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KRISLAI
Prakilnus pasižadėjimas. 
Tegu bus nauja pradžia! 
Bet ką anas kalba? 
Katalikams pasimokyti. 
Ir anglai.
Turės pataisyti.
Iš Chicagos.

— Rašo A. Bimba
Penktadienį per pietus ste- 

>bėjau naujo prezidento įves
dinimo ceremonijas. Jos buvo 
Įdomios ir jaudinančios. Liūd
niausiai atrodančiais vyrais 
buvo Eisenhoweris ir Nixonas.

Sudėjęs pasižadėjimus išti
kimai ginti šalies Konstituciją 
ir jau tikrai tapęs prezidentu, 
John F. Kennedy pasakė kal
bą. Jo neilgos kalbos vienas 
punktas man labai patiko.

Naujasis prezidentas pa
kartotinai s a k ė , turėdamas 
mintyje Jungtines Valstijas ir 
Tarybų Sąjungą: abidvi pusės 
pradėkime naujai eiti prie de
rybų dėl nusiginklavimo, dėl 
pašalinimo atominio karo 
grėsmės, dėl sukūrimo gražes
nio ir laisvesnio pasaulio visai 
žmonijai.

Ne tie žodžiai, bet tokia bu
vo mintis.

Jei taip bus, tai bus gerai. 
Jei mūsų prezidentas šito pa
sižadėjimo tvirtai laikysis, tai 
tikėsimės ko nors naujo.

Bet kaip tada reikia supras
ti jo paskirtojo Valstybės sek

retoriaus pagalbininko Ches
ter Bowles dieną prieš tai se- 
natinėje komisijoje pareiški
mą, kad jis ir naujoji vyriau
sybė vėl visomis keturiomis 
priešinsis didžiosios kinų tau
tos įleidimui į Jungtines Tau
tas? Keno vardu tokį paža
dėjimą šis aukštas pareigūnas 
sudėjo ?

Nūdien kiekvienam sveiko 
proto žmogui juk aišku, kad 
laikymasis senosios eizenaue- 
rinės politikos linkui Kinijos 
reiškia tęsimą tos politikos. 
Globojimas čiang Kai-šeko 
klikos Formozoje nesiklijuoja 
su sveiku protu tarptautiniuo
se santykiuose.

Anglikonų bažnyčios galva 
arkivyskupas Fisher paseno, 
pavargo ir pasitraukė. Jis no
rįs baigti savo dienas ramy
bėje. Tegu, girdi, jaunesnis 
užima jo vietą.

Bet nieko panašaus nėra 
buvę katalikų bažnyčios isto
rijoje. Popiežius popiežiumi 
pasilieka iki mirties. Čia ka
talikai galėtų pasimokyti iš 

♦protestantų. Laikas nuo laiko 
pakeitimas bažnyčios galvos, 
nelaukiant jos mirties, blogo 

• nepadarytų.

Tikrai pasiuto, ar kas, ir 
anglai? Jie jau visiškai pa
miršę nacių padarytas Angli
jai skriaudas ir dabar pasi- 
kviesią pas save vokiečius ap
mokyti karinio amato!

Panašiai, kaip žinia, daro 
francūzai. Vokiečiai gi, aiš
ku, neatsistebi francūzų ir an
glų kvailumu.

Prašau mane suprasti: Aš 
čia kalbu apie sukvailėjusius 
ir suidiotėjusius Anglijos ir 
Francūzijos valdovus. Tokiam 
jų baisiam poelgiui priešingi 
eiliniai Anglijos ir Francūzijos 
piliečiai. Tik gaila, kad kol 
kas jie bejėgiai ir bevaliai sa
vo viešpačius suvaldyti.

Jungtinių Tautų sekreto
riaus pono Hammarskjoldo 
vienpusiškumas pasireiškia dar 
ir tame, kad savo padėjėjais 
įr padėjėjų padėjėjais yra su- 
sistatęs beveik išimtinai tik 
’Kapitalistinio pasaulio žmo- 
nes. Jokios proporcijos nėra. 
Tarybų Sąjungos piliečių sek-

(Tąsa 6-tam pusi.)

| Laoso premjeras S. Plioumą 
kaltina JAV už intervencijų

Kinija 196© metais 
labai dau<| laimėjo

Senatorius W. Morse prieš 
sveturgimių deportavimus

Pnompenh, Cambo d ž a.
— Laoso legališka vyriau- 

i sybė, kuri su premjeru S.
Phouma čionai randasi, 
kaltina Jungtines Valstijas 
už militarinę intervencija.

Phouma ir jo vyriausybė 
pasitraukė į Kambodžą, ka
da Jungtinių Valstijų ap
ginkluotos jėgos užgrobė 

| Vientianę. Phouma dabar- 
I tinę Bouno Oumo “valdžią” 
| išvadino gauja klajoklių.

Premjeras Phouma at
meta Vakarų pastangas at- 

j gaivinti Laoso reikalais ko- 
I misi ją, kuri buvo suorgan-i- 
į zuota 1954 m. Phouma sa
ko, kad komisija savo dar-1 
bą baigė .1958 metais. Lao-| 
sas tvarkėsi gerai ir gali i

i tvarkytis ateityje, tik lai i karo lėktuvas ir žuvo 12 la- 
■ Jungtinės Valstijos sulaiko i kūnų.

^Koegzistencijos politika jau 
visur laimi,”-, sako TSRS

Maskva.' — Tarybų Są
jungos spauda rašo, kad vi
same pasaulyje taikos ir 
koegzistencijos šalininkai 
laimi. Vis magiau progų be
liko karo kurstytojams at
virai kalbėti už karą. Jie 
prie karo pasiruošimą, ve
da po priedangomis “gyny
bos pasiruošimo” ir “pre- 
ventyvinio karo”.

“Pravda” rašo: “Pasauli
niai įvykiai pateikė daug 
naujų įrodymų, kad Ame
rikos imperializmas yra ne 
tik kapitalizmo tvirtovė, 
bet didžiausias karo kurs
tytojas... Vienok, visame 
pasaulyje žmonės vis ryž
tingiau stoja kovon prieš

JAV bombininkai 
visada paruošti

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų karo orlaivyno 
koipandieriai sako, kad 
bombiniai lėktuvai “B-52” 
kiekvieną minutę per 24 
valandas paroje yra pa
ruošti.

Jie sako, kad virš 3,000 
“B-52” sprūsminių lėktuvų, 
prikrautų bombų, aprūpin
tų amunicija, visada yra 
paruošti “atmušti priešo 
užpuolimą”.

Tarybų Sąjungos 1960 
metų laimėjimai

Maskva. — 1960 metais 
Tarybų Sąjungoje buvo pa
gaminta 65,000,000 tonų 
plieno, tai 5,000,000 tonų 
daugiau už 1959 m.

Buvo pagaminta 294 bili
jonai kilovatų - valandų e- 
lektros jėgos, 34,700,000 to
nų špižio, 79,300,000 tonų 
geležies ir 37,700,000 tonų 
suslėgto metalo.

Detroitas. — Automobi
lių pardavimas sumažėjo 12 
procentų.

militarinę pagalbą tiems, 
kurie Laose sukėlė namini 
karą. Jis sakė, kad jo val
džia buvo ir yra tikroji La- 

I oso valdžia.
Vientiane. — Laoso liau- 

diečiai sumušė suokalbinin
kų jėgas Plains of Jars sri
tyje ir nušovė “T-6” lėktu
vą. c

Bouno Oumo “valdžia” 
prašo daugiau lėktuvų iš 
JAV. Ji jau bijosi pasilikti 

; Vientiane miestelyje, tai 
■ ruošiasi persikelti į Savan- 
; nakhetą, pietuose, prie 
Thailand© sienos.

Saigomis. — Pietiniame
Vietname susidaužė JAV 

karo pavojų, už visų taiką 
mylinčių žmonių koegzis
tencijos politiką.”

N. Chruščiovas, TSRS 
Komunistų partijos gene
ralinis sekretorius, rapor
tavo, kad visame pasaulyje 
iššaukė plačiausią susido
mėjimą 81-nos Komunistų 
partijos priimtas pareiški
mas, kuris buvo paskelbtas 
1|96O metų pabaigoje.

Washing tonas. — Tary
bų Sąjungos vyriausybė 
pasveikino prezidentą Ken- 
nedį ir išreiškė viltį, kad 
tarp JAV ir TSRS santy
kiai pagerės. Prezidentas 
gavo pasveikinimų ir nuo 
kitų šalių valdžių.

Portugalija ir jos 
didelės kolonijos

Lisabonas. , Portugalijos 
imperialistai/sako, kad jie 
nesitrauks ys kolonijų. Por
tugalija maža valstybė, ji 
užima 35J598 ketv. mylių 
plotą iiyturi 9,000,000 gy
ventoj^ bet nuo senų laikų 
turi kolonijų Azijoje ir Af
rikoje.

Afrikoje jos kolonijos 
Angola ir Mozambika uži
ma 779,100 ketv. mylių plo
tą ir turi apie 15,000,000 
gyventojų. Portugalija ten 
turi dar ir mažesnių kolo
nijų.

KUBOJE BUS TEISIAMI 
ŠEŠI AMERIKIEČIAI
Havana. — Kubos vy

riausybė Havanos prieplau
koje suėmė šešis Jungtinių 
Valstijų piliečius, kurie 
slaptai laiveliu atplaukė iš 
Floridos. Pas suimtus ra
do ginklų, amunicijos ir 
suokalbininkams nurody
mų.

Maskva. — Tarybų Są
junga panaujino prekybos 
sutartį su Albanija ir Len
kija.

Pekinas. — Kinijos Liau
dies Respublika yra skait
lingiausia gyventojais vals
tybė, nes ii turi virš 700,- 
000,000 žmonių, arba vieną 
kervirtą dalį viso pasaulio 
gyventojų. Kinija užima 
3.800,000 ketvirtai n i š k ų 
mylių plotą.

Iki liaudies pergalės^ tai 
yra, 1949 metų, Kinija buvo 
atsilikusi šalis. Jos žmones 
žiauriai išnaudojo savi ir 
svetimi imperialistai. Po 
liaudies laim ėjimo, su 
pagalba Tarybų Sąjungos 
ir pasiaukojimu savo žmo
nių darbui, mokslui ir kul
tūrai ji padarė milžinišką 
progresą.

Kinija jau darosi indust
riniai galinga šalis. 11959 
metais ji pasigamino 13,-
000,000 tonų plieno, o 1960 
metais jau 18,400,000 tonų, 
žymiai padidėjo elektros

Teisia 4 kapucinus 
už žmonių žudymų
Caltanisetta, 

Sicilijos saloje
prokuroras Mario 
suėmė ir teisman patraukė 
keturis vienuolius, kapuci- grasino nužudyti ūkininką 
nų zokono, ir tris Nazareto; F. Bonano, jeigu jis neįneš 
klioštoriaus patam a u t o- 
jus, kaip žmogžudžius.

Teisman patraukti vie
nuoliai: Agrippino, Venan- 
zio, Tittorio ir 83 metų am
žiaus Carmelo. Iš patar
nautojų traukiami G. Sale- 
mi, G. Nicoletti ir G. Azzo- 
lina.

Prokuroras kaltina, kad 
vienuoliai - priklausė ; 
paskubusios Mafia žmogžu- rėjo įmokėti didelę sumą' 
džių gaujos. Jie pareikalau- pinigų “tėvui” Sebastino už 
davo iš turtingų žmonių1 gyvybės atsipirkimą.

Kennedis siūlo iš naujo tartis 
pasauliniais reikalais

Washingtonas. — Penk- šams dėl užtikrinimo lais^ 
tarienį, sausio 20 d., John'vės.
Kennedis, po priesaikos, sa- Kennedis sakė, kad rei
kė pirmąją JAV prezidento kalinga abiems pusėms su
kalbą. Jis nurodė, kadisitarti, kad mokslas ir pa
mokslas pasiekė tokią aukš- j tyrimai tarnautų užkaria- 
tumą, jog jis gali arba pa- vimui erdvių, nugalėjimui 

gero- dykumų, pašalinimui ligų, 
i tyrimui jūrų gelmių, padrą- 
Isinimui meno ir prakybos, 

d! bet ne grąsinimams.
in.nol Prezidentas, tarp kitko, 

sakė: Lai abidvi pusės į tai 
i kreipia dėmesio, lai iš nau
jo apsvarsto ir sufarmuluo- 

savo pasiūlymus, lai vėl 
___ ____  pirma negu

sitarnauti žmonijos 
vei, arba susinaikinimui.

1 Naujasis JAV preziden
tas Kennedis nurodė, I 
pasaulyje yra dvi galingos 
jėgos, dvi prieštaraujančios 
pusės.
* Kennedis sakė, kad mes,'ja savo pasiūlymus, lai vėl 
amerikiečiai, esame pasi- paieško taikos pirma negu 
rengę panešti visus sunku- (tamsiosios jėgos pasileis 
mus, mokėti visokią kainą,: naikinti žmoniją arba su-

$3,200 atsipirkimo. Jie nu
žudė Angelo Cannadą, ka
da jis neįnešė $16,000, o iš 
jo našlės išreikalavo $3,200 
atsipirkimo.

Prokuroras surado, kad 
vienuoliai turėjo daug pini
gų pasidėję į bankus po iš
galvotais vardais. Taipgi 
susekta, kad vienas Sicili-jkad pagelbėjus savo priete-: planuotai, arba per kokį

Ir Kinija dalyvaus

Italija. —; įnešti tam tikrą sumą pini- 
valstybės' gų, o priešingai, grąsinda-

Lamialvo nužudyti.
Prokuroras sako, kad jie

Vėliausios žinios
Washingtonas. — Prezi

dentas Kennedis pasikvietė 
JAV ambasadorius iš dide
lių šalių pasitarimui tarp
tautiniais reikalais. Amba
sadorius L. Thompsonas 
jau parvyko iš Maskvos. 
Prezidentas tuo reikalu ta
rėsi ir su kabineto nariais.

Washingtonas. —Per vie
ną savaitę Jungtinių Vals
tijų aukso rezervas suma
žėjo $105,000,000 vertės. 
Dabar aukso rezervas yra 
$17,510,000,000 vertės.

Montevideo. — Urugva
jaus vyriausybė įsakė Ku
bos ambasadoriui ir TSRS 
ambasados sekretoriui tuo
jau išvažiuoti.

Belgradas. — Tito val
džia jau paleido iš kalėjimo 
M. Djilasą.

Dennis, Mass. —Sulaukęs 
68 metų amžiaus mirė pro
testantų vyskupas Donald 
B. Aldrich.

jėgos gamyba Kiekviene- 
riais metais šimtai tūkstan
čių kiniečių baigia industri
jos, žemdirbystės, kultūros 
ir kitokių specialistų moks
lus. I

1960 metai buvo prašti 
grūdų pasigaminime, nes 
vienur plačiai siautė saus
ra, o kitur javai nukentėjo 
nuo lietų. Bet nepaisant šio 
nepasisekimo Kinijos liau
dis turės maisto, nes grūdų 
suimta beveik tiek pat, 
kaip ir 1959 metais.

1957 metais Kinija pasi
gamino tik 185,000,000 tonų 
grūdų, 1958 metais jau ga
vo 250,000,000 tonų, o 1959 
metais suėmė —270,000,000 
tonu.

Žemdirbystės nepasiseki
mą papildys žvejyba, nes 
Kinija turi virš 4,000 mylių
ilgio priėjimą prie jūrų, o 
kinai žvejyboje turi didelio 
patyrimo.

prie jos aukštas valdininkas tu-Hiams, o pasipriešinus prie- tikėtą atsitikimą.

T ,. Moses, Jungti- j 
nieko 1

Elisabethville. — 
nių Tautų komanda 
nedaro išlaisvinimui Kongo 
premjero Lumumbos. Ji tik 
pataria, kad jis būtų Rau
donojo Kryžiaus priežiūro
je.

Monticello, Utah. — Ka
ro orlaivyno didelis bombi- 
nis lėktuvas “B-52” suspro
go ore ir žuvo šeši lakūnai. 
Lėktuvo pagaminimui buvo 
išleista $8,000,000.

Washingtonas. — JAV 
sostinė jau turi 763,956 gy
ventojus. Dauguma yra 
negrai, kurių randasi 411,- 
737; baltųjų yra 345,263, o 
kitokių rasių —6,956 žmo
nės.

Londonas. —Sulaukus 77 
metų amžiaus mirė daini
ninkė Elena Gerhardt.

_ __k,... . ,
Bonna. —Susidaužė JAV 

mūšio lėktuvas “F-86”.

Helsinkis. — Suomija tu
ri 4,433,000 gyventojų.

Washingtonas. — Sena 
torius Wayne Morse iš 
Oregono valstijos, demo
kratas, įnešė du bilius, S- 
420 ir S-421, reikalauda
mas, kad ilgai gyvenusiems 
mūsų šalyje Hamish S. 
Mackay ir Williamui Mac
kie būtų atsteigtos Jungt

inėse Valstijose gyventi tei- 
Isės ir kad jie būtų sugrą 
žinti i mūsų šąli

Senatorius nurodo, kad 
legališkai išgyvenęs mūsų 
šalyje penkeris metus žmo
gus neturėtų būti depor
tuojamas, ir kad tapęs JAV 
piliečiu ir juomi išbuvęs 
penkeris metus neturėtų 
būti nupilietintas.. Jo biliai, 
jeigu jie taptų Įstatymu, 
uždraustų tokius deportuo
ti ar nupilietinti.

Pasaulio parodoje t
New Yorkas. — Robert 

prezidentas Pasau
linės parodos, kuri New 
Yorke įvyks 1964-1965 me
tais, pranešė, kad ir Kinija 
dalyvaus parodoje.

Tatai reiškia Kinijos po
litinį laimėjimą. Parodos 
ruošėjai supranta, kad tie 
elementai, kurie nenori Ki
niją įsileisti į Jungtines 
Tautas, stoja prieš j o s 
pripažinimą, vis vien pra
laimės. Todėl parodos ruo
šėjai pakvietė Kiniją daly
vauti, kuri ir sutiko.

KARO KURSTYTOJAI 
TRIUKŠMAUJA

Bonna. —Vokiečiai, kurie 
karo pabaigoje pabėgo iš 
Pamario, Rytų Prūsijos ir 
Silezijos, tų teritorijų, ku
rios dabar yra Lenkijos da
limi, vėl triukšmauja. Jie 
reikalauja Adenauerio vy
riausybės, kad ji reikalautų 
nustumti Lenkiją nuo Ode- 
rio-iNeisse upių sienos.

Honolulu, Havajai. —Su
sidaužė JAV karo laivyno 
lėktuvas ir žuvo 9 lakūnai.

1960 metų pabaigoje JAV 
Imigracijos ir Natūraliza
cijos departamentas, pasi
remdamas Walter - McCar- 
rano įstatymmu, ištrėmė 
H. S. Mackay į Kanadą, o 
W. Mackie Į Suomiją.

Po to įvykio Norvegijoje 
laikraštis “Dagbladet” ra
šė: “Tai drama, arba poli
tiškai kalbant —komedija... 
Toks Jungtinių Valstijų 
pasielgimas labai blogai su
derinamas su Vakaruose 
garsinama JAV laisve, tei
singumu ir žmoniškumu...”

Už minėtus žmones kovo
ja Oregono valstijoje Meto
distų federacija priešakyje 
su kunigu Mark A. Cham- 
berlinu ir American Com
mittee for Protection of 
Foreign Born.

T. Sąjunga stoja už
laiką”, - Wadsworth
Wadsworth, JAV delegaci
jos pirmininkas Jungtinėse 
Tautose, baigęs savo termi
ną, pareiškė, kad Tarybų 
Sąjunga tikrai nori susitar
ti panaikinimui atominių 
ginklų ir stovi už taiką.

Tarp kitko jis sakė: “Mes 
daug kalbėjome, gal vieni 
antrų nepakankamai klau
sėmės, gar nesupratome, 
nesusitarėme, bet taikos 
reikalas'yra taip svarbus, 
kad ir vėl kalbėsimės.”

SUOKALBIAUJA PRIEŠ 
SDARBO UNIJAS

'Washingtonas. — Fabri
kantų advokatai suokal
biai! j a prieš darbo unijas. 
Jie ruošiasi eiti į JAV 
Aukščiausiąjį Teismą., . Jie 
sako: “Kada darbininkas 
yra priverstas įstoti į uni
ją, tai tada paneigiamos jo 
konstitucinės teisės”.

Rensselaer, N. Y. — 14 
metų berniukas padegė 
protestantų bažnyčią. Gais
ras padarė virš $100,000 
nuostolių.
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Baigti kolonializmą
1960 METAIS, atsidarius Jungtinių Tautų Asamb

lėjos sesijai, Tarybų Sąjunga pasiūlė baigti kolonializ
mą, panaikinti “globą” ant atsilikusių šalių, suteikti vi
sų rasių ir tautų žmonėms laisvę tvarkyti savo reikalus 
taip, kaip jiems geriausiai patinka.

Tuojau prasidėjo pikti debatai. Kolonialių valstybių 
delegatai ir jiems pataikaujanti spauda puolė TSRS pa
siūlymą.

Gruodžio 14 d. Asamblėja balsavo kolonializmo pa
naikinimo klausimais. Tarybų Sąjunga su kitų šalių de
legatais sudarė 89 balsus. Prieš panaikinimą nedrįso 
balsuoti nei vienos valstybės delegatai—jie susilaikė. 
Kas susilaikė? Francūzijos, Anglijos, Portugalijos, Is- ; 
panijos ir, kartu su jais, Jungtinių Valstijų delegatai. į

li961 m. sausio 14 d. New Yorke per televizijos tink
lus kalbėjo senatorius Wayne Morse, iš Oregono valsti
jos, Jungtinių Valstijų delegatas Jungtinių Tautų 
Asamblėjoje. Jis kalbėjo jaunuolių programoje “Youth 
Wants to Know” (Jaunimas nori žinoti). Jo buvo klaus
ta: Kodėl JAV delegacija nebalsavo už panaikinimą ko
lonializmo?

Senatorius atsakė: Toks buvo įsakymas JAV prezi
dento Eisenhowerio. Jungtinių Valstijų delegacija, už
imdama tą poziciją, girdi, atsistojo su Anglijos, Francū
zijos, Ispanijos ir Portugalijos kolonialistais. Jis sakė, 
kad tai buvč Tragedija 'Amerikos istorijoje, tai buvo juo
džiausia diena Jungtinių Valstijų istorijoje, nes tokia 
pozicija pastatė amerikiečius už kolonializmą, prieš tau
tų laisvę ir jų nepriklausomybę.

Taigi, tie balsavimai aiškiausiai parodė, kad nei piktos 
kolonialistų atako, nei šmeižtai Tarybų Sąjungos adre
su, neivisoki faktų iškraipymai neįtikino kitų šalių de
legatus.

Nenuostabių kad Francūz-ja išstojo prieš kolonializ
mo panaikinimą, neš j? veda karą prieš Alžyro žmones, 
kurie jau šešti metai kariauja už savo laisvę. Nenuostabu, 
kad už kolonializmą stojo fašistinė Portugalija—“pirš- 
tininė” valstybėlė, kuri užima 35,466 ketv. mylių plotą, o 
turi kolonijų Indijoje, Kinijoje, Pietų Amerikoje ir. Afri
koje. Jos kolonijos sudari) virš 800,000 ketvirtainiškų 
mylių plotą! Portugalai imperialistai išnaudoja tų kolo
nijų žmones.

Bet kaip galėjo su kolonialistais stovėti Jungtinės 
Valstijos? Argi tas neišplaukia iš to, kad mūsų šalies 
turtingųjų klasė, po priedanga “geros kaimynystės”, 
viešpatauja Lotynų Amerikos valstybėse? Argi tas ne
išplaukia iš atsinešimo linkui Kubos?

Turėkime vilti, kad naujoji JAV vyriausybė atsisa- 
kys nuo Eisenhowerio kolonializmo politikos.

Cukrus ir JAV žmonės
MŪSŲ ŠALIES GYVENTOJAI labai daug suvar- 

toja cukraus. Tai ne tik todėl, kad “mėgstame saldu
mą”, bet ir todėl, kad jo labai daug reikia konservavi
mui vaisių ir kitokio maisto. Cukraus reikia ir militari- 
nių įrengimų pasigaminimui.

Iki 'Eisenhowerio vyriausybė įsakė sulaikyti cuk
raus įvežimą iš Kubos, tai per metus iš ten gaudavome 
3,700,000 tonų.. Dabar Kubos cukraus negausime, jeigu 
prezidento Kennedžio vyriausybė paliks galioje Eisen
howerio patvarkymmus.

Jau 1960 metų pabaigoje JAV Agrikultūros depar
tamentas susirūpino: iš kur gausime pakankamai cuk- 
ra“? r -

Eisenhowerio vyriausybė buvo patvarkius neįleisti 
cukraus ir iš Dominikos respublikos, iš kurios per me
tus gaudavome 27,800 tonų. Bet jaučiant cukraus stoką, 
spaudžiant cukraus kompanijoms, ji atsisakė nuo to pa
tvarkymo. Sutiko iš Dominikos įsileisti net 222,800 tonų 
cukraus, jeigu tik ji jo turės.

Agrikultūros departamentas padidino cukraus įve
žimą iš Peru, Meksikos, Niką raguos ir kitų Lotynų 
Amerikos šalių, bet vis vien stovi klausimas: iš kur mes 
gausime pakankamai cukraus? Jeigu cukraus bus sto
ka, tai nuo to daugiausiai nukentės paprastoji liaudis, 
nes kainos pakils.

Taigi, kaip atrodo, tai dėl paaštrinimo santykių su 
'Kuba, nukentės ne tik jos žmonės, bet ir mūsų šalies.

LAI PASAULIS BUS BE 
GINKLŲ IR KARŲ

Tokį šūkį šiandien yra 
iškėlę pasaulio komunistai. 
Po ta vėliava jie laimi daug 
žmonių. Taikus tautų ir 
žmonių sambūvis - sugyve
nimas tampa giliausiu lū
kesčiu visų padorių žmonių.

Ta prasme mums pusėti
nai patinka bostoniečio K. 
Mockaus kunigų marijonų 
dienraštyje paskelbtoji 
“malda.” Paminėjęs mūsų 
šalies vairo perėjimą į nau
jos vyriausybės rankas, jis 
sako:

Tikėkime ir melskime, kad 
jos darbai artintų mus prie 
Dievo tvarkos, prie viso pa
saulio tautų laisvės ir bendro 
sugyvenimo.

Su “dievo tvarka” bėda 
tame, kad jos niekas niekur 
nėra matęs. Nė pats Moc
kus nė nebandė mums ją 
pavaizduoti. Todėl ja rūpin
tis mums netenka. Bet už 
viso pasaulio tautui laisvę 
ir bendrą sugyvenimą mes 
galvą guldome. Džiugu, kad 
nors vienas kunigų organo 
bendradarbis jau ragina ti
kinčiuosius už tai melstis.

Įdomu, tačiau, kad dar 
nė vienas lietuviškas kuni
gėlis iki šiol nėra pataręs 
niekam melstis už tautų 
laisvę ir bendrą sugyveni
mą. Kunigai, kaip žinia, 
net prakeikia- tuos, kurie 
išdrįsta kalbėti apie bend
rą sugyvenimą su lietuvių 
tauta. Jie pasmerkia kiek
vieną pasisakymą už bet 
kokį bendradarbiavimą su 
Lietuva. Mat, ji pasirinko 
socialistinį kelią į naują, 
laisvą ir šviesią ateitį.

Taigi, . Mockaus patari
mas melstis; už tautų taikų 
sugyvenimą gali užrūstinti 
Chicagos. kunigų1 organo re
daktorius.

tos vertybės čia nieko nereiš
kia, kai Lenkijoj jos bus tin
kamoj vietoj muziejuose pa
dėtos ir žmonės galės pasižiū
rėti. Nekurie dalykai yra ai^ 
ti 600 metų senumo.

Bėglių "valdžia” tačiau su
šuko gvoltu, kad tie meno 
turtai, teisingai priklausą Len
kijai, nebūtų sugrąžinti. Bet 
jų riksmas dabar reiškia tik 
tiek, kiek ir šuns staugimas 
žiūrint i mėnulį.

Politinių, mokslinių ir istorinių 
knygų leidimas Lietuvoje 1961 m<

Naujas televizorius 
“Progresas”

Noginsko televizijos atel
jė radiotechnikas K. Samoi- 
likovas sukonstravo naują 
12 kanalų televizorių “Pro- 
gres” su distanciniu valdy
mu. Naujasis aparatas tu
ri T6 puslaidininkių ir 17 
radijo lempų. Televizoriuje 
gali būti pastatytas vienas 
iš trijų kineskopu kurių

■ekrano įstrižainės ilgis yra 
35, 43 arba 53 cm. Specia
lus rėmelis su šviesos filt
rais nuspalvina balta-juodą 
paveikslą ir suteikia jam 
keletą atspalvių. Neblogas 
efektas gaunamas rodant 
filmus su gamtos vaizdais. 
Dangus ir žalumynai paro
domi natūralios spalvos.

“Progres” dirba be prie
kaištų. Artimiausiu metu 
numatoma jį pradėti ga- 

iminti serijomis .

Revoliucija ryžiy 
auginime

Kinijos ryžių auginto
jams sunkiausias darbas ikji 
šiol buvo ryžių daigų per
sodinimas į vandens užtvin
dytus laukus. Niekas nega
lėjo išrasti tokios mašinos, 
kuri galėtų pakeisti kompli
kuotus žmogaus rankos ju
desius: paimti reikiamą 
daigų kiekį, įmygti juos 
tam tikru gyliu į šlapią že
mę, išlaikyti tarp eilių ir 
daigų reikiamą atstumą.

Pirmasis ryžių persodini
mo mašinos modelis pasiro
dė Kinijos Liaudies Res
publikoj 1956 m. Iki šių m. 
buvo pagaminta šimtai mo
delių, kuriuos išbandydavo 
šiuo reikalu šaukiamose že
mės ūkio ministerijos kon
ferencijose, bet visi jie pa
sirodydavo netink amais. 
Tik per paskutinę šiais me
tais įvykusią konferenciją 
iš pateiktų 48 modelių buvo 
atrinkti 7. Jie rekomen
duoti vartoti visose ryžių 
auginimo zonose.

Mašinos ryžių daigams 
sodinti atpalaiduos valstie
čius nuo sunkaus amžius 
trukusio darbo.

klausimais, visų pirma kol
ūkių ir tarybinių ūkių eko
nomikos klausimais. Daug 
vilčių dedame į mūsų pa
skelbtą geriausios brošiūros 
konkrečiosios ekonom i k o s 
klausimais konkursą.

Kaip ir ankstesniais me
tais, bus leidžiama daug 
masinės - politinės literatū
ros, skirtos tarptautinės po
litikos klausimams, komu
nizmo statybai TSRS, bui
ties kultūrai ir t. t. Toliau 
bus leidžiama “Propagandi
ninko bibliotekėlė.”

Mūsų leidykloj-e leidžiama 
ir gamybinė - techninė že
mės ūkio bei mokslinė lite
ratūra. Iš rimtų mokslinių 
veikalų, išeinančių šiais me
tais, reikia pažymėti kny
gos “Lietuvos TSR flora 
III tomą, straipsyių rinkinį 
dabartinės lietuvių kalbos 
klausimais, rinkinį “Iš lie
tuvių tautos kultūros istori
jos,” profesoriaus J. Jurgi
nio veikalą “Baudž i a v o s 
pradžia ir įsigalėjimas Lie
tuvoje.” Daug įdomių dar
bų numatoma išleisti moks
lo populia r i n i m o klausi
mais. Čia ir V. Statule- 
vičiaus ir V. Kabailos “Ki
bernetika,” G. Ždanovo ir 
I. T indo “Laboratorijos kos
mose,” J. Markulio ir S. 
Pavilionio “Įdomioji žmo
gaus anatomija” ir daugelis 
kitu.

Bus taip pat išleista daug 
vadovėlių ir mokslo priemo
nių aukštosioms mokyk
loms, tame tarpe daug ori
ginalių mūsų respublikos 
mokslininkų sukurtų darbų.

Neužmiršta lite r a t ū r a 
meno, turizmo, sporto klau
simais. Nusipelniusio spor
to meistro. Mikėno knygo
je “35 metūi prie šachma
tų lentos” aprašomas auto
riaus sportinis kėlias. Išeis 
kelios knygos iš serijos “Į 
pagalbą kultūros universi
tetų klausytojams.” Bus lei
džiami žodynai, jų tarpe 
naujas lietuvių - rusų kalbų 
žodynas, kurio seniai lau
kiama. Didelę naudą ru
sams, norintiems išmokti 
lietuviškai, duos rusų-lietu
vių pasikalbėjimų kyygutė.

Be to, leisime kalendo
rius, plakatus, reprodukci
jas, atvirutes, vai z d i n i ų 
priemonių albumus.

Lietuvos TSR Valstybinė 
politinės ir mokslinės lite
ratūros leidykla 1961 me
tus pradeda SU -dideliais, 
įdomiais planais. Šiais me
tais čia bus išleista apie 
400 leidinių. Kalbėdamasis 
su Vilniaus “Vak a r i n i ų 
naujienų” korespondentu, 
leidyklos, direk torius T. 
Butkus papasakojo.

—Pagrindinis mūsų dar
bo ypatumas — nauji leidi
niai. Mes beveik nieko ne
leidžiame p a k a r t o t inai. 
Štai kodėl mums tenka at
likti didelį darbą su auto
riais, padėti jiems. Tiesa, 
dalis knygų, išeinančių iš 
spaudos šiais metais, — 
vertimai, bet ir jie pasiro
dys lietuvių karna pirmą 
kartą.

Daug vietos šių metų pla
nuose skiriama kyygoms is
torijos ir T S K P istorijos 
klausimais. Labai įdomus 
žinomo pažangaus Ameri
kos lietuvių veikėjo A. Bim
bos veikalas “Darbininkų 
judėjimo istorija JAV.” Pa
žymėtina taip pat E. Dir
velės “Klasių kova Lietuvo
je 1926 metais.” A. Liau- 
konio “F. Dzeržinskio revo
liucinė veikla Lietuvoje.” 
Rimtas indėlis, tiriant Lie
tuvos istoriją, bus “Lietu
vos TSR istorijos dokumen
tų ir medžiagos” ketvirtas 
tomas. Iš literatūros filo
sofijos klausimais reikia 
pažymėti G. Zimano veika
lą “Socialistinis internacio
nalizmas” ir M. Rutkevi- 
čiaus paskaitų kurso “Dia
lektinis materializmas” ver
timą. Pirmą kartą lietuvių 
kalba išeis vadovėlis “Mark
sistinės - leninistinės esteti- 

traukia Tarybų-'Sąjungoje, o kos pagrindai.” 
tarybiniai žmonės-; Amerikoj e. I - - - ----

Amerikos lietuviai 
filmų iš Lietuvos. 1.. 
ri pasisekimo tarp amerikie
čių lituvių.

Apsikeitimas delegacijomis, 
mokslininkų ir technikų bei 
kultūrininkų grupėmis, abiems 
šalims yra naudingas. Tu
ristų kelionės taipgi daugiau 
suartina abi šias šalis, duoda 
progą žmonėms geriau 
su kitais susipažinti.

PASITENKINĘ 
KULTŪRINIO BENDRA
DARBIAVIMO EIGA

Chicago^ dienraštis “Vil
nis” pilnai išreiškia nuo
monę visų pažangių Ame
rikos lietuvių, kai rašo:

Baigiantis tretiems metams 
JAV su TSRS kultūrines su
tarties, apsikeitimų kultūri
nių, meninių ir technikinių de
legacijų, valstybes departa
mentas nuims draudimą tary
biniams žmonėms lan k y t i s 
Brooklyne, Newarke (N. J.), 
Los Angeles ir San Francisco 
ir dar keliose vietose.

Bet draudžiama Milwau
kee Wis.; St. Louis, Mo.; Cin
cinnati, Ohio, ir 
Texas.

Iš savo pusės 
riausybė nuims

H o u s t o n,

vyksta. Atrodo, tai pa- 
pastoviai ir bus plečia- 
Abi pusi laikosi susita- 
Nesutikimų neįvyksta.

draudimus 
amerikiečiams lankytis dauge
lyje vietų.

Washingtone taipgi skelbia
ma, jog apsikeitimo programa 
gerai 
siliks 
ma.
rimo.
Iš JAV daugiausia vyksta 
mokslininkai. Abieji šiltai su
tinkami Tarybų Sąjungoje. 
Tarybiniai žmonės taipjau 
gražiai sutinkami JAV, tik 
atbėgę iš Europos liaudies 
kraštų priešai kai kur kelia 
triukšmelius.

JAV pirkosi iš TSRS 8 fil
mus, o TSRS pirkosi iš JAV 
14 filmų.

Siauresnių filmu (16 mili
metrų) daug amerikiečiai nu-

o

laik-

IR VĖL NEPATIKO 
CHRUŠČIOVAS

Chicagos menševikų 
raščio redaktorius vėl smar
kiai bara tą patį Nikitą 
Chruščiovą. Šitą kartą jis 
jam smarkiai nusidėjęs, kai 
partijos centro komiteto su
sirinkime pataręs kai ku
riems kolūkių tarnautojams 
patiems pabandyti karvių 
melžimo amatą. Tai esąs i 
įrodymas, kad visas tarybi
nis žemės ūkis esąs beveik 
sugriuvęs.

Bet mums atrodo, kad už 
tokį išmintingą patarimą 
Chruščiovą nereikėtų 
smerkti. Jis yra žmogus 
praktiškas. Jis pats buvo 
darbininku ir moko kitus 
fizinio darbo nebijoti. Kol
ūkių vedėjams, ypač tiems, 
kurie blogai savo pareigas 
atlieka, pasimokymas kar
ves melžti išeitų naudon. 
Smarki kritika trūkumų ir 
atsilikimų kai kuriuose kol
ūkiuose ir taryb i n i u o s e' 
ūkiuose parodo tarybinio 
žemės ūkio ne sutrikimą, 
bet gaivumą, pajėgumą to
bulintis.

“GALŲ GALE 
SUSIPRATO”

Kanadiškių savaitraštis 
“Liaudies balsas” rašo:

Praėjusią savaitę buvo ati
duota lenkams parsivežti Len
kijos meno vertybes, kurių 
vertė siekianti $60,000,000. 
Jos čia atgabentos pradžioje 
karo. Didžiuma buvo Kvebeko 
provincijoj. Ir ką Lenkija ne
darė, Kvebeko provincijos val
džia atsisakė sugrąžinti Len
kijai. Ji pataikavo Lenkijos 
pabėgėliams, kurie pakartoti
nai reikalavo neduoti Lenki
jai tų vertybių.

Atrodo, kad ir lenkų or
ganizacijos Kanadoje galų ga
le nusileido. Jos pamatė, kad

M

Ar tą žinai?
Pietų Amerikoje auga 

medžiai, vadinami “Arace- 
ae.” Jie reikalauja labai 
daug vandens. Jie auga pa
upiais arba arti ežerų. Jie 
nuo savo šakų nuleidžia į 
apačią “dūdas,” kurių galai 
platūs, turi daug atskirų 
sruogų. Pasiekę vandenį jos 
traukia jį per tas “dūdas.” 
Dažnai jos būna apie 60 pė
dų ilgio.

Ar galima valdyti 
Žemės-judėjimą

žmogus vis geriau ima 
pažinti medžiagos sandarą 
ir priverčia sau tarnauti 
milžiniškus energijos ištek
lius, slypinčius atomo bran
duolyje. Atomo jėgai pri
klauso ateitis, ir gal būt, 
pačios drąsiausios šios die
nos svajonės rytoj taps re
alybe. T i k pagalvokite: 
vien deuterio (vandenilio 
izotopo), esančio jūrų, upių 
ir ežerų vandenyse, termo
branduolinės reakcijos 
energija 300 tūkst. kartų 
viršija milžiniškos Žemės 
masės sukimosi energiją. 
Galimas daiktas, čia ir yra 
toji jėga, kuri galės mūsų 
planetą “valdyti”.

Tarybinis mokslininkas 
G. Petrovskis iškelia nepa
prastai įdomią mintį apie 
galimybes valdyti 
rutulį kosminėje
atominės energijos pagal
ba. Netoli vieno 
įrengus milžiniško galingu
mo branduolinį reaktyvinį 
variklį, tam tikslui pada
rius dirbtinius kraterius, 
atliekančius degimo kame
rų ir variklių tūtų vaidme
nį. Žemę galima nukreipti 
nuo jos amžinos orbitos. 
Pagal žmogaus norus ji ga
li būti perkelta į naują or
bitą: arčiau arba toliau 
Saulės, o tai atitinkamai 
pakeistų klimatą.

auna i Žymiai daugiau leidžiama 
Filmai Utu- į ate^tinė8 literatūros. Šalia

I daugelio mokslo populiari
nimo ir ateistinių brošiūrų 
leidžiamas klasikinio pasau
linės ateistinės literatūros 
veikalo—A. Holbacho “Ki
šeninės teologijos” — verti
mas. Reakcinis Vatikano ir 
katalikų bažnyčios vaidmuo 
demaskuojamas A. T o n d i 
k n y g o j -e “Jėzuitai” ir J. 
Markonio “Ekskunigo pri
siminimuose.”

Bene daugiausia vietos 
leidyklos darbe1 skiriama 
literatūros ekonomikos

vieni

NE VISI IR JIE
ESĄ PATENKINTI

Brooklyn© pranciškonų 
“Darbininkas” sako, kad 
ne visi ir kataliai esą Ken- 
nedžiu patenkinti.. Girdi:

Kennedy dabar dienos žmo
gus ir įvairių žmonių įvairiai 
vertinamas. Skirtingai jį verti
no ir katalikai. Tai konsta
tavo katalikų žurnalas View 
sausio nr., surinkdamas kata
likų laikraščių pasisakymus 
dėl Kennedy. Pvz., America 
nebuvo patenkinta Kennedy 
pastangom “pataikauti fanatu 
kam.” Providence Visitor ro
dėsi, kad Kennedy taikstosi 
prie “protestantų nusistaty
mų.” Tačiau pats View žurna
las aiškiai pasisako už Ken
nedy. Ne dėl to, kad,jis ka
talikas, bet kad jis tinkamas 
valstybininkas.

KODĖL ŽIURKĖS 
NEMĖGSTA 

TELEVIZIJOS? \
Pastruoju metu įvairiose 

alyse atlikti bandymai pa-

išbėga iš patalpų, kuriose 
reguliariai veikia televizo
rius. Šis reiškinys paaiški
namas ne transformato
riaus urzgimu, kuris mažai 
teprimena kačių garsus, ir 
ne šių graužikų “artisti
niais jausmais”. JAV Vėžio 
ligų institutas įrodinėja, 
kad žiurkės ir pelės yra la
bai jautrios net mažoms 
rentgeno spindulių dozėms, 
kurias sukelią elektronų 
smūgiai į televizor i a u s 
fiuorescentinį ekraną.
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Maskvoje susirinkę dirban
čiosios liaudies atstovai pa
skelbė pirmąją žmonijos is
torijoje Darbo žmonių Kon
stituciją. Paskelbė Teises 
dirbančiųjų ir išnaudoja
mųjų žmonių. Šis paskel
bimas atvertė naują istori-1 
jos lapą ir padarė pradžią 
naujai civilizacijai. Socia
lizmas iš teorijos paliko 
tikrovė. Panaikino išnaudo
jimą žmogaus žmogumi pri
vačiai naudai. Visa žemė 
ir šalies turtai liko visu 
žmonių, nuosavybe.

Viso pasaulio kapitalistai 
ir jų spauda, it perkūno 
trenkti, siuto. Kapitalisti
nis pasaulis intrigavo, pla
navo ir aktyviai kariavo 
sužlugdymui naujos socia
listinės valdžios. Tarybų 
Sąjungos darbininkija-liau- 
dis, alkana, apiplyšusi, 'ba
sa ir menkai ginkluota žūt
būtinėje kovoje atmušė vi
sas atakas ir tramdoma, 
persekiojama, kūrė ir auklė
jo beklasę valstybę.

Šiandien, po 42 metų, po 
civilinio ir imperialistinio, 
viską naikinančių karų, Ta
rybų Sąjunga jau yra viena

iš galingiausių valstybių 
pasaulyje. Mūsų mažytė 
Lietuva po to dar dvide
šimt metų klaidžiojo po ka
pitalistinius pelkynus iki 
galų gale įsijungė į didžią
ją tarybinių tautų šeimą.

Kaip kad Amerikoje gi
męs lietuviškas jaunimas 
didžiuojasi esą amerikie
čiais, taip ir Lietuvos šian
dieninis jaunimas didžiuo
jasi esą Tarybų'Sąjungos 
piliečiais. Liekanos lietu
viškųjų išnaudotojų ir en
gėjų už tai prakeikė Lietu
vos liaudį ir dar keikia ir 
keife iki savo gyvenimo ga
lo už pašalinimą jų iš pel
ningos tik jiems vadovybės. 
Lietuvos liaudis šiandien 
šuoliuoja milžino šuoliais 
plačiu progreso keliu į švie
sią, laimingą ateitį.

Kas šiandien nemato per 
pokario metus padarytos 
milžiniškos pažangos Lietu
vos ekonomijoje, moksle ir 
kultūriniame suklestėjime, 
tas arba visiškai aklas, ar
ba visiškai nenori to maty, 
ti. Arėjas

Žemės

poliaus

AR SKANI KENGŪRA
Pastaraisiais mėnesiais 

Australija ėmė eksportuoti 
didelius kiekius kengūros 
mėsos. Pirmosios partijos 
buvo skirtos gyvilių mais
tui, tačiau paragavo kengū- 
rlenos žmonės — ir jiems ji 
patiko. Kengūros mėsą per
ka Vakarų Vokietija, Japo-j^ 
nija ir Malaja.
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LIETUVA PAVEIKSLUOSE ĮVAIRUMAI

Taip atrodo neseniai pastatytieji Vilniaus elektrotechnikos 
technikumo rūmai.

Vilniaus Valstybinio Virrco

po.

Kapsuko vardo universiteto 
observatorija aprūpinama to
buliausia aparatūra, gaunama 
iš broliškųjų tarybinių respub
likų.

NUOTRAUKOJE: Vilniaus • • . >> * * universiteto observa t o r i j o s 
mokslinis garbintojas V. Ja
sevičius prie naujojo telesko-

Vilniaus respublikiniame tuberkuliozės mokslinio tyrimo 
institute jau kelinti metai sėkmingai atliekamos plaučių ope
racijos.

NUOTRAUKOJE: chirurgas Anatolis Skeliąs (viduryje) 
atlieka plaučių operaciją.

Kuršių ma/iii pusiasalyje— 

 

Ventės ragęč kas metai pra

 

skrenda daugiau kaip 5 mili
jonai varnėnų, zylių, strazdų, 

 

kėkštų, pečialindų, pempių ir 
kitų įvaiijių paukštelių, 

 

įrengta vj'ena s 
rybų ąjungoje migracijos i ĮgyvendinŪS gį projektą,

o bei nedavimo sto- _ ... *

Daug amžių prabėgo, kai Kėdainiai stovi ant srauniojo 
Nevėžio krantų. Dar niekuomet šis miestas taip sparčiai ne
augo, kaip dabar, septynmečio metais.

1958 metais Kėdainiuose įkurta elektros aparatūros ga
mykla. Septynmečio viduryje ji bus stambi įmonė, gaminam 
ti žemos įtampos elektros aparatūrą ne tik Lietuvai, bet ir 
užsienio šalims.

Jeigu į (Kėdainius važiuoti iš pietvakarių pusės, tai kiekvie
no žvilgsnį patrauks nauji didžiuliai balti korpusai. Tai bū
rimasis chemijos kombinatas. 1962 metais chemijos kombi
natas jau gamins mūsų pramonei reikalingą sieros rūgštį ir 
universalias trąšas žemės ūkiui. Statyti chemijos kombinatą 
padeda draugai iš broliškųjų respublikų. Ypač atsparų drėg-

tis. stotyje įrengti dideli tink- pagerėtų Tolimųjų v Rytų

lai, į kuriuos įskridę paukšte
liai Lietuvos TSR Mokslų aka-
demijos zoologijos- parazitolo
gijos darbuotojų žieduojami, 
užregistruojami ir paleidžiami 
skristi toliau. Ventės rage 
šiais metais numatoma sužie
duoti apie 15 tūkstančių įvai- 
riv paukštelių.

vinc ŽYMIAI ĘOMIŠKIAU .NUOTRAUKOJE mokslinis “
mei cementą pristato Briansko cenflentininkai, iš Gomelio ve
žamas stiklas ir 1.1.

Greta chemijos kombinato išaugs ir antros didelės įmonės 
korpusai — cukraus-konservų fabrikas, kuris jau baigiamas
projektuoti.

Per septynmetį šalia senųjų Kėdainių išaugs ir naujasis 
miestas. Jį sudarys pramoninis rajonas kartu su darbininkų 
gyvenvietėmis. Per dvejus metus bus pastatyta 17,500 kvad
ratinių metrų gyvenamojo ploto.

Septynmečio alėja ves į miesto kultūros ir poilsio parką, 
kuris puikuosis tvenkiniu su baidarėmis, koncertine estrada, 
kavinėmis, poilsio, atrakcijonų aikštelėmis.

Ant kalno greta Tarybinės Armijos gatvės kyla korpusai 
naujųjų kultūros namų.

NUOTRAUKOJE: naujųjų Kėdainių kampelis.

Į visas puses plačiai nusitęsia naujojo iKauno priemiesčiai. 
Vilijampolės priemiesčio šiandien nebepažintų tas, kuriam jo 
neteko matyti per kelis pastaruosius metus. Sparčiai statosi 
vis nauji ir nauji Vilijampolės kvartalai, dygsta naujos įmo
nės, kultūros įstaigos.

bendradarbis Kauno zoologi
jos muziejaus direktorius Vy
tautas Skuodis žieduoja 
paukščius Ventės rage.

Kauno J. Janonio vardo pp- 
; pieriaus fabrike cechai kas
met aprūpinami patobulinta 

I technika. Čia veikia agrega- 
| tas puslaidiniam popieriui ga- 
I minti, sudėtingos staklės ir ki

ti įrengimai. Dabar fabrike 
gaminami nauji prietaisai, ku
rie žymiai palengvins darbi
ninkų darbą ir pagerins pro
dukcijos kokybę.

Originalų prietaisą popie-
riaus mašinos džiovinimo ci
lindrą temperatūrai matuoti 
sukonstruavo elektrotechninės 
laboratorijos viršininkas Pra
nas Šemeta.

NUOTRAUKOJE: naujutėlis gyvenamųjų namų kvartalas 
Kauno priemiestyje Vilijampolėje.

NUOTRAUKOJE: laborato
rijos viršininkas Pranas Žemė
ta (kairėje) ir elektrikas K.
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Budrevičius baigia 
naują prietaisą.

montuoti

Mėnulio energija 
bus naudojama

Mėnulis taip pat yra 
energijos šaltinis. Reikia 
manyti, kad netolimoje at
eityje1 ją galėsime išnaudo
ti.

Žinonųa,- kad jūrų ir van
denynų potvyniai bei ato
slūgiai atsiranda dėl Mė
nulio traukos. Ligi šiol 
mokslininkai ir inžinieriai 
paruošė daug projektų, siū
lančiu vienoki ar kitoki bū
dą šioms milžiniškoms van
dens masėms išnaudoti.

Tarybinis inžinierius N. 
Romanovas paruošė origi
nalų projektą, kurį įgyven
dinus būtų galima išnaudo
ti Mėnulio energiją Tolimų
jų Rytų klimatui pagerin- 
ti. Jis pasiūlė štai ką.

Japonų jūrą ir Totorių 
sąsiaurį, kuriuo teka šilta
Kuro-Sivo srovė, skiria nuo
šaltos Ochotsko juros Ne- 
velskio sąsiauris.. Jo plotis
siauriausioje vietoje siekia 
vos 7 kilometrus. Čia kas 
šešios valandos potvynį kei- 

: čia atoslūgis, šiltas Toto- 
I riu sąsiaurio vanduo tai 
įteka į Ochotsko jūrą, tai 
vėl atvirkščiai — Ochotsko 
jūros šaltas vanduo ima te
kėti į Totorių sąsiaurį.

Inžinierius N. Romano- 
novas siūlo pastatyti Ne- 
velskio sąsiauryje sieną su 
vartais, kurie praleistų 
vandenį tik viena krypti
mi — iš Totorių sąsiaurio 
į Ochotsko jūrą. Projekto 
autoriaus apskaičiavimais, 
Mėnullio energija perpil
sianti pro tuos vartus kas
met daugiau kaip 1,000 
kvadratinių kilometrų 
vandens. Tai prilygtų 
kiam vandens kiekiui, 

'čia galėtų tiekti! keturios 
tamblausių Ta- gOS dydžio Upės.

migracijos I t

šilto 
to- 

kurį 
Vol-

klimatas: išnyktų šalta 
šiaurės žiema, ir vidutinė 
sausio mėnesio temperatū
ra būtų aukštesnė kaip — 
10 C. laipsnių. Tundras ir 
pelkėtas vietoves pakeistų 
tankūs miškai.

Atsitiktinai patekęs į 
svečius, kur buvo keli tres
tų magnatai, Markas Tve
nas savo sąmojumi tiesiog 
pavergė visus dalyvius: jo 
klausytojai juokėsi iki aša
rų. Vienas naftos karalius, 
springdamas juoku, pareiš
kė;

—Taip komiškai pasako
jant aš dar nesu girdėjęs, 
—ir ėmė savo kišenėse ieš
koti nosinės.

—Oho! — atrėžė Markas 
Tvenas, — dabar aš matau 
žymiai komiškesnį ir apla
mai rečiausią dalyką pa
saulyje: naftos karalius ki
ša ranką į nuosavą kišenę!

“ŠOKANTIS MIŠKAS”
Mes įpratę matyti beržus 

lieknus ir aukštus. Tačiau 
ne visada ir ne visur ber
žams pavyksta gražiai iš
augti.

Štai, pavyzdžiui, kaip su- 
bi auroj o gamta šią beržų 
giraitę Borovo ežero pa
krantėje, Šiaurės Kazachi
joje.

Sniego pusnys ir vėjai 
privertė berželius dar visai 
mažus kūprintis ir raitytis 
kovoje už gyvavimą.

Šią giraitę žmones pava
dino “šokančiu mišk u”. 
Šiuo vardu ji ir žinoma Be
rovė.

Kunigija priešinosi 
miestų apšvietimui

Šiandieną mums sunkų 
įsivaizduoti miestą ar mies
telį, kuriame nebūtų gatvių 
apžvietimo. Tačiau buvo 
laikai, kada prieš apšvieti
mo idėją piestu stojosi 
bažnytininkai. Štai akivaiz
dus faktas.

Septynioliktame amžiu
je sparčiai plėtėsi Anglijos 
miestai su savo siauromis, 
kreivomis g a t.v e 1 ė m i s, 
skersgatviais, aklagatvė- 
vėmis. Reikėjo vįsą šį gat
vių ir gatvelių raizginį nak
ties metu apšviesti. Anglas 
Frederikas Vinzoras pasiū
lė tam reikalui panaudoti 
dujas, gaunamas perdir
bant akmens anglį. Pir
miausia jis norėjo apšvies
ti Londoną, skendintį rū
kuose.

Atrodytų, kad tokį pro
jektą turėtų pripažinti visi. 
Tačiau jis buvo palaikytas 
kvailiausia fantazija, o pats 
Vinzoras apšauktas bepro
čiu. Ypač piktai prieš duji
nį apšvietimą stojo bažny
tininkai. 1819 m. Kelno 
nuėsto taryba net priėmė 
specialų nutarimą, kuria
me parašyta: “Pats vieš
pats padarė taip, kad naktį 
būtu tamsu, žmonėms nuo
dėminga kištis į dieviškuo
sius reikalus, o keisti die
viškąją tvarką dar nuodė- 
mingiau, todėl nereikia jo
kio gatvių apšvietimo”.

Gyvenimas negailest i il
gai išjuokė bažnytininkus 
ir jų nutarimą. Netrukus 
plačiai buvo pritaikytas tas 
nats dujinis anšvietimas, o 
vėliau jį pakeitė dar tobu
lesnis —• elektrinis. Nei 
“viešpats”, nei uolūs jo tar
nai nesugebėjo ilgiau išlai
kyti žmogaus genijaus 
tamsoje.

Egiptas - seniausias 
alaus kraštas

Alus buvo žinomas dau
geliui tautų jau gilioje se
novėje. Jis atsirado netru
kus po to, kai žmogus išmo
ko auginti javus. Pirmieji 
miežinį alų pradėjo gamin
ti egiptiečiai prieš 7—6 tūk
stančius metų. Jie miežius 
daigindavo ir iš šio salyk
lo gamindavo alų, turintį 
svaiginamųjų savybių.

Faraonų laikais — prieš 
5 tūkst. metų — egiptiečiai 
gamino net keletą alaus rū
šių: šviesų, tamsų ir kt. 
Jau tuomet buvo puikiai ži
nomi šio mėgiamo gėrimo 
vyliai. Viename egipto pa
piruse (apie 1,000 m. prieš 
mūsų ? erą) duodami tokie 
nurodymai: “Nesėdėk per 
ilgai alinėje, o ypač, jeigu 
esi įkaušęs, — neplepėk. 
Lengvai gali nupulti ant 
grindų, sulaužyti šonkau
lius” ir tt.

Viename sienos piešinyje 
Tėbuose pavaizduotuįkaušę 
didikai, kuriuos už pečių 
tarnai tempia namo. Da
mos taip pat nevengdavo 
šio gerą nuotaiką sukelian
čio gėrimo. Herodotas, ku
ris apie 460 m. keliavo po 
Egiptą, tvirtina, kad egip
tiečių miežinis alus veikia 
visai panašiai kaip vynas. 
Netenka stebėtis, kad buvo 
įvesti alaus mokesčiai. 
Egipto alaus ' pramonė 
smuko tikVII amžiuje.

Tokio. —Japonijos parla
mentas paskyrė $33,888,900 
pagalbai pięt-rytų Azijoje 
kapitalistinėms šalims.

Laisvoji
KŪČIOS, KALĖDOS IR 

MŪSŲ KRITIKAI
Kuomet kunigas Mockus 

sakydavo prakalbas, jis do
kumentais įrodinėjo, kad 
Kalėdos buvo žinomos ke
liais tūkstančiais metų pir
ma Kristaus gimimo. Kalė
dos nieko bendro neturi su 
Kristum. Atskiros tautos 
savaip Kalėdas supranta. 
Daleiskime, eglaitės puoši
mas — vokiečių originalas, 
o vokiečių kalėdinis himnas 
nieko n e p r i s i m ena apie 
Kristų. Tas pats ir su mek
sikiečių himnu — nė vieno 
žodžio nėra apie K ristų. 
Anglai, švęsdami Kalėdas, 
eina namas nuo namo ir 
sveikina vienas kitą. Pran
cūzai susirenka į būrius, 
geria, garsiai kalbasi, o 
jaunimas čiūžinėjasi ant le
do. Japonija nėra katalikiš
ka šalis, ir jie apie Kristų 
neturi jokio s u p r a t i mo. 
Bet ir jie tą sezoninę šven
tę švenčia — kaip Saulės 
grįžimą; jie taip pat perka 
dovanas vieni kitiems.

Geroji Kalėdų, puse 
yra ta, kad mes sušelpiau! 
daug pavargusiųjų per lab
daringas draugijas. Aš pats 
kasmet aukoju džiovos 
draugijai, kuri kovoja prieš 
džiovą. Mes jaučiame ir 
žinome, jog tai turėtų būti 
valstybės reikalas, bet ka
dangi mes gyvename tokio
je sistemoje, kur patys sa
vo jėgomis turime apsigin
ti, tai kitos išeities nėra.

KŪČIOS
Užpereitais metais Kūčias 

apvaikščiojau su montellie- 
čiais, o pereitais—su south- 
bostoniečiais. Susirinko ne- 
sakitlingas būrelis draugų, 
ir kiek mes turėjome juoko, 
kuomet prisiminėm, kaip, 
mes Lietuvoje Kūčias ap
vaikščiodavome. Mat, net ir 
Lietuvoj kauniečiai skirtin
gai kūčias apvaikščiodavo 
negu vilniečiai arba suval
kiečiai. Gaspadinės pagami
no ir pritaikė kūčioms mais
tą, o svečiai neatsigėrėjo tais 
skanumynais. Po visko ko
misija pranešė, kad nuo šio 
pobūvio spaudai liko $15.

Bet reikia pastebėti, kad 
tūli draugai, kurie niekuo
met neapleisdavo mūsų pa
rengimų, šiame pobūvyje 
nebuvo. Reiškia, paklausė 
“kritiku.”

v KRITIKAI
Su tais kritikais — tikra 

bėda. Ne tik kad jie ken
kia mūsų judėjimui, bet blo
giausia, kad jie sabotažuoja 
kolonijose pažangų veikimą. 
Ne tokia jau bėda su tais 
kritikais, kurie kritikuoja 
per spaudą, bet didžiausia 
nelaimė — tai vietiniai ka- 
lonijų “kritikai.”

Vienas kritikas (J.D.S.) 
pavertė Kūčias ir Kalėdas į 
kisielių už tai, kad tūlos ko
lonijos surengia vakarėlį ir 
pade monstruoja praeities 
tradicijas. Jis’ pacituoja, 
kaip švenčių proga pasinau
doja visokie apgavikai, ir 
klausia: “Ar čia ne ta pati 
tąsa,.kaip anų apgavikų? 
Kam pasmerkti kitus, kuo
met patys tai darome? Bu
vo laikai, kuomet visa tai 
smerkė, daugelis kovodami 
prieš tuos burtus...”

Kas man nesuprantama, 
tai tas, kodėl “Laisvė” 
spausdino tokį rašinį? Juk 
kritikas kerta “iš peties“ 
ir pačiai “Laisvei,” nes ji 
irgi ragina savo skaityto
jus užsakyti ją savo drau- 
g a m s bei giminėms kaip 
Kalėdų dovaną.

Kritikas užsimerkia abiem 
akim ir nemato skirtumo

Sakykla
tarp Ijlogo ir gero. Jis,tik 
mato, kad visokie apgavikai 
švenčių proga pasinaudoja, 
o nemato, kad “Laisvės” 
užrašymas tam, kuris jos 
neskaito, tai apšvietos spin
duliai. Arba auk o j i m a s 
draugijoms, kurios sugrąži
na žmogui sveikatą, tai ne
apsakoma dovana!

Kritikas sako, kad mes 
seniau prieš tai kovojome. 
Tiesa, buvo laikai, kad mes 
negiedojome Lietuvos him
no ir vengėme liaudies dai
nų. Viskas buvo kraunama 
“ant revoliucijos aukuro.” 
Tai buvo klaida. Jeigu anų 
laikų socialistai būtų apėmę 
ir tautinę dirvą, tai aišku, 
kad tokio vardo, kaip “san- 
dariečiai,” mes nebūtume' 
girdėję.

Pusė bėdos su tais kriti
kais, kurie kritikuoja per 
spaudą; didžiausia bėda su 
tais kurie kritikais, kurie 
per spaudą nepajėgia, o pa
ralyžiuoja vietos veikimą.

Pavyzdžiui, Montelloj bu
vo du parkai; vienas vadi
nosi sutrumpintai Tautiš
ku parku, o kitas—Romu
vos, kuri kontroliavo para
pija. Tautiško parko jau 
nėra, o Romovos parką pa
rapijiečiai perleido politi
niai spalvuotam žmogui. Ar 
žinote, kad, kuomet ren
giam spaudai pikniką Ro
movos parke, tai mūsų “kri
tikai” ne tik kad neina į 
pikniką, bet ir kitus agituo
ja neiti?

Montellioj yra geriausia' 
dirva pažangiam veikimui 
Naujojoj Anglijoj. Ji turi 
puikų namą ir gana skait
linga veikėjai. Publika 
gausiai lanko parengimus. 
Tik bėda, kad montelliečiai 
pasidalinę į dvi stovyklas, ir 
tas pasidalin imas baisiai 
kenkia pažangiam vietos 
judėjimui. Čia nestinga kri
tikų, ju yra daugiau negu 
ant rankos pirštų, ir jie vi
si skirtingai matuoja poli
tinį veikimą.

Žinoma, tie kritikai yra 
geri žmonės, bet tu turi elg
tis taip, kaip jis protauja: 
kitais žodžiais., — jo veiklos 
sferoje. Nedaug, bet yra 
keletas, kurie nieko negali 
sukurti, o nori stovėti pir
mose eilėse ir vadovauti vi
siems kitiems. Jaunutis

Einšteino pažintys
Albertas Einšteinas ne

teikė didesnio dėmesio savo 
išorei ir dažnai būdavo ne- 
perdaug rūpestingai apsi
rengęs. Kartą Niujorke jis 
atsitiktinai sutiko vieną sa
vo pažįstamą.

—Ponas Einšteine, — ta
rė pasisveikinęs pažįstama
sis, — jums būtinai reikia 
įsigyti naują paltą, nes apie 
šitą, kurį jūs dabar dėvite, 
negalima pasakyti, kad jis 
nebūtų gerokai apsitrynęs.

—Kuriam reikalui? Juk 
manęs čia, Niujorke, niekas 
nepažįsta, — nesutiko Ein
šteinas.

Po kelerių metų Einštei
nas vėl sutiko senąjį savo 
pažįstamą. Didysis moksli
ninkas tebenešiojo tą patį 
nudėvėtą paltą. Ir vėl pa
žįstamasis padarė jam dėl 
to pastabą.

—Kuriam reikalui? —vėl 
prieštaravo Einštenas. — 
Juk mane čia kiekvienas 
pažįsta!

Kairas. — G. A. Nasse- 
ris, Jungtinės Arabų Res
publikos prezidentas, ragi
na visus musulmonus laiky
tis vieningai. Musulmonų 
arabų šalyse yra arti 100,- 
000,000. 

F •. .. i



Dar iš Santiago, Čilės
OPERA

Dabar, jau apsirūpinęs 
Santiagos žemėlapiu, nebi
jau paklysti. Vaikščioju 
plačiau po miestų. Atsidu
riu Augustino ir McKeever 
gatvių sankryžoje. Pietry
tiniame kampe matau dide
lį mūrinį pastatų su graikų 
styliaus marmurinėmis ko- 

' lonomis. Užrašas sako: “Te" 
atro Municipal” (Miesto 
Teatras). Šį vakarų bus 
opera “La Traviata.” Su
mokėjau 2,500 pesų už bi
lietų ir grįžtu į viešbutį pa- 

i ilsėti, nes Jau nusikuoklinė- 
jau. Dabar ketvirta vai. po
piet. Opera pradės kaip 8. 
Džiaugiuosi gavęs proga 

' pamatyti ta puikų meno kū
rinį.

Atvykau pusvala n d ž i u 
anksčiau, kad turėčiau pro- 

’ gų pasidairyti po svetainę. 
Puiki. Jinai talpina apie 

. 1,000 žmonių. Sėdynėse tu
ri būti prieš pradedant vai
dinimų. Vėliau atvykusieji 
turi laukti prieangiuose ak
to pabaigos.

Pirm negu šviesos užgeso, 
dairausi. Visur artistiškai 
papuošta. Sienas dengia 
tamsiai rusva aksomo spal
va su aukso spalvos dekora
cijomis. Svetainę gaubia 
palšai mėlynos spalvos 
skliautai, kuriuose randasi 
daugybė artistiškų piešinių. 
Vienur matai angelų su ar- 
pa, kitur karžygį, klūpantį 
prieš išdidžiai sėdinčia da
mų paauksuotoj kėdėj,

ko kitos nemoka, 
gal ir nemoka pa- 
tokių gražių auto- 
kaip mes, šiaur-

tančius įsimylėjusiųjų šir- 
j dis.

Žmonių pilna svetainė. 
Šviesos pradėjo gesti. Pasi
darė įtemptai laukiančioji 
tyla. Išėjo orkestro diri- 

» gentas. Audringi delnų plo
jimai nutarškėjo, ir tykiai, 

. tykiai švelnutėliai orkestro 
garsai suaidėjo. Iš pradžių 
Verdi muzika labai, labai 
švelniai ka tai bylojo klau
sytojams; vėliau griaus
mingai sugaudė, skelbdama 
publikai kų tai didingo ir 
sielų jaudinančio. Ve ir 
artistai pasirodo. Jų cha- 

» rakterių nepagavau, ka
dangi jie buvo ispaniški ar 
itališki ir nestrigo į atmin
tį. Artistai nebuvo pasau
linio masto, tačiau Pietų 
Amerikai jie gerai žinomi.

Violeta buvo aukšta, liek
na, juodplaukė moteris. Sa- 

. vo gerai išlavintu, sidabri
niu balsu žavėjo publikų. 
Alfredo (tenoras) buvo lyg 
per žemo-ūgio dėl Violetos, 
bet ir jis puikiai dainavo. 
Tačiau basas, Alfredo tė
vas, tiesiog žavėjo publikų. 
Publika sustojus šaukė 
“Bravo! Bravo!” ir savo 
aplodismentais vėl, ir vėl, ir 
vėl iššaukė jį ant scenos po 
kiekvieno akto.

Kad aš ir nesu muzikos 
žinovas, tačiau “La Travia
ta” tiek net ir mane suža
vėjo, jog aš pasijutau tame 
savo jaunatvės pasaulyje, 
kurio rožių spalvos horizon
tai visuomet tave vilioja. 
Tuomet jautiesi, kad sau 
takų praskins! per girias ir 
raistus, kad nugalėsi visus 
priešus, pastojančius tau 
kelių į šviesesnį rytojų, ir 
kad pertvarkysi pasaulį pa
gal savo, tuo laiku geriau
sių, numatytų planų.. Grį
žau į viešbutį puikioj nuo
taikoj.

LUCIJOS KALNELIS
Saulėtas sekmadienio ry

tas. Lapkričio pavasarinė 
saulutė., slinkdama šiauri
niu dangaus skliautu, švel- 

i niai šildo. Pievos žaliuoja,

medelynai savo pavasari
nius pumpurus sprogdina, 
gėlės žydi. Ramu ir gera 
čia, Mapocho upės pakran
tėj, tik truputį liūdna, kad 
esu taip labai toli nuo savo 
namų ir šeimos. Čia, kaip 
ir Limoje, bažnyčių varpai 
irgi šaukia “griešninkus” 
ateiti ir suvesti savo nuodė
mių sąskaitų. Bet čia šian
dien jie manęs neviliojo į 
savo apytamsias narvas ir 
švankia atmosferų. Aš pa
sirinkau Lucijos kalnelį, sa
vo viršūne įsistiebusį virš 
aukščiausio bažnyčios bokš
to ir skendėjantį saulės 
spindulių beribėje.

Ten, netoli Mapocho upės 
pakrantės, kur j u n g i a s i 
garsioji Avenida O’Higgins 
su Balmaceda, randasi Lu
cijos kalnelis. Jis kažkaip 
atsiskyrė nuo aukštųjų An
des sniegakalnių ir, lyg pa- 
klydęs avinėlis, atsibastė 
Mapocho upės lankomis net 
į patį Santiagos miesto vi
durį. Jo viršūnė pusantro 
tūkstančio pėdų dangaus 
mėlynėj. Jo šonai skardūs.

Kaip kiekvienas žmogus, 
taip ir tauta moka ka nors 
sukurti, 
Čiliečiai 
gaminti 
mobilių,
amerikiečiai. Bet stebėtinai 
gražiai jie mokėjo iš to 
s k a r d ž iakalnelio sukurti 
gražiausia parkų. Jie apipy
nė tų kalnelį vingiuotais

o takais, jo skardesnėse vieto- 
dar kitur kapriznus cheru-jse išskaptavo uoloje laipte- 

I binukus, šaudančius sidab-!lius, ir lėkštesnėse vietose 
rinėmis vilyčiomis ir vars- aikšteles aptvėrė, apsaugai

metų pagimdė, mano su
pratimu, ne dievų, 6 jaut
rų ir akylų tų laikų sociali
nį reformatorių. Ta statu
la apie 200 pėdų aukščio, 
jos granitiniame pjedestale 
niša, kur randasi altorius, 
na, ir karbonka a u k o m s.-

Kiek žemėliau, šiaurinėj 
kalnelio dalyj, lėkšt e s n ė j 
vietoj randasi valgykla su 
dideliu kiemu ir stalais po 
brezentinėmis uždangomis. 
Iš ten, pietaudamas, matai 
vaidentuvę krečiančių gam
tos panorama. Lucijos kal
nelis siekia apie pora tūks
tančių pėdų aukščio, tačiau 
jis Cristobalui tik iki pečių. 
Cristobalas tik iki žemos 
pajuostės ana tiems Andes 
kalnyno mandrapypki a m s 
su snieguotomis kepurėmis. 
Į šiaurvakarius Cristobal 
pašlaitės nusitęsia ir susi
lieja su upės Mapocho šiau
riniu krantu, kuris seka 
Mapocho iki Pacifiko. Va
karinis krantas — Mapo
cho klonis. Jis mirga, lyg 
didžiulis blynas, nustatytas 
tūkstančiais avilių: vieni 
mažesni, kiti didesni, ir ne- 
kurie jų dešimt aukščių na
mai.

To bityno gatvių tinklas, 
kuris atrodo lyg voratinklis, 
pina visa Santiago į didžiu
lę gyvenimo juosta. Šen ir 
ten industrinėse miesto sek
cijose matosi dūmtraukiai. 
Jie stiebiasi virš kitų pa
stabi ir savo dūmų juoste
lėmis raižo dangaus mėly
nę. Visas miesto tinklas 
nusagstytas žaliais parkais,

nuo nukritimo, stipriomis 
tvorelėmis. Tas sudaro lyg 
balkonų kalnelio šonu o s e , 
nuo kurių miestas matosi 
kaip ant delno. Tose aikš
telėse randasi prūdeliai, ap
statyti marmuro statulo
mis, fontanais ir akmeni
niais balvonėliais, kurie da
ro “čiur - čiur” į prūde
lius. Vingiuotų takelių pa
šaliais įvairūs tropiški krū
mokšniai, pasipuošę įvairia
spalviais žiedais. Tarp jų 
sėdynės, kur pavargęs ga
li pailsėti, arba tykų, vaka- 
mi jaunuoliai gali pąsimy- 
luoti.

Sužavėtas puikiais to par
ko papuošalais ir sielų jau
dinančiais Santiago miesto 
vaizdais, nė nepajutau, kaip 
atsidūriau kalno viršūnėj. 
Tačiau dėmesys, pradėjo at
slūgti, nes buvau pavargęs. 
Nuovargis atbukina žmo
gaus jautrumų ir jo žvalgos 
aštruma, v

Saulutė krypo į popietį. 
Ėjau pietauti. Dar norė
čiau pasidžiaugti puikia 
Santiagos išvaizda nuo kal
nelio, bet į šiaurrytį matosi 
kalnelis Cristobal. Jis 
aukštesnis, nuo jo daugiau-savo iniciatyva 
matysis. Ten eisiu rytoj.

CRISTOBAL KALNELIS
Cristobal yra per status, 

kad padarius jame parką. 
Tik pusiaukelėj į viršūnę 
randasi lėkštesnė vieta, ku
rioj yra įsteigtas žvėrynė- 
lis. Iš pietinio šono negali
ma pėsčiam užeiti. Labai 
status. Į jį keleivius traukia 
vagonėliais plieniniais ly
nais. Kainuoja pusantro 
amerikoniško cento. Ima 20 
minučių užvažiuot. -Ant 
viršaus plokš tesnė vieta, 
kur randasi traukinėlio sto
tis; bet ir tai dar ne pati 
viršūnė. Dar reikia lipti 
apie 500 pėdų vingiuotu 
taku akmenyje iškapotais 
laiptais. Beveik pačioje vir
šūnėje kokio tai šventojo 
koplytėlė, o pačioj viršūnėj 
statula .dievo motinos, kuri 
prieš beveik du tūkstančius

Ką nuveikė Urugvajaus Lietuvių 
Centras 1960 metais

PASTOVUS CHORAS
Urugvajaus Lietuvių 

Centras išlaikė punktualiai 
chorų, kuris per visus me
tus atidainavo mūsų Cent
ruose ir svečiuose. Palinks
mino žmones su naujomis 
dainomis, solo, duetais, ir, 
be to, įdainavo atminčiai 
plokšteles, kaip ir kitais me
tais.

BALETAS
Sudarytas iš mažyčių ir 

didesnių, per visus metus 
baletas statė mūsų Centruo
se ir bendruose parengi
muose baleto šokius su labai 
didelėmis pasekmėmis.

JAUNIMAS
Šias metais jaunimas su

būrė aplink save didelį skai
čių jaunimo, padarė puikius 
išvažiavimus (iškylas), su
stiprino laikraštyje “Darbe” 
Jaunuolių Skyrių (“Rincon 
Juvenil”), ir reika pažymė
ti, kad išleido atskirai “Rin
con Juvenil” kelis specia
lius numerius ir dabar da
lyvauja Jaunimo Skyriuje 
“Darbe.” Be to, jaunuoliai 

atšventė 
Moters Diena ir pastatė 12 
specialių parengimų. Taip 
pat jaunuoliai prisidėjo prie 
organizacinių paminėjimų, 
k. a. Tarybų Lietuvos Dvi
dešimtmečio, organizavo ir 
dalyvavo “Darbo” 25 metų 
jubiliejuje.

Šiais metais, pirmu sykiu, 
jaunimas įstojo scenoj su 
gerai organizuotu Jaunuo
lių Choru.

MINĖJIMAS TARYBŲ 
LIETUVOS XX-MEČIO •
Urugvajaus Lietuvių 

Centras ir “Darbas” at
šventė sekančioje formoje: 
Liepos 21-mų dienų Urug
vajaus lietuvių koloni
jų sveikino lietuviai ir drau-i 
gai d r u g v a j iečiai per 
radijo bangas CX 46 (Radio 
America), nes tų dieną bu
vo transliuojama specialiai^ 
kur, tarp kitų, kalbėjo ad- 

aikštemis ir plačiomis me
delynų alėjomis. Jis atrodo 
lyg jaunamarte, pasidabi
nus rūtomis. Ten į pietry
čius Mapocho vaga vingiuo
ja į Andes kalnynų. Ten 
baigiasi civilizacijos ženk
lai. Ten niūkso pasistiebę 
virš debesų snieguotų kal
nų viršūnės. Ten jau ne 
žmogaus., bet gamtos kūry
ba. Jie tokie milžiniški ir 
didingi, kad žmogaus kūry
ba atrodo tik skruzdėlynas.

Man bepietaujant, ta di
dingoji, vaidentuvę krečian
ti gamtos panorama tiek 
mane sužavėjo, jog aš net 
ir vagy t pamiršau.

Buvau manęs rytoj dar 
plačiau pavažinėti po San
tiago ir daugiau su miestu 
susipažinti, bet nuo šio kal
nelio aš mačiau visų ta did
miestį kaip ant delno. Va
žinėdamas ten žemai po tų 
skruzdėlynų negi daugiau 
ka matysi, jei bent smulk
menas: muziejus, teatrus ir 
naktinius klubus. Bet tai 
manęs jau nedomina.

Taigi, nutariau rytoj 
skristi per tų snieguotų 
Andes kalnynų į Argentina, 
Buenos Aires link. Lėktuvas 
skrenda į Buenos Aires 
kaip 4:30 vai. popiet. Skri
sim tiesiog į rytus ir į at
slenkančių naktį. Prarasim 
vienų valanda dienos švie
sos. Bet visgi dar jos liks 
apie suvirš pora valandų. 
Bus įdomu pasižvalgyti po 
tų paslaptingų. Pietų Ame
rikos kontinentų.

Bevardis
Santiago, X-6-60 

Vaiky maisto gamyba
Vaikų maisto gamyba 

auga kartu su jų gimimų 
padaugėjimu

Vaikų maisto pardavi
mas pasiekė rekordų, dau
giau negu $300,000,000 ver
tės 1958-tais metais, ir ga
mintojai tikisi eventuališ- 

vokatas Garcia M o y a n o , kai pasiekti $500,000,000 į 
metus, pagal Edwardo J. 
Jordan, prezidento Beech- 
Nut Life Savers, Inc., ap
skaičiavimų.

Pakilimas rišasi su aukš- 
_ _ ,tesniu gimimų skaičiumi; 

ma, kur visa eilė kalbėtojų taip pat pakilimas naudoto-

žurnalistas Carjos Borche 
ir kiti. Buvo taip pat trans" 
liuojamą labai graži lietuviš
kų dainų programa. Liepos 
23 d. atsibuvo didelis aktas 
su puikia ir didele progra-

pasakė kalbas lietuviškai ir 
ispaniškai, kurie vėliau, 
baigiant aktų, buvo apdova
noti nuo Urugvajaus Lietu
vių Centro su labai gražia 
knyga Nemuno Krantai (A 
orillas del Niemen). Liepos 
24 d. pirmiausiai kino te
atre “Universitario” buvo 
suruoštas filmų aktas: Ta
rybų Lietuvos dokumentalis. 
gyvenimas ir Urugvajaus 
Lietuvių Centro delegacija 
lankosi Lietuvoje 1956 m. 
Vėliau demonstratyviai bu
vo padėtas vainikas prie 
paminklo generolo Gervasio 
Artigo, kovotojo už Urug
vajaus laisvę.

- RADIJAS
Kassavaitiniai pusvalan

džiai buvo atšvęsti lietuviš
kai radijo bangomis per CX 
46 (Radio America), ir jau 
sukako 14 metų. Sukaktu
vėse buvo dainų koncertas, 
kurį atliko Urugvajaus Lie
tuvių Centro choras. Kal
bėjo visa eilė kalbėtojų nuo 
mūsų organizacijų ir sve
čiai.

“DARBO” JUBILIEJUS
“Darbo” jubiliejus prasi

dėjo spalio 15 d, ir tęsėsi 
iki 23 dienos, dalyvaujant 
keturiolikai delegatų nuo 
Brazilijos ir Argentinos lie
tuvių.

Šventė buvo organizuota 
tokioje formoje: Spalio 15 
d. —r didelis “Darbo” ak
tas, kuriame kalbėjo eilė 
oratorių. Kitomis dienomis 
buvo rodomi filmai ir dele-, 
gaeijos susipažino su Urug
vajaus lietuviais, apsigyve
nusiais toliau nuo Montevi- 
dejaus miesto.

Uždarant jubiliejų vėl bu-: 
vo suruoštas grandiozinis1

aktas su visomis geriausio
mis meninėmis pajėgomis. 
Buvo kovota iškeltu obalsiu: 
“Už penkiolikų tūkstančių 
pesų “Darbo” vajui, kuris 
tapo sukeltas su kaupu.

BENDRI VAKARAI
Urugvajaus Lietuvių 

Centras suruošė du puikius 
folkloro vakarus su drau
giškomis organizacijomis — 
Maksimo Gorkio, Jugosla
vų ir Armėnų, kurios kiek
viena pasirodė su savo ge
riausiomis meninėmis jėgo
mis.

NAMO REMONTAS
Urugvajaus Lietuvių 

Centras šiais metais pada
rė didelį remontų oklektyvi- 
nėmis jėgomis.
TRADDICINĖS ŠENTĖS

Kaip tradicinės šventės, 
mūsų kolonijoje buvo at
švęstos Joninės, Petrinės, 
Oninės ir kitų vardų.

Urugvajau lietuviai šiuo
se visuose aktuose dalyvavo 
masiniai.

KURSAI
Lietuvių kalba yra dėsto

ma vaikams, jaunimui ir 
suaugusiems—šeštadieniais, 
ketvirtadieniais ir pirma
dieniais.

Rusų kalba yra dėstoma 
penktadieniais.

(“Darbas” )

jo įplaukų leidžia tėvams 
daugiau pirkti komerciniai 
prirengtų produktų, jis sa
ko.

Auga skaičius ir senų 
žmonių, kurie naudoja, val
go vaikų maistų.

Jordan tiki, kad maisto 
pardavimas pakils, kuomet 
gimimų skaičius dikčiai pa
kils. Pakilimų vaikų , skai
čiaus jis numato ir moterų 
gimdymo amžiaus pakili
me nuo 18 iki 24 metų. Šita 
amžiaus grupė siekia arti 
85-to procento gimstančių 
vaikų šioje šalyje Dabar 
jau yra arti 20,000,000 mo
terų šito amžiaus grupėje. 
1968 m. jos pasieks 23,000,- 
000, o 1978 m. bus arti 32,- 
000,000. Didelis vaikų 
skaičius bus 1966-78-tais 
metais. Per tų periodų gims 
75,400,000 vaikų. Na, o 
1946-58 m. periodas davė 
tik apie 50,800,000 gimimų, 
priskaitant 4,300,000 1958 
metų.

Vaikų maisto pardavi
mas 1947 m. buvo arti 
$190,000,000. Bėgyje 10-ties 
metų vaikų maisto parda
vimas paaugo arti 45 pro
centų, kuomet vaikų gimi
mas padaugėjo tik apie 10 
procentų. Tai taip . aiškina 
Jordanas.

Praeita vasarų “T h e 
New York Times” buvo su
rengęs gimnazijos (High 
school) studentams forumų 
gimdymo kontrolės klausi
mu. Tame forume dalyvavo 
ir viešnia iš Indijos; ji sa
ke, kad kiekviena moteris 
gali gimdyti po aštuonetą 
vaikų.

Kuomet mūsų Amerikos 
moterys, 32 milijonai pa
sieks gimdymo amžių, ir jos 
višos, pagal tos moters pa-

Žinios iš Lietuvos
KOKIA SKAMBĖS 

ESTRADINĖ MUZIKA?
Vilnius. — Nepaprastai 

išaugo estradinių orkestrų 
skaičius. Be dviejų Kaimo 
ir Vilniaus profesionalinių 
estradinių orkestrų, visuo
se respublikos kampeliuose 
susiorganizavo įvairaus dy
džio ir įvairaus meistrišku
mo jauni saviveikliniai ko
lektyvai. Kokiu keliu jie 
žengs, kokių muzika propa
guos priklauso nuo vadovų 
pasiruošimo, nuo jų muziki
nio išsilavinimo ir skonio. 
Siekiant pkelti estradinių 
orkestrų vadovų kvalifika
cijų, nukreipti jų darbų tei
singa kryptimi, Respubliki
niai liaudies kūrybos namai 
kartu su LTSR Kompozito
rių .sąjunga Vilniuje pradė
jo estradinių orkestrų va
dovų seminarų.

Iš respublikos miestų ir 
rajonų suvažiavę estradi
nių orkestrų vadovai dali
nasi darbo patyrimu, mo
kysis instrumen t a v i m o, 
harmonijos, išklausys nau
jos estradinės muzikos kū
rinius. Teoriniams ir prak
tiniams seminaro užsiėmi
mams vadovauja LTSR nu
sipelnęs meno veikėjas E. 
Balsys, LTSR nusipelnęs 
artistas Ch.
muzikologas V. Karpavi
čius, Respublikinių liaudies 
kūrybos namų vyr. meto
distas V. Barkauskas ir kt.

Seminaro) metu klausyto
jai taip pat susipažins su 
profesionalinių ir geriau
sių Vilniaus ir Kauno mies
tų saviveiklos estradinių 
orkestrų darbu.

(“Tiesos” inf.).

Potašinskas

TOKIA BUVO 
VYŽUONŲ PARAPIJA

UTENOS rajonas.—Su
radau archyve įdomų 1932 
metų dokumentų. Tai — 
Vyžuonų parapijos klebono 
Jono Mileikos ataskaita Pa- 
nevėžo vyskupijai. “Turiu 
garbės atsakyti, — rašė 
klebonas, — kad daugiau 
vaikų pradeda lankyti mo
kyklas. Iš mano parapijos 
gimnazijas lanko 15 vaikų, 
o keturi eina į universitetų. 
Į parapijų ateina 150 laik
raščių.”

Štai ir visi “kultūros lai
mėjimai,” kuriais galėjo 
pasigirti kunigas!

Kaip puikiai šių dienų 
tikrovės paly g inimas su 
šiuo dokumentu parodo di
džiulius pakitimus, kurie 
įvyko šiame Utenos rajono, 
kampelyje Tarybų valdžios 
metais. Neišmatuojamai iš
augo kaimo darbo žmonių 
kultūra. Antai, “Vyžuonų” 
kolūkyje yra vidurinė mo
kykla, kurioje mokosi 360į 
vaikų. 54 jaunuoliai ir mer
ginos mokosi aukštosiose 
mokyklose, o kiek jų baigė 
universitetų ir įvairius in
stitutus! Apylinkėje šim
tui gyventojų tenka 87 laik
raščiai bei žurnalai. Čia 
veikia kultūros namai, kol
ūkiečių namai elektrifikuo
ti, daugelis gyventojų turi 
radijo imtuvus ir televizo
rius. , Z, Vainius 

sakymų, gimdys po aštuo
netų vaikų, tai už kiek mi
lijonų dolerių tada reiks 
gaminti vaikiškų ii’ seneliš- 
kų košelių?

Kas sulauks 1978 metų, 
tam reiks pasišaukti astro
nomų suskaičiuoti
kiekį ir kiek jiems reiks 
gaminti tonų visokio mais
te, ir kokiais vežimais reiks 
pristatyti jį į pardavimų 
vietas. J. N.

vaiku
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PRALENKTA DIENA
Pradžioje atrodė, kad už- 

simota nemaža: M. Melnik 
kaitės vardo kolektyvas bu
vo pasižadėjęs metinį planų 
įvykdyti iki gruodžio 25 d. 
Darbas sekėsi. Gamyboje 
atsirado patobulinimų, ir 
darbininkai nutarė peržiū
rėti savo įsipareigo j i m ų . 
Pasižadėta metinę užduotį 
įvykdyti dar dešimt dienų 
anksčiau — iki gruodžio 15 
dienos.

Įtemptai dirbo kolektyvas.
Gruodžio 13 d. įmonės 

ekonomistė O. Medely tė pa
skaičiavo ir pranešė:

—Metinė u ž d u o t is jau 
įvykdyta!

Ir naujausio įsipareigoji
mo viena diena pralenkta. 
Nuo gruodžio 14 d. M. Mel- 
nikaitės vardo fabrikas pra
deda dirbti 1961 metų są- 
skaita. Iki Naujųjų metų 
įmonės kolektyvas numato 
pagaminti produkcijos dar ' 
už milijonų rublių.

(“Tiesos” inf.)

DAINŲ IR ŠOKIŲ 
ANSAMBLIS 

APYLINKĖJE
Pandėlys. — Papilio apy

linkės kultūros namų meno 
saviveiklos d a y v i a i gavo 
gražių dovanų — liaudies 
instrumentų komplektų ir 
tautinius rūbus. Čia susi
organizavo liaudies dainų 
ir šokių ansamblis. Tai pir
masis tokio pobūdžio savi
veiklinis kolektyvas rajone. 
Jame dalyvauja daugiau 
kaip šimtas dainos, liaudies 
šokių bei muzikos .mėgėjų.

ĮMONĖS SUKAKTIS
PANEVĖŽYS.—-Prieš 20 

metų buvo paleistas Pane
vėžio cukraus fabrikas. Pęr. 
tų laikų jis išaugo į kombi
natų. Anksčiau fabrikas ga
mino nedidelį kiekį cuk
raus ir dirbdavo tik kelis 
mėnesius, šiuo metu cuk
raus gamyba padidėjo kele
riopai. Be to, išaugo di
džiuliai išspaudų džiovyk
los, dirbtuvių; sandėlių kor
pusai ir gyvenamieji namai. 
Kombinato tarybinis ūkis 
“Nevėžis,” sėkmingai vys
tydamas mėsos ir pieno ga
mybų, zonos kolūkius taip 
pat aprūpina puikios koky
bės cukrinių runkelių sėkla.

Kartu su kombinatu išau
go ir žmonės. Įmonė di- 
didžiuojasi savo specialistais, 
novatoriais. Šaltkalvis^ J. 
Rozis, stalius A. Milaševi
čius, Radišauskas, Astikas, 
ipžinieriai Pamparas, Paš
kevičius ir kiti žinomi mies
te ir respublkoje. Daug ge
rų specalistų, iša u g u s i ų 

į cukraus kombinate, šiuo 
metu dirba jaunesnėse Pa
nevėžio mic;st-o ir kitose 
įmonėse. T. Vievesis

ŠIAULIEČIAI — KUBAI 
. Šiauliai. — Nemaža mė

sos kombinato produkcijos 
eksportuojama į užsienį. Į 
Vengrija ir Rumunijų 1960 
metais išsiųsta daugiau 
kaip 50 tonų šaldytos 
paukštienos, į Čekošlovaki- 
jų, Vokietijos Demokratinę 
Respublikų ir Olandiją — 
keli šimtai tonų -lietuviško 
bekono. Daug mėsos gami
nių eksportuojama į Lenki
ją, Bulgariją, Austriją ir 
Prancūziją.

Neseniai mėsos kombina
to darbininkai pakrovė į 
vagonų 20 tonų kiaulienos 
taukų. Jie keliaus į Tolimą
ja Kubų. Iki Naujųjų metų 
į Kubų buvo išsiųsta .60 to- j 
nų kiaulienos taukų. J

»
»
r

i
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ŽINIOS IŠ UETUVOS 
VILNIAUS 

UNIVERSITETO 
^MOKSLININKŲ DARBAI

4 VILNIUS. — Valstybi- 
nio V. Kapsuko vardo uni
versiteto dėstytojai ir pro
fesoriai, be jaunųjų specia
listų paruošimo, atlieka di
delį mokslinį darbą.

TSKP istorijos dėstytojų 
kolektyvas nagrinėja darbo 
žmonių kovos dėl Tarybų 
valdžios įkūrimo • Lietuvoje 
klausimus. Vyr. dėstytoja 
J. Andriušaitytė ruošia dar
bą apie darbininkų klasės 
kovą Lietuvoje 1907 - 1910 
metais. Kandidatinę diser
taciją apie Lietuvos Komu
nistų partijos strategiją ir 
taktiką kovoje su fašizmu 
1926-1940 metais parašė 
vyr. dėstytojas I. Liamper- 
tas. Vyr. dėstytojas B. Su-' 
davičius savo mokslinius 
tyrinėjimus paskyrė Lietu- broliui Lietuvoje. Pasiuntė 

jam ir knygų į Lietuvą.vos KP kovai už darbinin
kų klasės vienybę 1934 - 

*1937 metais. Didelę mono-

St. Petersburg Fla.Brockton, Mass
Jau buvau rašęs, kad per Iš mūsų LLD 45 kp. veiklos 

Gal nėra nei vienos LLD 
kp., kuri susilygintų su mū
sų garbingąja 45 kp. Štai 
čia noriu parašyti mūsų 
metinio susirinkimo tari
mus ir mūsų užsibrėžtą pla
ną veikimui 1961 metais.

Naujuosius Metus buvau j 
negrų bažnyčioje politinių 1 
kalinių reikalais. Dabar 
gavau nuo jų labai prielan
kų laišką. Rašo, kad atsi
lankymas sujaudino jų vi
sų širdį. Dėkoja man ir ma-

So. Boston, Mass.
Minia apmušė nacius

The Saxon teatre rodo
mas filmas “Exodus”, ku
riame vaizduoja žydų tau
tos istoriją ir Izraelio vals
tybės įsikūrimą. Amerikos 

, hitlerininkai, kuriems va
dovauja George L. Rock-

sūnaus, sesers Pučkorienes 
ir kitų draugų bei pažįsta
mų . Jomis buvo prikrau
tos dvi automašinos.

Onos Dargienės palaikus 
plydėjo 50 automašinų, ku
pinų palydovais.

Lietuvių Tautinėse kapi
nėse, prie velionės karsto 
susirinko apie du šimtu

no artimiems už pagalbą Pirmiausia tai, kad įvyk- well, ruošė pikietavimą. žmonių. Kapinėse trumpai 
persekiajamiems, kurie yra dėme svarbiausią tarimą, Apie tai buvo sužinota. Su- Kalbėjo laidotuvių vedėjas 
kitos rasės žmonės. tai pasveikinant Laisvės 50 sirinko masinė žmonių de- K. Bukauskas ir giminių 1

------- • metų jubiliejų su $500.00.1 mostracija prieš hitleri- vardu išreiškė padėką kars-;
“Laisvės” ir “Vilnies” Sveikiname su dešimke už ninkus. Policija sako, kadito nešėjams, gelių aukoto-, 

skaitytoja H. Rindzevičienė kiekvienerius metus. demonstracijoje buvo apie j jams ir visiems dalyviams, ■ 
susirgo ir turės pasiduoti | Kitas svarbus tarimas, tai110,000 žmonių. Turėjo pla- kapinių admnis.racinio ’

“Laisvės” ir “' 
skaitytoja H. Rindzevičienė kiekvienerius metus. demonstracijoje buvo apie i jams h* visiems dalyviams

operacijai. Tai ;
spaudos skaitytoja. Ji per
skaičius laikraščius ir LLD 
knygas duoda kitiems pasi
skaityti. Linkiu jai greitai 
pasveikti.

nuoširdi paremti mūsų centro kny- katus su nacių vadų var
gų fondą su 100 dolerių. Tai dais. Aiškino ____ ..
gražus pavyzdys kitų kolo- žvėriškumus Antrojo pa- 
nijų kuopoms. | saulinio karo metu.

Kada hitlerininkai pasi-

------ - tos gairės mūsų veikimo 
Julia Stigienė, kuri ilgai11961 m., būtent: turėsime 

sirgo, jau pasveiko. Ji at- net 30 įvairių pobūvių. Ne- 
kuriuos jau įvykdėme, kaip 
tai pradedant naujus me
tus su .mūsų susirinkimu ir 
skaniais pietumis, kuriuos 
mūsų geros draugės patie
kė; antras parengimas

sinaujino “Laisvės” prenu
meratą ir atnaujino savo

1960 metais pas mus mi-
grafiją apie Lietuvos Ko- pg 47 lietuviai. Iš jų 2 buvo , įvykdytas sausio 13 d., taip-
munistų partijos kovą už i “Laisvės” skaitytojai. Ne- gi davė geras pasekmes. O 
lietuvių tautos nacionalinę mažai mirusių buvo laisva- dabar tai seka jau pirmiau
nepriklausomybę 1933-1940 juaniai — neidavo į bažny- garsintas rodymas iš Tary- 
metais ruošia TSKP istori- • čia. Bet iiems mirus, žmo-ibr. Tjpf.uvns cautii svarbiu 
jos katedros 
K. Novickas.

nijų kuopoms.
Taipgi metiniame mūsų ’ 

susirinkime likosi nustaty- j rodė, minia juos puolė, mė
tė kiaušiniais, tomatomis ir 
kai kuriuos apkūlė. Tik po
licija nacius išgelbėjo. Vie
tos laikraščiai rašė, kad po 
to penki hitlerininkai lėk
tuvu išsiskubino į New 
Yorką.

Teatras “Saxon” yra 219 ! 
Tremont St. Veikalo rody-1 
mas prasideda 2 vai. po pie-' 

ir 8 vai. vakare.
Goo. Shimaitis

tu

; čia. Bet jiems mirus, žmo-įbų Lietuvos gautų svarbių 
vedėjas doc. nos ar vaikai palaidojo juos filmų.

religiniai. Mano supratimu,----- . . i —&------ —*------- 1—........ , Filmų rodymai atsibus
Dešimtis metų nagrinėja j tai negerai, nes taip elgian- sausio. 29 ir vasario 2 vaka- 

mirusiojo rais kaip 7 vai., Laiškane- 
1 šlu svetainėj, 314 15th Avė. 
So.

Kiek jau teko sužinoti, 
filmai labai gražūs, nes d. 
Grybas, praėjusią vasarą 
lankydamasis Lietuvoj, pa
rinko gražiausius. Užtikri
name, kad visi atsilankę 
būsite patenkinti.

Taipgi vasario 27 įvyks 
j vadinaųių 

žemės apdirbimo mininke L. Bekešienė, už- slides (nejudomos, betnatū- 
ralėmis spalvomis, platų1 
vaizda parodančios nuo- 
tiaukos). Rodys Dr. Sta
nislovai tis, o jo žmona d. 
Stanislovaitienė aiškins gy
vu žodžiu. Nei vienas ne
praleiskite progos pamaty
ti šiuos filmus ir slides. Bi
lietus galite pasipirkti iš 
anksto pas LLD narius, 
arba atsilankę galėsite pa
sipirkti prie durų. Apie ki-| 
tus mūs pobūvius vėliau 
matvsite dienraštv Vilnv ir

kalbų, literatūrų ir istori-! tis paneigiama 
jos katedrų kolektyvai. Lie
tuvių literatūrinę kalbą 
XVI šimtmetyje tyrinėja 
ruošiamoje monografij oje 
doc. J. Palionis. Įdomūs yra 
doc. Z. Zinkevičiaus tyri
nėjimai lietuvių kalbos vo
kalizmo vystymosi klausi
mais. Prof. B. Pranskus 
ruošia monografiją, skirtą 
lietuvių proletarinei litera-i valdyba 1961 metams: pir- rodymas taip 
turai. “Ž'—• • ’ t ~ ~ 1' • 1
įrankiai Lietuvoje XVIII- 
XIX amžiais” — taip pava
dino savo monografiją isto
rijos mokslų kandidatė P.
Dundulienė.

įsitikinimai.
Geo. Shimaitis

Rochester, N. Y.
Iš Moterų Klubo veikimo
Sausio 11 d. įvyko meti

nis susirinkimas, 
dalyvavo gražus

i Vienbalsiai buvo

Draugių 
būrelis, 
išrinkta

Vakaras Migučiuose
Ukmergė. — Pasalūniška 

bu ržuazinių nacionali s t ų 
ranka nutraukė jo gyveni
mą. Mokytojas Vladas Žvir
blis žuvo 1946 m. gruodžio 
16 d. Šventai saugomas šio 
liaudies švietėjo atminimas.

Miegučių pradinėje mo-' 
kykloje, kurioje dirbo V. 
žvirblis, prieš kiek laiko 
įvyko kovotojui už darbo 
žmonių la i s v ę pagerbti 
skirtas vakaras. Jame da
lyvavo M. Melnikaitės var
do kolūkio nariai, mokslei
viai. Apie V. Žvirblio gyve
nimo kelią, jo pasiaukoja
mą darbą papasakojo kolū
kio pirmininko pavaduoto
jas J. Blažinskas. Atsimini
mais pasidalijo buvęs V.

> Žvirblio mokinys agrono
mas A. Sabaliauskas, Mie- 
gučių pradinės mokyklos 
mokytoja V. Repečkienė ir 

ki|i. V. Bieris

rašų raštininke K. Žemai
tienė, finansų rast. D. Val- 
tienė, iždininke V. Bullienė.

Apsvarsčius bėganč i u s 
reikalus, nutarėm užrašyti 
Laisvę į Lietuvą Lietuvos 
Kultūriniams ryšiams su 
užsieniu draugijai. Paauko
jom 10 dol. Sveturgimiams 
apginti komitetui. Nutarėm 
surengti pažmonį sykiu su 
vyrų kuopa; svetainė paim
ta kovo 11-tai dienai.

Mūsų ligoniai
Sunkiai serga draugas 

Juozas Labeika. Mes labai 
pasigendam jo ir labai ap
gailestaujant kaip draugo 
ir kaip gero veikėjo. Nebu
vo tokio parengimo, kad jis 
nedirbtų. Jam joks darbas 
ne per sunkus, visada su 
šypsą ir draugiškai dirba, 
kiek išgali. Mes visi širdin
gai velinam jam kuogrei- 
čiausia pasveikti ir vėl da
lyvauti su mumis.

matysite dienrašty Vilny 
Laisvėj.

Shenandoah, Pa.
Ištiko nelaimė drg. V. 

Mauruką. Jam einant gatve 
automobilis 
vo paimtas 
dabar jau 
laipsniškai

Linkiu Maurukui greitai 
pasveikti ir vėl kartu su 
mumis būti. K. Naravas

jį sužeidė. Bu- 
į ligoninę, bet 
yra namie 
sveiksta.

ir

Jau ir Rochesteryje yra 
daug paleistų darbininkų 
iš darbo. Kas dieną garsi
na, kad po kelis šimtus 
paleidžia Kodak fabrikas, 
General Motors ir daug 
mažesnių fabrikų atstatinė- 
ja darbininkus. Daug bedar
bių. Visi nusiminę, rūpina-

• Kulinarai ir konditeriai 
ruošiami Kauno prekybos 
mokykloje. Jie jau suren
gė kelias savo gaminių pa- si, kaip reiks pragyventi, 
rodąs. Balkevičius

MALI, ALŽYRAS IR 
JUNGTINĖS VALSTIJOS

Bamako. — Modibo Kei- 
ta, Mali respublikos prezi
dentas, atsikreipė į Jungti
nes Valstijas, patardamas, 
kad jos tuojau sulaikytų 
militarinę pagalbą Francū- 
zijai, o ateitų į pagalbą Al-

L. Bekis žyro liaudžiai.

St. Petersburg, Fia.

EXTRA BANKETAS
Rengia LLD 45 kuopa susitikimui bei susipažinimui su daugeliu iš 

rytinių valstijų privažiavusių svečių.

Banketas įvyks trečiadienį

VASARIO 1 FEBRUARY, 12 VAL. DIENĄ
Vieta 314 15th Avenue So.

Kviečiame atvykusiuosius svečius ir pastoviai apsigyvenusiuosius Floridoje 
atsilankyti 4 banketą. Bus malo nūs pasimatymas ir pasivaišinimas.

Rengėjai

7

Kuopos valdyba t a Į) 0 
vienbalsiai užgirta ta pati, 
būtent: pirmininkas Wil
liam Patten, raštininkas A.- 
J. Pranaitis, 
Guzonienė.

Camden, N. J.
LLD 133 kuopos metinio 

susirinkimo
Sausio 15 d. drg. Liau- 

danskienės name atsibuvo 
šis svarbus susirinkimas. 
Dėl blogo oro ir kitų prie
žasčių kai kurie nariai ne
galėjo pribūti. Kuopos val
dybai išdavus raportą, pa- 

i sirodė, kad mūsų kuopelė 
'gyvuoja neblogiausiai. Tu- 
'rėjom 2 delegatus musų or- 
i ganizacij os suvažia v i m e 
; Fhiladelphijoj. Taip pat 
' pasiuntėm 2 mus atstovau
ti 6-tos Apskr. konferenci
joj, kuri atsibuvo Chester, 
Pa. Pereitais metais ga
vom vieną naują narį, turė
jom išvažiavimą, nuo kurio 
liko kuopai pelno keli dole
riai. Taipgi kasmet mes 
parsitraukiam reikalingą 
kiekį Vilnies Kalendorių.

Mūsų vajiuinkas William 
Patten pareiškė, kad jis jau 
daugiau vajaus reikalais 
Phiiadelphijoj nesilankys, 
darbuosis tik Camdene ir 
jo apylinkėj. Draugas Pat
ten užklausė narius, kaip 
mes galėtume pasveikint 
mūsų garbingą laikraštį 

Anna Nainis, gyvenusi Laisvę su jos 50 metų jubi- 
sulauk.si-liejum. Padiskusavus, pasi- 

64 metų amžiau, mirė. Pali-!lu^®> kad mūsų kuopos iž- 
ko nuliūdime vyrą, ir savo'das £ana_ silpnas,, _per tai 
sesutę Ireną Didjun, kuri

i var- Pastato skambėjo liūdnos 
hitlerininku melodijos. Velionės Onos 

‘ ! palaikai padėti šalia vyro 
Vmco. Tebūnie ramybė ir 
saldus poilsis po visų var- 

i gų ir rūpesčių. Tebus leng
va tau, drauge Ona, šios 
šalies žemelėje. R. š.

New Haven, Conn.
Mūsų naujienos

Stigas, iš Wallingford, 
, Conn., per J. Aleksą, užra- 
!šė savo giminėms “Laisvį” 
į Lietuvą. Tai gera žiemos
švenčiu dovana.

IŠ
iždininkė U.

Camdenietis

Chicago, 111.
Iškilmingai palaidota 

Ona Dargienė

Putnam, Conn

Sausio 14 d., apie pirmą 1 gyvena New Haven prie- 
valandą popiet, prisirinko miestyje. Reiškiame užuo- 
pilnutėlės abi salės L. Bu-Į jautą Irenai ir velionės vy

rui.kausko koplyčioje, kad at
sisveikinti su nuoširdžia 
pažangiete ir buvusia vei
kėja pažangiose organizaci
jose, choruose ir teatrų vai- Jiems važiuojant 
dinimo. Ji buvo uoli pa-lbiliu jis paslydo ant ledo,

Antanui Mokuliui ir jo 
žmonai Įvyko ne 1 a i m ė. 

automo-

, per tai 
stambesnė auka būtų neį
manoma, taigi tapo nutar
ta paskirt tam reikalui $10. 
Drg. Pranaitis aiškinosi, 
kad jis jau pasveikino 
Laisvę ir Vilnį su stambes
nėmis aukomis. Užklaustas 
S. Šinkūnas, su kiek išgalės 
jis pasveikint Laisvę? Jis

St. Clair, Pa. .
Mirė A. Kaunas

Sausio 10 d. mirė Anta
nas Kaunas, sulaukęs 71 
metų amžiaus. Nuliūdime 
paliko žmoną, tris sūnus, 
Petrą, Juozą ir Normantą, 
ir 3 anūkus.

Lietuvoje Kaunas paėjo 
iš Mišurkės kaimo, Ilguvos 
parapijos. Į Jung tines 
Valstijas atvyko dar jau
nas, 1913 m. Visą laiką gy
veno St. Clair, dirbo anglia
kasio sunkų darbą, gražiai 
užaugino šeimą. Buvo pa
žangus, prigulėjo prie Lie
tuvių Literatūros Draugi
jos ir palaikė jos kuopą; 
prigulėjo prie S.L.A.; daug 
dirbo St. Clair laisvųjų-ka
pinių užlaikymui, kur bu
vo ir palaidotas.

Laidotuvių diena buvo 
labai graži, tai, greta gimi
nių, susirinko daug jo drau
gų, draugių ir palydėjo ų 
kapus. Nuo kapų palydovai 
buvo pakviesti į Kauno na* 
mus, kur jo šfeima visus 
gražiai priėmė.

Garbė jo žmonai ir sū
nums, kad Antaną palaido
jo laisvai, kokiu jis buvo, 
kaip norėjo būti palaidotas. 
Reiškiu jiems užuojautą 
liūdesio valandoje I 7

Ilsėkis, Antanai, ramiai

žangios spaudos skaitytoja 
ir platintoja,, kol jėgos ir 
sveikata leido.

Ona prisigyveno daug 
draugų ir draugių, ir jie 
atėjo išreikšti jai paskuti
nę pagarbą ir atsisveikin- 
mą. '

Kadangi Dargienė sena 
Roselando gyventoja, tai 
dauguma šios apylinkės lie-

sake: kai laikiau biznį, ga- laisvose kapinėse, dėl kurių 
Įėjau paskirt tiems daly- palaikymo tiek daug dirbai, 
kams stambesnes sumas, 

. į bet dabar gyvenu iš mažos 
’ pensijukes, tai reikia žiū-,

Mirė du seni lietuviai, | rSt> kad galėčiau kaip nors. 
tai Juozas Petraitis, sulau- pragyventi. Bet kad randa- 
kęs 90 m. amžiaus, ir An- sj gyvas reikalas, tai nors 
tanas Valiukevičia, 80 metų 
amžiaus.

atsimušė į tvorą, ir užgavo 
Mokulienę. Linkime 
greitai pasveikti.

Mirė du seni

Sofija Aleksa parkrito
tuvių atsilankė į laidotuves. ’ ant ledo ir skaudžiai s”si- 

■ trenkė. Dėl sniego ir slidos 
yra įvykę nemažai nelai
mių. Linkime jai greitai pa
sveikti.

Labai gražia? ir organizuo
tai Roselando Moterų klu- 

I bas atidavė pagarbą miru- 
' šiai savo narei. Kiekviena, 
i laikydama rankoje baltą 
gėlę, pagerbė savo narę- 
draugę.

Ona buvo laisvų minčių, 
kaip ir jos vyras Vincas, 
kuris mirė prieš 8-erius me- 

Itus, o dabar sulaukė atei- 
!nant ir savo mylimą žmo
ną. Jie taip pa t laisvai iš
auklėjo savo šeimą: sūnų 
Alfonsą ir dukrą Olgą. O- 
na buvo turtinga, nes turė
jo ne tik anūkų, bet ir pro
anūkių ir juos mylėjo. Ve
lionė džiaugdavos ir didžia
vosi savo vaikais ir jų ge
rumu.

Velionė tapo palaidota 
laisvai ir kultūringai. Jos 
karstą puošė gausa gyvų 
gėlių vainikų nuo organi
zacijų ir pavienių asmenų. 
Prieš išlydint Onos palai
kus, apeigų vedėjas Bu
kauskas pratarė keletą žo
džių. Vargonėliams gro
jant, viena dainininkė pa- 

: dainavo porą liūdesio dai
nelių. Kalbėjo velionės gi
minaitis J. Šmotelis, gra
žiai apibūdindamas jos gy
venimą ir veiklą. Kaip kal
bėtojas priminė, . Ona Gan- 
zel - Dargienė atvyko į šią 
šalį 1907 metais ir greitai 
ištekėjo už Vinco Dargio.

Po apeigų', velionę atsL 
sveikino draugai, o paskiau 
artimieji. Visi liūdnomis 
šrdimis r riedančioms aša
roms per vedus sėdo į au
tomašinas palydėti velionės 
palaikus į kapines.

Gėlių buvo labai daug. 
Jų tarpe buvo nuo dukters,

Bronius ir Barbora Med
ley vakacijas leidžia Flori
doje pas savo sūnų. Mano
me, kad jie ten susiriks su 
vietos lietuviais. Linkime 
laimingų vakacijų.

J. Kunca

K. Naravas

dešimtinę pasistengsiu su
rasti.

Taipgi tapo nutarta tu-______
rėt pikniką drg.' Patteno zephyr Hiiis, Fia. 
qc.dn T nikn nnąkirą komi- prie gcro keIio- kaina S4-500 00- - , soae. uamą nUSKUS Komi Rašykite savininkui tų abiejų 
Sija, i kuria įėjo A. J. Pra- nuosavybių: Anthony J. Orlen, 341 
naitis,’E. Liaudanskienė ir So. Biscayne River Dr Miami 69, 
-rirMT i Fla. Aplaikęs laiškus duosiu atsa-Wilham Patten. I kymą. (5-6)

PARDAVIMAI
Dviejų šeimų namas, po 4 kam

barius, su visais modeminiais įren
gimais, didelis kiemas, ant geros

'gdtvės, viduryje miesto. Kaina 
?14,5OO. $Įeigos $150.00 į mėnesį.

Taipgi parsiduoda didelis lotas 
231 x 200, prie mažo miestuko

Geroje vietoje,

William Patten.

savo

zas 
tiek

Stoughton, Mass.
Liet. Moterų klubas laikė 

susirinkimą gruodžio 
Narių atsilankė nema- 
būrelis. Retai kada 
atsilanko.

Nutarėm pasveikinti ser
gančias nares ir kitus ligo- į 
nius, kurie jau seniai ser
ga, ir pasiuntėm po $5. 
Taipgi nutarėm pasveikinti 
“Laisvę” su $5 jos 50 metų 
gyvavimo sukakties proga.

Mūsų klubas pasiunčia 
savo sergančioms narėms 
vieną kartą į metus po do
vanėlę.

Nutarta surengti vaka
rienę po švenčių. Į komi
siją apsiėmė O. Norkienė ir 
M. Simanavičienė.

Po mitingo turėjom arba
tėlės ir užkandžių. Taipgi 
turėjome “grab bag”. Apsi
mainėme dovanėlėmis ir 
pasikalbėjome gražiai.

Labai malonu, kad drau
gės taip gražiai pasikalba.

Sekantis susirinkimas bus 
metinis. Įvyks, sausio 12 d. 
(gal vasario 12? ■—Red.) 
Visos draugės yra kviečia
mos atsilankyti.

Klubo narė
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Pittston.. Pa
Linkiu laimingų 1961 metų visiems “Laisvės” 
skaitytojams, draugams, pažįstamiems, ne tik 
Amerikoj, bet ir Lietuvoj ir kituose kraštuose.

Buvęs Gražiškietis, o dabar Pittstonietis
A. VALINČIUS

“VILNIES”
KALENDORIUS

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

KNYGA Iš 128 PUSLAPIŲ. KAINA $1.00
Gaunamas “Laisvės” knygyne

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

ir su plačiąja darbo žmonių liaudimi.

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

Tuojau įsigykite jį ir pasinaudokite jo svarbiu turiniu. 
Užsisakydami adresuokite:

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



GRAŽUS PAVYZDYS
Mateušas Simonavičius, I naujienų iš kitų kolonijų, 

brooklynietis, išvyko į Ka
liforniją visai žiemai. Iš
vykdamas apgailestavo, kad 
negalėsiąs būti “Laisvės” 
jubiliejiniame bankete, ku
ris įvyks vasario 19 d., New 
Yorke (dėl platesnių infor
macijų skaitykite banketo 
skelbimą). Palengvinimui 
Simonavičiaus sąžinės, pa
tariau įsigyti banketo bi
lietą, nors jis bankete ir ne
dalyvaus. Mateušas links
ma veide nuotaika Naujųjų 
metų vakare nusipirko ban
keto bilietą numerio pirmo 
už $3.50.

Mano manymu, Simona
vičius parode gražų pavyz
dį visiems, kurie dėl kokių 
priežasčių negalės būti 
biliejiniame bankete, 
pinkimės būti bankete, 
čiau, jei taip atsitiktų,
negalėtumėt būti, tai tikrai 
padarykite taip, kaip pada
rė Mat. Simonavičius—nu
sipirkite banketo bilietą. 
Tada jausitės, jog savo 
pareigą, kaip geras laisvie- 
tis, atlikote.

Iš Baltimore, Md., drg. J. 
Deltuva rašo, kad jis at
vyks į “Laisvės” suvažiavi
mą ir dalyvaus bankete. 
Puiku ! Laukiame tokių

j U-

ta- 
kad

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
Jūs neteisingai kalbat 

bendrai apie Lietuvos žmo
nes, nes Jūs jų nepažįstat. 
Kai pamatysit patys, taip 
nekalbėsi t. Kas sutepė Lie
tuvos vardą? Tik jau ne 
darbo žmonės. Tai tie “va- 

taip stipriai pasiryžęs pa-i duotojai,” kurių lietuvių 
matyt tėvų žemę, nors už i tauta seniai nevadina lietu- 

. tai teko ir darbo netekt, Įviais, jiems pavadinti yra 
Kartų leiskit ir man būt kiti žodžiai. Jūsų s-----

atviram ir 
bę į’ akis, taip kaip Jūš pa
sakėt “formanui.

Jūs iš Lietuvos išvykot 
labai seniai. Jūs išvykot iš 
kryžių, koplyčių ir smuike
lių Lietuvos, iš bernų ir 
mergų Lietuvos. Važiavot 
iš jos laimės ieškot už jū
rų marių.' Kartu su jumis 
išvyko labai daug mūsų 
vargdienių tautiečių. Sun
ku Jums prisimint tuo me
tu buvusią nesvetingą tė
viškę matant iš viršaus bliz
gančią Ameriką. Tačiau ar 
radot laimę “aukso šalyje”?

Į Ameriką laimės ieškot 
išbėgo daug tokių, 
buvo gėda žiūrėt 
žmogų, kuris tapo 
lies šeimininku.
Ameriką ir tie, kurių ran
kos suteptos nekaltu darbo 
žmonių krauju. Jie ten pa
keitė pavardes, vaizduoja 
save nuskriaustais, vadina 
save Lietuvos “vaduoto
jais,” šmeižia ir juodina 
Tarybų Lietuvą ir jos žmo
nes, nesigėdydami šlykš
čiausių žodžių.

Praėjo tie baisūs laikai ir 
Lietuva pakilusi iš gilaus 
miego atrodo kaip jauna
martė.
“Negrįš ta diena kur praėjo 
Ir upes neplauks atgalios. 
Išbėgo gauja prispaudėjų 
Iš tėviškės mūsų brangios.”

Neatpažįstamai pasikeitė 
Lietuva. Seniai jau balanas 
pakeitė lempos, o lempas 
jau baigia pakeist -elektra, 
plisdama po visą Lietuvą 
nuo Nemuno. Pakelės kry
žius ir koplyčias pakeitė te
atrai, kinai, kultūros na
mai, maldaknyges — laik
raščiai, knygos, buvusiam 
Lietuvos piemenėliui plačiai 
atsidarė institutų, univer
sitetų ir konservatorijų du
rys, kortas ir degtinę pakei
tė sportas, mokslas ir kul
tūra. Smarkiai pasikeitė ir 
žmonės.

Brangūs Mileriai,
Labai dėkoju už gruodžio 

10 d. laišką. Aš Jus, Mr. 
Pranai, labai gerbiu už tai, 
kad Jūs labai atvirai kal
bat, taip kaip ir galvojat. 
O dabar labiau už tai, kad

r pasakyti teisy- spauda, radijas ir kt. kaip . skardos paminimo dir-'nevičienė. Naujoji narė pa- 
taip kaip Jūš tik naudojasi šių žmonių 28 000 žmonh^ dovanojo klukšnis pake-
manui.” Į(nors žmonėmis vadinti jų Į ______ tėlį gražiai ap'megztų nosi-
Lietuvos^ išvykot negalima) patai narviniais. ŠVEICARIJA IR JOS nukių. Buvo daugiau dova-

kuriems 
į darbo 
savo ša
ls bėgo į 

Niujorkietė Margarita 
Cowl atsiuntė $3.50 čekį ir 
prašo prisiųsti jai banketo 
bilietą. Prašymas išpildy
tas. Linkime, kad visi pa
sektų Margaretą ir be ati
dėliojimo įsigytų banketo 
bilietą. Labai svarbu ren
gėjams iš anksto žinoti, 
kiek publikos bankete daly
vaus.

Kai kurie va j in inkai klau
sia, kada bus paskutinė 
“Laisvės” v a j a u s diena. 
Tikrai vajus gavimui naujų 
skaitytojų, atnaujinimui iš
sibaigusių pren u m e r a t ų 
baigsis su “Laisvės” ben
drovės dalininkų suvažiavi
mu—su vasario 19-ta diena.

Prašome vajininkų dar
buotis iki paskutinės vajaus 
dienos. Iki šiol vajaus pa
sekmės linksmos. Jei 
•eis iki galo, tai vajus 
labai gerai išvestas. C 
ką skaičių gavome naujų 
skaitytojų, atnaujinimai ei
na gerai. $10,000 jubilieji
nis fondas biskj atsiliko nuo 
laiko, tačiau esame viltingi, 
kad jis bus sukeltas. Dė
kojame va ji n i n k a m s už 
darbštumą, linkime energi
jos pasidarbuoti iki pasku
tinės vajaus dienos.

Kodėl kapitalistų laikraš
čiai nieko nerašo apie tai, 
ką matė atvykę į Lietuvą 
turistai?

Daug teisybės apie Lie
tuvą yra “Vilnyje’’ ir 
“Laisvėje.” Šie ir kiti de- 
mokratiškesni bei pažanges
ni laikraščiai yra tarytum 
kartūs pipirai saldžioj sriu
boj “vaduotojams.” Š i e 
laikraščiai rašo teisybę, o už 
šią teisybę jiems reikia nu
kentėti. Už teisybę “lais
voj” Amerikoj daužomi re
dakcijų langai, suiminėjami 
leidėjai, konfiskuojami laik
raščių numeriai. Šiais savo 
darbais jie dar aiškiau pa
rodo, kaip nepatinka jiems 
teisybė. Jie kalba apie tai-1 
ką, o galvoja apie karą. Ar 
tai žmonės? Ar taip reikia 
suprasti katalikų posakį 
“mylėk artimą savo kaip 
pats save”? Ar tai artimo 
meilė? Jiems daug svar
biau savo kišenė negu arti
mo kančios ir ašaros.

Jei tik galit, atvykit pa
žiūrėt ir pasisvečiuot Lie
tuvon, nesigailėsit.

Jei Jums išvykstant į 
svetimą šalį Jus su pavydu 
palydėjo keli kaimynai, tai 
dabar visur, kur tik Jūs ap- 
silankysit, Jus pasitiks jau
nos lietuvaitės kaip- bran
gius svečius. Jūs savo aki
mis galėsit pamatyti viską, 
ką tik norėsit, galėsit kal
bėtis su kiekvienu žmogu
mi. Nieks Jūsų neseks slap
tai ir nebijos Jūsų, kaip 
amerikiečiai bijo tarybinių 
žmonių. Jei pastebėsit ko
kias negeroves, nebijokit 
pasakyt tiesiai į akis, nieks 
už tai jūs nenubaus,- bet 
dargi už teisingas pastabas 
padėkos. Viską vertindami 
atsiminkit vieną, kad Lie
tuva daug iškentėjo valdant 

kapitalistams ir karo metu, 
šmeišt ir juodini Lietuvos 
neleisim. Tuos, kurie at
vyks su atvira širdim, Lie
tuva sutiks kaip vargo iš
blaškytus vaikus, o išleis

Jei patiks, prašau šį laiš
kelį duoti i š s p a u s d i n U 
“Laisvei,” nes apie tai ruo- 

vo laiške taip negerai atsi- 
liepėt apie lietuvius, ir tik
rai žinodamas, kad Jus su
klaidino blogi žmonės, ra-
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sau Jums. Niekas nesako, 
kad visko yra, ir pamatysit, 
apie tai aš ir rašiau Jums, 
kai susitiksim, galėsim 
draugiškai ir pasiginčyt, 
bet kartoju ir kartosiu, kad 
dejuojančių ir blogų žmonių 

daugiausia tokie, kurie pa
tys tingi dirbt ir nori gerai 
gyvent.

į}USI kinimiai iš Lietuvos nuo vi- 
sados pritariančio Jums, tik
ne visuose kiaus i m u o s e , 
draugo.

Pasilieku laukdamas Jūsų

I960 m. gruodžio 28 d. įdomios ir 
supažindino 
gyvenimu.
kitus pa

kariu klu- 
prisidėjusios, 

La PAZ. — Bolivija yra padaryta pastabų. Parengi- 
424,162 ketv. mylių ploto ir|mų komisijos turėtų dau- 
turi 3,500,000 gyventojų. I giau atidžios, kreipti į susi

ĮVAIRIOS ŽINIOS
BOLIVIJOS MINERALAI | 

IR ŽMONIŲ VARGAI

gyventojų. I giau atidžios, kreipti į susi- 
šalies gamtiniai turtai dar!dėjusią padėtį. Kartais pa- 
neištirti, bet, kiek jau žino- sidaro sunku prisilaikyti iš 
ma, tai ji turtinga. Yra 
aukso, sidabro, švino, skar
dos, gyvsidabrio, platinos, 
anglies, geležies, druskos, 
naftos ir kitų gamtinių tur
tų.

Bet darbo žmonės labai 
skurdžiai gyvena. Garny-, kursantei, valdyba,

šalies ibos Priem°nės randasi JAV vardu, įteikė .dovanėlę.
. iicnnitnliątn vnnVneo Vien Įsirašė į Klubą Ona Čer-i kapitalistų rankose.

UŽSIENIO PREKYBA
Geneva. — 1960 metais 

Šveicarijos buvo pelninga 
prekyba su užsieniu. Ji 
daug daugiau prekių išve
žė, kaip iš kitur parsivežė. 
Šveicarija gamina laikrodė
lius, grąžos reikmenis, au
dinius ir kitokius lengvo
sios industrijos gaminius.

Šveicarija yra kalnų val
stybė. Ji užima 15,540 ketv. 
mylių plotą ir turi 5,300,000 
gyventojų.

Jakarta. — New Yorko 
šokėja Hael Chung lankosi 
Indonezijoje.

Ieškomi
KAUNIETE 

IEŠKAU DINGUSIO VYKO 
IK JO GIMINIŲ

1941 metais dingo mano vyras 
Karpys Juozas, sūnus Jono. Kilęs iš 
Tauragės apskrities, Batakių vals
čiaus, Paglonių kaimo. Gimęs 1902 
m. Tuo metu mes gyvenome 
niuje.

Taipgi ieškau jo giminių: 
tikras dėdė Karpys, s. Mikolo. 
tikro vardo nežinau.) Kilęs iš 
pat.

Jo tikra teta Karpytė-Strikulienė 
Petronėlė, duktė Mikolo. 
Tauragės apskr., Botakių 
Paglonių km.

Bcr tašius Mataušas iš
apskr., Kavadonių kaimo.

1 Karpienė Anele
Kaunas—2, Drobės 30-7 
Lithuania, USSR

Vii-

Jo 
(Jo 
ten

Kilusi iš 
valsčiaus,

Tauragės

IEŠKO DftDftS
Staškūna,s Jonas, gyvenantis 

nų rajono Šilavoto kaime, ieškau 
savo dėdės Staškūno Kazimiero, s. 
Jono, kilusio iš buvusios Kėdainių 
apskrities, Vilaikių kaimo, 1937 m. 
išvykusio j Braziliją (P. Amriką).

Prie-

Ieškomi asmenys: Pudimavičius 
Jonas, s. Motiejaus ir Vasiliauskai
tės Rozalijos. Ališauskienės Yuhasės, 
dūk. Motiejaus ir Vasiliauskaitės 
Rozalijos. Minėti brolis ir sesuo gy
veno prieš 20 m. Newyorke. Ieško 
jų sesuo Tumienė, Anykščių rajo
nas, Padvarininkų kaimas, Kolūkis 
‘‘Kalnapilis,” Lithuania, USSĘ.
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Virš New Yorko susprogo 
keleivinis lėktuvas

New Yorkas. — Ketvir
tadienio vakarą, sausio 19 
d., didelis lėktuvas, vos pa
kilęs iš New York Interna
tional orlaukio, sprogo 50 
pėdų aukštyje. Jis nukrito 
tarp Rockaway ir Spring
field bulvarų tuščioje vie
toje, New Yorko pakrašty
je. Lėktuvas puldamas pa
taikė į pravažiuojantį auto
mobilį, kurį numetė į šalį

sigelbėjo.
Lėktuvui nukritus ir pa

sirodžius liepsnai, keleiviai 
is jo bėgo į visas puses. Ka
dangi nelaimė įvyko tarp 
didžiųjų vieškelių, tai 
p ra v až i u o j an ti e j i au tomo - 
biliais paėmė lėktuvo kelei
vius ir skubiai nugabeno į 
ligonines. Po nelaimės pra
džioje buvo manyta, kad 
beveik visi žuvo, tik vėliau 
paaiškėjo, kad dauguma iš
liko sveiki.

Sprūsminis lėktuvas 
v i žuvo “DC-8” priklausė Meksikos 

tik 5 žmonės, o apie 40 bu-1 vyriausybės “Aeronaves” 
vo sužeista, o kiti sveiki iš-1 linijai.

Lėktuve buvo 105 žmo
nės. Kadangi jis buvo dar 
žemai, tai nelaimėje

Gražus buvo mūšy motery 
klubo susirinkimas

Sausio 18 d. vietos Mote
rų Klubo narės turėjo 
skaitlingą susirinkimą. Ko
misija raportavo, kad Dr. 

j Staneslovaičio parody tos 
I nuotraukos iš Meksikos gy- 
! venimo buvo 
j žiūrovus kiek 
j su meksikiečių 
! Kalbant apie 
' rengimus, prie 
bietės buvo 

anksčiau nustatytų taisyk
lių. Reikalui esant, komisi
jos privalo padaryti pakei
timų.

Pranešta, kad Ninai Sa
dauskaitei, pirmutinei iš 
Lietuvos atvykusiai eks-

Klubo

atneše 
o Mizarie-

su

gra- 
raš-

nu: M. Yakštienė 
gražią priiuost 
nė iš Vilniaus parvežtą su 
vietų požymiais skarą. Ska
ra teko Bagdonienei, o dvi 
dovanas laimėjo Yakštienė 
ir šibeikienė.

“Laisvės” dalininkų su
važiavime Klubą atstovaus 
U. Bagdonienė. Klubietės 
suvažiavimą sveikins 
$50.

Mizarienė perdavė 
žiai išaustą kaspiną ir 
telį, kaipo padėkos išraišką 
“Gerb. Amerikos lietuviui, 

užprenumeravusiam Kur
šėnų vaikų namams ‘Lais
vę’.” Nutarta: jeigu prenu
merata nėra atnaujinta, tai 
iš Klubo iždo pamokėti, o 
gautąją dovaną sunaudoti 
Klubo naudai.

Nutarta sumokėti už at
naujintą “Laisvės” prenu
meratą Kapsuko senelių 
globos namams.

Yra malonu, kad savo 
bendradarbių nepamirš t a 
ir toli išvykusios klubietės. 
Marija Zeakas dabar gyve
na Seattle, Wash., bet me
tinių švenčių p r o- 
ga, linkėdama klubietėms 
ir toliau gražiai darbuotis, 
Klubo reikalams atsiuntė

pasiruo-
Moterų

Plačiai kalbėta 
Šimui apvaikščioti 
Tarptautinę. Nutarta su
rengti vakarienę. Tai bus 
šeštadienio vakare, kovo 4 
d. Maistą paruošti apsiėmė 
patyrusios šeimininkės: M’; 
Yakštienė, M. Kalvaitienė, 
K. Čeikauskienė ir B. Ker- 
šūlienė. Meninę programos 
dalį parūpins E'. Mizarienė.

Susirinkime narės išsida
lino gerą skaičių naujesnių, 
Lietuvoje išleistų knygų 

pasiskaitymui. Tai yra 
praktikuojama jau kuris 
laikas. Ne visos turi progą 
įsigyti vėlesnių leidinių. 
Knygomis apsikeitimas tu
rėtų būti praktikuojamas 
visur. Neleiskime knygoms 
beverčiai dulkėti lentynose. 
Perskaitę, atneškim į susi
rinkimą kitiems pasinaudo-

Klubo valdyba sutiko pa
silikti savo vietose. Susi
rinkusios už tai joms padė
kojo, o Stefanė Sasna tuo
jau apdėjo stalą užkandė
liais ir, karšta kava.

Tai buvo smagus susirin
kimas. Imkime už pareigą 
visuomet dalyvauti susi
rinkimuose.

Klubiete

PASISAKĖ DĖL KINIJOS
Harriman, N. Y. — Čio

nai įvyko konferencija, ku
rioje dalyvavo 130 žymių 
mokslininkų, biz n i e r i ų, 
technikos specialistų ir po
litiniu veikėjų, Tai buvo 
“Conference to Plan a Stra
tegy for Peace”.

■ Jos dalyviai pasisakė, 
kad reikia JAV atsteigti di
plomatinius ryšius su Kini
ja ir ją priimti į Jungtines 
tautas, o Čiang Kai-šeko 
valdomą Formozos salą 
padaryti atskira valstybe.

Auksinio Jubiliejaus

BANKETAS
Rengia “Laisves” Bendrove

Iškilmingam paminėjimui laikraščio “Laisvės” 50 metų gyvavimo sukakties.

Iš anksto įsigykite bilietą ir būkite bankete su visais laisviečiais

VASARIO 19 FEBRUARY
Vakarienė bus duodama 6 vai. vakare. Bilietas $3.50

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

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

būtų galima atvažiuoti.

Tą pačią dieną, toje pačioje salėje bus laikomas Laisvės bendrovės dali
ninkų suvažiavimas. Pradžia 10 valandą ryto. Visi dalininkai, kuriems 
tolis nekliudo, dalyvaukite suvažiavime.

Po miestą pasidairius
New York prieplaukoje 

streikuoja 664 “tugboat” 
(laivelių) žmonės. Tai kapi
tonai, bocmanai, inžinieriai 
ir paprastieji darbininkai, 
Paprasto darbininko alga į 
dieną buvo $19.56, o kapi
tono — $28.98.

Jų streikas 
vo mieste ir 
judėjimą, nes 
čiai paskelbė 
streiką. Streikieriai reika
lauja algų pakėlimo ir pa
gerinimo darbo sąlygų.

Laisvei einant į spaudą 
pranešta, kad tarpe darbi
ninkų ir kompanijų dery
bos baigėsi susitarimu. Tuo 
būdu streikas baigtas.

suparalyža- 
geležinkelių 
geležinkelie- 

simpatijos

Ši žiema bus ilgai pame
nama. Gruodžio 9 dieną 
New Yorke buvo priversta 
arti 19-kos colių sniego. Po 
to, porą kartų vėl “pridėjo”.

Senas sniegas dar neiš
tirpo. Jis jau pavirto į juo
dą ledą, o sausio 19—20 
dienomis vėl privertė apie 
10 colių storio sniego.

Du ginkluoti plėšikai, Ed. 
Haughie ir T. Caramello, 
bandė apiplėšti Killane už
eigą, Rosdale, L. I. Savi
ninkas pasipriešino. Pasi
taikė policininkas J. Gaily 
ir prasidėjo susišaudymas.

Policininkas trimis kul
komis pašovė Ed. Haughie, 
o Carmello, pašauta:, išbė
go į gatvę, bet už kelių 
kvartalų jis rastas negy
vas. Susišaudant buvo su
žeistas ir kostumeris G. 
Glinskis.

Du plėšikai užpuolė Vio
lą Burch, St. Luke’s ligoni
nės slaugę, ir atėmė $75 jos 
algos. <

Darbininkai taisė gaisro 
apdegintą namą 141 S. 3rd 
St., Brooklyne, griuvo ka
minas ir tris darbininkus 
sužeidė.

Brooklynas Sudegė
apartmentinis gyve n i m O Į ir LDS 11£ kuopos susirinkimas bus 
nnmoa 100 Wvfbn A va ir tą pačią dieną, 3-čią vai. popiet,namas, 100 Wythe Ave., ir 
žuvo Mrs. Anna Fencher
su šešiais vaikais. Trylika T?1? kviefčiame: nes.* rlnlt/lrii nnfjudi ir nasimokpii duok-
šeimų liko be pastogės.

Įvyks Sekmadienį

KRISLAI
Tąsa iš 1-mo pusi.) 

retoriaus Štabe reikia beveik 
su žiburiu paieškoti. .

Tarybinės vyriausybės kant
rybė, matyt, jau ir čia išsisė
mė. Ji pareikalavo tokią ne
lygybę likviduoti.

Ar sekretorius susipras?

Man drg. V. Vasys iš Chi- 
cagos rašo, kad čikagiečiai 
jau yra nutarę balandžio me
nesio pradžioje suruošti dide
lį menini parengimą atžymė- 
jimui “Laisvės’ auksinio jubi
liejaus. Džiugi žinia. Mes pa
galvosime apie pasiuntimą 
mūsų talentų. Gal ir pasi
seks.

O ką galvoja klevelandiečiai 
ir detroitiečiai ? Juk ir šiose 
kolonijose mes turime labai 
gerų laisviečių ir šiaip pažan
giosios spaudos patriotų.

Praėjusio penktadjenio kris
luose sakiau, kad mūsų nau
jasis Darbo sekretorius Arth
ur Goldberg yra buvęs auto
mobilistų u n i j o s advokatu. 
Klaida. Jis ilgus metus tar
navo Jungtinės plieno darbi
ninkų unijos advokatu. ’

PRANEŠIMAI
FLA.

įvyks tre- 
1 d., pra- 
15th Avė. 
kuopa.

ST. PETERSBURG,
EXTRA BANKETAS, 

čiadienį, vasario (Feb.), 
džia 12 vai. dieną, 314 
So. Rengia LLD 45-ta

širdingai kviečiame visus otsilan- 
kyti linksmai laiką praleisti.

Rengė jei (7-8)

HARTFORD, CONN.
Svarbus pranešimas Lietuvių Nomo 

Bendrovės šėrininkams
Sausio (Jan.) 29 d., įvyksta me

tinis šėrininkų susirinkimas. Pra
džia 1 vai. popiet, Laisvės choro 
svetainėje, 157 Hungerford Street. 
Svarbu visiems dalyvauti. Po susi
rinkimo namo bendrovė duos šeri- 
ninkams pietus ir įsigert dykai.

(7-8)

ELIZABETH, N. J.
svarbūs susirinkimai: L.D.P.
LDS 33 kuopos ir LLD 54 
įvyks sekmadienį, Vasar.o-

Trys
Klubo, 
kuopos 
Feb. 5 d., pradžia 2 vai. popiet, 408 
Court St.

Klubo susirinkimas prasidės 2-rą 
vai. dieną. Vėliau seks kuopų susi - 
rinkimai.
c Prašome minėjų organiącijų ną- 
riūs dalyvauti susirinkime, bes t u-4 
rime daug svarbių reikalų aptarimui. 
Šis yra pirmas šiais metais susi
rinkimas; pasirūpinkime, kad jis 
būtų skaitlingas. (7-8)

CLIFFSIDE, N. J.
LLD 77 kuopos susirinkimas 

įvyks sekmadienį, sausio (Feb.) 29 
d., pradžia 2:30 vai. dieną. Taipgi 

pas J. Bakūną, 316 3rd St.
Visus minėtų kuopų narius daly-

dalykų aptarti ir pasįmokėti duok
les. \ G-8

M




