“Lai gyvuoja ‘Laisvė’ ir 
šviečia J.A.V. pažangiąją 
lietuvių visuomenę - liaudį 
dar kita 50 m. To velija nuo 
širdies senas ‘Laisvės’ skai
tytojas, Stasys Vėshys.”

JUGOSLAVIJA VIS 
TURI KEBLUMŲ

Belgradas. — Nors Jugo
slavijos Tito vyriausybė ir 
gauna pagalbos iš Jungti
nių Valstijų, bet vis turi 
keblumų industrijoje, ko
munikacijoje ir žemdirbys
tėje. Jugoslavija randasi 
Balkanų pusiasalyje. Ji už
ima 98,766 ketv. mylių plo
tą ir turi 18,500,000 gyven
tojų.

Palomar, Calif. — Susi
kūlė bombiniš lėktuvas “B- 
47”. Nelaimėje vienas la
kūnas užmuštas, o kiti išsi
gelbėjo.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Hitlerininkai gauna

kad nėra nei vieno liesuti- i SfiDUtVeS pCIlSIjaS 
kimo, kurio Kuba ir JAV 
negalėtų taikos keliu iš-

Morse kritikavo Eisenho
werio politiką Afrikoje ir 
Lotynų Amerikoje. Kas dėl 
to, kad JAV delegacija 
Jungtinėse Tautose! nebal- i lei-ininkai 
savo už panaikinimą kolo-isjjas> 
nializmo, tai Morse, kuris Spauda rašo, kad prieš 
yra JAV delegatas Jungti- susmukimą Hitlerio režimo 
nčse Tautose, sakė, kad jie I mi]ijOnai ‘jo pritarėju ir 
tokį įsakymą gavę nuo Ei-1 tūkstančiai vadu pabėgo i 
senhoweno. Morse pareis- Vakaru Vokietija, 
ke, kad taip pasielgdamos i XT .
JAV stojo išvien su Angli-, Kurembeigo teisme buvo 
ja, Francūzija, Ispanija,' nutęstas už žmogžudystes 
Portugalija už kolonializ-i J?ronz Schlegelberger, Va
rną, irtai buvo tragedija į ^ar}Į. Vokietijoje jį palaikė 
mūsų šalies istorijoje, tai ' «į’Xst?dijRflm^ tu’rčs ^iklo bei me- 
buvo juodžiausia diena &yvena Kicio mieste n | 
JAV demokratijos istorijo
je.

Morse sake, kad respubli
konai giriasi, būk prie jų 
valdžios mūsų šalyje buvo 

Eisenhowerio i “gerlaikis”. Senatorius nu
rodė, kad JAV yra milijo
nai darbo žmonių, kurie į 
valandą gauna mažiau 53 
centų algos, kad resoubli- 
konai ir reakciniai demo
kratai atmetė bilių, kuria
me buvo reikalaujama nu
statyti minimumą algos 
$1.25 už darbo valandą.

KRISLAI
Tąsa iš 1-mo pusi.)

kams priklauso ateitis. Vadi
nasi, ir komunizmui priklauso 
ateitis! Tegu ir mūsų kapi
talistai pradeda prie tos min
ties priprasti...

Kur militarizmas, ten ir 
mirtis. Šiomis dienomis jo au- bes departamentas patvar-Lk kolūkių, valdybas kriti- 

I kė, kad JAV piliečiai,
Tas Atlantika bokštas su | rmti vykti į Kubą,

jūros dugną nusinešė < 
šimt astuonias gyvybes. Jis 
buvo sugalvotas ir pastatytas 
grynai militariniais sumeti
mais.

Štai Vilniaus “Tiesos” mums 
amerikiečiams įsid ė m e t i n a 
pastaba apie pasiaukojimą ir 
nukentėjimą nuo karų :

“...visuose karo laukuose— 
Europoje, Afrikoje, Azijoje, 
vandenyse ir jūrose amerikie
čių žuvo pusantro karto ma
žiau, negu kad žuvo Tarybų 
Lietuvos gyventojų, nors Jung
tinėse Valstijose gyventojų 
netgi 60 kartų daugiau, negu 
mūsų respublikoje!”

New Yorkas. — TSRS 
pirko tris tankerius Japo
nijoje ir vieną Hollandijoje.

Filmininkas Jurgis Klimas 
Dano 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

kviečiame visusŠirdingai 
atsilankyti ir pamatyti įšiuos 
filmus, nes jie yra specialiai 
sutaisyti ir bus kuo pasigėrėti.

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

įKviecia rengėjai ir 
Jurigs Klimas

VYRIŠKI DRABUŽIAI
Nauji ir biskį dėvėti paltai, batai, 

ir kiti drabužiai. Pačiam dėvėti ar
ba siųsti už marių. Prieinamos kai
nos. Pertaisymai veltui.

LUTA CLOTHING
St. Nicholas Ave. (187-188)

NYC., IRT 191»t.
1556

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
INSTITUTUI — 
NAUJI RŪMAI

! KAUNAS. Miesto centre 
I pradėti statyti nauji Pra-

Bonna. — Vakarų Vokie- monės statybos projektavi- 
tija yra “turtinga nacių va- juo instituto rūmai. Komp- 

—rašo G. lėksi nė brigada, vadovauja- 
► ■ unijos ■ ma Lugausko, penkių aukš- 

ir social-demokratai pakėlė tų pastato daliai baigia be- 
protestą prieš tai, kad Ade- tonuoti gelžbetonines pama- 
nauerio valdžioje dirba hit- tų banketes. Ruošiamasi 

kiti gauna pen- pradėti darbus aukštuminei 
pastato' daliai, kuri bus vie
nuolikos aukštų.

Naujuose rūmuose įsikurs 
visi instituto braižytojai, 
čia bus administracinės pa
talpos, stalių bei mechani
nės dirbtuvės, bibliotekos, 
400 vietų aktų salė, staty
bos tresto laboratorijos.

Statybos darbus tikimasi 
užbaigti per trejus metus.

rtų. prieglauda”, 
MacGregor. Darbo 

gauna $700 mėnesinės pen
sijos. Taip yra ir su dauge
liu kitu, c

F. Imbras parašė ir 
j rusą laikraštį

“Laisvės” skaitytojai tu
rėjo progą pasiskaityti ilgą 
ir idomu Frank Imbraso 
aprašymą iš jo patyrimų 
Lietuvoje.

Jis parašė įdamų straips
nį “Ja pobyval na rodinė” 
(Aš pabuvojau gimtinėje) 
ir rusų dienraštyje “Russ- 
ky Golos”, sekmadieninėje

Reiškia, Imbras ne vien 
pasidalino savo patyrimais 
ir įspūdžiais su “Laisvės” 
skaitytojais, net ir su rusų 

WadiingUnas. Valsty-

re kelią turistams.
Eisenhowerio 

reikalaus, 
Kennedis uždraustų iš Ku
bos įvežimą tabako, vaisių 
ir daržovių.

šalininkai
kad prezidentas; _

kad būtina daugiau rūpin
tis darbo žmonių buitimi, 
labiau sutelkti visuomenės 
pastangas kovai už sanita
rinę kultūrą. Išrinktas nau
jas Raudonojo Kryžiaus 
draugijos rajono komitetas.

I. šimelionis
JAV 

ir 
pa
ne

Buenos Aires. — Arturo 
Frondizi, Argentinos prezi
dentas, pasisakė 
prezidento Kennedžio 
Kubos premjero Castro 
sitarimą, kad pabalinus 
sutikimus.

Po miestą pasidairius
Miesto majoras Wagne- 

ris išskrido į Washingtona 
dalyvauti prezidento J. F. 
Kennedy įvesdinime.

Streikuoja laivelių (“tug
boat”) darbininkai. Tie lai
veliai prieplaukoje įvelka ir 
išvelka nuo kranto laivus, 
perveža baržas su geležin
kelių vagonais ir atlieka ki
tus darbus.

Streikieriams pritardami 
paskelbė streiką kai kurie 
geležinkeliečių unijos sky
riai. To sėkmėje susipara- 
lyžavo New York Central 
ir New Haven traukiniu ju
dėjimas miesto ribose. Turi 
nesmagumo apie 50,000 
žmonių, kurie darbus pa
siekia traukiniais.

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

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

American - Russian Center Hall
61 Rivington St., New York City 
(Tik keletas blokų prieš Williamsburg tiltą)

Banketą rengiame New York o mieste dėl patogumo svečiams, atvykstan
tiems iš kitų miestų. Lengvas privažiavimas traukiniais. Jei ir snigtų, 

būtų galima atvažiuųti.

Mes siunčiame pakus tiesiai į visas dalis 
Sovietų Sąjungos su 100% garantija. Tą pačią dieną, toje pačioje salėje bus laikomas Laisvės bendrovės dali

ninkų suvažiavimas. Pradžia 10 valandą ryto. Visi dalininkai, kuriems 
tolis nekliudo, dalyvaukite suvažiavime. ' »

6 p.—Laisve (Liberty)—Penkta d., sausio (Jam) 20, 1961F *

talo apdailą ir papuoš J 
Janonio vardo aikštę.

KOLŪKIEČIŲ BUIČIAI
Kapsukas. — Dar viena 

nauja statyba pradėta “Še
šupės” kolūkyje. Raudono
jo Kryžiaus' draugijos na
rių iniciatyva šioje žemės 
ūkio artelėje statoma stam
bi visuomeninė pirtis-skal- 
bykla. Netrukus kalūkietės 
baltinius galės skalbti šioje 
naujoje, mechanizuo toje 
skalbykloje. Pirtys pradė
tos statyti V. Mantvilos 
vardo ir “Tarybiniu keliu” 
kolūkiuose.

Rajono vykdomasis ko
mitetas statybines medžia
gas pirtims išskyrė 17 ko
lūkiu. Bet kitose žemės 
ūkio artelėse darbai nepra
dėti. Už tai rajono Raudo
nojo Kryžiaus draugijos 
ataskaitinėje konferencijo- 

no_lkavo šios draugijos rajono! 
turi i komiteto pirmininkas J.

rius, V. Susoda, G. Mikne- 
vičiūtė ir kiti;

Konferencija, pažymėjo,

PIONIERIŲ RŪMAI
KAUNAS. — Prieš dvi

dešimt metų Kauno vaikai 
rinkosi i didelę šventę — 
Pioni-erių rūmų atidarymą. 
Pionierių rūmai su puikia 
sale, su darbo kambariais, 
studijomis — tikrai didelė 
Tarybų valdžios dovana. 
Daug vaikų rūmuose sura
do sau mėgstamo darbo, la
vinosi, mokėsi, daug jų ten 
pasirinko sau specialybę. 
Per dvidešimt metų Pionie
rių rūmai labai išaugo. 
Juose dabar veikia apie 30 
būrelių, kuriuose užsiiminė
ja apie tūkstantį vaikų.

• Atlyginimai be kasinin
ko išmokėti Panevėžio spiri
to kombinato mechaninio 
skyriąus darbininkams. Nu
matoma, kad tokia tvarka 
atlyginimus ateityje gaus ir 
visas įmonės kolektyvas.

J. Užusienis

36000 žmonių jau 
dirba orlaukiuose

New Yorko miesto ribose 
yra du orlaukiai, tai La
Guardia. ir New York In- 
International. Tai dideli or
laukiai, ypatingai pastara
sis, kuris užima virš 5,000 
akrų plotą.

Miesto gyventojai turime 
nesmagumo, kad nuolatos 
virš mūsų gaivų ūžia ir 
kaukia propel eriniai ir 
sprūsminiai lėktuvai. Turi
me ir pavojų, nes prieš ke- 
leris metus vienas lėktuvas 
nukrito Jamaica miesto da- 

kurie 
orlau- 
36,000

sprūsminiai lėktuvai susi
kūlė kitose miesto dalyse, 
kur žuvo 136 žmonės. Pen
ki buvo užmušti ten, kur 
lėktuvas'' nukrito. Apie 10 
žmonių buvo užmušta Ja- 

. maicoje. k
Bet yra žmonių, 

džiaugiasi, kad tie 
kiai įrengti. Virš 
žmonių dirba orlaukių fa
brikuose, lėktuvų patalpo
se ir kitokiose įstaigose. Iš 
Long Islando ten dirba 15,- 
400, o kiti iš New Yorko 
miesto.

Iš šių orlaukių veikia 36 
orlaivių kompanijos. I960 
metais per šiuos orlaukius 
keliavo virš 13,000,000 žmo
nių, lėktuvais pervežė 341,- 
000,000 svarų prekių ir 
115,000,000 svarų pašto

Už “gudrumą” Į teismą
Mineola, L. I. — Prieš 

kiek laiko kas tai pavogė 
du išlavintus Mrs. E. Sle- 
singer šunis. Ji spaudoje 
pasiūlė $500 tam, kas šunis 
jai grąžins.

R. A. Bline, iš C.
1 e I

point miestelio, pareikala
vo,1 kad 'Mrš Slesitigėr pri
statytų $500 į Hempstead 
paštą, o jis jai aticĮuos šu
nis. 1

Mrs. Slesinger į paštą 
atvyko su slaptais polici
ninkais ir kada ten atvyko 
Bline, tai jį areštavo. Pasi
rodė, kad jis šunų neturė
jo, yra bedarbis, turi tris 
vaikus, ir norėjo tik pini
gus gauti.

Auksinio Jubiliejaus

BANKETAS
Rengia '‘Laisvės” Bendrovė

Iškilmingam paminėjimui laikraščio “Laisvės” 50 metų gyvavimo sukakties.

Iš anksto įsigykite bilietą ir būkite bankete su visais laisviečiais

VASARI019 FEBRUARY
Vakarienė bus duodama 6 vai. vakare. Bilietas $3.50

Piliečių Klubo reikalu
Atrodo,, kad naujieji va

dai baigia Piliečių Klubą 
nugyventi. Kai dešinieji 
reakcininkai, susitarę su 
tokios pat rūšies dipukais, 
Klubą užvaldė, sakė, kad 
dabar tai jau Klubas “augs 
kaip ant mielių!” Dipukai 
turį daug jaunimo, tai Klu
bas tuoj pasidarys “masi
nė organizacija.” Balsų pa
dauginimui, jie pris i v e d ė 
kvoderinių narių, bet tie il
gai nebuvo. Nuo “smetoni
nio perversmo” Klubas pra- 
dėjo smukti ir smunka kas i<a|aj ejna tvarkiai. Daugu-
metai. Pernai iš Klubo iš
stojo 15 narių, mirė 6, tai 
nustojo 21 nario. Naujų 
narių neįrašė nė vieno. Me
tais anksčiau rezultatai ir
gi buvo negeresni.,Nepajėg
dami išlaikyti namo, buvo 
išstatę jį pardavimui, bet 
niekas nepirko.

Paskutinė atskaita rodo, 
kad finansiniai Klubas irgi 
smunka. Įplaukų buvo $48,- 
004, o išlaidų $49,747. Tai
gi buvo $243.83 nuostolio. 
Per register! iš baro įplau
kė $32,552, o pelno liko nuo 
to biznio tik $65.86.

Atrodo, kad Piliečių Klu
bo ateitis prasta! Narys

Kaip ruošiasi prie 
Pasaulinės parodos 
1964—1965 metais įvyks 

Pasaulinė paroda New 
Yorke. Ji įvyks ten pat, kur 
buvo 1939—1940 metais, tik 
bus daug didesnė.

Robert Moses, Parodos 
prezidentas, raportavo, kad 
jos įrengimui bus išleista 
iki bilijono dolerių. Paro
dos rengėjai išleis $500,- 
000,000. Atskiros < kompani
jos, kurių bus apie 200, — v o nuosaikios.

Sands. $250,000,000, o valstybės, 
kurių dalyvaus apie 70, iš
leis nemažiau $300,000,000.

Numatomą, kad į "parodą 
lankysis apie 70,000,000 
žmonių. įžangos mokestis 
padengs ne tik parodos su
rengimo išlaidas, bet dar 
liks daug pelno federalinei, 
valstijos ir miesto v a 1- 
džioms.

Bus įrengta automobilių 
pastatymui vietą, kur tilps 

į iki 26,000 automobilių.

Įvyks Sekmadienį

Literatūros D-jos 
pirmosios kp. žinios
Sausio 13-tą įvyko Lite

ratūros D-jos pirmosios 
kuopos susirinkimas. Jis 
buvo vidutinis, bet tikėjo
mės skaitlingesnio. Kai ku
rie nariai išeina į Aido cho
ro pamokas, o kiti dėl ligos 
neatėjo. Sergantiems linki
me sveikatos ir pasimaty
mo sekamame susirinkime 
vasario 10-tą.

Valdyba ir komisijos pa
teikė raportą. Kuopos rei- 

ma nariu metines inašas 
sumoka laiku. Vienas na
rys savo metinę pridavė už 
10 metų. Lauksime dau
giau tokių. Turime vieną 
garbės narį, nusipelniusį li
teratą, švietėją.

Praeitais metais gauta 
devyni nauji nariai. Su
ruošta/ savišvietos refera
tas ir turistų pranešimas 
apie Lietuvą; turistų išleis* 
tuvės; bendrai su kitomis 
kuopomis du pobūviai: ban
ketas ir piknikas. Visi buvo 
sėkmingi.

Kuopa 
mendavo 
reikalais, 
metais skyrė $102.

Naujus metus pradėjome 
sėkmingai. Sausio 7-tą pa
rodėme iš Lietuvos filmus. 
Rodė J. Grybas. Dėkojame 
jam už paslaugą, o Laisvei 
už suteiktą vietą filmų ro
dymą garsinti.

Susirinkimui įpusė j u s, 
atėjo K. Petrikienė, Centro 
Komiteto pirmininkė. Dis
kutuojant “Kalvio Ignoto 
teisybė” filmą, Petrikienė 
irgi kalbėjo. Diskusijos bu-

gerai atsireko- 
visuomenišk ai s 

Jiems praėjusiais

Kvietimas į svarbiu rei
kalu konferenciją priimtas. 
Išrinktą delegatas ir pa4 
skirtą 10 dolerių jos reika
lams.
. Kaip veiksime, kokius 
pobūvius ruošime šio sezo
no laikotarpiu, tarsime ki
tame susirinkime. Prašome 
visus narius dalyvauti ir 
atsinešti gerų sumanymų. 
Savus draugus irgi atsives
kite įrašyti.

Vienas Jūsų

1*




