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KRISLAI
Naujasis prezidentas.
Dalykai eina geryn. 
Worcestery.
Laisviečiai ir Jų talkininkai.

— Rašo R. Mizara —

Tai sukanka jau savaite, kai 
John F. Kenedis buyo inau- 
irti ruotas Jungtinių V aisti jų 
prezidentu.

<r Per tokį trumpą laiką kalnų 
nieks negalėtu nuversti, ne
nuvertė jų ir naujasis prezi
dentas. O vis tik, man rodo
si, jis ątliko jau vieną gerą 
darbą, įsakydamas agrikultū
ros sekretoriui padidinti mais
to porcijas apie 6 milijonams 
gyventojų, ligi šiol gyvenu
sių didžiuliame nedatekliuje, 
skurde

Maisto mūsų šalyje yra 
“per daug”: kupini sandėliai, 
esą valdžios žinioje. Farme- 
riams įsakoma vis mažiau ir 
mažiau sėti ir sodinti, kai tuo 
pačiu laiku milijonai darbo 
žmonių gyvena trūkumuose.

Eisenhowerio valdžia ma
žiausiai kreipė dėmesio į tai, 
kad visi Amerikos žmonės bū
tų aprūpinti maistu, o Kene
dis rinkiminės kampanijos me
tu sak§: jėi aš būsiu išrink
tas prezidentu, tai pirmiau
siai žiūrėsiu, kad žmonės, gy
veną trūkumuose, būtų aprū
pinti maistu.

Jis savo pažadą ir išpildė.

O kai dėl tarptautinių san
tykių gerinimo, nieks nesiti
ki, kad jie'trumpu laiku bus 
pilnai išspręsti. Ims laiko, 
kol teigiamai išsispręs Kongo 
ir Laos vastybių vidujiniai 
klausimai.

Mūsų šalies santykiuose su 
Tarybų Sąjunga, atrodo, pra
deda pūsti nauji, švelnesni 
vėjai. Tai ir gerai!

Man atrodo, jog preziden
tas Kenedis gerai žino, kad 
jis pasiliks istorijoje didelis 
tik tuomet, jei laikysis tokios 
politikos, kokios laikėsi F D. 
Rooseveltas.

Prieš daugiau kaip savaitė 
laiko teko būti Bostone ir 
Wore estery j e.

Pastarajame mieste įvyko 
jubiliejinis “Laisvės” banke
tas. Jame dalyvavo vietos 
visuomenės veikėjai, kultūros 
darbuotojai ir menininkų at
stovai. Pasakyta gražių kal
bų.

Kalbamės su Worcesterio 
Aido Choro vadovu Jonu Dir- 

^veliu.
— Stoka operečių, — sako 

jis. — Lengvų sceniškų opere
čių, kokios mums reikalingos.

— O kodėl nepakartoti 
“Malūnininko ir kaminkrė
čio,’’ —1 klausiu, —pridedant 
gale liaudiškų dainų, kaip 
darydavo Mikas Petrauskas?

J. Dirvelis sakė apie tai 
yimtai pagalvosiąs.

Nelaimė su M. Petrausko 
operetėmis yra ta, k a d jos 
“išsibarstę,” sunku jas surasti. 
O jos geros, nes buvo taikytos 
vyriausiai Amerikos lietuvių 
scenai.

Iš Bostono į Worcester! vy
kome kartu su Dr. J. Repšiu. 
Jis man pasakojo įdomių da
lykų apie Bostono ir apylinkės 

. lietuvių inteligentiją.
Apie tai teks kada nors vė

liau parašyti.

Worcesteryje aplankiau ne
seniai iš ligoninės (po ope
racijos) išėjusį J. Žilinską — 
Susninkų Jurgį.

< Operacija buvo pavykusi, 
bet kažkas įsimetė į jo koją.

—Va, dabartinė mano ar
timiausia draugė! — iškėlęs 
lazdelę, kalbėjo jis. — Tik

Mūsą šalyje jau yra
5,500,000

Washingtonas. — Nau
jas Jungtinių Valstijų Dar
bo sekretorius Arthur 
Goldbergas sako, kad Res
publikonų partija paliko 
virš 5,500,000 bedarbių. Jis 
numato visą eilę priežasčių, 
kurios didino ir didina ne
darbą.

Goldbergas ruošia planą 
kovai prieš nedarbą. Jis 
sako, kad yra reikalas su
šaukti tuo klausimu konfe
renciją Baltajame name, 
kurioje būtų atstovai nuo 
darbo unijų ir fabrikantų.

Darbininkų unijų vadai 
sako, kad tikrumoje bedar
bių yra daug daugiau, nes 
vyriausybė remiasi tik da-

Antifašistai portugalai 
paėmė didelį laivą

Gene- gaudoRio d e Janeiro.
rolas Humberto Delgado, 
kuris sako, kad j.is 1958 
metais laimėjo prezidenti
nius rinkimus, bet fašistai 
balsavimus sufabri k a v o, 
išleido pareiškimą.

Delgado sako, kad laivą 
“Santa Maria” paėmė ne 
piratai, bet politiniai žmo
nės, Salazaro fašistinės 
diktatūros priešai. Delgado 
reikalauja, kad Jungtinių 
Valstijų ir Anglijos karo 
laivai ir lėktuvai paliktų 
laivą ramybėje.

Washingtonas. — Jung
tinių Valstijų ir Anglijos 
karo laivai ir lėktuvai ieš
ko “Santa Maria” laivo. 
JAV karo laivyno koman- 
dieriai įsakė paimti laivą ir 
grąžinti Portugalijai.

Londonas. — Darbiečiai 
reikalauja Anglijos vyriau
sybės pasiaiškinti: kodėl ji 
kišasi į Portugalijojvidaus 
reikalus ir kodėl jofeįlaivai 

.... 'U.....

JAR IŠTRAUKIA SAVO 
KARIUS Iš KONGO
Kairas. — Jungtinė Ara

bų Respublika painforma
vo Jungtines Tautas, kad ji 
ištraukia 500 savo karinin
kų ir karių iš Kongo. Afri
kos ir Azijos tautos nesu
tinka su Jungtinių Tautų 
politika.

Varšuva. — Francūzijos 
karo laivas buvo sulaikęs 
Lenkijos prekybos laivą Vi
duržemio jūroje. Lenkija 
įteikė Francūzijai protestą.

ja pasiramsčiuodamas tegaliu 
lengviau vaikščioti.

Linkėjau jam aš, žinau, lin
ki visi mūsų laikraščio skai
tytojai, kad drg. Žilinskas 
greit ir pilnai išsveiktų.

Charles Kasulis, mūsų laik
raščio vajininkas, sakė:

—žmonės “Laisvę” mielai 
atsinaujina, \O kai kurie ir už
sisako.

Įdomių dalykų jis pasakojo 
apie tai, kas dabar darosi pas 
Worcesterio sandariečius. Ten 
vyksta peštynės.

bedarbių 
viniais iš nedarbo apdrau- 
dos viršininkų, tai yra, to
mis žiniomis, kurias jie turi 
apie gaunančius nedarbo 
apdraudą bedarbius.

Yra gi šimtai tūkstančių 
jaunuolių, kurie mokslus 
baigė, kai kurie ir industri
nių specialistų, jie ieško 
darbo, bet negali jo gauti. 
Apie tokius bedarbius Dar
bo departamentas neturi 
žinių, nes jie jokios nedar
bo apdraudos dar neturi.

Yra žmonių ir iš senes
nio amžiaus, kr*ie mielai su
tiktų dirbti, bet negaudami 
darbo, “pasitenkina” imda
mi senatvės pensiją, nors iš 
jos pragyventi nėra lengva.

laiva “Santa Ma
ria” ?

Laivas “Santa Maria”.— 
Sukilimo vadas kapitonas 
Henrique Galvao pasiuntė 
pranešimus generolui Del
gado, radijui Nati o n a 1 
Broadcasting Co., dienraš
čiui “The N. York Times”. 
Jis sako, kad “Santa Ma
ria” laive įvykintas politi
nis perversmas. Iš 350 lai
vo įgulos karininkų ir jū
rininkų tik keli buvo prie
šingi, o kiti entuziastiškai 
parėmė sukilėlius ir atlieka 
savo pareigas.

Keliauninkai remia suki
limą. Kurie norės, tai pir
moje neutrališkoje prie
plaukoje jie bus iškelti. Ant 
laivo yra ramu ir tvarka 
gera.

“Santa Maria” pastaty
tas 1952 metais, kainavo 
$17,500,000, yra 20,000 tonų 
italpos. Sakoma, kad ant 
laivo yra nuo 600 iki 900 
keliauninkų.

JAV prezidentas ir 
diplomatija

Washingtonas. — Prezi
dentas John Kenedis ir Val
stybės sekretorius Dean 
Ruskas tarėsi per penkias 
valandas užsienio reikalais.

Spauda buvo painfor
muota, kad prezidentas 
Kenedis plačiai išsireikš po 
to, kai jis jau išdėstys savo 
pasiūlymus Kongreso posė- 
dyje.

Valstybės sekretorius sa
kė, kad svarbu viršūnių 
konferencijos, bet buvo ir 
yra pirmoje vietoje, tai di
plomatinių ryšių kelias per 
ambasadorius.

PAGARSĖJUS KALYTE 
TURI 6 ŠUNYČIUS

Maskva. — Tarybiniame 
satelite 18-ką kartų aplin
kui Žemę apskrido dvi ka
lytės “Streiką” ir “Belka”. 
Po to, jos sėkmingai buvo 
nuleistos ant Žemės. Dabar 
“Streiką” atvedė šešis 
mažyčius.

'Laisvas VAJUS
Tat® Sąi«itga ir 

Jungtinės Valstijos1

Gavime naujų skaitytojų ir atnaujinime prenumeratų
KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS: 

Punktai
Waterbury vajininkai .......................................... 8184
Brooklyn© vajininkai ...........................................  7929
Los Angeles, Calif................................................... 6756
New Jersey vajininkai ........................................ 5356
Philadelphijos vajininkai .................................... \4600
A. žemaitis, Baltimore, Md................................  3955
Pittsburgho Vajininkai ........................................ 3676
Geo. Shimąitis, Brockton, Mass............................... 2772
S. Penkauskas-J. Blažonis, Lawrence-Lowell, M. 2582
Rochester vajininkai ............................................ 2496

Antanas, Elizabeth, N. J.... 2174
Miami, Fla................................. 1960
Cleveland, (|hio ....................... 924
LLD Mot. Skyrius

Binghamton, N. Y.............. 1839
Worcester', Mass........................ 1804
Great Neck, N. Y................. 1780
Chicagos Vajininkai .............. 1744
So. Bostono Vajininkai ..... 1615
J. Patkus, New Haven, Conn. 1664
V. Taraškienė, San Francisco 1440
New Britain, Conn..................... 1128
Chester, Pa., Vajininkai ..... 996
M. U/.davinis, Norwood, Mass. 816
L. Tilwick, Easton, Pa............ 672
V. Kralikauskas,

Lawrence, Mass.................... 684
Scranton, Pa............................. 648

Gražiai pasidarbavo iš Los Angeles, Calif, P. R—ka 
prisiuntė pluoštą atnaujinimų, o A. A. Buddy (buvęs 
brooklynietis Budreika) prisiuntė 8 naujas prenumera
tas.

J. J. Mockaitis, Bridgeport, Conn., prisiuntė 1 nau- 
Tąsa 5-tame pusi.

Vėl įvyko gaisras 
JAV lėktuvnešyje

Atėnai, Graikija. — 1401 Gaisras tęsėsi apis dvi 
mylių atstoję ,nuo Atėnų, 
loniano jūroje, įvyko gais
ras Jungtinių Valstijų lėk
tuvnešyje “Saratoga”. Ne
laimėje žuvo keturi kari
ninkai, trys jūrininkai ir
apie 30 buvo sužeistų.

Lėktuvnešis “Saratoga”, 
76,000 tonų įtalpos, vežasi 
apie 100 bombinių lėktuvų, 
yra dalimi JAV šeštojo ka
rinio laivyno, kuris nuola
tos randasi Viduržemio jū
roje. Gaisro metu lėktuvne
šyje buvo 3,800 karininkų 
ir jūrininkų kapitono R. W. 
Mehle komandoje.

Afro-Azijos moterys pasisako 
prieš Vakarų politiką

Kairas. — Čionai įvyko 
Afrikos ir Azijos moterų 
suvažiavimas. D ai y v a v o 
250 delegačių iš 55 šalių.

Moterų suvažiavimas pa
sisakė prieš Vakarų karo 
bazių ir apsiginklavimo pa- 
litiką. Moterys reikalauja, 
kad visos karo bazes būtų 
likvi duotos, armijos 
atšauktos iš svetimų vals
tybių, panaikinta Japonijos 
ir Jungtinių Valstijų mili- 
tarinė sutartis ir kad būtų 
paleisti karo susivienijimai, 
kaip NATO, SEATOirkiti.

Moterys reikalauja, kad 
tuojau būtų baigta JAV in
tervencija Laoso valstybė
je, o grąžinta prie valdžios 
reikalų tvarkymo Phouma 
vyriausybė. Moterys reika

V. Vilkauskas, Nashua, N. II. 634
A. P. Dambrauskas,

Haverhill, Mass................ 588
Plymouth, Pa............................. 560
S. Puidokas, Rumford, Me. 482
E. Čeikienė, So. Boston, Mass. 446
K. Naravas, Shenandoah, Pa 356
LLD 188 kp„ Detroit, Mich. 312
Vera Smalsticnč, Detroit, Mich 288
P. J. Anderson, Rochester, N. Y. 280
A. Navickas, Haverhill, Mass. 252 
Veronika Kvetkas

Cambridge, Mass................. 216
C. K. Urban, Hudson, Mass. 216
A. Apšega, Auburn, Me........... 206
A. Valinčius, Pittston, Pa........ 180
A. Kuzmickas, Girardville, Pa. 108
M. Aranuk, Detroit, Mich........ 108
P. Paserskis, Baltimore, Md. 72

valandas. Priešgaisrinė ko
manda sunkiai kovojo, kol 
gaisrą suvaldė. Po to lėk
tuvnešis savo jėgomis at
plaukė į prieplauką.

Admirolas D. L. MacDo
nald, .komandierius JAV 
šeštojo karinio laivyno, pa
skyrė du admirolus ištyri
mui gaisro priežasties.

Lėktuvnešis “"Saratoga” 
yra tokios pat rūšies, kaip 
“Constellation” Pastara
sis prieš kiek laiko degė 
Brooklyno laivyno bazėje, 
kur sudegė 50 žmonių ir 
nuostoliai siekia iki $50,- 
000,000.

lauja, kad Konge būtų pa- 
liuosuotas premjeras Lu
mumba.

Moterų suvažiavimas už- 
gy r ė Alžyro Lai ki n ą j ą 
Liaudies vyriausybę ir rei
kalauja, kad Francūzijos 
imperialistai pasitrauktų iš 
Alžyro.

JAPONAI STATYS DU 
DIDELIUS TANKERIUS 
Tokio. — Japonijoje su

planavo pastatyti du tan- 
kerius po 130,000 tonų įtal
pos. Kiekvieno pastatymui 
bus išleista $14,000,000. Jie 
galės vienu kartu vežti po 
900,000 bačkų aliejaus. Bet 
šie tankeriai bus perdideli 
praplaukti Panamos ir Su- 
ezo kanalais.

n P

Havana. — Pasikeitus 
Jungtinių Valstijų vyriau
sybei Kubos premjeras 
Castro pareiškė: “Kas lie
čia mus, tai mes lauksime 
naujos JAV politikos... Mes 
neturime nieko pakeisti, 
mes būsime linksmi, jeigu 
Kenedžio administra c i j a 
pakeis Jungtinių Valstijų 
politiką... Mes nieko nepra
šome iš Jungtinių Valstijų, 
nei malonių, nei ekonomi
nės pagalbos, tik norime 
draugiškų valstybinių san
tykių”.

Castro pranešė, kad iš 
Kubos vyks 1,000 jaunuolių 
į Tarybų Sąjungą ir tiek 
pat jaunuolių atvyks iš

ttTai tuščios kapitalistų 
viltys,”- sako komunistai

Pekinas. — Kinijos Ko
munistų partijos Centrali- 
nis komitetas užgyrė Mask
voje priimtą 81-nos komu
nistų partijos pareiškimą. 
Kapitalistinė spauda daug 
rašė apie tai, būk tarp Ki
nijos ir Tarybų Sąjungos 
komunistų yra skirtumų, 
kurie “veda prie skilimo”.

Kinijos komunistai pa
reiškė, kad tai tuščios ka
pitalistų viltys, tai jų 
išsvajoti troškimai. Tarp 
komunistų negali būti pa
matinių nesutikimų, nes jie 
panaikinę žmogaus išnau
dojimą žmogumi, to paties 
siekia ir tarptautinėje poli
tikoje.

Kinijos Komunistu parti
ja pareiškė, kad Tarybų 
Sąjungos Komunistų parti
ja eina avangarde kitų par
tijų. nes ii turi daugiausiai 
praktiško patyrimo.

Kas dėl karo, tai kaip 
iTSRS komunistai, taip ir 
kitu šalin, niekados nemo-

Tarybų Sąjunga ir 
Kinijos reikalai

Maskva. — Nepaisant, 
kad 1960 metais kai kur ja
vų planas nepravestas gy- 
veniman, bet bendrai TSRS 
daugiau pasigamino grūdų, 
negu pirmiau. 1960 metais 
suimta 131,000,000 tonų 
grūdų, o 1959 m buvo suim
ta 126,000,000.

Kinija, kuriai grūdų pa
gaminimas nepavyko, jų 
gaus iš Tarybų Sąjungos ir 
kitų šalių. Kinija jau susi
tarė gauti 260.000 tonų 
kviečių iš Australijos ir 
200,000 tonų iš Kanados.

Washingtonas. — JAV 
kariniai lėktuvai surado 
“Santa Maria” laivą. Jis 
plaukia linkui Anglos, Por
tugalijos kolonijos Afri
koje. JAV vyriausybė įsa
kė mūsų laivynui nevartoti 
prievartos.

Leopoldville. — Lumum- 
bos ginkluotos jėgos stip
rėja.

TSRS į Kubą. Kubiečiai su
sipažins su žemdirbystės 
metodais, kurie yra Tarybų 
Sąjungoje.

Kubos milicija uždavė 
smūgį banditų gaujoms Las 
Vilias srityje.

Kubos vyriausybė jau pa
skelbė, kad pasiruošimas 
atmušti užpuolimą pasibai
gė su pasikeitimu JAV vy
riausybės. Kubos milicinin
kai vėl eina prie kasdieni
nių darbu. Bet gynybos mi
nistras Raul Castro sakė: 
“Jeigu tik bus reikalas, tai 
bile valaidą imsime
ginklą į rankas -ir stosime 
ginti savo laisvę”.

kė, kad ginklų pagalba pa
keisti kapitalistinėse šalyse 
santvarką. Nei revoliuciją, 
nei komunistinę santvarką 
negalima eksportuoti į ki
tas šalis. Kiekvienos šalies 
darbo liaudies yra pareiga 
pakeisti socialę padėtį, — 
rašo kinų komunistų dien
raštis.

'Kas dėl karo pavojaus iš 
imperialistinių valsty b i ų 
pusės, tai Kinijos komunis
tų pareiškimas sako: 
“Naujas karas yra išven
giamas bendrai veikiant 
galingoms socialistinių val
stybių gynybos jėgoms, 
darbininkų klasei visose ša
lyse, tautiniam išsilaisvini
mo judėjimui ir visiems, 
kurie tik myli taiką”.

Havana. —Atvyko TSRS 
nikelio kasyklų specialistai.

Ottawa. — Kanada par
duos Tarybų Sąjungai 150,- 
000 tonų kviečių.

Ekstra
Washingtonas. — Prezi

dentas Kenedis turėjo pir
mąją konferenciją su spau
dos atstovais. Jis pranešė, 
kad Tarybų Sąjunga pa- 
liuosavlo du JAV kapitonus 
F. B. Olmsteadą ir J. R. 
McKonę, kurių vairuoja
mas lėktuvas buvo nušau
tas 1960 metais, o jie buvo 
paimti nelaisvėn.

Maskva. — Tarybų Są
junga pareiškė, kad JAV ir 
Anglijos karo laivynai besi
vaikydami “Santa Maria* 
laivą prasikalsta prieš 
tarptautines teises. Sukili
mas ant “Santa Maria” lai
vo yra politinė demonstra
cija prieš Portugalijos fa- 
fašistinį Salazaro režimą ir 
gaus visų laisvę mylinčių 
žmonių pritarimą.

Bonna. — Vakarų Vokie
tija ruošiasi suteikti $1,- 
200,000,000 pagalbos JAV 
armijos užlaikymui.
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Atgarsiai dėl naujojo 
JAV prezidento

PASAULINĖ SPAUDA plačiai atsiliepė apie dabar
tinį Jungtinių Valstijų prezidentą. Vakarų valstijų, tai 
yra, tų, kurios turi militarines sąjungas su JAV, gauna 
militarines ir kitokios pagalbos, dauguma dienraščių ra
šė, kad būtų “geriausiai, jeigu JAV tą pagalbą dar pa
didintų”.

Socialistinių šalių spauda išreiškė viltį, kad dabar
tinis JAV prezidentas gal atmes Eisenhawerio žalingą 
užsienio politiką; tai pasitarnautų karo debesų išsklai
dymui.

Maskvos dienraščiai, “Pravda” ir “Izvestija”, patal
pino prezidento Kenedžio kalbą, kurią jis sakė įvesdini
mo apeigose. Prie to, “Pravda” rašė:

“Greta pasaulio taikingų žmonių, milijonai ir ame
rikiečių turi savo širdyse viltį karo debesims išsklaidy
ti... Šios dienos sulauktos su didelėmis viltimis ir pasiti
kėjimais... Bet tik ateitis parodys, ar tos viltys bus pa
teisintos”.

Pirmiau negu Juigtinių Valstijų ambasadorius L. 
Thompsonas iš Maskvos išskrido į Washingtoną pasitar
ti su prezidentu Kenedžiu, tai Tarybų Sąjungos premje
ras Chruščiovas jį buvo pasikvietęs ir kalbėjosi per dvi 
valandas. Po to Chruščiovas pareiškė:

“Naujasis JAV prezidentas suteikia viltį, kad vėjai 
išsklaidys tą nesveiką atmosferą, kuri buvo susidariusi 
Tarybų Sąjungos ir Jungtinių Valstijų reikaluose”.

Kinijos spauda rašė, kad pastaraisiais laikais Ei- 
senhowerio vyriausybė laikėsi labai pavojingos linijos 
užsienio reikaluose, ne tik tuo, kad paneigė kitų valsty
bių reikalus, bet ir paruošė naujam JAV prezidentui la
bai prastą dirvą. • *

Kinijos spauda žymėjo, kad net ir prie gerų norų 
bus sunku Amerikoje pasukti politiką į taikos kelią, nes 
Amerikos imperializmas yra labai agresyvus. Jis pa
saulyje prisisteigė karo bazių; jam pataikauja kitų ka
pitalistinių valstybių valdžios; jis yra didžiausias prie
šas socialistinių šalių ir tautų, kovojančių už savo ne
priklausomybę ir laisvę. Ta spauda atžymėjo JAV agre- 
syvę politiką Laose, Konge, Lotynų Amerikoj. Korėjoj 
ir santykiuose su Kinija.

Nauji vėjai Brazilijoje
GEOGRAFIŠKAI BRAZILIJA yra didžiausia vals- 

tybė Amerikoje. Ji užima 3,288,050 ketvirtainių mylių 
plotą ir turi 65,000,000 gyventojų. Gamtiniais turtais, 
kaip iškasamais, taip augmenijos, labai turtinga šalis. 
Bet jos gamtiniai turtai dar labai mažai ištirti ir nau
dojami.

Sausio 20 dieną Brazilijoje prezidento pareigas per
ims Janio Quadros, kuris rinkimų metu pareiškė, jog 
jam vadovaujant Brazilija laikysis neutrališkos politi
kos, palaikys diplomatijos ryšius su Tarybų Sąjunga, 
Kinija ir kitomis šalimis, ves prekybą su visais.

Janio Quadros per tris pastaruosius mėnesius lan
kėsi Europoje ir Azijoje. Jis buvo Maskvoje ir Pekine. 
Quadros ministrų kabinetą jau sudarė, bet jo sudėtį pa
skelbs tik užimdamas prezidento vietą. Numatoma, kad 
ministrų tarpe bus dabartinis Brazilijos ambasadorius 
Kuboje Vasco Leitao de Cunha, kuris jau parvyko Į 
Braziliją.

Brazilijos viceprezidentas Joao Goulart, kairaus 
nusistatymo veikėjas, yra šelies viceprezidentu nuo 
1956 metų, jis stoja už liaudies vienybę, sudarymą dar
bininkų ir žemdirbių bendrojo fronto, įtraukiant jin vi
sas grupes, socialistų ir komunistų vadovaujamas. Gou
lart pastaruoju laiku^ lankėsi Maskvoje, Pekine ir kitose 
socialistinėse ir Vakarų šalyse.

Brazilijoje susidaro nauja vyriausybė, kuri gali pa
sukti šalį į nepriklausomą užsienio politiką, o ta politika 
pasitarnautų sumažinimui karo pavojaus Lotynų Ame
rikos kontinente, o ypatingai Kubos srityje.

Dabar Brazilijoje padėtis labai sunki. Darbo žmo
nės žiauriausiai išnaudojami. Streikų ir kovų banga 
purto visą šalį. Net valstijų policija ir ta yra streiko 
lauke, virš 1,000 policininkų suimta ir įkalinta. Rio de 
Janeiro mieste streikuoja autobusų vairuotojai.

Jungtinių Valstijų kapitalistai turi savo rankose 
Šimtus gamybos ir kitokių įmonių. Jų rankose mangano, 
geležies, uraniumo ir kitokia gamyba. Kavos 70 procen
tų gamybos eina į Jungtines Valstijas.

Valdančioji klasė labai nuogąstauja, kad tarp prazi- 
liėčių gauna didelio pritarimo Kubos santvarka. Jau bu
vo nemažai atsitikimų, kad žemdirbiai paėmė žemę į sa
vo rankas. Kai kur yra įsisteigę žemdirbių kooperaty
vai, kur žemė dar buvo ponų nepasisavinta.

Taigi, galima laukti naujų įvykių Brazilijoje, įvy
kių, kurie galėtų pasitarnauti jos žmonių gerovei ir tai
kos reikalams

Canada and Brazil, per year $10.00 
Canada and Brazil, 6 months $5.00 
Foreign countries, per year $12.00 
Foreign countries, 6 months $6.50

LAI KALBA DAUGIA- 
VAIkĖ TARYBŲ 
LIETUVOS MOTINA

Tie mūsų, kurie esame 
gimę ir augę Lietuvoje, 
puikiai atsimename, koks 
likimas būdavo pasitinka 
didelę mažažemio bei beže
mio šeimą. Dabar gi gir
dime, kad Lietuvoje, kaip 
ir visoje Tarybų Sąjungoje, 
daugiavaikės šeimos yra di
džiai gerbiamos, kad dau
giavaikės motinos yra ap
dovanojamos.

Bet ką dūmoja tokios mo
tinos pačios? Kaip jos žiūri 
į tarybinį gyvenimą?

Viena tokių daugiavaikių 
motinų yra Emilija Svid- 
rienė iš Pakruojo. Jos bal
są skaitome Vilniaus “Kom
jaunimo tiesoje” š. m. sau
sio 3 dieną.

Pasiklausykime, ką ši 
daugiavaikė, motina turi 
pasakyti. Ji rašo:

—O, Svidrien, vaikai tau 
sprandą nugrauš, — ne tai su 
pašaipa, ne tai su užuojauta 
sakydavo man kaimynės. —Su 
vienu vaiku vargų pakanka, 
o tavo —būrys...

Kas to nežino, kad sunku 
išauginti didelę šeimą. O čia 
dar prisidėjo vokiečių okupa
cija.

Neturėjau savo saulėtos 
jaunystės, netikėjau ir savo 
vaikų šviesia ateitimi. Ką pa
galiau gali iš šeimyninio gy
venimo tikėtis barono Ropo 
dvaro tarnaitė, ištekėjusi už 
paprasto kaimo darbininko. 
Bet mano vyras eiti j kume
tyną nepanoro. “Geriau bū
siu; '‘zimagoru,’ bet dvarinin
kui - kraugeriui nevergausiu.” 
Vyras vasarą kasdavo griovius, 
sausindavo buožėms pelkes, o 
žiemą iŠ viso darbo nebūdavo, 
tvirčiau tekdavo veržti diržą.

Prisimenu, kažkaip prieš 
Naujus metus susilaukiau ket
virto vaiko — Stepuko. Tėvas 
apsidžiaugė: “Na, su vyru 
vargo nebus. Jis galės eiti 
mano pėdomis. Išmoks grio
vius kasti, upių šlaitus velė- 
nuoti, sukrapštys duonos kąs
niui. Tik kur tas tris mergio
tes dėsime?”

Laime buvo laikoma, kad 
tėvai galės savo vaikus išmo
kyti bent to, ką jie patys mo
ka. Ką gi daugiau buvo gai
limą svajoti. O taip norėjosi, 
kad vaikai būtų apsišvietę, su
sirastų sau vietą gyvenime. O 
jų jau tada buvo ne vienas 
Stepukas... Už Stepuką buvo 
vyresnės Janina, Alma ir Emi
lija. Prisidėjo ir jaunesnių : 
Irena, Petras, Romas...

Kokios darbščios rankos 
bebūtų, tiek burnų neišmai
tinsi. Ir dėl to su visišku mo
tinos širdies dėkingumu aš 
tariu šiandien žodžius “tary
bų valdžia.’’ Štai kas padėjo 
išauginti vaikus, išleisti juos j 
gyvenimą.

Kai su septintuoju vaiku 
grįžau iš ligoninės, mane, pa
prastą moteriškę, ap 1 a n k ė 
miesto tarybos pirmininkas, 
socialinio aprūpinimo skyriaus 
vedėjas. Ir pasakė, kad man 
vėl paskirta stambi vienkarti
nė pašalpa, bus mokama mė
nesinė pašalpa.

Dalį išlaidų dėl vaikų išau- 
ginimo, auklėjimo, pasiėmė 
valstybė. Tai didelė materia
linė parama. O ir vėliau ne
teko pergyventi dėl savo vai
kų ateities. Jiems negresia 
nędarbas, jie gali mokytis, pa
sirinkti specialybę'ir būti tuo, 
kuo nori.

Dabar pačiam jauniausiam 
šeimos nariui yra šešiolika 
metų, o dvi vyriausios dukte
rys ištekėjo, ir aš susilaukiau 
anūkų.

Vaikai turi savo troškimus, 
ir mes, tėvai, esame laimingi 
matydami, kad jų troškimai 
pildosi.

Pati vyriausioji Janina kaž
kada svajojo apie mokytojos 
darbą, jos troškimai išsipildė. 
Pora metų buvo mokytoja, o 
paskui išrinko į komjaunimo 
rajono komitetą. Kaip maty
ti, jaunimo pasitikėjimą ji 
pateisino. Janina dabar Vil

niuje, dirba atsakingą kom
jaunimo darbą.

Alma taip pat ištekėjo. Ta
čiau kol kas gyvena po vienu 
stogu, žada šiemet “išskris
ti” į nuosavą butą. Mat, jos 
vyras — statybininkas. Ne
maža gerų namų pastatė dar
bo žmonėms, o 1961-aisiais 
pats švęs įkurtuves.

Dar viena duktė, baigusi 7 
klases, pradėjo dirbti ryšių 
kontoroje laiškininke. Darbas 
sekasi, nuo rudens galvoja 
tęsti mokslą vakarinėje mo
kykloje. Ką aš jai norėčiau 
palinkėti Naujaisiais metais? 
Įstoti į komjaunimą.

Šis mano linkėjimas kai 
kam gali pasirodyti' netikėtas. 
“Kaip? Juk kai pirmoji.duk
tė, paskui sūnus ruošėsi į kom
jaunimą, prieštaravai, sakei, 
kad pragyvensite ir be orga
nizacijų,”-— gali kai kas man 
paprieštarauti. Taip, sakiau. 
Buvo mano gyvenime tokia 
klaida, žmogus, mat, gyveni, 
mokaisi ir net senatvėje su
klysti. Hitlerininkai ir net 
buržua z iniai nacionalistai 
žiauriai pasielgė su mano bro
lio vaikais komjaunuoliais. 
Šiandien tik kapai beženklina, 
kad jie gyveno, džiaugėsi jau
nyste. Ir aš draudžiau nuo 
komjaunimo savo vaikus. Vis 
dėlto Janina į komjaunimą 
įstojo. Ir tada su manimi 
taip pasikalbėjo.

— Tau, mama, patinka ta
rybų ynldžia? Taip, tu ne
pamiršti hitlerininkų okupaci
jos, buržuazinių nacionalistų 
siautėjimo? Tu nenori, kad 
sugrįžtų tie klaikūs laikai? 
Todėl mes ir turime kovoti už 
naują gyvenimą.

Ir aš užtat dabar Emilijai 
kalbu : “Dirbk, stenkis ir lai
kyk garbe, jei priiimtų į kom
jaunimą.”

Dar du vaikai eina moks
lus Vilniuje. Komjaunuolė 
Irena šiais metais ruošiasi 
baigti lengvosios pramonės 
technikumo II .kursą. Norisi 
palinkėti jai, kad gerai moky
tųsi, ir taptų geru avalynės 
pramonės speci'alistu. Sūnus 
R’omukds ' šiais: ttietais . pradės 
septynioliktuosius. Jis — mo
kykloje-internate.

šeštasis iš eilės — PetfAs 
dąug mokytis nepanorėjo. Te-* 
vas nusileido: Linam, girdi, 
į MMS, ir būsi, kaip ir aš, me
lioratorius.” Bet jam meliora
cijoje nepatiko. Dabar susi
rado darbo statybos-montavi- 
mo valdyboje.

Sūnus Steponas—Tarybinės 
Armijos eilinis, I960 metais 
už gerą tarnybą Tėvynei bu
vo parvažiavęs atostogų, o 
šiemet grįžta visiškai. Tėvas 
džiūgauja: “Eisime abu prie 
melioracijos.’’

Šeima didelė, pasklidusi po 
visą mūsų šalį, todėl nuošir
džiai džiaugiuosi, galėdama 
pirmosiomis 1961 motų die
nomis pasveikinti savo sūnus, 
dukteris, kurie šiuos Naujuo
sius metus sutiks ne tėvų na
muose, bet su savo mokslo, 
karinės tarnybos draugais ar 
bendradarbių būryje. žinau, 
jie laimingi. O kai vaikai lai
mingi, tai tėvai' taip pat lai
mingi.

KAS NORĖJO, TAS 
IR GALĖJO

Klerikalų, smetonininkų 
ir menševikų spauda beveik 
vienu balsu aną dieną už- 
triūbijo, kad su turistais iš 
Lietuvos buvo “ir negalima 
ir pavojinga” susitikti ir 
pasikalbėti. Bet štai dabar 
kanadiškių “Tėvyės žibu
riuose” (š. m. sausio 19 d.) 
Al. Gimantas rašo:

Jau spaudoje buvo kiek ra
šyta apie neseniai čia viešėju
sią ekskursantų grupę iš so- 
vietinamos Lietuvos. Kaip ir 
galima buvo laukti, jų susiti
kimo su lietuviais monopolį 
tūrėjo mūsų “progresyvieji” 
tautiečiai. Bet, Niuj o r k e , 
Dearborne, Čikagoje su jais 
turėjo progos pasikalbėti ir 
jų giminės, pažįstami ar ir 
šiaip tautiečiai. Teko gauti 
keletą laiškų iš asmenų, kurie 
turėjo ilgesnius pasikalbę j i- 
muš su jais. Tie pokalbiai 
praėjo nuo iškart labai rezer
vuotai iki labai nuoširdžių pa
sikalbėjimų. ..

...susisiekti su ekskursijos 
dalyviais buvo visiškai nesun
ku. Norintieji, galėjo visiškai 
laisvai, be jokių liudininkų, 
kalbėtis, kaip tautietė M. B., 
Dearborne turėjusi galimybę 
netrukdomai ilgokai kalbėtis 
su savo klasės ip kambario 
drauge. Koks buvo nesitikė
tas, bet mielas ir nuoširdus 
pasimatymas, po eilės metų! 
Dar ir sekantį rytą, prieš pat 
išvykimą, viešnia spėjo drau
gei paskambinti telefonu dar 
kartą atsisveikinti.

Matote, tiesa paima viršų 
prieš melą. Tiesa yra ta, 
kad visi, kurie tiktai norėjo 
su svečiais iš Lietuvos susi
tikti ir pasikalbėti, galėjo 
laisvai, nevaržomai susitik
ti. Buvo suruoštos viešos 
jų išleistuvės. Salės durys- 
buvo visiems atdaros. De
ja, tik vienas kitas tų sro
vių žmogus pasirodė. Jie 
svečius boikotavo. Reikia 
tikėtis, kad ateityje visi pa
doresni ir apdairesni žmo
nės iš tų srovių elgsis pro
tingiau.

ORGANIZUOTŲ 
DARBININKŲ 
PASITIKĖJIMAS 
ATEITIMI «

Jungtinės Plieno Darbi
ninkų Unijos organas 
“Steel Labor” labai daug 
tikisi ir laukia iš mūsų 
naujosios vyriausybės. 
Laikraštis, rašo:

Lygiai prieš metus laiko 
Jungtines plieno darbininkų 
unijos viršininkai ir vyriau
sieji plieno pramonės yadai 
susirinko Washingtone pasi
rašyti naują sutartį, kuri tu
rėjo atidaryti naują aukštų 
vilčių ir taikos plieno pramo
nėje erą.

Nuo to laiko prabėgo dvy
lika mėnesių ir nedarbas -ta
po tautos numerio pirmo prob
lema. Vien tiktai plieno <pra- 
monėje mes turime tūkstan
čius darbininkų, kurie jau per 
daugelį mėnesių nėra gavę-al
gos — kiti tūkstančiai dirba 
tiktai dalį laiko.

Nežiūrint to, I960 metai 
buvo vieni pelningiausių me
tų visoje United States Steel 
korporacijos istorijoje, kuri 
sušlavė tik per vienus pirmuo
sius 1960 metų mėnesius pel
no $245,900,000. Tą pačią is
toriją byloja pranešimai ir iš 
kitų plieno pramonės pama
tinių šakų — aukšti pelnai 
akivaizdoje didėjančio nedar
bo.

Bet praeitis dabar tik isto
rija. Mes turime žiūrėti į at
eitį. Washingtone mes turi
me naują vyriausybę, kuri ža
da plačias reformas, kurios 
visos siekia pertvarkyti šalies 
ekonomiją.

Unijos prezidentas bro
lis McDonaldas irgi su vil
timi pasitinkąs 1961 metus. 
Bet viso labo jis tesugalvo- 
jo pasiūlyti vieną “refor
mą” —• pasikviesti plieno 
pramonės kapitalistus pa
sitarti su unijos vadais dėl 
ateities. Jis kalba apie tai, 
kad valdžia daugiau pinigų 
paskirtų senų kelių taisy
mui ir tiesimui naujų, sta
tymui naujų namų ir nai
kinimui lūšnynų miestuose. 
Tas puiku. Bet kodėl šis 
aukštas didžiulės unijos 
pareigūnas neprimena nau
jajai vyriausybei, kad jinai 
šiemet mažiau išleistų pini
gų ginklavimuisi, militariz- 
mui? Iš kur kitur atsiras 
pinigų ir keliams, ir na
mams, ir ligoninėms? Jei
gu n-ebus paimta iš paskyrų 
militarizmui, tai prisieis 
kelti taksus ir dar labiau 
apsunkinti Amrikos dirban
čiuosius.

Mūsų darbo unijų lyderiai 
turėtų rimtai apie tai pa
galvoti. Deja, kol kas, jie 
priešinasi kiekvienai min
čiai sumažinti ginklavimosi 
išlaidas.

DIDELI MOKSLO 
LAIMĖJIMAI

Antakalnio centre dunk
so naujosios Vilniaus klini
kos.

Respublikos sostinėje yra 
daug ligoninių, poliklinikų, 
ambulatorijų, konsultacijų. 
Visose tose įstaigose rū
pestingai ir nemokamai re
montuojama sus i r g u s i ų 
žmonių sveikata, visose 
stengiamasi užbėgti ligoms 
už akių. Tačiau naujosios 
Vilniaus klinikos ne šiaip 
gydymo įstaiga. Tai tikra 
sveikatos kalvė. Kalvė — 
todėl, kad ten kalami bu
simieji sveikatos apsaugos 
kadrai, tiksliau sakant — 
medicinos gydytojai.

Vilniaus klinikos — tai 
Valstybių o Vinco Kapsuko 
vardo Universiteto prakti
kos bazė, mokymo ir moks
lo centras.

Palatos., kabinetai, audi
torijos...

Ir vis dėlto dabartinės 
klinikos — tai tik klinikų 
dalis. Tai tik trečdalis vi
so to, kas iškils čia artimu 
laiku. Dabar čia tėra 325 
lovos, o bus jų—visas tūks
tantis. Svarbu, žinoma, ne 
1,000. Svarbu, kad niekas 
nesirgtų, kad žvalus, links
mas būtų žmogus, kad jis 
ilgai gyventų.

Vilniaus klinikos veikia 
jau dvejetą metų. Jos pra
dėjo darbą Konstitucijos 
dieną. Šiuo metu klinikose 
yra penki vaikų skyriai 
(chirurginis, ortopedi n i s - 
traumatologinis ir trys te
rapiniai, įskaitant diagnos
tinį - polimyelito), du gine
kologiniai skyriai, vienas 
akušerinis. Ateityje veiks 
suaugusiųjų chirurginiai ir 
terapiniai skyriai, akių., 
ausų-gerklės-nosies ir kiti.

... Ir štai su fotokores
pondentu mes dairomės ir 
galvojame, kas čia “fotoge- 
niškiau.” Nors pagal iš
simokslinimą esu medikas, 
negaliu paaiškinti, kokie 
čia aparatai. Matau juos 
pirmą kartą! Medicininė 
aparatūra sparčiai tobulė
ja. O čia naujausioji. Štai 
nedidukas aparatėlis, pa
našus į dviračio ar motoro
lerio prožektoriukas. Jis 
prisotina orą neigiamais jo
nais. Mokslininkų nustaty
ta, kad vietovėse, kuriose 
yra daug ilgaamžių žmonių, 
oras turi savyje daugybę tų 
neigiamųjų ionų (pvz., AX' 
chazijoje). Neigiamieji io- 
nai padeda gydyti ir dau
gelį susirgimų. Mažas apa- 
ratukas veikia be jokio 
garso. Nušvisdamas blausia 
šviesele, jis gamina didžiulį 
neigiamų ionų kiekį. Tik 
reikia būti atsargiam ir 
neperdozuoti. Naujasis apa
ratas pagamintas Maskvo
je.

Arba štai vėl didelis apa
ratas, panašuš į pienines 
separatorių. ‘ Daug esu ma
tęs įvairių kvarco lempų, 
bet šitokią — pirmą kartą! 
Ugi, tįsą į šalis vamzdžiai, 
kažkoks šalmas ne šalmas... 
Tai vadinamasis “šaltasis 
kvarcas,” naudojamas gy
dant ausis, nosį, gerklę. 
Ultravioletiniai spinduliai 
pro ilguosius įvairių formų 
vamzdžius patenka tiesiai į 
susirgimo židinį. Žiūriu, 
kas pagamino šį įdomų apa
ratą ? Sverdlovskas!

Antai raumenų stimulia
cijos aparatas. Dirginda
mas jis iššaukia reikiamus 
raumenų susitrau kimus.
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Ten vėl ultraaukšto dažnu
mo aparatas, ir taip toliau, A? 
ir taip toliau. (

...Mes vėl einame šviesiais 
koridoriais, pro 'erdvius 
vestibiulius su palmėmis, 
gėlių vazonais, pro valgyk
lėles. Čionai visai nėra “li
goninės atmosferos.” Todėl 
šios valgyklėlės teigiamai 
veikia ligonių psichiką. Vi
si valgo, kaip sveiki. Tai 
irgi padeda gydyti.

O koks čia vestibiulis? 
Stiklinėje spintoje tvarkin
gai sudėlioti žaislai. Mes 
vaikų karalystėje. Korido
rium praeina keli besijuo- 
kią vaikučiai. Matyt, ne 
bloga jiems ligoninėje, jei 
sugeba taip nuoširdžiai 
kvatoti!

Kazys Pranauskas, 4 me
tų amžiaus, iš Akmenės ra
jono, Svirkončių kaimo, 
“Žalgirio” kolūkio. Jis bu
vo invalidas; abiejų kojų . 
šleivapėdiškumas. Berniu- " 
ką operavo skyriaus vedėja 
Jablonskytė. Kazys dau
giau nebešlubčios. Ta pati 
chirurgė operavo ir Stefą 
Jurkauskaitę iš Tauragės 
rajono, Kėžaičių kolūkio. 
Toji šešerių metų mergytė 
nelankstė kelio. Kokia bū
tų buvusi jos jaunystė, jei 
ne operacija? Dabar mer
gaitė baigia pasveikti.

Kiekviena lova — panaši 
biografija. Pasakojant apie 
jas, negalima nepaminėti 
žymiausiojo respublikos pe
diatro Petro Baublio. Jis 
ligoninės širdis ir siela ... 
gal kiek patetiški žodžiai 
nėra nė kiek pagražinti. 
Baublys ne tik puikus pe- 
datras, jis ir reiklus peda
gogas, sugebąs savo paskai
tomis sudominti studentus, 
ir eruditas., galįs diskutuoti < 
įvaikiai®^moksliniais ar me- 
niniais klausimais, ir visuo
menininkas...

Naujosiose klinikose yra 
ištisi “operaciniai kombina
tai” (ginekologiniame-aku- 
šeriniame ir vaikų skyriuo
se).

Veikia čia ir dvi konsul
tacijos (moterų ir vaikų), 
jaunųjų motinų universite
tas (paskaitos skaitomos 
didžiojoj auditorijoj trečia- 
dieniai$, 18 valandą 30 mi
nučių). /

...Laukė mus pasitinka 
rudens lapai. Šalna. Aukš
tai kyla 'centrinio šildymo 
kami/fo dūmai. “Žinote, 
kipK sunaudojame kuro?— 
^ako vyriausioji klinikų se
suo.—Dešimt tonų akmens 
anglies kas parą.”

Bet man atrodo, kad ne 
akmens anglis šildo ligo
nius . . .

V. Sirijos Giro

Redakcijos Atsakymai
J. Baker, Vallejo, Calif. 

Dėkui už iškarpą, bet tuo 
klausimu jau pas mus laik
raštyje buvo rašyta.

P. Jaiskiut — Dėkojame 
už prisiųstą iš 19119 metų 
“Laisvės” ištrauką, bet dar 
nesame tikri, ar galėsime 
ja pasinaudoti. Matysime 
vėliau.

Mikui Mačioniui. — Kny
gos, kurių klausiate, yra 
išleistos Lietuvoje. Norint 
jas gauti, turėtumėt para
šyti ten savo draugams ar 
pažįstamiems, paprašą n t, 
kad prisiųstų. Platinimui 
mes jų neturime.

R. Merkiui. — Jūsų 
straipsnį mes taikysime į 
“Laisvės” jubiliejinį nume^ 
rį. Dėkojame.



Prezidento John F. Kenedžio prakalba, 
pasakyta sausio 20 d. per inauguraciją {VAIRUMAI Kodėl "žydi" nagai?

Vice prezidentas Johnson, ponas pirmi
ninke, ponas vyriausias teisėjau, pre
zidentas Eisenhoweri, viceprezidentas 
Nixon, prezidentas Trumanai, dvasinin
kai, gerbiamieji piliečiai:

Šiandien mes atžymime ne pergalę 
partijos, bet apvaikščiojimą laisvės, sim
bolizuojančios tiek pabaigą, tiek pradžią, 
signalizuojančios tiek atnaujinimą, tiek 
pasikeitimą. Nes šiandien aš padariau 
prieš jus ir prieš Dievą tą priesaiką, ku
rią mūsų protėviai nustatė prieš beveik 
175 metus.

Pasaulis šiandien labai skirtingas. 
Šiandien žmogus savo mirtingose ran
kose turi galią pašalinti visokios formos 
žmogaus vargus ir yisokios formos žmo
gaus gyvavimą. Nežiūrint to, tie patys 
revoliuciniai įsitikinimai, už kuriuos 
mūsų protėviai kovojo, šiandien tebėra 
dienotvarkėje visame pasaulyje—tai ti
kėjimas, kad žmogaus teisės pareina ne 
iš valstybės geraširdiškumo, bet iš Die
vo rankos.

Mes neprivalome šiandien pamiršti, 
kad mes esame pirmosios revoliucijos pa
veldėtojai. Lai šiuo laiku ir iš šios vietos 
išgirsta tiek mūsų draugai, tiek mūsų 
priešai, jog švyturys perėjo į naujosios 
amerikiečių kartos rankas — gimusios 
šiame šimtmetvje, karo užgrūdintos, 
sunkios ir karčios taikos sudisciplinuo- 
tos, besididžiuojančios savo senove ir ne
norinčios būti liudininku arba leisti pa
laipsnį sužalojimą tų žmonių teisių, 
kurioms ši tauta visuomet buvo ištikima 
ir kurioms šiandien tebėra ištikima na
mie ir per visą pasaulį.

Lai kiekviena tauta, linkinti mums 
gero ar blogo, žino, kad mes sutiksime 
mokėti bet kokią kainą, panešti bet kokią 
naštą, pergyevnti bet kokį sunkumą, 
paremti kiekvieną draugą, atremti kiek
vieną priešą, kad užtikrintum laisvės iš
laikymą ir laimėjimą.

Tiek mes pasižadame, ir dar daugiau.
Tiems mūsų seniesiems talkininkams, 

kurių kultūrine ir dvasine kilme mes 
dalijamiesi, mes pažadame ištikimų 
draugų lojališkumą. Mums būnant vie
ningais, nedaug, tėra tokių naujų bend
rų pastangų, kurių nepajėgtume atlikti. 
Mums būnant pasidalinusiais, labai ma
žai ką mes galėtume nuveikti; mes nega
lime nė išdrįsti stoti į sunkią kovą pa
vieniai ir susiskaldę.

Toms naujoms valstybėms, kurias 
mes priėmėme į laisvųjų tautų gretas/ 
mes duodame savo žodį, jog viena kolo- 
ninės kontrolės forma nebuvo pašalinta 
tik tam, kad jos vietą galėtų užimti dar 
toli gražu kietesnė tironija. Mes,ne vi
suomet tikėsimės jų pritarimo mūsų pa
žiūroms. Bet mes visuomet vilsimės 
rasti jas tvirtai palaikančias savo pa
čių laisvę ir atsimenančias, kad praei
tyje tie, kurie kvailai siekė galios joda
mi ant tigro, atsidūrė jojo viduriuose.

Žmonėms visoje pusėje pasaulio lūšno
se ir kaimuose, kurie kovoja už sudaužy
mą masinio skurdo pančių, mes pažada
me mūsų geriausias pastangas jiems pa
dėti tose pastangose, neatsižvelgiant į 
tai, kiek laiko tam reikėtų—ir ne todėl, 
kad komunistai gali tą patį daryti, ne 
dėl to, kad mes norime laimėti jų bal
sus, bet dėl to? jog tai yra teisinga. 
Jei laisva visuomenė negali pagelbti 
daugeliui tų, kurie yra biedni, tai ji ne
gali išgelbėti ir tų kelių, kurie yra tur
tingi.

Mūsų seseriškoms respublikoms į pie
tus nuo mūsų rubežiaus, mes teikiame 
specialų pasižadėjimą — paversti mū
sų gerus žodžius gerais darbais naujoje 
sąjungoje už progresą, padėti laisviems 
žmonėms ir laisvoms valdžioms sutrau
kyti neturto pančius. Bet šioji rami 
lūkesčio revoliucija neprivalo pavirsti 
neprietelingų jėgų auka. Lai visi mūsų 
kaimynai žino, kad mes stosime išvien 
su jais pasipriešinti agresijai arba sub- 
versijai visur Amerikose. Ir lai kiek
viena kita jėga žino, kad šis sausžemis 
žada pasilikti savo namų viešpačiu.

Pasaulinei nepriklausomų valstybių 
asamblėjai, Jungtinėms Tautoms, mūsų 
paskutinei geriausiai vilčiai toje gady
nėje (eroje), kurioje karo įrankiai pra
lenkė taikos įrankius, mes panaujiname 
savo pažadėjimą remti jas—neleisti joms 
tapti tiktai įžeidinėjimų sakykla — su
stiprinti jų apsaugą naujiesiems ir silp
niesiems—ir praplėsti tą dirvą, kurioje 
jų įsakymai turėtų galios.

Ant galo, toms tautoms, kurios norė

tų tapti mūsų priešais, mes patiekiame 
ne pasižadėjimą, bet siūlymą: kad abidvi 
pusės pradėtų naujai paieškoti taikos 
pirma, negu tamsiosios naikinimo jėgos, 
mokslo paleistos darban, prarys visą 
žmoniją iš suplanuotos ar atsitiktinos 
savižudybės.

Mes negalime jas vilioti savo silpny
be. Nes tiktai tada, kada mūsų ginklai 
yra pakankami be jokios abejonės, mes 
galime būti be jokios abejonės tikri, kad 
jie niekados nebus naudojami.

Bet tuo tarpu nė viena iš dviejų di
džiulių ir galingų tautų grupė negali pa
sitenkinti mūsų dabartine raida—abidvi 
pusės yra slegiamos moderniškų ginklų 
kaštų, abidvi pusės teisingai sujaudin
tos nuolatiniu mirtino atomo plitimu, ta
čiau abidvi stengiasi nusverti savo nau
dai abejojamą balansą teroro, kuris ne
prileidžia žmonijos prie paskutinio karo.

Todėl, pradėkime iš naujo—abi pusės 
atsimindamos, kad mandagumas dar nė
ra ženklas silpnybes, ir kad nuoširdumas 
visuomet reikalauja įrodymo. Niekados 
nesitarkime iš baimės, bet niekados ne
bijokime tartis.

Abidvi pusės, pirmu kartu, suformuo
kime rimtus ir konkrečius pasiūlymus 
dėl ginklų inspekcijos ir kontrolės, ir pa
dėkime po absoliutiška visų tautu kont
role absoliutiškąją jėgą, kuri galėtų su
naikinti visas tautas.

Abidvi pusės stengkimės panaudoti 
mokslo stebėtinus laimėjimus, o ne jo 
terorą. Bendromis pastangomis ištirki
me žvaigždes, užkariaukime tyrus, paša
linkime ligas, išmatuokime okeanų gel
mes ir skatinkime meną ir prekybą.

Abidvi pusės susivienykime visuose že
mės rutulio kampuose išgirsti Isajo 
įsakymą — “numeskime nuo savo pečių 
sunkią naštą... paliuosuokime prispaus
tuosius.”

Ir jei pirmieji bendrada r b i a v i m o 
žingsniai pašalintų iš kelio nepasitikėji
mo džiungles, lai abidvi pusės susivieni
ja naujame žygyje—ne sudarymui naujo 
jėgų balanso, bet ųiaujo tiesos pasaulio, 
kur tvirtas yra teisingas ir silpnas sau
gus, ir taika pastovi.

Visa tai, aišku, nebus pasiekta per 
pirmąjį šimtą dienų. Neigi tai bus pa
siekta per pirmąjį tūkstanti dienu, neigi 
per šios vyriausybės gvvenimą, neigi gal 
per visų mūsų gyvenimą šioje planetoje. 
Bet pradėkime!

Jūsų rankose, mano brangieji pilie
čiai, daugiau negu mano, bus galuti
nis mūsų kelio pasisekimas arba nena- 
vvkimas. Nuo nat šios šalies susikūrimo 
kiekviena amerikiečiu karta buvo iššau
kiama irodyti savo tautini loialuma. 
Kanai iaunu amerikiečiu, kurie atsilie
pė i pašaukimo tarnybon, išsibarstė po 
visa žemės rutuli.

Šiandien ir vėl būgnas mus šaukia— 
šaukia ne prie ginklo, nors ginklai mums 
reikalingi— šaukia ne į mūšį, nors mes 
mūšyje randamės, — bet šaukia pasiim
ti ant savo pečių naštą ilgos prietemiš- 
kos kovos metai iš metų, “džiugūs viltyje, 
kantrūs nelaimėje,”—į kovą prieš bend
rąjį žmogaus priešą: prieš tironiją, skur
dą, ligas ir patį karą.

Ar mes galime sudaryti prieš šiuos 
priešus didingą ir visapasaulinį susivie
nijimą, šiaurės ir pietų, rytų ir vakarų, 
kuris užtikrintų vaisingesnį (pilnesnį) 
gyvenimą visai žmonijai?

Visoje ilgoje žmonijos istorijoje tik 
kelioms gentkartėms buvo suteiktas 
vaidmuo apginti laisvę josios didžiausio 
pavojaus valandoje. Aš nesitraukiu nuo 
šios atsakomybės—aš ją priimu. Aš neti
kiu, kad bent kuris iš mūsų sutiktų pasikeis
ti vietomis su bet kuriais kitais žmonė
mis arba su bet kuria kita gentkarte. 
Ta energija, tas pasitikėjimas, tas pasi
aukojimas, kurį mes įdėsime į tas pa
stangas, apšvies mūsų šalį ir visus, ku
rie jai tarnauja—ir toji šviesa iš to ug
niakuro tikrai gali apšviesti visą pa
saulį.

Ir todėl, mano brangūs amerikiečiai: 
neklausikte, ką jūsų šalis jums duos, bet 
klauskite, ką jūs duosite savo šaliai.

Mano brangūs pasaulio piliečiai: ne
klauskite, ką Amerika jums duos, bet 
klauskite, ką mes bendromis pastango
mis galime duoti žmogaus laisvei.

Prie pabaigos: ar jūs būtumėte Ame
rikos piliečiai, ar piliečiai pasaulio, rei
kalaukite čia iš mūsų tokio pat aukšto 
lygio stiprybės ir pasiaukojimo, kokio 
jūs reikalaujate patys iš savęs. Tik su

' Mirštamas” ligonis
Garsus anglų chirurgas 

Lž. Listeris (1827—1912 
m.) kartą buvo iškviestas 
pas vieną turtuolį, kuris sa
kėsi sunkiai susirgęs.

Gydytojas, apžiūrėjęs li
gonį, įsitikino, kad tas esąs 
sveikutėlis, o tariamieji 
skausmai — tai vaizduotės 
padaras.

Bet Listeris labai rimtai

—Ar tamsta jau parašė
te testamentą?

Ligonis sudejavo:
—Dėl dievo meilės, argi 

jau taip blčagai?
Gydytojas liūdnai pažvel

gė į gulintį turtuolį ir pa
lingavo galva:

—Siųskite notaro! Ir 
kaip galima greičiau! Lai 
atvyksta ir artimieji bei vi
si jūsų giminės.

“Ligonį” išmušė šaltas 
prakaitas, ir jis ėmė visas 
virpėti. —Mielasis, bran
gusis daktare, — sudejavo 
turtuolis, — nejaugi nebė
ra jokios vilties? Nejaugi 
aš turėsiu mirti.*

Listeris nustebo:
—Kodėl mirti?
—Jūs sakėtę...
—Aš nesakiau, kad tams

ta mirsi...
—Tai kam reikalingi no

taras. pažįstami, giminės?
—Matote, aš nenoriu bū

ti vienintelis asilas, kuri 
tamsta visai be reikalo vi
dunaktį prikėlėte iš lovos.

šal-

DUMBLIAI -- 
GELBĖTOJAI

Per stiprius žiemos 
čius neretai maži vandens
baseinai įšąla iki dugno, 
žuvys, nebegalėdamos gau
ti iš vandens deguonies, žū
va.

Kaip parodė stebėjimai 
viename iš Visk o n s i no 
draustinių, išgelbėti žuvį 
nuo uždusimo tokiuose eže
ruose gali ... čiuožyklos. 
Įrengus čiuožyklą, nuo ledo 
nuvalomas sniegas. O 
bliai saulės šviesoje 
ledu išskiria deguonį, 
išgelbsti žuvis.

dum- 
ir po 
ir tai

"Sianci” - šachmatai
Daugiau kaip prieš pus

antro tūkstančio metų In
dijoje pradėta žaisti šach
matais. Tuometinis žaidi
mas labai skyrėsi nuo da
bartinio. Vietoje dviejų 
priešininko stovyklų buvo 
keturios — kiekviename še
šiasdešimt keturių langelių 
lentos kampe. Toks žaidi
mas, vadinamas čaturanga, 
greit paplito ir kaimyninė
se šalyse. Pavyzdžiui, Vidu
rinėje Azijoje jis įgavo to
kią formą, kuri išliko net 
iki šių laikų.

Tuo tarpu Kinijoje šis 
žaidimas nuėjo kitu keliu. 
Čia šachmatų lenta padi
dėjo iki 90 langelių, turėda
ma 10 horizontalių ir 9 ver
tikalias linijas. - Viduryje 
lentos buvo nustatyta riba 
—upė, per kurią galėjo ju
dėti vien pėstininkai. Kiek
viena žaidimo pusė turėda
vo po 16 figūrų, turinčių 
šaškių su hieroglifų užra
šais išvaizdą.

Ir savo taisyklėmis, ir fi
gūromis, ir savo kovos po
būdžiu kiniečių žaidimas la
bai savotiškas. Vienoje le
gendoje pasakojama, kaip

kartą kirtėjas Van Čži iš 
Sinjan provincijos, klai
džiodamas po mišką, užti
ko mažus žmogeliukus, įsi
gilinusius į patrauklų žai
dimą/ Kirtėjas įsmeigė sa
vo kirvį į kelmą ir pradėjo 
įdėmiai jį sekti. Ir taip 
praėjo daug laiko. Kada jis 
atsigrįžo į tą pusę, kur bu
vo paliktas kirvis, tai pasi
rodė, kad pastarasis jau su- 
ti'ūnijęs. Grįžęs į namus, 
kirtėjas nerado nei gimi
nių, nei draugų. Tik dabar 
paaiškėjo, kad jis, sužavė
tas pasakiško “sianci” žai
dimo, išbuvo miške 100 me
tu.

Dabartiniu metu “sianci” 
— liaudies žaidimas. Kartu 
su juo Kinijoje plinta šach
matai, vadinami čia tarp
tautiniais.

Kiekvienas, tu r būt, pa
stebėjo, kad labai dažnai 
ant nagų atsiranda didesni 
ar mažesni netaisyklingos 
formos balti taškeliai, re
čiau — balti skersiniai dry
želiai. Žmonės tada sako: 
— “nagai žydi”. Liaudyje 
yra įvairių prietarų dėl šių 
baltųjų dėmelių. Teko gir
dėti kalbant, kad kai balta 
dėmelė, nagui augant, pri
siartins prie nago krašto, 
žmogus gaus dovaną. Įdo
mu, kad ir kitose tautose 
šios dėmelės rišamos su 
įvairiais prietarais, pav., 
anglų kalboje jos vadina
mos “dovanų” arba “lai
mės” dėmelėmis. Žinoma, 
šiandien sunku būtu suras
ti ne tik suaugusių, bet ir 
vaiku, kurie teiktu kokia 
nors paslaptingą reikšmę 
nagų “žydėjimui”.

Šias dėmeles dažniausiai 
turi jauni žmonės. Tarp 
kitko, ant kojų nagų jos 
esti labai retai. Augant na
gui, baltos dėmelės nuauga: 
dažnai jos išnyksta pačios, 
net nepasiekusios nago kra
što.

Baltos dėmelės nage yra 
toks dažnas reiškinys, kad 
jis jau savaime įrodo, jog

Moterys ir senovėje 
dėvėjo kelnes 

yra senovybe
Kuomet magistratas La- 

iazzo išbarė jauną moterį 
Laiszą Rabinowitz už atė
jimą teisman apsiavus kel
nėmis, tai užmiršo ar ne
paisė to fakto, kad prieš 
vienuoliką šimtų metų 
krikščionybės galvos leido 
moterims eiti bažnyčion 
apsiavus kelnėmis.

Senovėje, prieš viduri
nius amžius, vyrai ir mote
rys grekų ir romėnų impe
rijų dėvėjo palaidus rūbus, 
pavidale sijonų, kuomet vi
si “barbarai” šiauriniai af- 
rikonai, ispanai, galai, vo
kiečiai, britai, škotai ir per
sai nešiojo kelnes.

Bulgarai, kurie į pabaigą 
aštunto šimtmečio nuklai- 
džiojo nuo savo namų į že-; 
mutinę Volgą ir _______ ,
jie įsteigė galingą vals
tybę prie Bizantinės Impe
rijos rubežių.

didysis nusprendė įjungti! Musų bibliotekos skaity- 
bulgarų tautą civilizuoto a°Y.Tk Y/
pasaulio draugijon p 11- 
imant krikščionybę. Pirma spaudą n 
pasirinkimo Konstantino-i 
polio ar Romos, jis pasiun
tė anketą Bizantijos patri- 
arkui ir 
jui I (858-67). Vienas iš 
klausimų buvo: ar bulga
rai, priėmę krikščionybę, 
galės palaikyti tautinį ap- 
sirėdymą, tai yra, kelnes, 
kaip vyrams, taip ir mote
rims.

Popiežius atsakė, j o g 
bulgarai bus mielai priima
mi savo apsirėdymuose į 
bažnyčią ir dangų apsiavę 
kelnėmis, jei jie krikščiony
bę pasirinks. Tai toks buvo 
nuosprendis popiežiaus Ni- 
kolojaus I, kuris yra Ro
mos katalikų bažnyčios 
skaitomas net šventuoju.

Bulgarijos moterys pa
čios pradėjo dėvėti sijonus, 
kad susilyginus su kitomis 
krikščioniškomis mot e r i- 
inis. Niekas jų nevertė tai 
daryti.

Šiam rašiniui medžiagą 
paėmiau iš F. C. M. Jahn 
rašto, tilpusio The New 
York Times 1960 m. rugp. 
10.

Dabar jau žinosime kel
nių istoriją ir pasakysime 
ir tiems moralistams, kurie 
kelia protestus prieš mo
teris, dėvinčias kelnes arba 
trumpesnius sijonus.

tai nėra kažkoks ligoto 
žmogaus organizmo reiški
nys.

Dėl ko jos atsiranda?
Nagas yra plokštelė, su

sidedanti iš suragėjusių ir 
tarp savęs stipriai sukibu
sių narvelių. Įrodyta, kad 
baltose dėmelėse nago nar
veliai yra nepilnai suragė
ję. Dažnai tas atsitinka 
nuolat užgaunant nagą, pa
vyzdžiui, manikiūro metu. 
Yra aprašyti atsitikimai, 
kai po kiekvieno manikiūro 
nage atsirasdavo skersiniai 
balti dryželiai, o nuėmus 
manikiura — dėmelės iš
nykdavo.

Be to dėmelės gali atsi
rasti dėl nago mitybos lai
kino sutrikimo, po infekci
nių ligų, net po sunkesnių 
psichinių pergyvenimų ir 
taip toliau.

Į nedideles dėmeles na
guose nereikia kreipti dė
mesio, jos nesusilpnina na- 
go/^plokštelės ir išnyksta 
paaios. Jeigu jų labai daug, 
reikia rūpestingiau saugoti 
nagus nuo dažno užgavimo, 
o taip pat pasitarti su gy- 
elytoj u.

Doc. J. Lelis
Vilnius

IŠ LAIŠKU
kykla-internatas, 4 aukščių,Vilnius

1961 m. sausio 17 d. kur mokysis 300 vaikų, ki- 
Ino teatras su 100 vietų žiū- 
i rovams, didelis univerma- 
gas-parduotuvė ir daug ki
tų pastatų. Dabar nese
niai, truputį daugiau kaip

Laikraščio "Laisvė
redakcijai

Mieli draugai.
brangūs prieteliai!

1960 metų gale į i
Vilniaus miesto masinę bib- ’ _ *
lioteką Nr. 12 atėjo netikė- į varjklius: skalbimo ___
tas siuntinėlis su Jūsų laik-|noms ir kt Dabar žia dir. 
raščio “Laisve” dviem nu-; ba apie 500 žmonių, o už ke
lneriais. Iš karto labai nu- 2 metų dirbs daugiau 
stebome ir galvojome, kad kajp 2 tūkstančiai žmonių, 
i

Balkanus,1 .

■ 7 X ’ X
musų metai, atsidarė didžiulė ga- 

... . į mykla, kur gamina įvairius
i maši-

lai gali būti pašto klaidą/ 
; tie abejojimai vėliau 

’ išsisklaidė. Po šio siuntinė- 
i lio neužilgo sulaukėme ir 
kitų. Jūsų laikraštis pradė

ję jo reguliariai mus lankyti. alaus darykla

į_ 1 žangiąją Amerikos lietuvių 
1 įtemptai seka

Jūsų kovą už darbo žmonių 
reikalus. “Laisvė” padeda 
mums teisingai suprasti ir 

rpopiežYūrNrkaio-1/61’^"^jū-n ,dči tai- 
kos, tiesos ir žmoni 10s ge
rovės, sutvirtina mūsų ry
šius su pažangiaisiais mūsų 
tautiečiais JAV.

Dabar mūsų bibliotekos 
skaitytoiai turi galimybę 
skaityti Jūsų laikrašti savo
je bibliotekoje, neieškodami 
jo kitose bibliotekose. Už 
tai, skaitytojai ir bibliote
kos darbuotojų kolektyvas 
reiškia Jums nuoširdžią pa
dėką. Jums pageidaujant, 
norėtume siųsti Jums savo 
tarybinius leidinius.

Skaitytojų ir Bibliotekos 
Nr. 12 darbuotojų kolekty
vo vardu—

Aloysas Dalbokas 
Vedėjas

Ir mes abu su vyru ten dir
bame. Jis prie frezavimo 
staklių, o aš techninėj bib
liotekoje.

Yra ir kitu smulkesnių 
gamyklų:
“Kibirkštis”, batu dirbtu
vė “Apavas”, didelė plytinė, 
kur dirba plytas namams 
statyti. Mieste labai daug 
kursuoia autobusų, kurie 
važinėia į įvairius kaimus 
ir miestus..

Dabar pas mus po Naujų 
metu keisis pinigai. Žymiai 
pakels rublio vertę, kur 
anksčiau pirkom už 10 rub., 
dabar ta pati nunirksim 1 
rb. Algos vavau 400 rb., da
bar frausiū 40 rb. Iš pra
džių bus keista, kol pripra- 
sim.

Dabar truputi apie orą. 
Nors iau gruodžio mėnuo, 
bet kiekviena dieną vis ly
ja ir šilta. Nėr dar pašalę 
nei sniego buvę. Baisus 
purvynas, sunku išbristi. 
Pernai jau šalo iki 20 laips
niu šalčio.

Pas jus kaip, ar turit jau 
žiema. Per radiią girdėjom, 
kad Niujorke labai' daug 
sniego, kad net judėjimas 
nutrauktas.

Iš Ma seikiu ir
‘apie Mažeikius

Martha Kirk iš Seattle/ 
Wash., gavo laiška nuo sa
vo brolio ir jo dukters iš 
Mažeikių. Be asmeniško 
pobūdžio sveikinimų ir ki
tų dalykėlių, laiške gana 
vaidžiai nupiešiami šių die
nų Mažeikiai. Jiedu rašo:

Jūs, ciocyte, prašėte pa
rašyti apie Mažeikius. Ma
žeikiai dabar labai padidė
ję. Statoma daug namų, di
džiuliai pastatai, kaip mo-

GARSINIS PRIETAISAS 
AKLIESIEMS

Kasmetinėje radijo paro
doje Londone buvo demon
struojamas prietaisas “Son- 

kuris įgalina akluo- 
vaikščioti nesusidU- 
su kliūtimis kelyje, 
prietaisas, kurį akla-

gali nešioti rankose, 
aukšto 
pluoštą.

ramia sąžine, kaip mūsų vieninte
liu tikru atpildu, su istorija kai
po paskutiniuoju teisėju mūsų dar- tikrai mūsų pačių darbas, 
bų, žengkime pirmyn, veskime mūsų 
mylyimąją šalį, prašydami Jo palaimi-

nimo ir Jo pagalbos, bet žinodami, kad 
čia ant žemės Dievo darbas turi būti

dar”, 
sius 
riant

Šis 
si/
skleidžia siaurą 
dažnumo garso 
Garso bangos atsimuša į 
kliūtis kelyje ir perspėja 
akląjį.

Prietaisas yra žibintuvė
lio formos ir aptinka kliūtį 
maždaug už 22 pėdų atstos.

3 p.«Laisve (Liberty)— Penktad., sausio (Jan.) 27, 1961



LIETUVA PAVEIKSLUOSE Elizabeth, N. JŲ lietuvių 
veikimo istorija

--- . *

Vilniuje buvo suruošta labai įdomi taikomosios ir deko
ratyvinės dailės bei dailiosios pramonės gaminiu paroda. Jo
je lankytojai matė, be kita ko, gražiausius baldų komplektus, 
gaminamus Lietuvos meistrų rankomis, taipogi buvo rodoma, 
kaip reikia iš būties šalinti neskoningus, savo amžių atgyve
nusius papuošalus. Paroda aplankė dešimtys tūkstančių 
žmonių.

NUOTRAUKOJE matome vieną parodos kampelių.

Dar besimokydama universitete, Lilija Kurkulytė svajojo 
apie kilnų mokslininko darbą, o įsikūrus Chemijos ir chemi
nes technologijos institutui, ji nedvejodama pasiryžo tapti 
mokslo darbuotoja. Ji ėmėsi spręsti vieną problemą: medžio 
atliekų panaudojimą odų pramonėje.

Ištisus metus Lilija tyrinėjo medžio atliekų chemines su
dėtis ir priėjo išvados, kad atliekose esančių rauginių me
džiagų visiškai pakanka išrauginti odoms.

šie tyrinėjimai sudarys jaunosios mokslininkes disertacinio 
darbo pagrindą, o jos moksliniai apibendrinimai apie me
džio atliekų panaudojimą odų pramonėje bus atiduoti au
galinių raugų ekstraktų fabrikui, kurį numatoma pastatyti 
mūsų respublikoje.

NUOTRAUKOJE: jaunoji mokslininkė Lilija Kurkulytė.

Nuotraukoje matome Aukščiausiosios Tarybos deputatus
(iŠ kairėsJ Pasvalio rajono Kovo 8-osios vardo kolūkio trak
torininką Antaną Mackevičių, Šiaulių “Verpsto” fabriko siu
vėją Pranę Bucininkaitę, Plungės “Linų audinių” fabriko 
profsąjungos komiteto pirmininkę Izabelę Šaulienę ir Pa
kruojo rajono “Vilties” kolūkio pirmininką Igną Minkevičių 
posėdžių pertraukos metu.

Tauragė karo metu buvo smarkiai sugriauta.
Visi dideli gyvenamieji namai miesto centre, plačiaekrani- 

nis kino teatras, moderniška valgykla — visa tai išaugo per 
pastaruosius trejus metus. Vien pernai pastatyti trys tri
aukščiai namai ir atiduota naudoti beveik du tūkstančiai 
kvadratinių metrų gyvenamojo ploto.

Iki septynmečio pabaigos miesto centre išaugs apie 15 ke
turaukščių namų. Tauragės gyventojai gaus beveik 500 nau
jų, visais patogumais aprūpintų butų. Gatvės bus asfaltuo- 
jamos.

Nemaža nuveikta puošiant miestą. Gatvėse pasodinta 
daugiau kaip 800 medelių. Jūros upės pakrantėje pradėta 
tiesti jaunimo alėja, kuri sujungs naujuosius kultūros namus 
su pradėtu tvarkyti miesto parku. Statomas didžiulis šiltna
mis aprūpins parką, miesto skverus ir gatves gėlėmis.

NUOTRAUKOJE. Tauragė. Nauji 24 butų gyvenamieji 
namai. Tarybų gatvėje.

Kretingos rajono Darbėnų 
geležinkelio stoties pervažos 
budėtojas Juozas Macius bu
vo savo poste. Išėjęs uždaryti 
pervažą, Juozas pastebėjo 
gaisro prošvaistę. Jis suprato, 
kad dega jo namas. Tačiau 

1 šią kritišką minutę J. Macius 
liko ištikimas pareigai, nes 
postą apleidus būtų įvykusi 
traukinių katastrofa.

J. Macius nebuvo užmirštas 
nelaimėje. Valstybinis drau
dimas išmokėjo sudegusio na
mo apdraustą sumą. Jam iš- 
sikrtas sklypas ir medžiagos 
naujam namui statyti. Staty
boje talkininkauja darbo 
draugai.

| NUOTRAUKOJE: J. Macius 
statosi naują gyvenamąjį na
mą.

Iš Klaipėdos uosto pernai 
keliskart išplaukė į Baltiją 
Lietuvos TSR hidrometeorolo
ginės valdybos mokslinių tyri
mų laivas “Neringa.” Okea- 
nologai tiria vandens tempe
ratūrą ir tėkmės kryptį įvai
rioje gilumoje, vėjo greitį, at
mosferos kritulius. iPagal tuos 
duomenis nustatoma oro prog
nozė, štormo artėjimas.

NUOTRAUKOJE: mokslinių 
tyrimų laivo “Neringa” ekspe
dicinių darbų viršininkas L. 
Jackūnas tikrina aparatūrą.

Kadaise, buržuazijai viešpa
taujant Lietuvoje, šiame kalė
jime ilgiems metams pasmerk
ti buvo laikomi geriausieji 
lietuvių tautos sūnūs ir duk
ros — kovotojai už Tarybų 
valdžią. Tai Kauno sunkiųjų 
darbų kalėjimas.

Pernai šis kalėjimas buvo 
uždarytas ir atiduotas Kauno 
gyventojų visuomeniniams po- 

1 If 1 Q
NUOTRAUKOJE — Tarybų 

Lietuvos vyriausybės nariai 
lankosi buvusiame Kauno sun
kiųjų darbų kalėjime.

Elizabeth, N. J., randasi 
tarp Bayonnės ir Newarko. 
Didžiausia siuvamų mašinų 
išdirbystė. Seniau ir dabar 
ten dirba geras skaičius lie
tuvių. Bet dirba n č i ų j ų 
skaičius daug mažesnis da
bar negu praeityje. Naujos 
mašinos išmėtė didoką jų 
nuošimtį. Geras lietuvių 
skaičius dirba Newarke ir 
Central Railroad of N e w 
Jersey.

Miestas dalinasi į Eliza
beth ir Elizabethport. Dau
guma lietuvių apsigyvenę 
Elizabethporte, kur vyksta 
ir visa lietuvių veikla. Aukš
tutinėje miesto dalyje (E- 
lizabethe) lietuviai nesuda
ro jokios veiklos. Lietuvių 
gyvena ir artimuose prie
miesčiuose.

Daviniai rodo, kad pir
mieji lietuviai apsigyveno 
Elizabethe 1878 m. Šv. Pet
ro ir Povilo parapija įkur
ta 1895 m. rugpiūčio 5 d. 
Sakoma, jai priklausė apie 
1,000 šeimų ir parapijos 
turtas siekė milijoną dole
rių. Tačiau abejotina, ai' 
dabar tiek lietuvių joje 
priklauso, nes senosios kar
tos lietuvių skaičius mažė
ja. Atmenu, 1912-uosius 
metus, kuomet ten klebona
vo kun. Dzindžius. Jo bu
vo parapij o n i m s įsakyta 
rinkliavos metu nemesti 
jam centų. Vi-eną sekma
dienį įdomaudamas nuėjau 
į bažnyčią ir, klebono įsa
kymo nežinodamas, rinklia
vos metu įmečiau centą, ir 
klebonas viešai ir garsiai 
už tai mane išbarė: esą, 
centas su indėno galva—tik 
vaikui žaislas, o ne kunigui 
dovana. Bet kai Dzindzius 
mirė ir buvo paskelbtas jo 
turtas, tai, jei, teisingai at
simenu, buvo virs $100,000 
kompanijų Šerai. Reiškia, 
parapi jonys buvo gerai 
skutami.

Klebonavo kunigas Simo
naitis. Jo pagalbininkais 
buvo A. Kasper ir dr. Jonas 
Starkus. Dabar klebonauja 
kun. Kemežis, turi parapi
jinę mokyklą su septynio
mis seserimis (vienuolė
mis) mokytojomis. Sako
ma, joje mokosi 250 moki
nių. Klebonas kontroliuo
ja kelias draugijas. Davi
niai rodo, kad čia gyveno 
2,000 lietuvių ir apie 100 
dipukų. Parapijos chorą 
mokė Juozas Žilevičius, da
bar iš jo vadovybės ir var
gonininko vietos jau pasi
traukęs.

Šioje kolonijoje buvo ge
ra dalis lietuvių biznierių, 
buvo jų gana sąžiningų. 
Atmenamu laiku Dom. Boč- 
kus turėjo agentūrą ir įvai
rių laikraščių. Jis jau mi
ręs. Jo duktė B. Makutė- 
nienė nuo jaunystės dienų 
seka tėvų pėdomis. Ji bu
vo darbšti Lietuvių Mote
rų Progresyvių Susivieniji
me. Ji buvo veikli Bangos 
Chore. Ji buvo narė Aušos 
Draugijos. Ji yra narė ir 
finansų sekretorė LDS 33- 
čios, kuopos, per eilę metų 
LDS IH-čiosios Apskrities 
komiteto narė. Ji yra ir 
Literatūros Draugijos narė.

AUŠROS DRAUGIJA
Aušros Draugija buvo pa

žangi pašalpinė draugija. 
Ji turėjo simpatijos. Joje 
priklausė gražus skaičius 
visokių pažiūrų lietuvių. Ji 
buvo .skaitalinga nariais ir 
turtinga. Joje buvo trys 
pašalpos skyriai. Draugija 
rengė prakalbas, įvairius 
parengimus. Ji statydavo 
veikalus. Paskutinis veika
las, kurį aušriečiai buvo pa

siryžę statyti, tai R. Miza- 
ros. Aušriečiai buvo pasi- 
randavoję lietuvių svetainę, 
bet kuom-et atėjo veikalo 
statymo laikas, dipukai or
ganizuotai pagrasino sve
tainės gaspadorių pikietu. 
Sušauktame abiejų grupių 
susirinkime draugijos pir
mininkas nusileido, ir vei
kalas nebuvo pastatytas, 
nors aušriečiai ir galėjo vei
kalą statyti. Jie turėjo lei
dimą ir kontraktą su sve
tainės vedėju.

Velionis D. Krūtis man 
pasakė, kad pirmininko nu
sileidimas nėra pateisina
mas. Dabar lietuvių sve
tainė užvaldyta dipukų, ir 
pažangiečių parengimams 
jos neduodama, nors jie 
nuo pat pradžios yra daug 
kuo prisidėję prie svetainės 
palaikymo.

Laikui bėgant ir nesant 
jaunų žmonių Aušros Drau
gijoje ir seniems senstant, 
turtas ėjo žemyn. Draugi
jos susirinkime kilo mintis 
panaikinti trečiąjį skyrių 
su $15 pašalpos. Nariai, 
kurie priklausė prie trečiojo 
skyriaus per ilgą laiką ir 
mokėjo aukštesnius mokes
čius, su tuo nesutiko. Abi 
pusės nusileidimo neparo
dė. Dalykai vystėsi ne į ge
rą, bet į blogą pusę. Buvo 
grasinimų teismu ir mūsų 
pačių draugų tarpe pasi
reiškė nesantaika, pyktis. 
Tačiau prieita prie susitai
kymo.

Bet draugija susilaukė 
kitų sunkumų ir mirties. 
M-etiniame susirinkime po 
valdybos raportų einant 
prie valdybos rinkimų, nei 
senoji valdyba apsiima, nei 
naujų nesiranda. Reiškia, 
niekas nenori vesti draugi
jos reikalų.

Draugijos iždas nebuvo 
visai silpnas, galėjo dar ke
lis metus gyvuoti, bet ne
sant kam būti valdyboje, 
rodosi, 1957 metais likvi
duota.

Na, ir buvusi pažangi 
vietos lietuvių draugija, ku
ri per savo gyvavimo lai
kotarpį daug savo narių su
šelpė ligoje, mirusių gimi
nės gavo pomirtines ir mū
sų pažangus judėjimas ne
buvo pamirštas, užbaigė sa
vo gyvavimo dienas.

LIETUVIŲ 
PROGRESYVIŠKAS 

KLUBAS
Elizabethe nuo senų laikų 

veikia pažangus klubas. Ji
sai suorganizuotas ant lais
vų darbininkiškų pamatų. 
Klubas užlaiko kambarius 
per eilę metų. Klubo pasto
gėje laiko mūsų organizaci
jos susirinkimus, mažesnius 
pažmonius. Gyvavęs Ban
gos choras turėdavo repeti
cijas ir kitus susirinkimus 
nemokamai. Klube įvykda
vo daug1 susirinkimų, disku
sijų įvairiais dienos klausi
mais. Klubas pasižymi sa
vo duosnumu mūsų spaudos 
paramai. Jis turi Šerų mū
sų pažangios spaudos. Au
kojo Kultūriniam Centrui 
ir turėjo jo šėrų. Buvo pa
skolinęs šio Centro palaiky
mui apie $700. Jis pasvei
kina mūsų spaudos suvažia
vimus su auka. Klube ran
dasi mūsų pažangi spauda 
pasiskaitymui; paskutiniais 
laikais “Laisvė,” “Vilnis” 
ir “Liaudies balsas” užpro- 
numeruoti porai metų pir
miau. Šioje pastogėje LDS 
Trečiosios Apskrities komi
tetas čia laiko savo susirin
kimus. Susįrinkimus čia 
laiko ir Literatūros Drau

gijos 54-ta kuopa, ir jiems 
niekas nelėšuoja. Čia laiko 
savo susirinkimus ir L D S 
33-čia kuopa. Reiškia, šis 
klubas mūsų pažangiam 
judėjimui daug ką davė ir 
duoda.

Savo laiku klubas buvo 
didokas; dabar narių ne
daug. Kai kurie vietiniai 
dėl vienokių bei kitokių 
aplinkybių pasitraukė, kiti 
apleido koloniją, dar kiti 
mirė. Klubas nors finansi
niai nėra visai silpnas, bet 
jo turtas nekyla. Narių tu
ri s ir iš apylinkės kolonijų. 
Richmond Hillyj (N. Y.) 
Kultūrinį Centrą pardavus, 
klubas nutarė savo paskolą 
iš bendrovės atsiimti. Klu
bo reikalus dabar tvarko 
drg. Poškus.

Prieš porą metų buvo ki
lusi mintis klubą likviduoti. 
Bet sušauktame visų narių 
susirinkime dalyką apsvars
čius vienbalsiai nutartą 
klubą palaikyti su ta minti
mi, kad netekus klubo, ne
turint kambarių bei pasto
vios vietos susirinkti, eliza- 
bethiečių judėjimas pakrik
tų, nebūtų vietos susirinkti 
ir dalykus padiskus u o t i. 
Susirinkime pažvelgta ir į 
kitas kolonijas, kuriose bu
vo mūsų draugų svetainės; 
jų veikla buvo plačiai žino
ma. Bet kuomet neteko sve
tainių, neturi tinkamos vie
tos susirinkti, ten mūsų 
judėjimas pakriko.

Klube randasi televizo
rius, pianinas, stalai su 
daugeliu kėdžių. Tai vis 
mūsų draugų ir draugių rū
pesčiu, darbu, sumanumu 
visa tai įsigyta. Klubas tu
ri daug lėkščių, peilių ir 
gali aprūpinti apie šimtą 
žmonių nieko neskolindami.

Kaip vietos, taip ir apy
linkės pažangiečiai negali
me pamiršti klubo, turime 
priklausyti prie taip daug 
prisidėjusio mūsų pažan
giam judėjimui Klubo.

BANGOS CHORAS
Jaunystės laikotarpiu bu

vo suorganizuotas Bangos 
choras. Jį vadovavo, rodo
si, Walteris Žukas, kuris ir 
dabar gyvena šioje kolonijo
je. Žukas Antrojo pasauli
nio karo veteranas. Jis va
dovavo ne tik Bangos cho
rą, bet ir Brooklyno Aido 
chorą. Paskiau Bangos cho
rą vadovavo Aid. Klimaitė.

Bangos choras buvo paki
lęs gražiu narių skaičiumi. 
Jis turėjo gerus parengimus 
su skaitlingai lank a n č i a 
publika. Santaika choriečių 
tarp buvo graži. Jame bu
vo gražaus jaunimo, buvo 
ir senesnio amžiaus.

Choras užbaigė savo gy
venimo dienas, kilus Ant
rajam pasauliniam karui. 
Nemaža choriečių pasitrau
kė. Choro vadovas paim
tas į karą, ir negaunant 
mokytojo bei naujų narių, 
likome be choro bei meni
ninkų grupės.

(Bus daugiau)

PIGIOS MINTYS
Kartą vienas Amerikos 

finansinis magnatas, pama
tęs susirinkime susimąsčiu
sį Bernardą Šou, priėjo ir 
prakalbino įžymųjį rašyto
ju

—Aš duočiau dolerį, mis
teri Šou, jei galėčiau sužino
ti. apie ką jūs galvojate.

—Ach, — kukliai atsakė 
rašytojas, — mano mintys 
nevertos dolerio.

—Na, o vis tik, — nenu
sileido turtuolis, — apie ką 
jūs galvojate?

—Apie jus, — pagaliau 
atsakė Šou, . paslaptingai 
šypsodamasis.

4 p.-Laisvė (Liberty) — Penktad., sausio (Jan.) 27, 1961

ŽINIOS B LIETUVOS
DARBO ŽMONIŲ 

POILSIUI
Klaipėda. — Miestų ir. 

kaimų projektavimo insti-' 
tu to Klaipėdos skyriaus ar
chitektai baigė Nidos gy
venvietės išplanavimo dar
bus. Vienas gražiausių Ta
rybų Lietuvos kampelių Ni
da taps darbo žmonių poil
sio ir kurortine vietove. Čia 
bus išplečiami poilsio na
mai, sutvarkyti paplūdi
mys, gyvenvietės teritorija.

Sezoniniu kurortu'taps ir 
Kuršių Neringos gyvenvie
tė — Juodkrantė. ,

Dideli darbai numatomi 
atlikti sutvarkant 'Girulių 
gyvenvietę. Šį puikų Balti
jos pajūrio kampelį numa
toma paversti vaikų poilsio 
vieta.

ĮŽYMIAJAM 
REVOLIUCIONIERIUI 

ATMINTI
Mažeikiai. — Miesto ir 

rajono darbo žmonės šven
tai saugo žymaus revoliu
cionieriaus - patrioto 11940 
metais žuvusio buržuazinės 
Lietuvos kalėjime, Juozo 
Garelio atminimą. Lietuvos 
TSR Ministrų Taryba su
teikė Juozo Garelio vardą 
1 irkšlių vidurinei mokyk
lai, elektrotechnikos ga
myklai. Revoiicionieria u s 
vardu pavadinta viena gra
žiausių miesto gatvių ir 
gimtojoje apylinkėje susi
kūręs kolūkis.

Pradėti Balėnų apylinkės 
Pievėnų kaime esančios so
dybos, kurioje gimė ir augo 
J. Garelis, restauravimo 
darbai. Čia bus įrengtas 
Juozo Garelio memorialinis 
muziejus.

DIDŽIAJAM MUZIKUI 
PAMINĖTI

KAUNAS. — Valstybi
nėje respublikinėje bibliote
koje atidaryta paroda, skir
ta didžiojo vokiečių kompo
zitoriaus Liudviko Bethove
no 190 gimimo metinėms 
paminėti. Parodoje ekspo
nuojami nemirtingi didžio
jo muziko kūriniai, litera
tūra apie kompozitorių bei 
jo kūrybą.

ĮSIPAREIGOJIMAS 
ĮVYKDYTAS

Utena. — Lenktyniauda
mi TSKP CK Plenumo gar
bei, rajono kolūkiai ir tary
biniai ūkiai pasiekė didelę 
darbo pergalę. Pirma laiko 
— gruodžio 13 d. įvykdytas 
metinis įsipareigojimas pie
no gamybai didinti. Šimtui 
hektaru žemės ūkio naud
menų pagaminta po 150 
centnerių pieno, arba 37 
centneriais daugiau, negu 
pernai. Žemdirbiai'taip pats 
įvykdė savo metinį pieno 
pardavimo valstybei įsipar
eigojimą.

ATGIJUSIOS EILUTĖS
Vilnius. — Ryšulys buvo 

rastas praeitų metų pava
sarį. Remontuodami gyve
namąjį namą Nr. 31 Gorkio 
gatvėje ir tvarkydami 
aukšto juodgrindes, darbi
ninkai atsitiktinai aptiko 
slėpynę ir joje pasebėjo ry
šulį popierių. Pasirodo, kad 
tai — savotiškas archyvas. 
Aptiktieji raštai yra betar
piškai susiję su 1863 metų 
sukilimu Lietuvoje, Lenki
joje ir Baltarusijoje. Datos, 
kurias pavyko perskaityti 
kai kuriuose popieriuse, lei
do spėti, kad archyvas iš
gulėjo slėpynėje ne mažiau 
kaip 95 metus.



JUBILIEJINIS 
/LAISVES' VAJUS

< (Tąsa nuo 1-mo puslanio)
ją pren. ir atnaujinimų. Jis pagelbsti waterburietei M. 
Strižauskienei, kuri prisiuntė atnaujinimų.

S. Radusis, bayonnietis, prisiuntė naują prenumera
tą, jis yra vienas iš N. J. vajininkų.

Philadelphiečiams darbuojasi R. Merkis, prisiųsda- 
mas naują prenumeratą ir atnaujinimų.

Pittsburghui pasidarbavo J. K. Mažukna, prisiųsda- 
mas 3 naujas prenumeratas.

J. Blažonis, Lowell, Mass., prisiuntė dvi naujas pre
numeratas, o S. Penkauskas, Lawrence, Mass., atnauji
nimų.

L. Bekešienė, Rochester, N. Y., prisiuntė dvi naujas 
prenumeratas ir atnaujinimų. Taipgi ir Wm. Černiaus
kas prisiuntė atnaujinimų.

J. Aleksa, New Haven, Conn., prisiuntė naują pre
numeratą. Jis praneša, kad mūsų geras vajininkas Jo
nas Petkus vėl ligoninėj. Gaila, kad jį kankina liga. Lin
kime greitai pasveikti.

P. J. Anderson, Rochester, N. Y., prisiuntė naują 
prenumeratą ir atnaujinimų.

Sekanti vajininkai' pakilo punktais su atnaujini
mais: Brooklynui pasidarbavo Senas Juozas; Antanas, 
Elizabeth, N. J.; A. Paukštienė, Miami, Fla.; B. E. Sen- 
kevičienė, Chicago, Ill.; H. Tamašauskienė, Hingham, 

tMass.; Geo. Žebrys, Cleveland, Ohio; V. Žilinskas, Ply- 
4 mouth, Pa.; K. Naravas, Shenandoah, Pa.; A. Navickas, 

Haverhill, Mass.; C. K. Urban, Hudson, Mass.; A. Valin-
■ čius, Pittston, Pa.; M. Aranuk, Detroit, Mich.

TKompson, t). Tamošiūnas, Bridgeport, Conn.; V. Sau
dargas, Pittston, Pa.; H. Severinas, Rochester, N. Y.; 
J. Rudis, Methuen, Mass.; R. Braus, M. Vaidila, Ro
chester, N. Y.

Kaip matote iš viršuje pažymėtų rezultatų, tai gra
žiai darbuojasi mūsų vajininkai, ir gerieji prieteliai su 
dovanomis laikraščiui. Dėkojame visiems.

Laisvės Administracija

Philadelphia, Pa

Haverhill, Mass.
A. Navickas prisiuntė blanką ir $45. Aukojo sekami: 

Haverhill Popierinis ........................ $11.00
Mary ir August Kazlauskai .................... 10.00
Bevardis .................................................. 10.00
A. Navickas .............................................. 10.00
P. Ivanauskas ............................................ 2.00

Po $1: P. Yocumskas ir Bevardis.

Lowell, Mass.
J. Blažonis prisiuntė blanką ir $35. Aukojo:

A. Stravinskas ....................................... $12.00
J. ir U. Daugirdai ..................................... 10.00
Ch. Koyutis (Dracut) .......................  6.00

Po $1: A. Drazdauskas, J. Zupkauskas, A. Auglienė, 
B. Mikulis, No. Chelmsford; S. čižiūnas, J. Blažonis, J. 
Palubinskas.

Daugiau aukų g’auta:
Helen Žukas, Binghamton, N. Y.................. $50.00
B. Kutkienė, Great Neck, N. Y.......................  50.00

V Bostonietis .......J................ 41.00
John Walins, Anna Maria, Fla................. 25.00
F. Nakas, Detroit, Mich............................  15.00
J. K. Mažukna, Pittsburgh, Pa......................... 14.00
L. Bagdonas, Pittsfield, Mass........................... 11.00
Z. ir C. Stasiuliai, Clearwater Beach, Fla. ... 11.00 
Berusevičius, So. Boston, Mass........................ 10.00
J. Kalvis, Worcester, Mass.....................  10.00
South Brooklyn© kuopa ................................... 10.00
133 kuopa, Camden, N. J..................................  10.00
S. Šinkūnas, W. Collingswood, N. J................ 10.00
John Uraitis, Orlando, Fla..................................10.00
J. Sherman, Plymouth, Pa. ................................ 6.00
G. Daukas, Rochester, N. Y.............. .............. • • 6.00
Mike Pučkus, Philadelphia, Pa........................... 6.00
A. J. Purenąs, Richmond Hill, N. Y.................. 5.00 1
John Lozowsky, New York City, N. Y............ 5.00
Linda and Carol, Brooklyn, N. Y.................     5.00
A. Purvinis, Bridgeport, Conn........................... 5.00
Liet. Moterų Klubas, Stoughton, Mass............. 5.00
Ona Raskevich, Bellevue, Canada ..................  5.00
Matilda Toleikienė, Shenandoah, Pa.................. 5.00
J. Shaskas, Philadelphia, Pa.........................  5.00
J. Chelus, Fords, N. J........................................ 5.00
P. Karpich, W. Lynn, Mass.......................  5.00
Mary Zeikus, Seattle, Wash............................... 5.00
E. Žukauskienė, Seattle, Wash.......................... 5.00
Vincas Plymouthietis ..................................... 5.00
J. Guderkis, W. Chesire, Conn........................... 5.00

* S. Umbras, W. Linn, Oregon ............. ............. 5.00
F. Čižauskas, Shenandoah, Pa........................... 4.00
A. Wollow, Danielson, Conn............................... 4.00
J. Žemaitis, Cleveland, Ohio .............................  3.00
W. Young, Cleveland, Ohio ............................... 3.00
A. Gabalis, Brooklyn, N. Y.........................  3.00
J. Matukas, Shenandoah, Pa............................... 3.00
V. Vaškis, Quincy, Mass........................... ?......... 3.00
S. Leesis, Saginaw, Mich................................  2.75
K. Grimašauskas, Philadelphia, Pa.................... 2.00
K. J. Yenkelun, Waterbury, Conn. 2.00
Chas. Juknis, White Plains, N. Y...................... 1.48
Po $1: Anna Vertelis, Pt. Pleasant, N. J.; K. Pociū

nas, Elizabeth, N. J.; Anna Samulionis, Fitchburg, 
Mass.; P. Wildner, Lewiston, Me.; Dominick . Novick, 
South Gate, Calif.; C. Aimont, W. Hollywood, Calif.; A. 
Adams, Tacoma, Wash.; Z. Klibas, Chicago, Ill.; V. Gau- 
rilis, Cleveland, Ohio; Mary Svetoka, Wilmerding, Pa.; 
Paul Keršulis, Cambridge, Mass.; P. Nemunas, Phila., 
Pa.; H. Thomas, Hingham, Mass.; P. Petraitis, Bright
on, Mass.; M. Shlave, Gardner, Mass.; W. Stadolnick, W. 
Lynn, Mass.; G. Sidaras, Miami, Fla.; John Zulis, Hyde 
Park, Mass.; John Valma, Norwood, Mass.; J. Shukai- 

t.tis, Miami, Fla.; K. Saviškas, So. Barre, Mass.; P. Ku- 
konis, Brooklyn, N. Y.; E. Galgauskas, Denver, Colo.;

* John Petrus, Jamaica Plains, Mass.; Anne Markunas, 
Hudson, Mass.; Ona Rugienius, Brooklyn, N. Y.j S.

Washington, D. C
Gavo per snukįBuvęs United Brother

hood of Carpenters unijos Washingtono Transit 
ir valstijos tarybos sekr.-iž-! Kompanija, kuri valdo 
dininkas T. P. O’Keefe teis- miesto gatvekarius ir bu
me surastas kaltu nelega- sus, kreipėsi į miesto val

dybą, kad leistų pakelti fė
rus, kad, girdi, “padengus 
nuostolį”. Apie pusmetį at
gal kompanija pakėlė fėrą, 
bet, matyti, nėra galo.

Iki šiol fėras buvo 25 
centai už pavienį važiavi
mą, o už dolerį gauni pen
kis “tokenus”, ir 10 centų 
vaikams, kurie lanko mo
kyklas.

Kompanija reikalauja 
“tokenus” visiškai panai-

Philadelphijos važiuotės 
streikas užsibaigė į 26 ir 
pusę valandos. Unija laimė
jo 30 centų pakėlimą — 12 
centų tuojau ir 12 centų ki
tais metais su 15-ta sausio, 
6 centus į pensijos planą, 
Blue Cros mokestį $8.45 
kiekvienam, $10 ligos pa
šalpos per 26 dienas. Ap- 
drauda nuo $1,500 pa
kelta iki $2,000 ir pensija 

! iki $200 mėnesiui. Kompa
nija sutiko neatleisti dau
giau dirbančių nuo darbo.

i Kaip žinia, kompanija buvo 
pasimojus atleisti iš darbo 
21 darbininką.

VAJININKŲ MIESTAI AUKŲ TURI SEKAMAI:
. $751.45 

. 630.00 
.. 587.00 

. 567.00 
.. 505.00 

. 485.20 

. 322.00 
.. 293.00 

. 255.80 
. 216.00 
.. 210.00 

. 202.00 

. 199.00 
. 196.00 

.. 178.00 

. . 170.00 vanjjos valstijoje. Panaiki- 

... 165.00 mirties bausmės šali- 

.. 164.00 
. 133.00 
. 127.00 

.. 116.00 

.. 116.00 

.. 105.00 

... 90.00 
.. 88.00 

... 87.00 

... 86.00,
81.00 !na spaudoje.

... 79.00' 

... 76.00, 
71,00 narių nelanko susirinkimų.

.. '48.00 

.. 50.00 

.. 36.00 
... 35.00 
... 28.00

Hartford, Conn................
Chicago, Ill. z ................
So. Boston, Mass..............
Baltimore, Md..................
Brooklyn, New York __
Philadelphia, Pa...............
Waterbury, Conn.............
Harrison-Kearny, N. J. . 
Lawrence-Lowell, Mass. 
Norwood, Mass.............
Scranton, Pa.....................
Chester, Pa......................
Plymouth, Pa...................
Pittsburgh, Pa.................
Los Angeles, Calif...........
Miami, Fla.........................
Detroit, Mich.................. ,.

Valstij o s seimelyje 
; svarstoma panaikini m a s 
I mirties bausmės sunkiai 
■ prasižengusiems Penns y 1-

liai išeikvojęs virš $11,000 
unijos pinigų. Unija jį su
spendavo iš ėjimo pareigų. 
Jisai apeliuoja į aukštesnį 
šalies teismą, paleistas po 
$1,000 užstato.

lietuvių liaudies; kinti.
žmonės pradėjo, protes

tuoti, darodydami, kad jie

Paterson, N. J.........
Worcester, Mass. 
San Francisco, Calif. 
Elizabeth, N. J. 
Rochester, N. Y. 
Bridgeport, Conn. 
New Britain, Conn. 
Binghamton, N. Y. 
Bayonne, N. J. .. 
Brockton, Mass. 
Haverhill, Mass. 
New Haven, Conn. 
Cleveland, Ohio 
Newark, N. J. 
Shenandoah, Pa. 
Cambridge,. Mass. 
Easton, Pa................
Nashua, N. H............
Cliffside Park, N. J. 
Rumford, Me. 
Mexico, Me. 
Girardville, Pa. 
Auburn, Me. 
Hudson, Mass.

ninkai sako, kad mirties 
bausmė yra senovinis pali
kimas ir ji nesulaiko nuo 
sunkių nusižengimų, atgy
veno savo dienas.

Bet mirties bausmės ša
lininkai yra stiprūs ir var
giai pavyks naujai minčiai 
praeiti. Gyvos diskusijos ei-

Gera dalis LLD 10 kp.

Yra narių, kurie gyvena to
lokai už miesto ribų ir 
jiems atleistina. Bet tie, ku
rie gyvena mieste, turėtų 
lankyti susirinkimus. Susi- 

! rinkimai tai savo rūšies 
mokykla.

7.00 ‘
6.00
5.00
1.00

■BINGHAMTON, N. Y.
Iš LDS 6 kp .susirinkimo
Sausio 2 d. įvyko LDS 6 

kuopos metinis susirinki
mas. Narių dalyvavo vidu
tiniškai. Bet žiūrint į narų 
skaičių, galėjo atvykti dau
giau. Kuopos buvusi prez. 
A. Žemaitienė ir protokolų 
s e k r. J. Navalinskienė, 
pervesdamos tas pareigas 
M. Kazlauskienei ir M. Kul- 
bienei, palinkėjo sėkmingai 
darbuotis organizacijos la
bui, o naujosios, užimda- 
mos vietą, išreiškė padėką 
narėms, kad išrinko jas į 
tas svarbias vietas ir pa
reiškė ryžtą, kad bandys 
atlikti kuopos reikalus kaip 
pridera.

Kuopos pirm, pranešė, 
kad sausio 1-mą dieną mirė 
LDS 6 kp. narė Josephine 
Yankauski.. Jai suteikta 
paskutinė pagarba narių 
atsistojimu vienai minutei.

Finansų sekretorė prane
šė, kad įdavė F. Ziboriui

Rusų klube, 1150 N. 4 St., 
dažnai rodo judomus pa
veikslus. Svečių susirenka 
daug, jų tarpe ir geras bū
rys lietuvių. Į paskutinį ro
dymą atsilankę lietuviai iš
girdo ir
dainas. Jie tuomi buvo pil
nai pasitenkinę.

Šiame rusų klube daug: jau ir taip moka per aukštą > 
darbo įdeda, būdamas klu- fėrą. Jie reikalauja, kad 
bo valdyboje ir vartodamas miesto valdyba perimtų ir 
gerai rusų kalbą, drg. P. 
Puodis. Jisai yra LLD 10 
ir LDS 5-tos kuopos pirmi
ninkas.

Sniego ir vėl daug. Gruo
džio mėnesį buvo irgi daug. 
Tuomet “Laisvę” teko gau
ti porą numerių dviem sa
vaitėm vėliau. “Vilnis” pa
siekė laiku. Reiškia, Ozone 
Park paštas veikia pras
čiau negu Chicagos.

Pilietis

Madridas. — Ispanijos 
fašistai pasiuntė į kalėjimą 
devynis žmones aštuone- 
riems metams. Visus juos 
kaltino komunizme.

operuotų transportaciją.
Miesto valdyba nesutiko 

ir atmetė kompanijos rei
kalavimą. Nusprendė šį 
kartą neleisti kelti fėrą.

Miesto valdyba patėmijo 
Washington© Transit Kom
panijos prezidentui Roy 
Chalk, kad kompanija per 
praėjusius 12 mėnesių pa- 
darė $1,250,000 gryno pel
no, primindama, kad publi
ka jau perdaug išnaudoja
ma. Tad Washington© dar
bo žmonės tebemokės už 
važiavimą busais ir gatve- 
kariais senus fėrus.

Steponas Joniškietis

Daugiau įvairių parengi- 
n I ,‘iiyvp^ natirlni

Kuopos valdyba nepatei-l 
kė metinio raporto pereita-! 
me susirinkime, bet tikiuo
si, kad pateiks vasario mč-! 
nėšio susirinkime. Esu įsiti
kinęs, kad pereitais metais 
kuopa narių skaičiumi pa-i

> kilo. Šiais metais jau gau-U 
tas už jos įrašymą priklau- ta vienas naujas narys. Dar j 

tik metų pradžia, tad gali-/ 
me tikėtis, kad 
giau.

so jos vyrui Šimoniu.
LDS 6 kp. metinis rapor

tas: per 12 mėn. narių 
duoklių sumokėta ir į Cent
rą pasiųsta $£,795.78. Dėl 
8 ligonių pašalpomis gauta 
iš Centro $619j9O. Su šia 
diena užsimaldavęs yra vie
nas ligonis. Netekome dvie
jų narių: mirė Juozas Ma
tulis ir Eva Okulevičienė. 
Jų pomirtinėmis Centras 
išmokėjo $850.28. Viso iš 
Centro gavome $1,470.13.

Su pradžia 1961 metų 
6 kuopa turi 103 narius.

Kuopa buvo surengusi du 
iš Tarybų Lietuvos filmų 
rodymo vakarus, kurie bu
vo sėkmingi, nuo jų pelno 
liko. $112.22. Kuopos nariai, 
mokėdami po 10 c. į mėnesį, 
per metus sumokėjo 
$131.70, o per metus išmo
kėjimų buvo $158.70. Tai su 
sausio 1 d. kuopa pinigu 
turi $177.02.

Sekantis LDS 6 kuopos

bus dau-

yra dau- R 
kaitytojo | 

negu LLD 10-ta kuopa tu-? I 
ri narių. “Laisvės” ir “Vii- I 
nies” skaitytojai, pagalvo- Į 
kite, kodėl nestojate į ap- I 
švietos organizaciją! |

Philadelphijoje 
giau “Laisvės”

PHILADELPHIA, PA.

Prisiminimui Mylimo

Važiuotas darbininkų lai- I 
mojimą su pakėlimu 30cen- I 
tų valandai lydi pakilimas | 
važiuotės fėro. Pakėlimas B 
vienu centu tuojau, o kitu B 
centu kitais metais. Galime I 
tikėtis, kad fėras pakils iki 
25 centų.

Well, kompanija nieko 
nenustoja. Pakeldama fėrą 
ji atsiims daugiau, negu 
davė savo 6,000 darbininkų.

Antano Smitho
Sausio menesio 27 dieną šių metų sukanka ketveri 

metai, kai žiauri mirtis atskyrė jį nuo mūsų.

Liūdesyje liekame:
žmona JULIJA SMITHIENĖ
Sūnus Viktoras

pašalpos čekį ir kad J. Vai- susirinkimas įvyks pirma- 
cekauskas dar tebeserga, dienį, vasario 6 d, A. Klimo 
Linkėtina drg. Vaicekaus-. Studijoje. Pradžia 7:30 vai. 
kui greitai išsveikti. Ji taip-: vakare. Pageidaujama, kad 
gi sakė, kad visi LDS 6 batU turtingas dalyviais 
kuopos 103 nariai yra pil
nai užsimokėję už 1960 
metus. Taipgi buvo per
skaitytas ir pilnas metinis 
raportas.

Buvo skaityta laiškas iš 
LDS Centro, kuriame pra
nešė, kad prisiunčia naujas 
aplikacijas dėl naujų narių 
prirašymo be gydytojo eg- 
aminacijos.

Kuopos knygų pertikrini- 
mo komisija pranešė, 
knygas patikrino ir 
kas tvarkoje. Pinigų 
yra $177.02.

O. Wellus perskaitė apli
kaciją Carrie Alma Dainys, 
naujos narės, kuri įsirašė 
ant $1,000 apdraudos. Ji

ir gerais sumanymais orga
nizacijos labui. Lauksime 
visų narių.

Onytė Wellus, 
fin. sekr.

am-

Būdamas šalies preziden
tu per aštuonerius metus ir 
gyvendamas Washingtone, 
Eisenhoweris buvo dažnus 
svečias ir mūsų valstijoje. 
Su sausio 20-ta diena pa
stoviai apsigyveno savo ū- 
kyje Gettysburg©. ši, vieta 
yra istorijoje žymi. Šią vie
tą kiekvienais metais ap
lanko daug piliečių, kad su
sipažinus su praeities isto
riniais Civilinio karo įvy- 
kais. |

Parvyko Eisenhower i s 
kaip paprastas pilietis, bet 
per kurį laiką dar bus sau
gomas- slaptosios policijos.

PRISIMINUS
Dorothy Ruplėnas

Sausio 30 dieną, 1960 m., sukanka vieneri metai, 
kai mirė mūsų mylima draugė 

DARATA RUPLĖNIENĖ •
Ji priklausė LLD 2-rai kuopai ir buvo 

“Laisvės” skaitytoja. Su jos mirtimi mes 
netekome vienos iš darbščiųjų draugių, ku
rios taip nuoširdžiai dirba visuose pažan
giųjų organizacijų parengimuose.

Palaidota vasario 2-rą d. Mount Hope 
kapinėse. Tegu tau, brangioji drauge, būna 
amžina ramybė. Prisiminsime tave per 
ilgus metus.

LLD 2-ros KP. MOTERŲ SKYRIUS ' 
South Boston, Mass.

kad 
visa 
ižde

priimta vienbalsiai. Kredi-lnio popietį.

Cleveland, Ohio
Mirė H. Salem

Helen Salem,’ 71 m. 
žiaus, mirė sausio 2!
Charity ligoninėj. Kūnas 
buvo pašarvotas grab. Mr. 
Gardin koplyčioje, ' 62 St. 
Clair. Laidotuvės įvyko 
sausio 27 d., Highland Park 
kapinėse.

Velionė paliko nuliūdime 
vyrą Andrew.

Šią žinią telefonu prane
šė Anna Rodgers antradie-

General Electric Kompa
nija paleido nuo darbo nuo 
penkių iki šešių šimtų dar
bininkų. Kompanija sako, 
kad ji nežino, ar kada at
leistieji bus pašaukti afgal 
į darbą. Priežastį atleidimo 
aiškina, kad federalinė val
džia sulaikė užsakymus ka
riniams reikalams.

Gimtadienio Sveikinimas
Sveikinu savo vyrą “Joniškietį” jo 70-ojo gimtadienio 

proga. Linkiu jam ilgiausių metų!
Jeigu kas nors Lietuvoj pastebtų šį sveikinimą, gal 

nors apie jo šeimą ir draugus, su kuriais jis jau ilgokai 
prisimins Steponą Raubicką (Joniškietį) ir praneš ką 
nesusirašinėja. Būtų malonu susirašinėti.

Washington, D. C.
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Los Angeles, Calif.
I čiuojasi Los Angelyje—lie- 
i tuvišką sūrį, davusį $3. Prie 
!to, sekančios draugės sutei
kė dovanėlių: A. Bemat, 

'A. Rado, Antanas, O. Smi- 
ithienė, Švedai, M. Lewis ir 
i S. F. Smith, kas davė $11.

Muzikantai, E. Damušas

Mūsų veikla ir įvykiai
Sausio 8 d. įvyko LDS 35 ! 

ir LLD 145 kuopų susirin- j 
kimai. Perėmė pareigas ■ 
“nauja”, teisingiau paša- į 
kius — sena LDS 35 kp.! 
valdyba, būtent: pirminin
kė A. Bemat, pagelbininkė j 
U Petrulienė, finansų sekr. i ir K. Urniežius su koncerti- 
M. Pūkis, ir iždininkas F. Inomis “pliekė” lietuviškus 
Šaling. Jie išdavė išsamius i šokius ir linksmino publiką, 
raportus. Pirmininkė ap-'kuri su pasitenkinimu pri- 
gailestavo, kad 1960 
mirtis išskyrė 3 narius, 
čiau tenkinosi tuo, kad

Lietuviškos naujienos
Rašo /L Žirnius

Karštai ir pagarbiai pasveikino 
drąsų, pasiaukojusį amerikietį

Mus sveikina
Niujorkiečiai J. Gasiū- 

nas, Julija Lazauskienė, J. 
Grybas ir Juozas Bimba 
prisiuntė mums nuoširdžius 
sveikinimus iš Floridos, 
kur jie leidžia atostogas.

Dėkojame už sveikinimus ' 
ir norime paklausti jų: ar! 
nepamiršote, broliai ir 
šute, pasiimti overkaučius? j 
Girdėjome, ten jie dabar! linis sc.rininkų 
labai reikalingi.

Mes čia su viskuo apsi 
pratę, tai mums visaip ge- ■ 
rai; galime pasivolioti ir po;, 
sniegą, kurio pas mus da-i 
bar kupinos gatvės ir gat-i 
velės.

‘ • —o—
Juozas Balčiūnas, žurna

listas, buvęs argentinietis, 
o dabar gyvenąs Vilniuje, 
prisiuntė “Laisvei” straips
nių ir sveikina laisviečius.. 
Kartu primena:

“Mūsų padangėje 
bių naujienų nėra. Žiema 
šilta, sniego nėra; kai tik 
pasninga, jis ir vėl sutirps
ta...”

Taigi, šiemet Niujorkas 
“subytina” Vilnių sniego 
atžvilgiu; pas mus seniai 
tiek sniego buvo, kaip šie
met.

PRANEŠIMAI
OZONE PARK, N. Y.

Lieuvių Kooperatyvės Spaudoj 
Bendrovės direktorių susirinkizpas 
įvyks pirmadienį, sausio 30 d.. ‘A 30 
vai. vakare, "Laisvės” salėje, J02-02 
Liberty Avė., Ozone Parke. Visi 
direktoriai kviečiami dalyvauti, nes 
turėsime aptarti dalininkų suvažiė- 

i vimo reikalus. Valdyba

HARTFORD, CONN.
Se- Svarbus pranešimas Lietuyių Nomo 

Bendrovės Sėrininkams
Sausio (Jan.) 29 d., įvyksta rr.o- 

sus i rinkimą s. Pra-
I džia 1 vai. popiet, Laisvės choro 
svetainėje, 157 Hungerford Street.

■ Svarbu visiems dalyvauti. Po susi- 
: rinkimo namo bendrovė duos šėri- 
i ninkams pietus ir įsigert dykai.

(7-8)

Amerikos Sveturgimiams
Ginti konferencijos 
traukoje sausio 14-tos va
karą įvyko Dr. Willard Up- 
haus pagerbti ir su delega-

Smagią, dainingą užbai
gą atnešė Elizabeth Knight. 
Jos dainuojama papras
čiausia liaudies daina apsi
gaubia kažkokiu žavesiu.

Po programos dalyviai 
buvo pavaišinti kava ir 
pyragu.

Primintina, jog 61
vington St. name yra erd
vi valgykla su baru. Už pri
einamą kainą ten galima 
pavalgyti ir pabūti.

Dal.

per-
Jei Lietuvoje lietuvių 

dramaturgai susilaukia vi
sokeriopos paramos ir įver
tinimo., tai išeivijoj jų da
lia nelengva. Štai, jau prieš 
porą metų jauno lietuvio 
rašvtojo Algirdo Landsber
gio drama “Five Posts in 
the Market Place’ ’buvo The 
Lambs aktorių klubo iš
rinkta statyti Niujorko sce
noje. Visokios permainos 
šitą premjerą nutęsė iki šio 
laiko. Šiuo metu Niujorke 
šio lietuvio veikalo pastaty
mu jau rūpinasi kitas teat
ras. Per ta laika veikalu 
susidomėjo Čikagos “Com
munity Theatre,” kuri s 
buvo pasiruošęs statyti vei
kalą sausio 29 dieną. Bet 
p a s k u t i n iomis žiniomis 
premjera atidėta į vasario 
5 d. Į premjerą iš Niujor
ko vyksta pats autorius su 
žmona Jone.
Gerai įvertino

Londono dienraščio 
Times” literatūros 
“Literary

I pastarąją savaitę palankiai 
i ir gerai įvertino pirmąjį 

Saus. 22 d. viena iš seniau-i lietuvišką šitokio žanro vei- 
sių Los Angeles Lietuvių I kalą anglų kalba 
organizacijų, Laisvės Pa-! Lithuanian Stories”—

m įsišoko; jie aukojo savotriu- 
Ta-: są.

__  _______ na-Į Iš moterų sunkiausiai 
riai pavyzdingai reagavo ir įdirbo A. Grigaitienė prie 
pildė organizacijos pagrin-į gaminimo maisto ir A. Ber- 
dinius dėsnius. Fin. sekr. ir mat, vesdama visą tvarką, 
iždininkas pateikė ilgus fi- žymėtina, kad visi jubilieji- 
nansinius raportus, ku- nio komiteto nariai,—J. A. 
riuoĄ manau,, patalpins į Dementis, G. Bemat, C. Pe- 
spaudoje.Knygų peržiūrėji- I čiulis, M. Pūkis, A. Grigai- 
mo komisija teigė, kad kny- tienė, S. F. Smith,—ir dan
gos geroje tvarkoje. Išmo-igelis pašalinių, glaudžiai

■ koperavo šiam garbingam 
tikslui. Už tai, šių žodžiu 
rašytojas ir vienas iš komi
teto, visiems kuomi nors 
prisidėjusiems prie šito 
darbo, varde “Laisvės” ta
riu nuoširdžiausią ačiū ! 
Meldžiu atleisti, jei kurio 
nors vardo nepažymėjau.

Paskutinė vakariene

kėjus valdybai algas, aps
čiai dar liko ižde.

Randasi 2 ligoniai: L. Pe
ters, kuris serga jau ilgas 
laikas, ir Wm. Slavinskas. 
Vėlinu abiem sėkmingai su- 
sveikti.
Iš LLD 145 kp. posėdžio
Džiugu pareikšti, kad 

paskutiniu laiku gausiai 
nariai lanko susirinkimus 
ir domisi jų eiga. Net LDS 
nariai pasilieka ir seka 
LLD nuosprendžius ir veik
lą, kuomet pirmiau jų dalis 
apleisdavo. Žymėtina, kad 
ir LLD kp. “nauja” valdy
ba užėmė vietas: organiza
torė M. Dementienė, fin. 
sekr. J. A. Dementis, o pro
tokolų raštininkas S. F. 
Smith.

Iš valdybos ir knygų per
žiūrėjimo komisijos rapor
tų pasirodė, kad 1960 m. ei
goj turėta 5 parengimai: 
rodymas filmų iš Lietuvos 
ir atžymėjimui “Laisvės” 
50 m. jubiliejaus. Išaukota 
$300 geriems tikslams — 
pagerinimui darbo klasės 
buities, ir $100 pasiųsta; 
“Laisvei”. Parduota knygų 
už $9. Prie to, išrinkta kny- 
gė, M. Lewis, ko iki šiol ne
turėjome. Tai geras reiš
kinys apšvietos platinime. 
Mūsų laimei, gavome vieną 
naują narį atpildui mirusio 
nario, tai Jonas Pociūnas, 
kuris ne tik ką užsimokėjo 
metinę duoklę, bet ir auko
jo $3 centrui.

Sekantis kuopos susirin
kimas įvyks kovo (March) 
12 d., tuo pačiu laiku ir to
je pačioje vietoje.

Sėkmingas “Laisvei” 
parengimas

Sausio 15 įvyko “Lais
vės” 50 m. jubiliejaus atžy- 
mėjimo banketas. Publikos 
susirinko, kaip paprastai. 
Svečiams pasisotinus gau
siu ir skaniai prirengtu 
maistu, d. S. F. Smith, savo 
pareiški me apibūdino 
“Laisvės” per 50 m. nuopel
nus darbo klasės kovose už 
šviesesnį rytojų ir švietimą 
išeivijos. Jis atžymėjo “L.” 
kvietimus prie pagalbos 
per 2 karus nukentėjusiems 
tėvynainiams Lietuvoje. Jis 
kreipėsi į dalyvius prašy
damas aukų, kad sudarius 
“Laisvei” galimybę nešti tą 
liaudies vėliavą dar per 
daugelį metų, kad užtikrin
ti jos materialį gyvenimą.

Dalyviai kreipimąsi pa
lankiai sutiko ir suaukojo 
$105.50. Aukojusių vardai 
tilps “Laisvės” jubiliejinia
me skyriuje. Nuo parengi
mo “Laisvės” naudai liko , 
$100. ;

Pelno tiek liko, nes dalį 
maisto, pyragų ir kitokio, 
sudovanojo A. Peslis, A. 
Zix, E. Cable, E. Slesariu- I 
nas, o A. Drobis iš Michi
gan, kuris šiuo laiku sve- (

“The 
priedas 

Supplementary”

Selected 
Lie- 

šalpinis klubas, turėjo pas-į tuvių Prozos Antologija.” 
kutinę vakarienę. Nariai! Praėjusią savaitę gautomis 
pasidalino likusiais ižde fi- ; žiniomis “The Times,” ku- 
nansais. Klubas, išskyrus ris angliškai kalbančiam 
kelis pažangiečius, susidėjo |p a s a ulyje laikomas rim- 
daugiausiai iš tautininkų čiausiu informacijos ir kri- 
pakraipos narių. Dėl visuo- tikos leidiniu, gerai įverti- 
meniškos dirvos pasėlio ne
šėjo. Tačiau, kaip pašalpi- 
nė organizacija, per ilgus 
gyvavimo metus, daugelį li
gose sušelpė. Paskutiniais 
metais mirčiai pradėjus na-.jolė Zobarskaitė. 
rius retinti ir sergančių 
skaičiui p.odidėjus, o naujų

no beveik visus antalogijoj 
įdėtus rašytojus. Antalogi- 
ją sumanė ir redagavo Ste
pas Zobarskas, kuriam ver
time daug padėjo dukra Ni-

erdvi 61 Rivington St. salė 
anksti pasidarė per ankšta, 
tačiau nieks nesiskundė, 
nei skubėjo išeiti, įdomios 
ir svarbios 
klausantis

p r o g r a m o s 
vakaras skriste

Ri-

Glaustai 
ro vedėjas 
pranešė

ir aiškiai vaka- 
Martin Young 

konferencijos kai 
kuriuos bruožus ir siekius. 
Gerai ir tiksliai Kaliforni
jos komiteto darbuotoja 
Rose Chernin papasakojo 
apie komiteto ir konferen
cijos jau nudirbtus darbus 
ir tuos, kurie tebelaukia 
A me r i kinio S ve tu rgi miam s 
Ginti Komiteto žygių ir 
mūsų visų talkos.

Komiteto svarbiam dar
bui paremti organizacijų 
atstovai ir publika (progra
mos pertraukoje) suteikė 
nemažai piniginių dovanų. 
Lietuviai įteikė šimtinę.

Minute tylios susirinki
mas pagerbė Dashiell Ham- 
met, vieną ankstyvųjų ko
miteto kūrėjų ir kovotojų 
už teisę persekiojamus ap
ginti (Hammett mirė sau
sio 10, New Yorke).

Atsistojimu ir 
džia, ilga ovacija 
pasitiko pristatytą 
šio vakaro garbės 
D r. Uphaus.
susijaudinimo veidas pasi
dengė rasa. Štai mes prieš 
savo akis turim žmogų, ku
rio drąsa ir pasiaukojimas 
apsaugojo nuo persekioji
mo daug žmonių ir įspėjo 

I tūkstančius kitų, jog svar-

nuošir- 
publika 
kalbėti 
svečią

Daugeliui iš

Knygą išleido Voyages
Press. Knygoje sudėti iš- bu y»'a visada, ir visur tei-

nesirandant, buvo privers- versti i gerą angių kalbai sės ir laisvę ginti. ,
tas likviduotis. Gaila!

Oras paskutiniu laiku 
• yra džiuginančiai prielan
kus, apie 75-80 laipsnių ši
lumos. Geistina, kad dar 
palytų, nes viskas pradeda 
išdžiūti, net gaisrai pasi
reiškia.

šakalių žemaitis

Haverhill, Mass.
Sausio 12 d. Lietuvių Pi

liečių Gedimino Klubo na
me, 324 River St., teko ma
tytis ir pasikalbėti su drg. 
Barišausku iš Arlington, 
Mass.

Mums besikalbant apie 
įvairius pašau linius įvy
kius, buvo nepamiršta 
prisiminti apie “Laisvės” 
50 metų aūksinį jubiliejų ir 
reika 1 i n g u m ą “Laisvei” 
materialinės paramos toles
niam jos pasilaikymui.

Drg. J. Barišauskas įtei
kė man $20 ir pareiškė, kad 
$9 atnaujinimui “Laisvės” 
prenumeratos 1961 m., o 
$11 pasveikinimui “Lais
vės” su 50 auksiniu jubi-

A. P. Dambrauskas

“MOKOSI GYNYBAI”
Guatemala City. — Ku

bos bėgliai ginkluojami ir 
lavinami karui. Prieš porą 
savaičių buvo paskelbta, 
kad jie tuojau puls Kubą. 
Bet dabar diplomatijos su
metimais jie sako: “Mes 
mokomės tik apsigynimui”.

Guatemala randasi Cent
rinėje Amerikoje, 
42,042 ketv. mylių ir 
3,500 gyventojų.

užima 
turi

pre-
11,-

Oslo. — Norvegijos 
kybos laivynas sudaro 
200,000 tonų įtalpos, tai yra 
trečias pasaulyje savo dy-

šie kūriniai: Vinco Kudir
kos “Lietuvos Tilto Atsimi
nimai,” Jono Biliūno 
“Brisiaus Galas,” Šatrijos 
Raganos “Irkos Tragedija,” 

“Veroni- 
Vienuo- 
“Silkės” 
šeiniaus 

Jurgio
“Raudoni Bate- 

Mūšis,” Juozo Gru-

Antano Vienuolio 
ka” ir “Užkeikti 
liai,” Vinco Krėvės 
ir “Gilšė,” Igno 
“Baisus Sapnas,” 
Savickio 
liai” ir ‘
šo “Kelioųe su Sunkumais,” 
Vinco Ramono “Agotos Ak
varelė,” Antano Vaičiulai
čio “Auksinis B a telis ,” 
Jurgio Jankaus “Velnio 
Pelkė,” Petro Cvirkos 
“Kiškis,” Stepo Zobarsko 
“Prelato Suolelis,” Mariaus 
K a t i 1 iškio “Duobkasiai,” 
Algirdo Landsbergio “Grai
kijos Vėjas,” ir kt.

Jau prieš kurį laiką “The 
Book Exchange” Londone 
rašė: “Lietuvos liaudies 
pasakos yra vienos iš spal
vingiausių visam pasaulyje, 
ir iš tikro gera, kad jos da
bar buvo patiektos puikios 
anglų kalbos vertime.”
Kongrese spausdinami 
lietuvio eilėraščiai

Sausio 10 d. JAV-jų “Vy
riausybės Žiniose” — “Con
gressional Record” —■ tilpo 
jauno tarybinio lietuvio ra
šytojo poeto Bložės eilėraš
tis “Radijas,” kuris nese
niai buvo išspaus d i n t a s 
Vilniaus “Tiesoj.” Šio eilė
raščio Vertimas buvo įdėtas 
Niujorko senatoriaus Ja
cob Javis (Jokūbo Džiavit- 
so) iniciatyva su antrašte 
“Sovietai Trukdo Radiją.” 
Tačiau pats faktas, kad 
“Tiesa” deda eilėraštį poe
to, kuris pasakoja, kaip jis 
klausosi radijo iš viso pa
saulio, kaip tik užginčija 
tą, ką sako senatorius Ja-

Dr. Uphauą tik neseniai 
sugrįžo iš New Hampshire 
valstijos kalėjimo, kur jis 
išbuvo ištisus: metus. Už 
ką? Jis atsisakė pasakyti 
vardus žmonių, dalyvavu
sių taikos šalininkų konfe
rencijoje.

Nugriaudėjo salėje nau
ja ovacija, kai išgirdome, 
kad šis pobūvis yra sykiu 
ir jo 70 metų atžymėjimas. 
Nei ilgametis darbas, nei 
kalėjimas nepalaužė jo: 
tiesus, tebeturi jauną balsą, 
labai aiškią kalbą. Trum
pai, informuojančiai papa
sakojo apie žmonių troški
mą išsaugoti taiką. Dėkojo 
užpriejautos laiškus, o ypa
tingai tiems, kurie darbuo
jasi politinius kalinius ir 
persekiojamus Ameri k o s 
sveturgimius apginti.

Varde dalyvių, komisija 
svečiui padovanojo portfelį 
ir tortą.

TSRS|vits — kad, esą, r 
“nevalia klausyti radijo iš 
užsienio.” Vertimas buvo 
paimtas iš vieno buržuazi
nių nacionalistų biuletinio. 
Būdinga tai, kad “Con
gressional Record” neranda 
reikalo net nurodyti, kieno 
gi tas eilėraštis, kas jį su
kūrė...
Planuoja leisti LTSR 15 
metų literatūros antalųgiją

Išeivijoj grupė jaunųjų 
literatų planuoja ir svars
to galimybes anglų kalba 
išleisti lietuvių rašytojų 
tėvynėj veikalų, išleistų 15 
metų laikotarpyje, antalo- 
giją. Taip pat svarstomos 
galimybės paruošti mokyk
loms ir televizijai trumpus 
informacinius filmus apie 
šiandieninę Lietuvą ir jos 
praeitį.
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Amalgameity siuvėjų 
unijai lygiai 60 metų

Su dideliu ir teisingu pa
sididžiavimu Amalgamated 
Clothing Workers of Ame
rica organas “Advance” 
praneša, kad šiai unijai šių 
metų sausio mėnesį sukan
ka lygiai 60 metų. Tai la
bai gražus amžius. Ir, rei
kia pripažinti, amalgamei- 
tų siuvėjų unijos istorija 
yra garbinga istorija. Ji 
gimė 1911 metais labai sun
kioje kovoje ne tik su sam
dytojais, bet ir senosios 
United Garment Workers 
unijos biurokratais, kurie 
neleido siuvėjams rimtai 
kovoti su savo išnaudoto
jais.

Naujai jaunai unijai, va
do va ujamai Hillmano ir 
Schlossbergerio, padėjo pri
gyti laimėtas streikas ir 
padaryta sutartis su didžiu
le Hart Schaffner & Marx 
firma. Tai buvo pirmas 
unijos pripažinimas. Pas
kui šios firmos siuvėjai, tu
rėdami tvirtą pamatą, tiek 
pastangomis, tiek finansais 
daug padėjo suorganizuoti 
kitų siuvyklų darbininkus.

Tai laivelių (“tugboat”) 
darbininkų streikas pasi
baigė. Streikavo tik 664 
darbininkai, bet geležinke
liečių simpatijos streiką 
pajuto 500,000 žmonių.

Streiko užbaigimu rūpi
nosi gubernatorius Rocke- 
felleris, miesto majoras 
Wagneris ir naujasis JAV 
darbo sekretorius A. Gold- 
bergas.

Auksinio

svar-

—o—
Lenkijos Lietuvių Visuo

meninės Kultūros Draugi
jos Centro Valdyba p r i- 
siuntė R. Mizarai ir vi
siems laisviečiams tokį 
sveikinimą:

“Naujųjų 1961 metų pro
ga nuoširdžiai sveikiname 
Jus ir linkime gerų pasise
kimų darbe, taipgi priva
čiame Jūsų visų gyveni
me!..”

Laiškas - sveikinimas iš 
Seinų išsiųstas 1960 metų 
gruodžio 27 dieną, bet mes 
jį gavome tik šiomis dieno
mis. ■ > ' ■ , i ■

■ Sausio 19 d. susidaužė 
reaktyvinis “DC-8” lėktu
vas. Sako, kad ši nelaimė 
buvo “laiminga”, nes iš 105 
žmonių itk 5 žuvo. Žuvo 
visa lėktuvo įgula—4 žmo
nės. Dabar lėktuvų kompa
nija mato “kaltę” kapitono 
vairavime, žinoma, jo gyvo 
nėra, tai ir pasiteisinti ne
begali.

OZONE PARK, N. Y.
LDS 13 kuopos susirinkimas įvyks 

; trečiadieni, vasario 1 d., 7:30 vai.
1 vak., 102-02 Liberty Avė.

Visi nariai prašomi dalyvauti šia
me susirinkime. Pasirūpinkite'gau
ti naujų narių įrašyti j LDS. Ir 
nepamirškite savo duoklių užsimo
kėti. Prot. Sekr.

J LA.
įvyks trc-
1 d., pra-
15th Avė.

ST. PETERSBURG,
EXTRA BANKETAS, 

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

Širdingai kviečiame visus otsilan-F 
kyti linksmai laiką praleisti.

Rengė j ei (7-8)

ELIZABETH, N. J.
Trys svarbūs susirinkimai: L.D.P. 

Klubo, LDS 33 kuopos ir LLD 54 
kuopos įvyks sekmadienį, Vasario- 
Feb. 5 d., pradžia 2 vai. popiet, 408 
Court St.

Klubo susirinkimas prasidės 2-rą 
vai. dieną. Vėliau seks kuopų susi - 
rinkimai.

Prašome minėtų organiacijų na
rius dalyvauti susirinkime, nes tu
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 
ir LDS 115 kuopos susirinkimas bus 
tą pačią dieną, 3-čią vai. popiet, 
pas J. Bakūną, 316 3rd St.

Visus minėtų kuopų narius daly- 
avuti kviečiame, nes turime daug 
dalykų aptarti ir pasimokėti duok
les. (7-8

Šių metų žiema įkyrės 
New Yorko gyventojams— 
sniegas ir šalčiai. Visa tai 
apsunkina darbo ir iš dar^ 
bo namų pasiekimą.

Hartford, Conn. — Sau
sio 22 d. čia šaltis buvb 26 
laipsniai žemiau nulio.

Washingtonas. —Yra pa
siūlymų, kad Jungtinės > 
Valstijos, pakėlimui Ame
rikos vardo, gabentų mais
to į atsilikusias šalis.

Jubiliejaus

BANKETAS
Rengia “Laisvės” Bendrovė

Iškilmingam paminėjimui laikraščio “Laisvės” 50 metų gyvavimo sukakties.

Iš anksto įsigykite bilietą ir bukite bankete su visais laisviečiais

Įvyks Sekmadienį

VASARIO 19 FEBRUARY
Vakariene 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.

&




