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KRISLAI
Gal dar pirmą kartą. 
Blogiau gal ir nebus. 
Apie laikraščius iš Lietuvos. 
Negali pakęsti šviesos. 
Stambus veikalas.
Dideli žygiai.

— Rašo A. Bimba —

Prezidentas Kenedis su di
deliu pasididžiavimu pareiš- 

^kė, kad mūsų didžiulio krašto 
vairas pereina i jaunosios 
kartos rankas. Jis pats jau
nas (tik 43 metų amžiaus) ir 
savo pagalbininkais daugumo
je pasistatė dar palyginti vi
sai jaunus žmones. Skaitlin
goje jų grupėje prie senosios 
kartos galima priskaityti tik 
prekybos sekretorių Luther 
1 lodges ir Jungtinėse Tautose 
mūsų delegacijos pirmininką 
Adlai Stevensoną.

Kai kurie “seniai” bijo. 
Girdi, “neprityrusios’’ rankos 
gali mus nuvairuoti į balas.

Eisenhoweris buvo vienas 
iš seniausių prezidentų, Ke
nedis yra vienas iš jauniausių. 
Tik istorija galės padaryti tei
singą išvadą, kuris jų buvo 
geresnis ir protingesnis.

Tuo tarpu mes linkime tam 
jaunam vyrui ir jo jauniems 
pagalbininkams vairuoti mū
sų naminę ir užsieninę politi
ką taip, jog po ketverių me
tų tikrai galėsime sakyti: to
ji jaunoji karta mūsų neapvy
lė!

t Laikas nuo laiko mūsų skai
tytojai mus klausia: Argi ne
galima mums Amerikoje užsi
prenumeruoti vieną kitą Lie
tuvos laikraštį bei žurnalą?

Aną dieną kalbėjausi su 
Margaret Cowl (Kavaliaus
kaite), vedėja Imported Pub
lications and Products firmos. 
Ji užtikrino, kad per jos firmą 
lengvai galima užsiprenume
ruoti beveik bet kuri leidinį 
Lietuvoje.

Pavyzdžiui, Vilniaus “Tie
sos” metinė prenumerata tik 
$4.50.

Margaret žadėjo apie tai 
pasiskelbti “Laisvėje” ir ki
tuose laikraščiuose.

Minėtos firmos adresas: 
4 West 16th St., New York 
11, N. Y. Galite pas ją tuo 
reikalu kreiptis.

Man atrodo, kad Juozas 
Tysliava jaučiasi nusidėjęs sa
vo neviernajai sąžinei, aną 
dieną į savo laikraštį įdėda
mas gana žmonišką Salomėjos 
Narkeliūnaitės aprašymą apie 
turistus iš Tarybų Lietuvos. O 

feal jam; nebedavė ramybės jo 
kolegos ?

Kaip ten bebūtų, sausio 20 
dienos savo laikraščio laidoje 
Juozas pastatė besąžinį pec- 
kelį J. Mažeiką, kad jis tiek 
straipsnio autorių, tiek turis
tus iš Lietuvos sulygintų su 
sierąją žemele. Garantuoju, 
kad dabar mūsų Juozas gaus 
visų nuodėmių atleidimą ir 
gajės ramiai naktimis mie
goti...

Su dideliu pamėgimu per
skaičiau rašytojo J. Paukšte
lio veikalą “Jaunystė.” Auto
rius plačiai supažindina mus 
su anų sunkių ir žiaurių lai
kų Lietuvos bjauriai buožių 
skriaudžiamo ir išnaudojamo 
pusbernio vargais, kančiomis 
ir likimu. Neišdildomai atmin
tyje pasilieka dvi piktos “bo
bos” — Pimpienė ir Morku- 
vienė. Jų vyrai tik nieko ver
ti kerėblos.

Pusbernio Valento Bernoto 
erškėčiuotas kelias buvo ke
lias tais laikais visų bežemių 

/ ir mažažemių šeimų vaikų.
♦ Paukštelio “Jaunystė” pali
ko manyje tokį pat gilų įspū- 

A dį kaip Juozo Baltušio “Par-

(Tąsa 6-tam pusi.)

Laoso sukilėliai jau patys 
prsipažino skleidę melus

Kodėl tapo nuversta 
Salvadoro valdžia

‘’"Keičiasi atmosfera į gerąją 
pusę,”--- rašo J. Restonas

Vientiane. — Vakaru su
organizuota Laoso “val
džia” su princu Buonu Ou- 

|mu priešakyje turėjo spau- 
, dos konferenciją. Dalyvavo 
■ ir Bounas Gumas. I

Nhouy Abhay, Oumo' 
“apšvietos ministras”, pri
pažino, kad jie melavo būk 

ii Laosą darė intervenciją 
I Šiaurės Vietnamas, Kinija 
ir Tarybų Sąjunga. Jis sa- 

! kė, kad jie skleidė tuos pra
simanymus, norėdami gau- 

iti pritarimo SEATO ir 
Jungtinių Tautų, idant pa- 

i rodžius Laoso gyvento
jams, jog Bouno Oumo val

Nedarbas Kanadofe 
ir urano gamyba

Ottawa. — Kanada uži
ma 3,851,800 ketvirtainių 
mylių plotą, bet labai dide
lė jos dalis amžinai pa
dengta ledu. Kanadoje yra 
apie 17,000,000 gyventojų. 
Šalis įeina į Britanijos im
periją.

Kanadoje yra geležies 
rūdos, naftos, nikelio, aliu
minio ir kitokių metalų. 
Kanada yra turtingiausia 
šalis miškais, kurie užima 
892,000 ketv. mylių plotą. 
1960 metais Kanadoje buvo 
pagaminta 6,000,000 tonų 
popieriaus laikrašč i a m s. 
Miško industrijoje dirbo 
64,000 darbininkų. Kanada 
pagamina daug kviečių, 

nes yra derlingų laukų.
Žvejyba yra didelis kana

diečių užsiėmimas, nes did-

Tarybą Sąjunga ir 
Laoso reikalai

Maskva. — Tarybų Są
jungos užsienio ministro 
pagalbininkas V. V. Kuzne- 
comas pareiškė, kad Vaka
rų pasiūlymai užgirti Lao
se Bouno Oumo “valdžią”, 
nes ją užgiria Laoso kara
lius, neturi pamato. Kara
lius Vathanas yra sukilėlių 
rankose ir tą daro, ką jam 
jie įsako.

Tarybų Sąjunga teisėta 
Laoso vyriausybe laiko tik 
princo Phoumo valdžią, ku
ri Laoso reikalus tvarkė 
pirm Oumo kontrrevoliuci- 
jos.

Apsiginklavimas - 
veda prie karo

Mamaroneck, N. Y. — 
Jungtinių Valstijų karinis 
orlaivynas pastatė parodai 
raketas “Nike” prie Junior 
High School.

Taikos šalininkai pikieta- 
vo su obalsiais: “Arms 
Build Tension”, “Stop An
nihilation”, “The Arms 
Race Kindles War”. Pikie- 
tininkai gavo vietos žmo
nių pritarimo.

džia turi pritarimo užsie
nyje: _

Toliau jis sake: “Jeigu 
i SEATO būtų atėjęs su mi- 
t litarine pagalba, tai Laose 
1 būtų prasidėjęs tarptauti- 
1 nis karas”.

Kaip žinome, Anglija ir 
Francūzija pasipriešino Ei- 
senhowerio politikai. Ei
senhoweris jau buvo įsakęs 
JAV karo laivynui, orlaivy- 
nui ir marininkams būti 
pasiruošusiems eiti į pagal
bą Bouno Oumo “valdžiai”.

i TSRS, Kinija ir Šiaurės 
Vietnamas jau tada numas- 
kavo Laoso sukilėlius, o da
bar jie ir patys prisipažino.

jūriai apsupa šalį iš trijų 
pusių. Per metus kanadie- 
diečiai pagauna apie du bi
lijonus svarų žuvies, kurios 
dauguma eina į Jungtines 
Valstijas.

Po Antrojo pasaulinio 
karo ... Kanadoje plečiama 
urano ‘gamyba, nes jis rei
kalingas gaminimui atomi
nės energijos. 1960 metais 
urano buvo pagaminta už 
$300,000,000. Huron ežero 
srityje išaugo 25,000 gy
ventojų miestas; kur pir
miau buvo dykumos, ten 
dabar 14,000 žmonių dirba 
prie urano gaminimo.

Bet nepaisant to, Kana
doje yra arti 400,000 be
darbių. Kanados vyriausy
bė plečia prekybą su socia
listinėmis šalimis, nes tas 
padidina darbų skaičių.

Tarybą Sąjunga ir 
Pakistanas

Karačis. —Pakistano vy
riausybė nutarė priimti 
Tarybų Sąjungos ekonomi
nę pagalbą, kad praplotus 
industriją ir page r i n u s 
žemdirbystės reikalus.

Pakistanas užima 264,730 
ketv. mylių plotą ir turi 
88,000 gyventojų. Bet tai 
valstybė, kuri turi dvi da
lis 1,000 mylių atstoję vie
na nuo kitos.

Vakarinis Pakistanas, 
310,236 ketv. mylių ploto, 
yra prie Irano, o Rytinis 
kitoje pusėje Indijos prie 
Burmos. Tas labai apsunki
na ekonominius reikalus.

Vakarai įtraukė P'akista- 
ną į karo sąjungą 
SEATO. Apsiginklavimas 
praryja daug pinigų ir ap
sunkina gyventojus.

Washingtonas. — Prezi
dentas Kenedis pask y r ė 
Edwardą R. Murrową Uni
ted States Information 
Agency vadėju.

Argentina, Newfound- 
landas. — Dingo JAV karo 
lėktuvas su 23 lakūnais.

Washingtonas. — JAV 
Valstybės departamentas 
pranešė, kad karininkai nu- 
nuvertė Salvadoro valdžią.

Per daugelį metų Salva
doro respublikoje viešpata
vo fabrikantų ir dvarponių 
diktatūra.

1960 m. spalio 26 d. liau
dis nuvertė Jose Maria Le- 
muso diktatūrą ir suorga
nizavo Respublikos tarybą, 
kurią sudarė trys karinin
kai ir trys demokratinio 
nusistatymo civiliniai.

Po šio perversmo Ketu
riolika turtingiausių kapi
talistų ir dvarponių šeimų 
užėmė poziciją: “laukti ir 
pažiūrėti, kur Taryba eis”. 
Washingtone Eisenhowerio 
vyriausybė pripažino Sal
vadoro naują valdžią tik 
gruodžio 3 d., po to, kai ten 
apsilankė specialus pasiun

I960 metais Taryby Sąjunga 
pasiekė didelių laimėjimų

Maskva.' — 1960 metais 
Tarybų Sąjunga jau turėjo 
214,400,000 gyventojų. Na- 
cionalės įplaukos buvo 144,- 
000,000,000 naujais rubliais, 
arba $159,840,000,000, tai 
pralenkė 1959 metų įplau
kas 8 procentais.

Darbininkų algos pakilo 5 
procentais. Viso yra 62,- 
000,000 fabrikų ir raštinių 
darbininkų.

Pieno ir sviesto paga
minta daugiau, kaip Jung
tinėse Valstijose. Pieno 
gauta 61,500,000 tonų, o 
JAV gavo 56,1900,000 tonų. 
Sviesto pagaminta 848,000 
tonų, tai po 8.8 svarų dėl 
kiekvieno žmogaus. Mėsos 
pagaminta 4,400,000 tonų.

Virš 35,000 japoną 
paskelbė streiką

Tokio. — Virš 35,000 ja
ponų darbininkų sustreika
vo Jungtinių Valstijų karo 
bazėse ir suparalyžavo jų 
veikimą.

Darbininkai reikalauja 
pakelti algas po $8.33 per 
mėnesį. Dabar japonai dar
bininkai gauna tik po $62.30 
per mėnesį.

Tuo pat kartu Japonijoje 
vėl prasidėjo masiniai rei
kalavimai, kad Jungtinės 
Valstijos uždarytų savo ka
rines bazes ir ištrauktų iš 
Japonijos ginkluotas jėgas.

Havana. — Escambray 
kalnuose Kubos milicinin
kai suėmė virš 20 banditų.

Goldsboro, N. C. — Susi
kūlė bombinis lėktuvas “B- 
52” ir žuvo trys lakūnai.

Teheranas. —Virš 10,000 
studentų demonstravo prieš 
valdžią.' , .

tinys C. A. Stewart.
Po trijų mėnesių ketu

riolika turčių šeimų ir JAV 
tučiai, kurie Salvadore turi 
kavos ir cukraus plantaci
jų, ir gamybos įmonių, pri
ėjo išvados, kad Salvadoro 
Taryba “perdaug daro nu
sileidimų kairiesiems”, kad 
ji organizuoja liaudies mili
ciją, panašiai, kaip Castro 
valdžia Kuboje, ir kad prie 
jos darbininkai ir studentai 
ruošia gatvėmis eisenas. Jie 
davė signalą ir karininkai 
nuvertė Tarybos valdžią, 
areštavo eilę darbininkų ir 
studentu vadu.

Salvadoro respublika 
nepriklausomybę iškovojo 
nuo Ispanijos 1821 m. Ji 
randasi Centrinėje Ameri
koje prie Ramiojo vande
nyno, užima 8,260 ketv. 
mylių plotą ir turi 2,500,- 
000 gyventojų.

Industrinių reikmenų pa
gaminta 10 procentų dau
giau, kaip 1959 m., būtent, 
sekamai: špižio 46,800,000 
tonų; plieno 65,300,000 to
nų; suslėgto metalo 50,900,- 
000 tonų; geležies rūdos 
107,000,000 tonų; naftos 
148,000,000 tonų; gazo 47 
bilijonus kubiškų metrų; 
anglies 513,000,000 tonų; 
elektros jėgos 292 bilijonus 
kilovatų - valandų; cemen
to 45,500,000 tonų.

Taipgi pagaminta 524,000 
automobilių, busų ir sunk
vežimių; 238,500 traktorių; 
1,700,000 televizorių; 529,- 
000 elektrinių šaldytuvų ir 
418,000,000 porų odinių ap
avų.

Marokas paaštrins 
kovą už Alžyrą

Rabatas. — Maroko sos
to įpėdinis princas Moulay 
Hassanas pareiškė, kad Ma
roko valstybė teiks dau
giau pagalbos alžyriečiams 
jų kovoje už laisvę.

Marokas užima 171,305 
ketv. mylias ir turi 12,000,- 
000 gyventojų. Jis yra 
šiaur-vakarų Afrikos kam
pe ir rubežiuojasi su Alžy
ru.

Neseniai Marokas susita
rė su Tarybų Sąjunga pre
kybos ir kredito reikalais.

Rio de Janeiro. —Antra
dienį, sausio 31 dieną, Bra
zilijoje prezidento pareigas 
pradėjo eiti naujas prezi
dentas Janio Quadros. Yra 
girdų, kad jis suteiksiąs 
prieglaudą “Santa Maria” 
laivui.

New Yorkas. — Bethle
hem Steel Corp. 1960 m. tu
rėjo daug pelno. Kiekvie
nas Šeras paaugo $2.52.

Washingtonas. —Po pre- rie švelnina didžiųjų vals- 
zidento Kenedžio konferen- tybių santykius.
cijos su spaudos atstovais i Nepaisaant, kad kai ku- 
Mr. James Reston, “N. Y. j rie korespondentai, senu 
Timeso” korespondent as, i papratimu, statė klausimus 
rašė, kad keičiasi atmosfe- aštriais žodžiais reikale 
ra į gerąją pusę. santykių su Tarybų Sąjun-

Tarybų Sąjunga paliuo- ga, bet prezidentas apgalvo- 
savo du Jungtinių Valsti-j tai ir šaltai atsakinėjo. Res- 
jų kapitonus, kurie buvo 1 tonas rašo, kad toks jo to- 
suimti po to, kai TSRS la- nas pasitarnauja atodrė- 
kūnas numušė jų bombinį kiui šaltojo karo.
lėktuvą “RB-47”. Freziden- -------------------
tas Kenedis, pareiškė, kad Washingtonas. — Pirma- 
jis įsakė Jungtinių Valsti-1 dieni, sausio 20 d., prezi- 
jų militariniams lėktuvams! dentas Kenedis sakė kalbą 
daugiau neskraidyti virš i Kongrese ir pateikė savo 
TSRS teritorijos. Tai geri! pasiūlymų. Apie juos bus 
gestai iš abiejų pusių, ku-. parašyta vėliau.

To Ay respublika ir
žmonių reikalai

Ankara. — 1i960 metų ge
gužės mėnesį Turkijos pa
žangesni karininkai, su ge
nerolu Gurseliu priešakyje, 
nuvertė diktatorišką Adna- 
no Mendereso valdžią ir pa
suko politiką į Ataturko 
poziciją.

Ataturkas (Kernai paša) 
buvo nacionalistas, bet jo 
vadovybėje Turkija drau
giškai sugyveno su Tarybų 
Sąjunga ir padarė progre
so. Jam mirus, įsigalėjo 
Vakarų politikos šalinin
kai, įtraukė Turkiją į karo 
sąjungą — NATO, buvusią 
Bagdado,— pasiskelbė, kad 
jie stovi “sargyboje prieš 
komunizmą”, suorganiza
vo milijono armiją, ginkla
vosi, įstūmė šalį į ekonomi
nį skurdą, nualino finan

Ką sako TSRS vadas 
apie imperialistus

Maskva. — TSRS Komu
nistų partijos Centralinio 
komiteto posėdyje Michai
las Suslovas darė praneši
mą tarptautiniais ir nusi
ginklavimo klausimais.

Suslovas sakė, kad Ame
rikos imperialistai vykdė 

• agresy viškiausią politiką, 
.bet ir Amerikoje yra ne 
vien tarp darbo žmonių tai
kos šalininkų, bet ir tarp 
valdančiųjų sluoksnių.

'Jis nurodė, kad yra ele
mentų, kurie permato, jog 
naujas karas nebūtų ir pa
našus j pirmiau buvusius 
karus. “Nors imperialistų 
būdas nepasikeitė, bet pa
saulyje galingosios taikos 
jėgos verčia ir juos susilai
kyti nuo karo agresijų,”, 
sakė Suslovas.

Panama. — Panamos 
respublikos skolos siekia 
$100,000,000, o šalis turi tik 
apie milijoną gyventojų. 
Tuo kartu Jungtinės Vals
tijos gavo arti $50,000,000 
už laivų praplaukimą Pa
namos kanalu.

Londonas. — Susikūlė 
JAV bombinis lėktuvas.

sus ir žiauriai persekiojo 
pažangesnius žmones.

Karininkų sukilimas pa
darė tam galą. Dabar Men- 
dersas ir 500 jo šalininkų 
suimti teismui.

. “Mūsų ekonominis skur
das, tai buvusios politikos 
vaisius”, pareiškė Gurselis.

Dabartinė Turkija imasi 
priemonių gerinti reikalus. 
Jau sumažino armiją, paša
lino policijos terorą, gami
na šalies konstituciją, ta
riasi su Tarybų Sąjunga, 
bet nėra lengva likviduoti 
Mendereso palikimą.

Seniau Turkija buvo di
delė valstybė. Dabar ji už
ima 299,992 ketvirtainiu 
mylių plotą ir turi 27,000,- 
000 gyventojų.

JAV nori nukelti 
konferenciją

Washingtonas. — Vasa
rio 7 d. Genevoje turėjo 
pasinaujinti Jungtinių Val
stijų, Anglijos ir Tarybų 
Sąjungos atstovų konferen
cija reikale kontroliavimo 
atominių bandymų.

Dabartinė JAV vyriau
sybė nori, kad konferenci
jos atidarymas būtų nukel
tas į kovo mėnesį, nes per 
tą laiką galėtų santykiai 
tarp JAV ir TSRS pagerė
ti.

Trys valstybės jau tarėsi 
per 26 mėnesius ir dar la
bai mažai nuveikė.

1960 m. Airija turėjo 
gero pasisekimo

Dublinas. — 1960 metais 
prekių išvežimas į užsienį 
siekė $420,000,000 vertės. 
Tai buvo daugumoje pieno , 
ir kiaulienos produktai.

Airija yra žemdirbystės 
šalis. Jos industrija nedide
lė, daugiausiai iš drabužių 
siuvimo.

Airijoje gerai dera linai, 
rugiai, miežiai ir kiti javai. 
Ji daug augina galvijų ir 
kiaulių.



111 T C W7 W LITHUANIAN
« !•> W <i SEMI-WEEKLY

PUBLISHED BY THE LAISVE, INC.
Published Tuesdays and Fridays, except In case of Holidays.

102-02 LIBERTY AVENUE, OZONE PARK 17, N. Y.
Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N.

Established April 5, 1911 --------------------------------
SUBSCRIPTION RATES

Y.
ROY MIZARA, Editor

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

Kieno ten ranka pasidarbavo?
EL SALVADORIUJE tik trijų mėnesių amžiaus 

valdžia jau nuversta. Ją nuvertė militarinė klika. Sukilė
liai. Paskelbė, kad jie tai padarę išgelbėjimui tos mažy
tės respublikos “nuo komunizmo pavojaus”. Nuverstoji 
valdžia buvusi pradėjusi labai simpatizuoti Kubos revo-

Užmaskavimui savo kontrrevoliucijos naujieji vieš
pačiai kalba apie sugrąžinimą šalyje “konstitucinės san
tvarkos”. Jiems, mat, rūpi konstitucija!

Kas tuos militaristus paskatino imtis tokio žygio? 
Kas jiems padėjo tą “revoliuciją” pravesti?

Šie klausimai prašosi atsakymo. Su laiku paaiškės. 
Kas nors iš lauko pusės prikišo savo rankas. Nuverstoji 
valdžia nepatiko ir mūsų šalies kapitalui. Buvo labai bi
jota, kad Centrinėje Amerikoje gali išbujoti nauja Ku
ba. Reikia nepamiršti ir to, jog su EI Salvadoru rube- 
žiuojasi ir fašistų valdoma Guatemala. Netenka abejo
ti, jog jinai bus nemažai pasidarbavusi militarinio per
versmo pra vedimui.

Nauji geri vejai
PRAĖJUSĮ TREČIADIENĮ įvykusi pirmoji naujo 

prezidento konferencija su spaudos korespondentais, 
tenka pastebėti, padarė visapusiškai gerą įspūdį. Jis 
nesikarščiavo ir nesinervavo. Į klausimus atsakinėjo 
apgalvotai ir rimtai. Tuojau jautei, kad prezidentas Ke
nedis neketina būti kieno nors pastumdėliu. Jis pats ryž
tasi valstybės vairą vairuoti. Pridėjus prie šioje konfe
rencijoje jo pasisakymų jojo inauguracinę kalbą sausio 
20 d., susidaro įspūdis, kad mūsų naujoji vyriausybė, 
bent jau pradžioje, ketina rimtai peržiūrėti mūsų užsie
ninę politiką. Žinoma, tai dar tik pirmieji žingsniai, ir 
iš jų jau daryti pilnas išvadas dar negalima.

Prezidento pranešimas, kad Tarybų Sąjungos vy
riausybė paleido mūsų lėktuvo “RB-47” du lakūnus, ir 
paleido besąlyginiai, ne tik visuose korespondentuose, 
bet visuose Amerikos žmonėse padarė giliausią įspūdį. 
Kenedžio pasakymas, kad šis tarybinės vyriąusybės žy
gis pagelbės pagerinti santykius tarpe Jungtinių Vals
tijų ir Tarybų Sąjungos, reiškia, jog iš anos pusės yra 
jau dedamos rimtos pastangos pamiršti mūsų senosios 
vyriausybės provokacinius žygius.. Tai visa džiugina ne 
tik Ameriką, bet, aišku, visą žmoniją. Tai-parodo, jog iš 
abiejų pusių ieškoma pagerinimo tarptautinių santykių. 
O jeigu tarpe šių dviejų didžiųjų valstybių, kaip mes vi
suomet teigėme, įvyks susikalbėjimas, tuojau gerojon 
pusėn pakryps visa pasaulinė padėtis,

Mes nenorime būti per daug dideli optimistai. Mes 
esame realistai. Mes netikime į stebuklus. Mes netikime, 
kad, kaip bematant, visi nesusipratimai bus išlyginti 
vienu pasimojimu. Iš kitos pusės, mes esame giliai įsiti
kinę, jog turint gerus norus ir blaivų protą, nėra tokios 
problemos, šiais atominės gadynės laikais iškylančios 
tarpe tautų ir valstybių, kurios nebūtų galima išspręsti 
taikiomis priemonėmis—derybomis, pasitarimais ir su
sitarimais. Bėda buvo, kad kai kurių kapitalistinių vals
tybių galvos iki šiol tokiomis priemonėmis netikėjo ir ne
pasitikėjo. Kaip tik tas juk ir davė mums “U-2” inci
dentą. Reikia tikėtis, kad mūsų naujasis prezidentas 
tikrai nuoširdžiai ryžtasi pravesti gyveniman taikaus 
sambūvio politiką visoje užsieninėje politikoje.

Naujasis prezidentas ir Kuba
MUMS LABAI GAILA, kad prezidentas Kenedis 

pažadėjo kol kas laikytis tos pačios politikos, kokią lin- 
■ kui Kubos vedė prezidentas Eisenhoweris. Ji žalinga ne 

tik Kubai, bet ir Amerikai. Eisenhowerio sutraukymas 
diplomatinių ryšių su revoliucine Kuba neturi jokio pa- 

- teisinimo.
Naujasis prezidentas būtų pradžiuginęs kiekvieną 

taikos mylėtoją, jeigu jis būtų vienu pirmųjų savo žy
gių paskaitęs pakeitimą santykių su Kuba. Jis turėtų 
tuojau atsteigti diplomatinius ryšius ir pasitarimais iš
lyginti esamus nesusipratimus.

Kiny ir Kongo 
laivų statyba

. Pekinas. — Kinija masi
niai stato laivus, daugumo
je žvejų reikalams, pakraš
čiais ir upėmis plaukioji
mui. Bet statomi ir dideli 
laivai. 1960 metais Shang- 
hajaus statykloje buvo nu- 

* Teisti po 10,000 tonų įtalpos 
laivai.

. Hong Konge, Anglijos 
kolonijoje, kurių britai pa
grobė 1841 metais, 1960 me- 

. tais buvo pastatyta vu s 200

Canada and Brazil, per year 
Canada and Brazil, 6 months 
Foreign countries, per year 
Foreign countries, 6 months

$10.00
$5.00

$12.00
$6.50

laivų, daugumoje nedidelių. 
Jie buvo statomi Pietų Ko
rėjai, Australijai, Naujajai 
Zelandijai, Th ai landų i, 
Bumai ir Malajų federaci
jai.

. TSRS IR DEIMANTAI .
Londonas. — Pasaulinis 

deimantų' trustas, kurio 
priešakyje stovi De Beers, 
susitarė su Tarybų Sąjun
ga. Trustas bijosi, kad 
TSRS nepradėtų deimantus 
masiniai pristatyti į pasau
linę ripkų. Bet TSRS prie 
to nesiruošia-

Kas ką rašo ir sako
KARDINOLAS 
SPELLMAN JAU 
PRIEŠ KENNEDY!

Brooklyno pranciškonų 
‘'Darbininkas” (sausio 20 
d.) rašo:

1 Kennedy patarėjų paruoštas 
ir sausio 6 įteiktas projektas 
siūlo, kad Kongresas paskirtų 
daugiau kaip 9 milijardus 
dol. švietimo reikalam. Iš jų 
5,840,000,000 turi tekti mo
kyklom statyti, mokytojų al
gom pagerinti ir k. Tai bus 
apie 30 dol. parama kiekvieno 
mokinio reikalui. Bet tik va
dinamom viešėjom mokyklom. 
Kennedy iš skyrė visiškai pri
vatines mokyklas.

Kardinolas Spellmanas pa
reiškė, kad paramos skyriams 
tik viešosiom mokyklom dis
kriminuoja 6,800,000 vaikų, 
kurie mokosi privatinėse mo
kyklose.

Ponas kardinolas, girdi, 
protestuoja prieš šitą Ken- 
nedžio programą ir reika
lauja, kad K o n g r esąs ją 
pasmerktų ir atmestų.

Labai įdomu. Katalikas 
kardinolas prieš kataliką 
prezidentą!

Bet šiame atsitikime pre
zidentą reikia tik pasvei
kinti. Privatinės parapiji
nės mokyklos yra grynai 
katalikų bažnyčios išmis- 
las ir reikalas. Jos nereika
lingos. Jos tik žala tautai.

Iš valstybės iždo turi bū
ti remiamos tiktai vi-ešosios 
mokyklos, nes jos yra visos 
tautos, visos šalies reikalas. 
Jų durys plačiai atdaros 
visiems vaikams. Jokio pa
teisinimo neturi tie tėvai, 
kurie klauso kunigų bei da
vatkų ir savo vaikus tempia

mo-į privatines religines 
kyklas.

NORS JIE IR 
STENGIASI, 
BET NESISEKA

Dienraštyje “Vilnyje” S. 
J. Jokubka pastebi:

Buržuaziniai nacionalistai 
aimanuoja, kad negali susikal
bėti su atvykusiais ią Tarybų 
Lietuvos pas savo tėvus jau
nuoliais. Iš tikrųjų yra ko 
jiems aimanuoti. Zlatkieųę 
jiems pasisekė pagauti į savo 
melų voratinklį, bet atvyku
sių iš Tarybų Lietuvos jau
nuolių bent kol kas dar vis 
nesugaunama nė vieno.

Nuo pat Leono vaikų atvy
kimo, kai tik bent vienas at
vyksta iš Lietuvos, jie apipuo
la kaip bitės medų. Bet nei 
“Drauge,” nei “Naujienose,“ 
nei kitame kuriame jų laikraš
tyje tokių pasakojimų, kokius 
“papasakojo“ Zlatkienė, ne
teko matyti.

Visa tai, buržuaziniams na
cionalistams baisiai s k a u d i 
rakštis gerklėje. Jie tuos 
jaunuolius stačiai karštligiškai 
nori panaudoti melų skleidi
mui apie Tarybų Lietuvą, 
niekas iš to neišeina.

bet

KLAIPĖDA IR 
KUBOS CUKRUS

Sausio 19 dieną Vilniaus 
“Tiesoje” randame sekamą 
įdomią korespondenciją:

Draugišgą pagalbos ranką 
revoliucinei Kubai ištiesė mū
sų šalis. Prie tarybinių kran
tų plaukia vienas po kito Ku
bos laivai, pakrauti cukrumi. 
Vienas jų —“Rio Džibakoa” — 
jau antrą kartą aplanko Klai
pėdos uostą. Kaip ir anksčiau, 
dabar jo triumuose 5,000 tonų 
cukraus pusfabrikačio. “Tie
sos” korespondentas apsilan
kė laive ir susitiko su kapito
nu Tosė M. Madriaga. 
ką jis papasakojo:

— Kubos jūrininkų 
nuo seno yra įsigalėjusi 
syta taisyklė: laivuose visi jū
reiviai, pradedant junga ir 
baigiant kapitonu, tik kubie
čiai. Tačiau aš esu Ispanijos 
pilietis. Jau ne pirmi metai 
pjaukioju Kubos laivais. Ma
nimi pasitiki, nes visa širdimi 

‘prijaučiu šalyje įvykusiai re
voliucijai, jos vyriausybei. 
Kelionę nuo Havanos krantų 
iki Klaipėdos atlikome sėk
mingai. plaukti teko daugiau 
kaip fnėpesį. Per vieninteli5,000 minų.

Štai

tarpe 
nera-

laive esantį radijo aparatą 
dėl nuolat siaučiančių audrų 
mes nieko negalėjome sužino
ti apie padėtį šalyje. Tik 
Klaipėdoje mes vėl išgirdome 
Havanos radijo balsą. Iš laik
raščių bei senų pažįstamų — 
klaipėdiečių — jūrininkai su
žinojo apie naują grėsmę tė
vynei, kurią sukėlė Amerikos 
imperialistai. Visa laivo įgula 
labai draugiška, ir nors mūsų 
laive nėra nei ginklų, nei ka
rinio krovinio, visi laikome sa
ve revoliucijos kariais, tarnau
jame revoliucijai.

Nuoširdžiai dėkingi savo 
naujiesiems draugams —Klai
pėdos jūrininkams ir visiems 
tarybiniams žmonėms už šiltą 
sutikimą. Tikimės, kad dar ne 
kartą teks susitikti, — baigda
mas pasakė Tosė M. Madari
aga. Jis prašė perduoti svei
kinimus visiems Tarybų Lietu
vos gyventojams. Svečiai Kau
no istorijos-revoliucijos muzie
jui padovanojo revoliucines 
Kubos vėliavą.

BUVO PRIVERSTAS, AR 
PATS APSIVERTĖ?

Chicagos klerikalų dien
raštis pasiskubino ginti Jo
kūbą Stuką, kuris, kaip ži
nia, tapo dideliu specialistu 
Lietuvos šmeižime ir nieki
nime tiek savo radijo pro
gramoje, tiek prakalbose. 
Girdi, mūsų Jokūbo niekas 
neprivertė taip kalbėti apie 
šių dienų Lietuvą, kaip jis 
kalba. Jis tai darąs savo 
liuosa ir locna valia!

Bet iš Vilniaus “Tiesos” 
paimtas ir atspausdintas 
“Laisvėje” (sausio 17 d.) 
straipsnis parodo, jog tas 
pats Jokūbas Stukas visai 
kitaip kalbėjo apie Lietuvą 
lankydamasis Lietuvoje ir 
paskui per laišką vienam 
savo pažįstamam Lietuvoje. 
Jis labai ’žavėjosi Lietuvoje 
padaryta ir daroma pažan-

Daleiskime, ’kad klerika
lai gąsdinimu boikotuoti Jo
kūbo biznį neprivertė jį ap
siversti aukštyn kojomis. 
Tai ką tada? Tada aišku, 
kad Jokūbas Stukas yra vi
siškai suniekšėjęs melagius, 
kurio žodžiais 'niekas negai
li tikėti ir pasitikėti. Jis 
v aje a r kalbėjo vienaip, b 
šiandien kalba kitaip.

Skarda ir jos svarba 
metalų gamyboje

La Paz, Bolivija. •—Skar
da (blėta), tai minkštas 
metalas, kuris nerūdija ir 
dažnai maišomas su kitais 
metalais, kad jiems sutei
kus tvirtesnį-lankstesnį pa
stovumą.

1960 metais kapitalisti
niame pasaulyje skardos 
buvo pagaminta 162,000 to
nų. Bolivijoje ■ yra turtin
giausi skardos sluoksniai. 
1929 metais jos buvo paga
minta 46,300 tonų. Dabar 
gamyba mažesnė, bet Boli
vija gauna iš Tarybų 
jungos naujų įrengimų 
gamyba bus pakelta.

Po Bolivijos skardos 
myboje seka Malajų pusia
salis, Indonezija ir Afrika.

ir

ga-

JAPONAI VIS KOVOJA 
PRIEŠ KARO MINAS
Tokio, —šešiosdešimt ja

ponų minų šlavimo laivų 
vis dar naikina pereitojo 
karo minas.1960 metais jų 
buvo sunaikinta virš 1,000, 
bet dar tūkstančiai sudaro 
laivams pavojų.

Laike Antrojo pasaulinio 
karo japonų laivynas pa
statė 55,000 minų, o JAV 
laivynas, arti Japonijos, pa
statė 10,000 minų. Daug jų 
buvo magnetiųio veikimo. 
Ikį dabar dar yra nesugau- 
dyta ir nesunaikinta apie

Lietuvoje mirė poetas 
Adomas Lastas

Šių metų sausio 18 dieną, 
eidamas septyniasd e š i m t 
ketvirtuosius savo gyveni
mo metus, Kaune mirė ži
nomas Tarybų Lietuvos po
etas Admts Lastas.

Adomas Lastas gimė 1887 
metų spalio 18 dieną Suval
kų krašte, Išlandžių kaime, 
valstiečio šeimoje. Mokėsi 
Suvalkų gimnazijoje ir 
Maskvos Universiteto juri
diniame fakultete.

Literatūrinę veiklą Ad. 
Lastas pradėjo 1910 metais. 
Tais metais buvo išspaus
dintas jo apsakymas “Savy
je” ir. pirmieji eilėraščiai, 
kuriuos autorius pasiraši
nėdavo Adomo J u o d o j o 
slapyvardžiu.

Po pirmojo pasaulinio ka
ro, panaudodamas skau
džius savo paties pergyve
nimus, jis sukuria eilėraš
čius, nukreiptus prieš im
perialistų kurstomas sker
dynes, prieš beprasmiškai 
liejamą paprastų darbo 
žmonių kraują.

To meto A d. Lasto eilė
raščiuose vyrauja šviesios, 
gyvenimą teigiančios spal
vos. Poetas jautriai apdai
navo savo gimtinę, jos gam
tos grožį, paprastą darbo 
žmogų. Jo eilės skambios ir 
išraiškingos, turtingos poe
tinėmis priemonėmis.

Buržuazinės Lietuvos me
tais, tartum bėgdamas nuo

ATVIRAI KALBANT
Rašo tik ką vedęs jau

nuolis iš Lietuvos. Sako, už 
lango sniegas baltuoja. 
Sniegas šiemet iškrito pa
vėluotai, tik prieš Naujus 
Metus. Prasidėjusi žiema 
atnešė pridedamųjų darbų, 
būtent: apšildymas.kamba
rių, šiltesnis rengimasis ir 
kitkas. Naktys ilgos, tai 
daugiausia sėdime namie 
prie knygų.

Pirmesniuose laiškuose 
jis rašė, kad jis ir jo vyres
nysis vedęs brolis gyvena 
Vilniuje. Patenkinti gyve
nimu. Jie mielai sutiktum 
pirkti amerikietiška auto
mašinų, jei valdžia leistų 
išsiųsti jųjų valiutų į užsie
nį. Vietinės markės maši
nos turi laukti savo eilės, o 
jaunos širdys, mat, nekant
rauja, veržiasi skristi.

Jų tėvas buvo ne politi
kas, lygiai su visomis val
džiomis sugyveno, vienok 
tautiniai banditai jį nužu
dė. Juos našlaičius Tarybi
nė valdžia išmokslino, ir jie 
jai už tai dėkingi. Vyresny
sis — pusiau tikintis, jau
nesnis griežtas ateistas. 
Laike tarnybos Raudonojoj 
Armijoj apkeliavo Sibirą, 
Užkaspijį ir kovėsi Buda
pešto sukilime.

Svarbiausias jų pageida
vimas, tai — TAIKA. Kit
ką jie savomis spėkomis su
tvers ir pasigamins. Į ateitį 
jie žiūri su beribėmis vilti
mis.

Jie sako: mes nieko iš 
jūsų neprašome, tik paliki
te mus ramybėje, duokite 
mums taikų!

Kai studijuoji dabartinį 
Lietuvos gyvenimų, labai 
aiškiai matyt, kad jaunoji 
Lietuvos karta pilnai ži
no ir supranta, kokių mete- 
rialių trūkumų jie turi, bet 
jie taipgi žino, kaip ir kaip 
greit jie juos pašalins. Jie 
pilni optimizmo, ūpo ir su 
džiaugsmu mokosi ir dirba 
įgyvendinimui savo vilčių 
ir užsibrėžtų kasdieninių 
darbų. Jie nelaukia išsižio
ję, kad kokie nors “vaduo
tojai” jiems keptus karve- 

slogios realybės Ad. Lastas 
kurį laikų buvo pasukęs į 
simboljzmą, tikrovės suvo
kimas jo kūryboje pasidarė 
miglotesnis. Tačiau ge- 
geriausiais savo kūriniais 
poetas liko ištikimas rea
lizmui, kritikavo buržuazinį 
gyveni mą, klerikalizmų, 
aštriai pasisakė prieš fašiz
mą ir imperialistinį karą.

Ad. Lastas nuoširdžiai 
sutiko Tarybų valdžios at
kūrimą Lietuvoje, savo kū- 
r y b a aktyviai įsijungė į 
naujo gyvenimo statybą, 
parašė nemažą pluoštą ei
lėraščių, apdainuo j ančių 
naują socialistinės epochos 
žmogų.

Poetas, nuėjęs ilgą ir su- 
ditingų r ’venimo kelią, pa
liko keletą poezijos knygų. 
1957 metais išėjo jo “Poezi
jos rinktinė,” kuri oje iš
spausdinti geriausi praei
ties ir nauji, tarybiniais 
metais parašyti., eilėraščiai. 
1959 m. pasirodė Ad, Lasto 
knyga jaunimui “Albinuko 
vaikystė.”

Adomą Ląstą mes prisi
mename kaip taurų žmogų, 
savitą poetą. Šviesus velio
nio atminimas ilgai liks jo 
draugų, artimųjų, jo kūry
bos skaitytojų širdyse.

Lietuvos TSR 
Rašytojų sąjungos 
valdyba

lįus atnešę į burną įmestų, 
kurių jie patys neturi ir tu
rėti negali. Jie ten ant vie
tos patys juos augina, pa
tys išsikepę suvalgys irT dar 
“vaduotojus”,' jeigu jie į 
protą ąteiš, prie progos pa
vaišins.

Arėjas

Ankara. — Turkijos pro
kuroras reikalauja mirti
mi nubausti buvusį remjerą 
Adnaną Menderesą.

Skaitytojų Balsai
Įdomu, kas neištirta

Anglijos laikraštis “The 
Sunday Times” sausio 15 d. 
rašo ir braižiniais nurodo, 
kad mūsų žemės paviršius 
jau veik visas ištirtas ir ži
nomas, betgi apie giliausias 
Žemėj gelmes veik nieko 
tikro nėra žinoma, apart to, 
kad einant gilyn, didėja ši
luma—kas kiekvieną 1,000 
pėdų 15 ■ laipsnių F. darosi 
šilčiau.

Giliausia giluma yra pa
siekta aukso kasykloj Ro- 
binsob, Pietų Afrikoje. Tai 
dviejų mylių giluma. Ten 
jau taip šilta, kad vanduo 
gali užvirti. Yra vietų, kad 
žibalo ieškotojai yrą pesie- 
kę grąžtais 4 mylias gylio. 
Bet gi iki Žemės rutulio 
vidurio yra 4.000 mylių. 
Kokia medžiaga yra mūsų 
Žemės viduryje? Spėjama, 
kad verdantis 6,000 laips
nių mišinys geležies ir ni
kelio. Spėjikai dalina į ke- 
turius klodus nuo Žemės 
paviršiaus: pirmasis .—r 10 
mylių, antrasis—1,850 my
lių, tretysis —’ 1,250 mylių, 
ir pačiame viduryje—1,720 
mylių.

šiais metais planuojama 
gręžti skylę pačią giliausią. 
Tai būsią žemiausioje vie
toje Puerto Rico jūroje.

Jei palyginsime Everest 
kalną ir minėtą vietą, koks 
bus skirtumas siektis į že-
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Laiškas iš Lietuvos
Brangūs broliai 
lietuviai!

A. Sukackas, 1960 meta 
trečiosios grupės turistai, 
tikrai teisus.

Netiesa, kad Lietuvoje A- 
merikos lietuvius saugojo 
policija, kad jiems nebuvo 
duota laisvai vaikščioti ir 
kalbėtis su kuo tik jie nori.

1959 m. liepos mėnesį bu
vo atvykęs su pirmąja tu
ristų grupe mano brangus 
dėdė Stanislovas Penkaus- 
kas. Jis .visai laisvai važia
vo, kur jis norėjo, ir su kuo 
norėjo, kalbėjo. Kaune A- 
merikos lietuviai gyveno 
viešbutyje “Lietuva,” bet 
mes nežinojome, kad dėdė 
atvažiuoja, ir tik tada su
žinojome, kada buvo at
spausdintas laikraštyje dė
dės vardas ir pavardė. Ta
da mes su sesute nuėjome 
aplankyti į viešbutį savo 
brangaus svečio. Bet labai 
gaila, kad tuo tarpu jis 
buvo išvykęs pas savo brolį r 
į gimtąjį kaimą.

Bet mes laisvai kalbėjo
mės su dėdės draugu iš A- 
merikos, kurio pavardės ne
žinau.
laišką, ir dabar susirašinė
jame 
siunčia laikraštį “Laisvę, 
iš kurio aš ir sužinojau apie 
skleidžiamus melus apie 
Lietuvą. Laikraštyje 1960 
m. gruodžio 13 dienos lai
doje rašė A. Sukackas, Jis 
teisus!

Brangūs broliai lietuviai! 
Sveikinu Jus visus ir lin
kiu sėkmės Jūsų veikloje. 
Sveikinu - Aido choro daly
vius! Aš taip pat Kauno 
Profsąjungų Kultūros Rū
mų choro dalyvė. Šia pro
ga sveikinu ir mano bran
gų dėdę. Stasį Penkauską ir 
jo ;ž m omų dėdienę Uršulę 
Penkauskienę ir jų dlikrą 
Dianą, ’• 'gyvenančius Law- ’ 

įrence,- Mass.
Valerija Penkaitčkaitė 

Kaunas, 1961 m. 18 d.

Mes įdavėme dėdei

su juo. Dėdė man

SKIRTUMAS
Kartą filosofas E. Kan

tas buvo pajauniu vienose 
didiko vestuvėse. Nuotakai 
tebuvo vos 21 metai, tuo 
tarpu “jaunojo” pečius jau 
slėgė 75 metų našta. Svečių 
tarpe buvo viena dama, ku
ri jau ilgai laukė progos 
pasikalbėti su Kantu.

—Ar iš šitų vedybų dar 
galima tikėtis vaikų, — pa
klausė ji filosofą.

Kantas pažvelgė rimtai 
į damą ir tarė:

—Greičiau ne tikėtis, o 
bijoti.

> Kari-Washingtonas.
ninkai nuvertė El Salvado
ro vyriausybę, kuri prieš A 
tris mėnesius susiorganiza
vo po nuvertimo Lemuso 
diktatūros.

7

KELKIS, ŽMOGAU!

Kelkis, žmogau, 
Eik dirbt greičiau! 
saule seniai užtekėjoJuk

Ir šviest net pro 
langus pradėjo.

Tai kodėl tu miegi dar vis?
Ir kodėl tu toks tinginys?

Dirba antai:
Jie aria dirvas ir akėja 
Ir sėklą į jas beria, sėja.
Taigi ir tu nesiraivyk,
Bet stok darban, vagą varyk!

Gera viltis
Ir ateitis

Tau bus—kada sėklą pasėsi, 
O ne kada lovoj gulėsi. 
Taigi jau mesk sapnus šalin 
Ir žengk didvyriškai pirmyn !i

Jonas Jušką
I * ....... .  'n
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Saulėlydžiai poeto Tagorės 
dvare, Indijoje

CLEVELAND, OHIO Violeta Kasal-įžymi kovotoja

K (Iš atsiminimų)
1934 metai A. Poška, 

būdamas Kalkutoje, ben
dradarbiavo progresyviame 
Indijos žurnale “The Mo
dem Review.” Pasirodžius 
keliolikai jo straipsnių apie 
lietuvių tautosaką, kalbą ir 
papročius, A. Poška per 
žurnalo redakciją gavo iš 
Rabindranato Tagorės pa
kvietimą aplankyti jį. 
Spusdiname A. Poškos atsi
minimus.

Prasidėjus pavasario ato
stogoms, nuvykau į Santi- 
niketaną — Tagorės dvarą, 
•esantį Gango - Bramaput- 
ros žiočių ištakėlių raizgi
nyje. Paupiai, kurių čia la
bai gausu, apaugę tankio
mis kokoso palmių giraitė
mis, dygiais lieknais bam
buko krūmais. Ant mažų 
sausesnių kalvaičių auga 
milžiniški bananų medžiai, 
pakelėmis grupuojasi jaut
rios papartinės mimozos, į 
dangų stiebiasi milžiniškos 
akacijos, ryžių terasas nu- 
rėžiančiose ežiose vešliai 
auga granatų krūmai. Iš 
klampios derlingos žemės 
augalai veržiasi su nepa
prastu atkaklumu, stengda
miesi nustelbti vienas kitą. 
Gyventojai gana nuskurdę. 
Čia visi kaimiečių nameliai 
—palapinės iš palmių lapų 
ir bambuko kartelų. Žmo
nės nepaprastai liesi; po 
pilkai tamsia, dažnai bliz
gančia oda kyšo kaulai. To
ki na t vaizde sudaro ir iuos 
> n‘ipii h- Po-
dos, ant jų stambių kaulų 
griaučių užmesta j uodą 
blizganti su retais plaukais 
oda.

1 Išlipus iš traukinio, sto- 
. tyje mane sutiko pasiųstas 

iš S a n t iniketano vežėjas. 
Kad svečiui, lankan č i a m 
S a n t i niketaną, nereikėtų 
klausinėti dviračio vežimo, 
pakinkyto palšu smailara- 
giu jaučiu, kabo parašas, 
po kuriuo dar pakabinamas 
laukiamojo svečio vardas ir 
pavardė. Vežė jas, kurio 
drabužio devynias d e š i m t 
nuošimčių buvo suvyniota 
ant galvos ir tik dešimtada
lis juosė strėnas, nepapras
tai nudžiugo, kad aš moku 
indiškai, 
jas labai 
liepdavo 
kurį visi
etų.’’ Santiniketane mane 
sutiko asmeninis Tagorės 
sekretorius — jo sūnus De- 
vabrata Mukerdži (su juo 
vėliau labai artimai susi
draugavau) ir nuvedė ma
ne į Ašramą, man skirtą 
celę.

4 Ašramas arba viešbutis 
buvo daugiau panašus į ka
lėjimą. nes vienutės neturė
jo baldų, išskyrus plaušinį 
patiesalą prie sienos sky
lės, atstojančios lovą.

Vieninteliai daiktai, bu
vę celėje, — tai įrėmintos 
taisvklės, kaip reikia elgtis 
“Poeto” Ašrame, kainoraš
tis patarnavimams ir val
giui (žinoma, tik vegetariš
kam). Man persirengus ir 
“išsimaudžius,” vėl atėjo 
Devabrata ir pranešė, jog 
poetas priima svečius tik 
saulėlydžio “apeigose.”

Prieš saulėlydį dvaro kie
me tarp medžių būreliais 
pradėjo rinktis mokiniai ir 
mokvtojai. Pasirodė ir po
etas apsivilkęs ilga raudona

rhč‘nmis rankovėmis, krečiu veiksniu ir. tarinių 
su žila reta barzda ir re- vartoti menamuosius, 
tais žilais perskyrimu sušu
kuotais plaukais. Jį lydė- bo Tagorė. — Jeigu ir lie
jo keliolika baltais drabu- tuvių kalboje yra tokių ga-

Besikalbant vežė- 
sarkastiškai atsi- 
apie R. Tagorę, 
čia vadino “Po-

limybių, tai kodėl jum 
pamėginti išversti J 
poezijos? Aš jums mielai 
padėčiau.

—Bet lietuvių ir bengalų 
kalbų panašumas jau labai 
tolimas. Be pirmapradės 
šaknies reikšmės ir kai ku
rių reliktinių, gramatikos 
formų mes jau nieko bend
ro nebeturime. Tamstai 
sunku bus padėti, — atsa
kiau.

—Mano kūryba—bengalų 
liaudies poezijos garsų ir 
melodijų perdavimas, žo
džiai joje antraeiliai. Svar
biausia — jausmas, nuotai
ka. Pradžiai paimk versti 
“šiša Čanda”: ten išreikšti 
patys elementariausi jaus
mai. Toliau pereisime prie 
sudėtingesnių jausmų.

Aš sutikau. Kas vakarą 
saulėldyžio šventėje šalia 
Tagorės tos dienos kūrinių 
ir man tekdavo skaityti 
vertimus. Pirma Tagorė pa
deklamuodavo bengališkai. 
Garsų intonacija buvo vie
nintelis kriterijus, pagal 
kurį jis ir visi ten buvusie
ji spręsdavo, ar man pavy
ko perteikti poetinius jaus
mus. Visur, kur tik pasitai
kydavo mūsų supratimu 
tragiška, mane griežtai 
smerkdavo:

—Tragiškos gaidos nėra! 
Neteisingai mane supratai. 
Konkretaus jausmo nebuvo, 
tik tariamoji galimybė.

Kai kuriuos kūrinėlius 
tekdavo taisyti net po ke
letą kartų. Su poetu susi
tikdavome t i k vakarais.
Greit įsisavinau Tagorės 

stilių, tačiau atostogos pa
sibaigė.

Rudenį vėl grįžau į San- 
tiniketaną. Dabar aš vėl 
užsiėmiau Tagorės poezijos 
vertimu. Saulėlydžio apei
gose teko skaityti iš “Kla
jūno,” “Vaisių rinkimo,” 
“Sodininko” ir kitų Tago
rės rinkinių. Tagorė mano 
vertimą aprobavo, jis net 
džiaugėsi, kad lietuviai tu
rėsią geriausią jo poeziją, 
tik reikalavo 
honoraro ir 
egzempliorių.

—Bet lietuviai, Tamsta siu kūriniu 
“Nerimsta.”

Pasaulinę garbę Tagorei 
sudarė poezija. Jis vilkėjo 
raudona toga, naudojo se
novės filosofų mokymo bū
dą — rinkti mokinius prie 
mokytojo kojų, įsteigė savo 
Ašramą, Visva Bharata ir 
Visva Vadjala ne tiek ben
galams šviesti, kiek turtin
giems turistams stebėtis. 
Savo autografą jis įkaina
vo 50 dolerių.

Bet jo įsteigtoji Visva 
Bharata suvaidino ir dide
lį teigiamą vaidmenį at
gimstančios Indijos kultū
roje. Prie Visva Bharata 
įsikūrė savitos indiškos ta
pybos studija, buvo atgai
vintas prieš tūksta n č i u s 
metų. Indijoje išnykęs ir tik 
malajiečių išlaikytas indų 
šokis, muzika, daina ir vai
dyba. Prie Visva Bharata 
susibūrė Indija ir jos kul
tūra besidomintieji užsienio 
mokslininkai. Didelį darbą 
atliko Liaudies ekonomikos 
institutas, ruošdamas eko
nominius pagrindus nepri
klausomai Indijai.

A. Poška

žiais apsirengusių, palaidais 
plaukais mergaičių su gė
lėmis rankose. Paskui mer
gaites sekė garbingų svečių 
eilė, toliau — nuolatiniai 
Visva Bharata dėstytojai ir 
pagaliau klausytojai. Pro
cesija ėjo j amfiteatrą, ku
riame ant paaukštinimo, 
padaryto iš velėnų ir ap
kloto plaušų audinių, rytie
tiškai sukryžiavęs kojas, 
atsisėdo poetas. Jam iš ša
lių sutūpė mergaitės ir ap
dėjo žiedais jo sostą.

Pasisveikinau su Tagore 
indiškai: sudėjęs rankas 
delnais ant krūtinės ir nu
lenkdamas galvą, kol kak
ta .pasiekia sudėtus nykš
čius. Jis padarė tą patį, po 
to pakėlė rankas virš mano 
galvos ir ėmė kažką šnabž
dėti. Aš turėjau prisista
tyti, kas esu ir iš kur at
vykau. Paskui prasidėjo 
kasdieninė saulėlydžio šven
tė. Poetas perskaitė savo tą 
dieną sukurtus kūrinius. 
Saulei palietus horizontą, 
visi sustojo, mergaitės su
giedojo atsisveikinimo him
ną saulei, vėliau suaidėjo 
Indijos nacionalinis him
nas. Po šių apeigų buvo 
priimta pasikalbėti asme
niniais reikalais, pasivaikš
čioti su mergaitėmis, bet tik 
iki gongo. Po gongo visi tu
rėjo būti savo celėse. Išim
tis buvo daroma tik aukš
tiems svečiams, jie galėjo 
vaikščioti visą naktį, gėrė
tis mėnesiena, bambuko ir 
palmių tankynais, klausytis 
nakties garsu nrie tvenki- ■ 
niu. Keltis reikėjo suskam
bėjus antram gongui.

Rytojaus dieną audienci
ja pas Tagorę prasidėjo va
karykščiu būdu. Aš papa
sakojau, jog jo kūriniai 
“Gitanžali” ir kiti išversti 
ir išspausdinti lietuviškai. 
Norėjau jį tuo pradžugin- 
ti, bet išėjo priešingai.

—Vagystė! Barbarizmas! 
—sušuko Tagorė.—Be ma
no žinios ir leidimo, net 
man išleistų neatsiuntus! 
Net Afrikos berberai pri
pažįsta autoriaus teises, o 
jūs vagiliaujate.

Poete', labai žavisi jūsų kū-: 
riniais. Verteme, žinoma, 
iš angliškų ar vokiškų ver
timų...

—Argi - galima versti iš 
vertimo? Aš pats niekaip 
negaliu savo kūrinių išvers
ti į anglų kalbą. Mano kū
riniai neišverčiami į jokią 
kalbą, nes tik bengalų kal
ba jie gali turėti visišką 
žavumą. Bengalų kalbos sa
kinyje galima praleisti pa
čius grubiausius žodžius — 
veiksnius ir tarinius, ko ne 
galima padaryti nė vienoje 
kitoje kalboje, nebent ji bū
tų artima senajam sanskri
tui.

—Aš pastebėjau, jog Tams
tos poezijoje visi sakiniai 
kažkokie neapibrėžti, daug 
vietos lieka veiksnio ir ta
rinio suėjimui,' bet aš ma
niau, kad tai mano nepa
kankamo kalbos mokėjimo 
padarinys. '

—Tai ne mano išradimas 
-tai bengalų liaudies poezi- 
zijos savybė,—atsakė Tago
rė. — Juk kai paliekama 
proga kiekvienam pagal sa
vo dvasinį pajėgumą pajus
ti pateiktą vaizdą, poezija 
pasiekia apogėjų.

—Lietuviu kalba taip pat 
duoda galimybių vietoj kon-

—Argi tikrai? — nuste-

jo triumfalinį žygį iš kal
nų į Havaną, Violeta Kasai 
stovėjo ant lengvojo tanko 
šalia Fidelio Kastro.

Aš paprašiau ją papasa
koti man kai ką apie Fide
lį Kastro. Nors kelis pa
vyzdžius, jį apibūdinančius.

“Jis iš niekieno nereika
lavo ko nors tokio, ko pats 
nebūtų galėjęs įvykdyti,” 
^asakė Violeta Kasai ir va
landėlę susimąstė.

“Kai priešas būdavo su
muštas, arba kai pasisek
davo paimti ginklų, kurie 
mums taip labai buvo rei
kalingi, jis būdavo laimin
gas .kaip didelis vaikas. To
kiais atvejais reikėdavo jam 
trauktis iš kelio, nes per
nelyg didelio džiaugsmo ap
imtas, jis taip stipriai drož
davo kam nors per petį, jog 
ne juokais skaudėdavo.”

“Gal būt, ypač būdingu 
jo bruožu reikėtų laikyti 
štai ką, — sako Violeta Ka
sai. — Jis visuomet mus 
mokė, jog nereikia rodyti 
jokios malonės brutaliems 
bei saditiškiems Bati stos 
žudikams. Jeigu mes ne
norime statyti į pavojų re
voliuciją, privalome būti 
kieti. Visais atvejais, kai 
nuteistųjų artimieji ateida
vo prašyti malonės, jis 
vengdavo asmeniškai su 
jais kalbėtis, nes bijojo, kad 
gali pasiduoti pasigailėjimo 
jausmui.”

Nugalėjus revoliuci jai, 
šios nedidukės, bet energin
gos moters laukė dar dau
giau užduočių. Ji dalyvavo 
“Tiesos operacijoje.” Tai 
buvo kelionė per visą Šiau
rės ir Pietų Ameriką, tiks-

Sausio 12 d. C.L.M. klu
bas laikė susirinkimą. Na
rių atsilankė gražus būre
lis. M. Maisan pradėjo eiti 

parei-
ne-

mano . užrašų raštininkės

susitarti dėl 
50 autorinių 
Savo geriau- 
Tagorė laikė

Washingtonas. — Prezi
dentas Kenedis paskyrė 
George Kennaną Jungtinių 
Valstijų ambasadori u m i 
Jugoslavijoje. Kenna n a s 
seniau yra buvęs JAV am
basadoriumi Maskvoje..

del Kubos liaudies laisvės

gas.
Skaityta padėkos laiškai: 

nuo Kacmarik —u už kalė
dinę dovaną, nuo Genienės 
su linkėjimais, nuo Z. Stri-

Pažangaus vokiečių savaitraščio, išeinančio Rytų Vo- 
kietijoje, “Vochenpost” bendradarbis G. štilmanas lan- 

ikesi Kuboje ir patiekė seriją straipsnių. Viename 
straipsnyje jis puikiai pavaizduoja Kubos moters 

rolę revoliucijoje, štilmanas rašo:

Nedidelė moteris su aly-
peikienės — padėka už lin-iv^n^a^ žalios spalvos uni
kėjimus.

Vasario 11 d., 6 vai. va
kare, LDS Klubo svetainėj, 
C.L.M. klubas ruošia pa
rengimą. Bus skani vaka
rienė ir muzika. Komisija 
ruošiasi visus ir visas pa
tenkinti ir kviečia dalyvau
ti. Turėsime ir kitko.

forma stovi kalbėtojų tribū
noje šalia Fidelio Kastro. Ji 
žengia prie mikrofono ir 
aiškiai į tolį sušunka:

“Be kvotos (JAV perka
mo cukraus), bet ir be bo
so !”

Šį skambų balsą pagauna 
masės, kurios čionai į Sie-

Buvo sumanymas ruošti ra Maestrą susirinko švęs-

pa-
ne-

Moterų dienos apvaikščioji
mą, bet tas reikalas palik
tas aptarti sekamame susi
rinkime. Jis įvyks vasario 
9 dieną. Nares malonėkite 
visos atsilankyti ir atsives
ti naujų narių.

Užbaigus susirinkimą tu
rėjome užkandžių. Paruo
šė B. Mikalajūniene ir A. 
Palton.

Ligoniai
P. Nemurienei buvo 

daryta operacija, bet
trukus jau grįš į namus. 
Padaryta operacija ir S. 
Mažanskui, jis dar ligoni
nėje. P. Boika ilgai sirgo, 
bet dabar jau sveiksta. Gen- 
drėnų marti susižeidė — 
susilaužė klubą. Sirgo J. 
Žemaitis, buvo ligoninėje, 
turėjo operaciją. Linkiu vi
siems greitai pasveikti.

Mūsų choras
Mmo choras auga na- 

■,:a’s. Į tojo C V. Daraš- 
kienė ir A.. Stankienė. Lau
kiame P. Nemurienės, kai 
tik jos sveikata pasitaisys. 
Sugrįžo Ona Mičiulienė ir 
V. S. Kuzmickai, tai dabar 
jaučiamės stipresni. Prašo- 

ir daugiau įstoti į cho-me 
rą.

Brockton, Mass
Sausio 22 d. The United 

Lithuanian Society - Liet. 
Tautinis Namas laikė susi
rinkimą. Nariai buvo atvi
rukais sušaukti, tai atsilan
kė apie šimtas. Valdyba iš
davė smulkmenišką finan
sinį raportą ir atsakinėjo į 
paklausimus. Raportas pri
imtas su pagyrimu. Valdy
bą sudaro jauni žmonės, 
Amerikoje gimę ir augę, 
bet susirinkimus veda gra
žiai lietuvių kalba.

1960 m. biskį buvo finan
sinio nedatekliaus, bet or
ganizacija gerai finansiniai 
stovi.

Valdybon 1961 metams 
buvo išrinkti seni valdybos 
nariai, išskiriant du kasos 
globėjus.

Valdyba yra: J. Blazis— 
pirmininkas, W. Chestnut, 
vicepirmininkas, Stela Rai
la — protokolų raštininkė, 
B. Jacobs, — fin. raštinin
kas, Alex Adams—kasinin
kas. Direktoriai: J. We- 
v’eška, P. Walent, , J. Pet- 
mkaitis, F. Jacobs, F. Vit
kauskas. Kasos globėjai: 
Toe Wereška ir V. Strikai- 
tis, biznio vedėjai Joe Bra
zis ir W. Chestnut, maršal
ka A. Elkavičius.

Po susirinkimo turėjome 
gėrimo ir užkandžio. Buvo 
ir muzika. Visi linksmai 
nraleido vakarą. Linkiu 
valdybai energijos ir pasi
sekimo darbe.

Geo. Shimaitis

ti “Liepos 26-osios sąjū- 
d ž i o ’ ’ metines. Daugiau 
kaip milijonas žmonių jai 
skanduoja: “Patria o mu- 
erte”— “Tėvynė arba mir
tis !”

Praėjus keletai dienų, 
aplankiau Violetą Kasai jos 
skoningai įrengtame trijų 
kambarių bute 19-je Veda- 
do gatvėje, Havanos mies
te.

Violetos tėvai buvę tur
tingi, — turėję romo fab
riką, buvę namų savinin
kai, o jos senelis valdė cuk
raus fabriką. Prieš tapda
ma abituriente, jinai paju
to aistrą teatrui. Būdama 
14 metų, įstojo į vieną mo
kinių grupę, gi vėliau, jau 
būdama aktore,—į univer
sitetą. Pirmąjį savo dokto
ratą jinai įgijo filosofijos, 
o antrąjį pedagogikos srity
je. Dr. dr. (dukart moks
lų daktarė—Vert.) Violeta 
Kasai, Havanos universite
te susitikusi su revoliucine 
studentija, nueina dirbti į 
teatrą.

Violetos Kasai dvigubas 
doktoratas nemin imas nė 
vienoje programoje, — te
atras ir televizija ją išgar
sina Kuboje, Jungtinėse 
Valstijose ir kitur. Ji vai
dina svarbiausius vaidme
nis Euripido, Šekspyro,o 
su ypač dideliu malonumu 
—Garsijos Lorkos veikaluo-

Violeta neapkentė teroris
tinio Batistos režimo. Kai 
1933 m. liepos 26 d., tuo
met 27 metų amžiaus, ad
vokatas dr. Fidelis Kastro, 
Havanoje studijavęs teisės 
ir visuomeninius mokslus, 
su 164 vyrais ir 2 moteri
mis ryžosi užpulti Monkado 
kareivines Santjago de Ku
boje, Violeta Kasai politiš
kai apsisprendžia. Nors 
puolimas prieš šias karei
vines, kurių įgulą sudarė 
1,000 vyrų, sužlugo, parei
kalavęs daug aukų, tačiau 
nuo to laiko Violetos butas 
10-oje gatvėje tapo “Liepos 
26-osios sąjūdžio” 
susitikimo vieta.

O kai 1956 m. 
2 dieną, auštant, 
jachta “Granma”

dalyvių

Maskva. —TSRS vyriau
sybė apdovanojo Lenino or
dinu rašytoją Iii ją Eren- 
bergą proga jo 70 metų su
kakties.

gruodžio 
motorinė 
atplaukė 

iš Meksikos su 82 vyrais, 
kurie netoliese Manzanilio 
miesto išsikėlė į krantą, su
judo visa Kuba. Broliams 
Fideliui ir Rauliui Kastro 
ir jaunam gydytojui dr. Er
nestui Če Gevarai su devy
niais vyrais tuomet pavyko 
išsigelbėti Siera Maestros 
kalnuose. Šita dvylikė pra
dėjo ginkluotą kovą. Tuo
jau pat jie susilaukė gyven
tojų paramos, kur taip pat 
tvirtas pozicijas turėjo Ku
bos Liaudies socialistinė 
partija. Nuo to laiko Viole
tos Kasai butas pasidarė lė
šų, ginklų ir nelegalios pro
pagandinės medžiagos su
teikimo punktu.

Įžymioji, publikos pamėg
ta aktorė iki 1958 m. ba
landžio 9 dienos buvo pri-

versta vaidinti dvilypį vaid
menį. Tada liūdnai pagar
sėjęs kapitonas Ventura su 
savo slaptąja policija įsibro
vė į jos butą. Po savaitę 
trukusio sulaikymo Violetą 
Kasai paleido. Tačiau jos 
butas buvo sekamas dieną 
ir naktį.

“Neužilgo aš pasisam
džiau automobilį vykti į 
K a m a n g nėjų,” pasakoja 
Violeta Kasai. “Aš buvau 
gerai apsirengusi ir paė
miau su savim menkutį ba
gažą. Kadangi aš buvau 
pažįstama iš televizijos lai
dų, tad vykti prisidengusi 
svetima pavarde negalėjau. 
Atrodo, susidarė įspūdis, 
jog aš išvykstu atostogau
ti.”

Mažajame Bujeicito mies
te elegantiškoji dama išsi
nuomojo mulą ir trejetą 
dienų juo jojo, kol pasiekė 
Kanabako kaimą. Valstie
čiai jai nurodydavo kelią. 
Galų gale jai pasisekė nu
vykti iki La Platos, kur 
buvo Fidelio Kastro sukilė
lių armijos štabas.

“Aqui Radio Rebelde, ter- 
ritorio libre de Cuba”—Čia 
kalba sukilėlių radijas iš 
laisvosios Kubos teritorijos, 
—taip po keletą dienų kas 
vakarą 19, 20 ir 21 valan
dą prabildavo trumpųjų
bangu siųstuvas. Venesue-pu išsklaidyti JAV spaudos 
los radijas šias laidas per-i paskleista melą apie Kubos 
transliuodavo į visą Ameri
kos žemyną.

Violeta Kasai nubraukia
nuo veido savo ilgus plau- .1° ir televizijos viršininkė 
kus, ją jaudina prisimini'-1 Kubos menininkų susi- 

vienijimo prezidentė. Ji yra 
viena iš Kubos moterų ir 

; taikos judėjimo įsteigėjų.
Su delegacija ji lankėsi Ta
rybų Sąjungoje ir Čekoslo
vakijoje, Kinijos Liaudies 
respublikoje, Korė joje ir

revoliuciją.
Šiuo metu Violeta Kasai 

yra sukilėlių armijos radi-

mai.
“Mes kentėme nuo kait-. 

ros, lietaus, klam pynės,1 
moskitų ir žiurkių. Mes 
p r a k a i tuodavome saulės 
kaitroje arba šalome šla
piuose kaip tirpstąs ledas 
drabužiuose. Mums tekda
vo gintis nuo žiurkių, ku
rios buvo tokios alkanos, 
kaip mes. Vabzdžiai mus 
gylė, kaip pasiutę. Dauge
lis sukilėlių buvo be paltų, 
kai kurie teturėjo draiska
lus. Tai buvo kietas gyve
nimas.”

Violetą Kasai praminė 
“Sukilėlių balsu,” nes jinai 
su savo judriu siųstuvu pra
važiuodavo per kelių netu
rinčias vietoves, per džiung
les. Ji mokė sukilėlių armi
jos kareivius skaityti ir ra
šyti, ir, kaip pedagogikos 
mokslų daktarė, buvo atsa
kinga už mokyklų darbą 
išlaisvintoje teritorijoje.

Violeta stoja į Mari j anos 
Gr a j ales vardo moterų ba
talioną, sudarytą Fidelio 
Kastro iniciatyva. Jis pasi
sakė už moterų apginklavi
mą, nors dar daugeliui vy
rų stigo ginklų. Moteris jis 
laikė ypatingai narsiomis. 
Moterų bataliono taipogi 
labai baiminosi net Batis
tos kareiviai.

Ne vieną kartą Violetai 
tekdavo mikrofoną pakeisti 
kulkosvaidžiu. “Tačiau Fi
delis visuomet man sakyda
vo: “Tavo mūšio laukas 
yra Sukilėlių radijas.”

Juo labiau artėjo perga
lė, tuo dažniau dirbo siųs
tuvas. Baigiantis 1958 me
tams, siųstuvas per parą 
veikė 24 valandas. 1959 m. 
sausio 1 d. Batista su savo 
žudikų kompanija pabėgo: 
Kai revoliucionieriai prade-

“VDR, deja, aš dar nesi
lankiau,— sako jinai.—Vis 
dėlto prašau apie mane per 
daug nerašyti, nes aš esu 
viena iš daugelio Kubos mo
terų, kovojusių už revoliu
ciją.” - •

Tikriausiai ji yra teisi. 
Tačiau ji atstovauja dau
geliui narsių Kubos mote
rų, ir dėl to ji patraukė ma
no dėmesį, kai “Liepos 26- 
osios” iškilmių metu ma
čiau ją stovint šalia Fide
lio Kastro. Taipogi nėra at
sitiktinumas ir tai, kad tą 
pačią dieną Čionai, Siera 
Maestroje, buvo iškilmingai 
atidaryta pirmoji dalis.. ir 
pirmasis kvartalas statomo 
mokyklų miesto, skirto 20,- 
000 vaikų.

Nė, tai ne atsitiktinu
mas. Artimiausiu progra
mos punktu -ęina neraštin
gumo pašalinimas. O visa 
tai atrodo šitaip: 1959-ieji 
buvo vadinami “Revoliuci
jos metais.” 1960-ieji—“Že
mės reformos metais,” o 
1961-ieji tegul bus “Kultū
ros ir švietimo metai.”

ČILĖ dar kenčia nuo 
ŽEMĖS DREBĖJIMO
Santiago. — 1960 m. ge

gužės 21 d. buvo didžiau
sias Žemės drebėjimas Čilės 
istorijoje. Virš 10,000 žmo
nių buvo užmušta, du kar
tus tiek sužeista ir 2,000,- 
000 neteko pastogės. Žemės 
drebėjimas padarė $500,- 
000,000 nuostolių. Jis įvyko 
52,000 ketv. mylių plote.

3 p.-Laisve (Liberty)—Antrad., sausio (Jan.) 31, 1961



LIETUVA PAVEIKSLUOSE*
■i

Pernai Vilniaus skaičiavimo 
mašinų gamykloje buvo pra
dėta gaminti elektronines 
skaičiavimo mašinas, šios su
dėtingos elektroninės mašinos 
yra naudojamos atlikti ekono
miniams, buhalteriniams ir 
statistiniams apskaičiavimams.

NUOTRAUKOJE: inžinie
rius Algirdas Karvelis derina 
naująją elektroninę skaičiavi
mo 
j e.

Pasvalio rajono “Istros”’ kolūkyje atidaryti nauji kultūros 
namai, kuriuos kolūkiečiai pasistatė savo jėgomis. Tai di
džiulis dviejų aukštų mūrinis pastatas. Jame yra erdvi 500 
žiūrovų salė, darbo kambariai saviveiklininkams.

Savo jėgomis naujus kultūros namus taip pat statosi “At
žalyno,” “Vaškų,” “Pavasario,” “Žadeikonių” ir kitų kolūkių 
žemdirbiai, Mikoliškių tarybinis ūkis.

NUOTRAUKOJE: nauji “Istros” kolūkio kultūros namai.

JI

*

Žvilgsnis j 
komunaliniai 
miesto darbo

Panevėžio miestą. Pirmajame plane—naujieji 
gyvenamieji namai, kuriuose įsikūrė Panevėžio 
žmonės.
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Vilnius. Naujieji Pedagoginio instituto rūmai. Jie stovi 
gražioje vietoje prie Neries upes. Šie Lietuvos pedagogams 
ruošti modernūs rūmai buvo atidaryti praeitais metais.

T
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Tarybų Lietuva”
Šis laivas plaukioja 

Tdi naujoji plaukiojanti 
Klaipėdos uoste.

garsindamas Tarybą Lietuvos vardą, 
bazč-flagmanas

>

$

Tarybų Lietuvos miestuose vis plačiau panaudojami 
matai prekyboje. Automatizuojamos 
parduotuves, vaisvandenių kioskai ir kt.

Šioje 5 nuotraukoje matome Vilniaus 
Liudo Giros gatvėje.

i auto-
užkandinės, duonos

parduotuvę-automatą

mašiną Vilniaus gamyklo-

bibliotekoj

BIBLIOTEKOJE 
KONCERTAI

Kaunas. — pradžia pada
ryta dar vienai naujovei. 
Respublikinėje
pradėta rengti muzikiniai 
ketvirtadien i a i. Dabar 
kiekvieną ketvirtadie n i o 
vakarą klausytojai girdės 
muzikinius įrašus. Pirma
jame koncerte buvo trans
liuojama viena iš V. Mocar
to simfonijų ir F. Listo kū
riniai.

Koncertams paruošiama 
rekomenduojama literatū
ra api-e kompozitorius ir jų 
kūrinius. Baigus komplek
tuoti bibliotekos fonoteką, 
bus įrengti prietaisai ir in
dividualiam klau s y m u i. 
Muzikos mėgėjas, kataloge 
išsirinkęs kūrinį, galės jį 
čia pat ir išgirsti.

V. Misevičius

“ELFĄ — 20”
Vilnius. — Patogus ir 

gražios išvaizdos magneto
fonas “Gintaras”. Tačiau 
jis jau nebe naujausias. 
Įmonės laboratorijoje gimė 
neštasis magnetofonas, pa
vadintas “Elfa-20”.

Serijinė magnet o f o n o 
“Elfa-20” gamyba bus pra
dėta antrajame šių metų 
Pusmetyje.

NAUJO GYVENIMO 
ŠVIESA

Punia. —Buržuazijai val
dant, Puna buvo menkas 
bažnytkaimis, kuriame vei
kė tik pradinė mokykla. 
Bibliotekos nebuvo. Radijo 
aparatą visoje apylinkėje 
turėjo tik vienas žmogus.

O dabar Punios apylinkė
je yra ir pradinė, ir viduri
nė mokyklos. Jose mokosi 
apie 300 moksleivių, ku
riuos auklėja 21 mokytojas. 
Čia yra ir biblioteka. Ne 
tik radijo priimtuvas, bet 
ir televizorius čia ne rete
nybė.

AIDAS NUO SAULES
Nuo Žemės iki Saulės 

maždaug 149,500 tūkstan
čių kilometrų. Stenfordo 
universiteto moks 1 i n i a i 
darbuotojai pasiuntė radio
gramą į Saulę ir gavo atsi- 
spindėjusį signalą po 16 
minučių ir 40 sek. Manoma, 
kad rodiosignalas atsimušė 
ne nuo regimo Saulės pa
viršiaus, o nuo jos vainiko.

Ar gali radiosignalas 
grįžti nuo artimiausios 
žvaigždės? Mokslininkai 
atsako — taip. Tik jo lauk
ti teks 7 metus.

u Vaduotojų’ ‘kongreso 
burbulas subliūško

Po įvykusio 1946 m. Pir
mo Pietų Amerikos Lietu
vių Kongreso Montevidėjuj, 
—kuriš atstovavo mūsų iš
eivijos daugumą ir parodė 
rezoliucijomis savo simpa- 
patijas Tarybų Lietuvai,— 
visoki svi-eto perėjūnai, “va
duotojai” nenurimo, ruošė
si prie savo pasekėjų kon
greso, turinčio įrodyti., kad 
išeivija einanti su jais.

Tokį kongresą turėjo su
dalyti visos dešinės srovės, 
pradedant hitleriniais naci
onalistais, baigiant “demo
kratais.” Po daug kalbų ir 
ilgų metų laiko visgi tapo 
susitarta dėleiJ kongreso 
vietos ir datos. Numatyta 
kongresą šaukti Argentino
je, Buenos Aires mieste, 
1960 m. gruodžio 3,4 ir 5 d.

Kongreso ruošimo darbą, 
kaip sakoma išleistam atsi
šaukime, pasiėmė “Lietuvai 
laisvinti” Centras Argenti
noje bendrai su kitomis or
ganizacijomis ir spauda.” 
Bet tų kitų organizacijų ir 
spaudos varadų niekur ne
minima.

Krinta į akis dar ir kita 
to atsišaukimo smulkmena. 
Užvardinta: “Pirmas Pietų 
Amerikos lietuviu kongre
sas.” Žinot, kad šitokiu už- 
vardijimu kongresas atsi
buvo Montevidėjuj prieš 
penkiolika metų ir dabar 
panaudoti jo vardą, šitai 
gali reikšti tik, arba “Lie
tuvai laisvinti” Centro vadų 
visišką analfabetiš kurną, 
arba plagijavimą, kas nė ki
tų atžvilgiu jiems garbės 
neteikia.

Toliau programoje skaito
me: -

“Gruodžio 3 d.
Svečių priėmimas/ vaini

ko padėjimas prie San Mar
tin paminklo; vakare, iškil
mingas kongreso ' aktas salė
je: sveikinimai, paskaita, 
pranešimai, rezoliucijos...”

Šiam programos punkte 
įsidėmėtina tai, kad visi 
kongreso darbai tapo atlik
ti vos kelių valandų bėgyje.

Koks didelis skirtumas 
nuo vykusio Kongreso Mon- 
tevidėjuje, kur vien išklau
symas 82 delegatų pareika
lavo daugiau poros dienų, o 
visi kongreso darbai užėmė 
apie keturias. Šitoks “va
duotojų” kongresas tai jau 
visai ne kongresas, o tik ei
linis mitingas, k u r i u o se, 
kaip žinoma, ne svarstoma, 
o tik agituojama.

Eikime prie sekančio pro
gramos punkto

“Gruodžio 4' d.
Sekmadienį. Iškilmingos 

pamaldos; bendri pietūs sa
lėje ir vakare didinga me
ninė programa.”.

Šis punktas bene svar
biausias iš visų, nes jis iš 
anksto padiktuoja, kas kon
grese gali dalyvauti, kas 
ne. Įvedimas į programą 
bažnytinių apeigų, mišių, 
su kuriomis yra surišta iš
pažintis ir sakramentai, au
tomatiškai a t i t o liną nuo 
kongreso tuos deleg a t u s , 
kurie jau išsilaisvinę nuo 
religinių dogmų, ir visą kon
greso galią sutelkia į ke
lių kunigėlių rankas. Taip 
ten ir būta. “Argentinos 
Lietuvių Balsas” štai kaip 
išsitaria:

“Didelė idėja suniekina
ma. Kai kurių organizaci
jų atstovai, pasijutę at
stumti, atsisakė kongrese 
dalyvauti.”

Kiek tame kongrese “de
legatų” dalyvavo, kiek atsi
sakė — nežinia. Bet- teko 
nugirsti, kad “ištikimų” bu
vę tik koki šeši.

Žinoma, užsienyje ji-e gir-

sis, kad ten dalyvavę tūks
tančiai, bet kas nežino, kad 
kunigai savo “nuopelnus” 
moka daugint, kaip kad jų 
Kristus daugino vyną.

Kad šitam neva kongre
sui pridavus daugiau reikš
mės, ruošėjai iš anksto pa
sirūpino parsikviesti “įžy
mybių” iš svetur. Iš JAV 
tapo atkviestas net pats žy
miausias “vadavimo” šefas., 
Smetonos laikais užsienio 
diplomatijoj išgarsėjęs afe
ristas, V. Sidzikauskas. Me
ninę dalį turėjo papildyti 
irgi iš JAV atkviesta dipu
ke Aldona Butkutė-Stempu- 
žienė. Abu šiuos “žymius 
svečius” vykstantis kongre
sas turbūt nuteikė labai 
prastai, akd tuoj ji-e pasi-i 
juto “neturį laiko” ilgiau 
užtrukti, ir išdūmė atgal.

Šitaip negarbingai sužlu
gus jų “pirmajam kongre
sui,” “vaduotojai” dabar 
rausta iš gėdos ir ieško ar- 
g u m e n t o pasiteisinimui 
prieš išeiviją. Argumen
tuoja, nekurie jų, kad kon
gresas galėtų būti pasek
mingas, jeigu sekančiais 
metais būtų suruoštas Mon
te vfdė j u j.

Užmiršta šie bukagalviai 
tą faktą, kad toki kongre
sai, kurie rodo kelią ne į gy
venimą, .ne į taiką, o į ka
pus, kurioj šalyj jie bebū
tų ruošiami, susilauks tų 
pačių rezultatų, kaip kad 
ruoštasis Argentinoje.

Darinėtis
(Is “Darbo”)

NAUJA LAIDA 
BROŠIŪROS “KAIP 

PASIDARYTI PILIEČIU”
Naujai peržiūrėta laida 

“Kaip pasidaryti Jungtinių 
Amerikos Valstijų piliečiu,” 
parašyta Marion Schibsby 
ir Read Lewis, tik ką buvo 
atspausdinta American 
Council for Nationalities 
Service organizacijos. Šis 
natūralizacijos vadovas, da
bar pasiekęs 19-tąją laidą, 
per 40 metų buvo standar
tiniu šiuo klausimu leidi
niu.

Naujas 128-nų puslapių 
vadovas nurodo pilietybės 
įsigijimui statomus reika
lavimus, aprašo kiekvieną 
natūralizacijos procedūros 
žingsnį ir kiekvienam, no
rinčiam pasidaryti piliečiu, 
tiksliai nurpdo, ką jis turi 
daiyti, kad įsigytų piliety
bę. Šiame vadove, be to, yra 
specialus skyrius, kuriuo 
galima naudotis, kaip nuro
dymais ruošiantis natūrali
zacijos egzaminams. Jame 
yra 130 klausimų ir atsa
kymų apie Amerikos isto
riją ir valdžios sutvarky
mą. Vadove taip pat yra 
J A V-jų Konstitucija ir Ne
priklausomybės Deklaraci
ja.

“Kaip pasidaryti pilie
čiu,” knygelė yra skirta ne 
tik individualiam asmeniui, 
bet ir mokytojui socialiniam 
darbuotojui ir advoaktui, į 
kuriuos -emigrantai kreipia
si patarimo ir pag a 1 b o s . 
Šiai ekspertų grupei vado
vas suteikia lengvai supran
tamą informaciją apie tech
niškas natūralizacijos ir pi
lietybės gavimo problemas. 

/

Paskiros “Kaip pasidary
ti Junc/tiniiį, Am eri ko s 
Valstijų piliečiu” knygos 
kaina yra vi-enas doleris ir 
ją galima gauti American 
Council for Nationalities 
Service įstaigoje, 20 West 
40th Street, New York 18,

American Council

Elizabeth, N. J., lietuvių 
veikimo istorija

(Pabaiga)
LDS VEIKLA

LDS susiorganizavo po 
SLA skilimo Chicagoje. 
Mūsų kuopa gavo nuumerį 
33-čią. Pirmiau čia buvo 
SLA kuopa, kurioje pri
klausė A. Skairius. Jis vei
kė ir SLA V-toje apskrity- lengvai jiems pasiduota — 

Įvykus skilimui Chica- mūsų veikėjai neparodė tuo 
goję, skilo ir vietinė SLA reikalu darbštumo, 
kuopa. LDS kuopa iš pir- • mūsų organizacijų paren- 
mutinių dienų narių skai- gimams vietos nėra.

Kaip kiekvienoje koloni- 
kartai 

senstant, taip ir čia mirš
ta vis daugiau organizacijų 
narių ir veikla silpnėja.

Elizabethe buvo sureng
ta daug prakalbų, suruošta 
geras skaičius koncertų ir 
suaukota graži suma pinigų 
geriems tikslams. Buvo čia 
gera dalis. pažangių biznie
rių, kurie paremdavo mūsų ? 
judėjimą. Elizabethas ne
atsiliko rinkime drabužių 
nuo karo nuken tėjusiems 
Lietuvos gyventojams. Pro
gresyviai prisidėjo su rink
liava gatvėse pasauliniame 
kare. Jie prisidėjo prie nu
pirkimo šios šalies karo jė
goms lėktuvo Literatūros 
Draugijos centro vadovybė
je.

Turime čia ir lietuvių 
profesionalų — advokatų, * 
gydytojų.

Prieš daugelį metų tarp 
vietos lietuvių nebuvo tokio 
griežto politinio pasidalini
mo, kaip dabar. Į paren
gimus sueidavo įvairių pa
žiūrų lietuvių. Dabar gi 
mūsiškiuose parengimuose 
matai tik progresyvių lietu
vių rėmėjus, tarybinei Lie
tuvos santvarkai ir kultūrai 
pritarėjus, linkinčius jai 
laimingesnio gyvenimo. <

Mūsų kolonijoje, kaip da
viniai rodo, apsigyveno 100 
dipukų. Jų praeitis mums 
nėra žinoma. Tačiau vieno 
kito darbai aikštėn iškyla— 
blogi darbai. Dipukai ne
dalyvauja jokiame pažan
giųjų parengime. Tūli kar
tais supykę pakolioja ir 
klerikalus.

Ir štai viename paren
gime, kuriame Brooklyno 
Operetės choras suvaidino 
operetę, Juozas Žilevičius 
buvo aprėktas. Jam kalbant 
buvo daiyta pastaba, kad 
tu, seni, eik bažnyčion var
gonais groti, o ne mums pa
mokslą sakyti. Klebonas 
Kemežis geras ir stiprus 
skutikas. Jis prižiūri savus 
parapijoms, grasina nelan
kyti pažangiečių parengi
mų.
Tad tie progresyaus judė

jimo veikėjai, kurie turi 
spėkų palaikyti mūsų judė
jimą ir organiacijas ir ne-.

poje priklauso ir keletas 
iš Linden, N. J. (artimas 
Elizabethui).

Čia įsisteigė Liberty par
kas su svetaine parengi
mams ir vasaros laiku pik
nikams. Bet dipukai jį už
kariavo. Vienas veikėjas 
man sakė, kad buvo labai

J e.
Dabar

čiumi buvo graži.
Susiorganizavus LDS III1 J*°Je mūsų senajai

■ t ♦ i a <^1 _ • •__ I annatnnt- ffrin ir n iApskričiai, drg. A. Skairius 
ir čia įeina į apskrities ko
mitetą, kuriame jis yra ir 
dabar. Apskrities komite- 

: te yra trys L D S 33-čios 
I kuopos nariai. Apskrities 
veikla sukasi šioje kolonijo
je. Vietos veikėjams tenka 
parengimų atsa k o m y b ė . 
Kuopa dalyvauja kiekvie
name LDS seime ir ją be
veik visuomet atstovauja 
A. Skairius. Šis draugas 
per eilę metų buvo apskri
ties nutarimų sekretorium, 
o dabar eina pirmininko 
pareigas. Kuopoje yra ke
letas jaunesnio amžiaus na
rių, bet dauguma — senos 
kartos.

LLD 54 KP. VEIKLA
Literatūros Draugijos 54- 

ta kuopa — tai kertinis ak
muo vietos judėjime. Ši 
kuopa savo laiku buvo 
skaitlinga nariais, darbšti 
vietos lietuvių tarpe. Ji 
daug pagelbėjo Literatūros 
Draugijos Antrosios Ap
skrities augimui. Dalykas 
tame, kad senesniais laikais 
šioje apylinkėje buvo pa
garsėjus parengimais Wil- 
licks farma. Rengiam ap
skrities parengimus — vi
sas parengimo darbas pri
klausė 54-tai kuopa. Joje 
buvo gerų veikėjų, kaip vy
rų, taip ir moterų. Buvo 
ir pasižymėjusių draugų, 
būtent: Krasauskas, kuris 
išvyko į Sovietų Sąjungą; 
joje dirbo Taraškevi č i u s 
(jau miręs); joje dirbo D. 
Krūtis (jau miręs); joje 
dirbo K. Churlis, dabar gy
venąs Pattenburge, N. J.

Ir dabar čia gyvenančių 
ir palaikančių vietinį judė
jimą Skairių, Liutkų ir Poš
kų prisimena vienas nuoty
kis, kuomet Antroji Apskri
tis su pagalba 54-tos kuo
pos rengė išvažiavimą 
farmoje. Atvykus sekma
dienį atidaryti pikniką, ra
dome policijos sargą. Po- 
licistas sako, kad pikniko 
negalime laikyti, nes netu
rime leidimo. Piknikai čia 
vykdavo ir anksčiau, bet 
farmos savininkas leidimo

• ■« •• *11 1 1 J "* **" “ “■ J VA kJ XX XX V-z

niekad nereikalavo, sakyda- pasįūuoti senatvei bei tin ••▼/■v lrz-x z-J z~» lrr» lr\ L' m r« •*■vo, kad nėra reikalo. Reiš
kia, -esame įskųsti. Viskas, 
prirengta, nuostolis.

Išeitis surasta. Pažangus 
biznierius Budreckis sutei
kė vietą savo darže. Vasa
ra, karštis, bet palikti Wil- 
licks farmoj draugai atvy
kusius painformavo, kad 
piknikas nukeltas į Budrec- 
kio daržą. Suvyko visi pa
žangūs mūsų judėjimo rė
mėjai, ir piknikas, nors ir 
mieste, karštame ore, vyko 
ne tik be nuostolio, bet dar 
davė keletą dolerių pelno.

Literatūros Draugijos 
54-ta kuopa dalyvavo ir 
dalyvauja ki e k v i e n a m e 
svarbiame suvažiavime. 
Kiek ir koks sąskrydis įvyk
davo Brooklyne ar ir toliau 
nuo jo, 54-ta kuopa turėjo 
savo atstovybę. Dabar kuo-

ginystei, darbuojasi kiek iš
gali.

Spaudos platintojas drg. 
A. Strip-eika aukštai ger
biamas. Churlis jam gelbė
davo. Mūsų '“Laisvė” turi 
gražų skaičių skaitytojų. 
Už gerą darbavimąsi buvo 
pokyliu pagerbti Stripeika, 
Skairius, K. Churlis ir Ma- 
kutėnienė. Šauliui pagerbi
mą suruošė klubas. Deja, 
jis šiomis di-enomis mirė.

A. Matulis

P’anmunjomas. — Šiauri
nės Kire jos vyriausybė kal
tina Jungtinių Valstijų ko
mandą laužyme mūšių nu
traukimo sutarties.

Roma, 
chemistas 
Giordani.

- Mirė žymus 
Dr. Francesco

t
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Brockton, Mass.
Nedarbas žymiai padidė

jo. Prie nedarbo apdrau- 
dos užsiregistravimo namo 
buvo didelės bedarbių lini
jos.

Rochester, N. Y.
Visų trijų laikraščių — 

Laisvės, vilnies ir Liaudies
?Balso — vajai pasibaigė. 

IrKaš nors maža dalele pri
sidėjau prie atnaujinimo 
prenumeratų ir aukų gavi
mo ir gavau 4 naujus Lais
vės skaitytojus. S. Gendrė- 
nas užrašė Laisvę savo gi
minaičiui į Lietuvą, Moterų 
Klubas už rašė Kultūri
niams ryšiams su užsienio 
šalimis Draugijai, aš užra
šiau savo sesutei ir pusbro
liui.

Širdingai dėkoju visiems, 
kurie per mane atsinauji
note laikraščius, ir aukojo
te, kiek galėjote; taip pat 
ir visiems, kurie atsinauji
nimus atnešėme į namus, už
vadavote mane senatvėje. 
Visiems didelis ačiū!

Išleidom į Floridą
Draugė N. Baltakienė iš

važiuodama įteikė 1 dolerį 
Laisvei. Drg. Baltakienė

^yra mūsų Moterų klubo na
rė. Linkime jai turėti ge
rus laikus, linksmai sugrįž
ti ir dalyvauti su mumis.

Rengiasi važiuoti į Flori
dą d. V. Bullienė pas broli 
Antaną ir Marytę Bato ar. 
Sykiu važiuos jos dukra ir 
žentas Koch paviešėti iri 
karšta saulute pasikaitinti. 
Linkime laimingos kelionės 
ir gerų laikų.

Floridoje jau randasi d.d. 
Stančikai, Polskiai, G. Moc- 
keviČia, Visiems linkime 
linksmai pabuvoti.

Dar vis serga visu ger
biamas draugas Labeika. 
Mes visi velinam greitai Pa
sveikti. L. Bekešienė

(Labai dėkojame gerb. 
L. Bekešienei už pasidarba
vimą, bet turime priminti, A , T. ± . ,r 2 
kad “Laisvės” vajus tęsis iAve., įvyko Lietuvių Mote- 
ligi mūsų bendrovės akci-[riI Apšvietos klubo susnin- 
ninkų suvažiavimo — iki

Concord, N. H., komisio- 
nierius Liguor raportavo, 
kad 1960 metais už gėri
mus padaryta 287 milijonai 
apyvartos. New Hamp
shire valstija nedidelė, bet 
ten svaiginančius gėrimus 
ir cigaretes pigiau parduo
da, tai daugelis iš Mass, 
valstijos važiuoja jų pirk
ti. Kiti net šmugelį daro. 
Ant sienos gaudo, baudžia, 
bet negi visus sugaus.

vasario 19 d.)

Lawrence, Mass.
Jo-Gal Shoe Co. neprižiū

rėjo šaldytuvų, tai paskli
do nuodingos dujos ir nuo 
jų susirgo 29 darbininkai. 
Jie buvo išvežti į ligoninę 
ir ten išlaikė per dvi die
nas. Po ištyrimo darbinin
kus paleido ir dirbtuvė vėl 
veikia.

Lunatikai

Rytą atsikėlę, Vi
nicko neatsimena,

Lunatikai, (iš lotynų kal
bos “luna” — mėnulis) — 
tai žmonės, kurie naktį, 
dažniausiai mėnuliui esant 
pilnaties fazėje . ir ryškiai 
šviečiant, keliasi iš lovos, 
apsirengia ir ima klaidžio
ti po kambarius, kartais iš
eina į kiemą, gatvę, užsili
pa ant stogo ir vėl nusilei
džia, dažnai atlikdami tie
siog akrobatiškus veiksmus, 
judesius, šuolius. Taip pa
klaidžioję 10—30 minučių, 
jie vėl sugrįžta ir giliai už
miega, 
siškai’
stebisi, klausydamiesi pa
sakojimų apie jų pasivaikš
čiojimus naktį. Lunatizmas 
dažniausiai pasitaiko vaikų 
ir ypač lytinio brendimo 
laikotarpiu paauglių tarpe. 
Suaugusiųjų lunatizmas 
yra retesnis reiškinys.

Senovėje ir ypač vidur
amžiais t 
žiūrima prietaringai, daž
nai jis buvo ‘ siejamas su 
antgamtinėmis jėgomis, pa
galiau su ypatinga, magiš
ka mėnulio šviesos jėga, iš 

dd. buvo didelė snie- I kur ir kito pats šio reiški- 
ai’-ai negalėjo i nio pavadinimas, 
mg d i’ btuvės. 
darbininkai jų

Svaiginanti gėrimai pra
žudo žmogų. Štai Antanas 
Venslauskas buvo pažan
gus žmogus, bet taip įprato 
prie svaigalų ir kortų, kad 
negali susivaldyti. Buvo iš
vežtas į Bridgewater State 
farmą, kur tokius laiko. 
Paleido, bet vėl greitai jis 
ten turėjo grįžti.

Turime labai šaltą irsnie- 
gingą žiemą. Gruod ž i o

v

nedirbo, nes 
nepasiekė.

Po Naujų Metų vėl iškri
to 4 coliai. Sausio 20 d. vėl 
sniego audra, vėl vaikai 
nėjo į mokyklas.

George Shimaitis

Pittsburgh, Pa.
Moterų susirinkimas ir 

“Laisves” banketas
Sausio 15 dieną, LDS 160 

kuopos name, 1024 Beaver

. Nors oras buvo 
prastas — snigo su lietumi, 

Į klubo narės daugumoje gy

Salem, N. H., srityje, ant 
kelio No. 28, automobilių 
važiuotė buvo sulaikyta. 
Sunkvežimis vežė 100 dide
lių pundų ir jie išbyrėjo ant 
kelio kol juos surinko, au
tomobiliai negalėjo prava
žiuoti.

Miesto gaspadorius John 
J. Buckley buvo išvykęs į 
Washingtona daly v a u t i 

prezidento Kenedžio įvesdi
nime.

’’Mirė J. Tamašauskas, 
gyvenęs No. Andoveryje. Iš 
Lietuvos paėjo iš Kaspa- 
riškių kaimo. Paliko nuliū
dime žmoną Amiliją (Su- 
slavičiūtę), 2 sūnus ir anū- 
kų.

Mirė Jonas Paplauskas. 
' Buvo gimęs Vilniuje. Reiš
kiu mirusių šeimoms užuo
jautą.

S. Penkauskas

ST. PETERSBURG, FLA,
Tarybą Lietuvoj gamin

tų filmų rodymas įvyks va
sario (Feb.) 2 d., 7 vai. va
karo, Laiškanešių salėje, 
314 15th Avenue So. Rodys 
Jonas Grybas, kuris su lie
tuvių turistų grupe praėjū
sų vasarą lankėsi Lietuvo

je. Kviečiame visus.
Komisija

vena priemiesčiuose, susi
rinkimų svetainę pasiekti 
nelengva, bet narių skait
lingai atsilankė. Nares ži
nojo, jog turime daug svar
bių reikalų.

Susirinkimą atidarė pir
mininkė Muragienė. Pirmi
ninkavo B. Šimkienė. Po 
organizacijos paprastų rei
kalų, sekė komisijų rapor
tai.

Paminėji m u i “Laisvės” 
50 metų sukakties yra ren
giamas banketas. Jis įvyks 
sekmadienį, vasario 19 d., 
LDS 160 kp. name, 1024 
Beaver Ave. Alena Kairie
nė raportavo, kad padarė 
tikietus, juos išdalino na
rėms platinti ir pati jau ne
mažai yra pardavus. Dvi; 
komisijos narės susirgo, tai 
jų vieton išrinkta D. Arma
lienė ir J. Muragienė. Prie 
banketo gerai rengiamės. 
Kviečiame visus ir visas at
silankyti. j

Išrinkome klubo valdybą 
1961 metams. Pirmininkė 
yra B. Šimkienė, užrašų 
raštininkė — Paich, finan
sų rast. — A. Rudienė, ka-

■ sierė — Armalienė.
Susirinkimui užsibaigus 

turėjome vaišes, kurias pa
gamino klubo gaspadinės 
S. Manskienė ir Armalienė. 
Po vaišių, draugiškų pasi
kalbėjimų, visos narės 
skirstėsi gerame ūpe.

O. Remeikienė

Laisvo ii Sakykla
biausi procesai — sujaudi
nimas ir slopinimas. Sme
genų veikla yra labai sudė
tinga, ir smegenų žievė 
greitai išsektų, jeigu ji ne
gautų poilsio. I. Pavlovas 
įrodė, kad natūralus viso 
organizmo, o ypač smegenų 
poilsis yra miegas, kurio 
metu po visą smegenų žie
vę išplinta slopinimo pro
cesas. Miegodamas žmogus 
tartum išsijungia iš aplin
kos, nutrūksta jo ryšiai su 
pasauliu, jo reiškiniais, jis, 
jų nebejaučia, nebenagri- 
nėja, sąmonė iš junta, dau
gelis organų nebedirba, o 
ir dirbančiųjų, pavyzdžiui, 
širdies, plaučių, inkstų vei
kla žymiai sulėtėja. Tai bū
dinga sveikam žmogui.

Pasitaiko, kad liguistumo 
atvejais miegas sutrinka. 
Jis gali tapti tik dalinis — 
smegenų žievėje lieka nenu-

si jaunimai ir susirūpi
nimai priveda prie dauge
lio susirgimų — širdies li
gos, aukšto kraujospūdžio, 
cukrinės ir artrito, Šios 1L 
gos aplamai daugiausia už
puola tuos, kurie savęs ne-

Nežinojimas ir jo 
pasėka

Mes dažnai prasižengia
me prieš gamtos taisykles. 
Vieni tą darome iš sąvo ne- 
žinės, o kiti taip sau, lyg 
ignoruodami svarbiuosius 
fizinius ir dvasinius gyvenimo 
dėsnius. Jeigu mes visi žino
tume ir suprastume tik- Į ciurnai vieną nepatinkamą dūliai irgi erzina - dilgina 
ruosius kūno poreikius ir žodį, jisai greit užsiliepsnos žmogaus dirkšnius. Ypač 
neprasižengtume prieš gam- didžiausiu pykčiu. Jisai nė .tuometę kai saulėje įvyksta 
tos tiesas, tai daugelis iš nepagalvoja, kad tuomi sa- Į milžiniški sprogimai ir pa
mušų susilauktume ilgoko vq nesusivaldymu pats sau sineiškia plačios juodos dė- 
amžiaus —• šimto metų ir, pasa duobę kapinėse.
daugiau. Tačiau mūsų dva
sinis silpnumas ir ignoran- 
eija neleidžia mums dera
mai tų gamtos tiesų prisi
laikyti.

nę, susikrimtę sėdi kėdėse 
apsiblausę, kaip “devynios 
pėtnyčios,” laukdami mir
ties! Tokie beviltiški pesi
mistai sudrumsčia ir ki-. suvaldo.
tiems linksmuosius jaus-1 Be paties žmogaus nežy
mus, paneigdami senstelė- nes, ignorancijos saugoji* 
jusiu i 
pasitenkinimą. |

Retkarčiais, kad ir juo-; yo dvylekį, 
kaudamas, tik pasakyk pik- jau patyrė, kad saulės spiri"

;odį, jisai greit užsiliepsnos žmogaus, dirkšnius. Ypač
- > - ■ / ■ . ~ "T .— —-- T v ” 

'milžiniški sprogimai ir pa- I •-- • y 1 • i y • • lt
mės. Tuomet saulėje dvi
gubai pagausėja kosmiški 
spinduliai ir skrisdami su 
saulės šviesa į žemės atmos
ferą žymiai paveikia žmo
nių dvasinius jausmus. Jie 
kai kada tiek paveikia 
žmogaus psichiką, kad net 
vyrai su savo žmonomis 
pradeda bartis, peštis be 
rimtų priežasčių.

Pregresas

amžiumi gyvenimo mui savo sveikatos, dar ir 
I gamta retkarčiais įkiša sa- 
■" Mokslininkai

į lunatizma buvo i slopintų židinių, o jaudini
mo procesas juose ir sme- ; 
genų požievyje net sus tip- ■ 
rėja. Jeigu tokie židiniai; 
atsiranda smegenų srityse, j 
tvarkančiose žmogaus j u- = 
desius, tai gali pasireikšti ’’uodai, kimo gyvybes už- 

i naktiniu klaidžiojimu (iu- 
nacizmu). u.lc j..: • (.. ...

navikų, judesių imiUdiu • 
jų akrobatika. Lunatikas, 
atlikdamas judesius, pa-: 
vyzdžiui, laipiodamas sto-1 
gų atbrailomis, nesuvokia | 
jų tikslingumo, neanalizuo
ja jų, atlieka juos miegoda
mas, nejausdamas jų pavo
jingumo. Jeigu tokiu mo-

Šiandien moksliu inkai 
mums sako: Kuomet tik 
pajunti prasidedantį pyktį 
arba susirūpinimą, visuo
met sukaupk savo dvasines

Blogiausios mūsų ydos — jėgas ir nedasileisk prie di- 
tai per dažnus ir per aukš- dėlto įtūžimo...
;ai įtempti susirūpinimai, ką gera sumanei ir pradedi 
susikrimtimai, kurie per

o jeigu

kurti, tai turėk savimi pa
bengia visas gamtos ir me- .sitikėjimą ir daryk neati- 
1 dicinos mokslų nustatytas dėliodamas. Nedaleisk ki- 
i ribas. Nesuvaldomi pyk- toms mintims išardyti tavo 
| čiai, susirūpinimai — tai planus. Pasitikėk savo iš- 
■ didžiausi sveika t i n g u m o , mintimi ir jėga. Eidamas į 

lovą užmiršk praėjusios

Tačiau visokiausi lunatiz- 
mo aiškinimai, remiantis 
bet kokia mistika arba mė
nulio šviesos poveikiu, yra 
nemokšiški, niekuo nepa
grįsti. Lunatizmas yra vi
siškai gamtiškas reiškinys, 
susijęs su žmogaus miego 
proceso sutrikimu. Tai li
guisto miego forma, kuri 
būdinga labai jautriems, 
nervingiems asmenims. Da
žniausiai lunatikais tampa ; 
sergantieji sunkiu nervų1 
sistemos pakrikimu, taip 
vadinama isterija. Sveikas atbrailos nukris, 
žmogus gali ramiausiai, 
miegoti ryškiausioje mėnu
lio šviesoje be jokių pasek
mių, lygiai taip pat lunati
kai gali klaidžioti 
kai tamsią naktį.

Lunatizmo esmę 
įžymiojo fiziologo 
lovo mokslas apie 
ir gyvulių centrinės nervų 
sistemos veiklą, apie tos 
veiktos pagrindinius dės
ningumus, jų tarpe ir apie 
miegą, jo esmę ir vaidmenį. 
Žmogaus centrinė nervų si
stema ir jos aukščiausias 
skyrius — galvos smegenys 
tvarko ir derina visus or
ganizmo gyvybinius reiški
nius. Visas žmogaus gyve
nimas, jos darbas, veikla, 
santykiai su aplinka atsi
spindi galvos smegenų žie
velėje, kur vyksta du svar-

... '.;u> p; užminkai,
daugelis iš jų, pasitraukę 
nuo darbo, ir bendrai pasi
traukę nuo bet kokios veik
los, yra gyvais nabašnin- 
kais. Vieni jau statosi sau 
kapinėse iš granito nukal
tus paminklus, galvodami 
apie pomirtinę misteringą

ir visiš-

atskleidė

žmogaus

mentu jis pabustų, tai są- byklę. O kiti tampa dva- 
monė tučtuojau įvertintų siniais invalidais, nesidomė- 
padėtį, ir gali įvykti nelai- darni jokiai 

i mė, nes kilusį baime sutrik-! veninio įvairumais 
dytų judesių darnumą ir Nors kai kur 
greičiausiai lunatikas nuo rod° dar jaunoj 

j būti darbingais,
Kadangi visi tie veiksmai Idems pikčiurnoms 

atliekami, ‘nedalyvaujant duosi bilieto į parengimus, gia, kad nors netiesioginiai 
sąmonei, smęgenų žievėje' Tokie surūgėliai susirūpi- tačiau nėr dideli dažnus su 
nebelieka jokių pėdsakų, ir, 
rytą, atsikėlęs, lunatikas 
nieko nebeatsimena, kas su 
juo įvyko naktį* |

Ryški mėnulio šviesa kar-: 
tais gali būti dirgikliu, kaip 
ir kiti reiškiniai, pavyz
džiui: triukšmas, elektra ir 
pan.

Taigi, lunatizma tenka 
vertinti kaip liguistą reiš
kinį, kurį galima ir reikia 
pašalinti, taikant higienos 
ir gydomąsias priemones. 
Svarbiausią vaidmenį vai
dina organizmo grūdini
mas, racionali mityba, svei
kas dienos režimas.

Gyd. V. Gutauskas
Vilniaus universiteto Medicinos 

fakulteto vyr. dėstytojas

“VILNIES”
KALENDORIUS

1961 Metams \
Išleido Dienraštis ^Vilnis,” Chicago, Ill.

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

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

ir su plačiąja darbo žmonių liaudimi.

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

s įdomiais gy-

is jų at- 
ir galėtų 

tačiau to-
nepar- i

DANVERS, MASS.
Sunkiai serga draugas 

Juozas Baraisha. Mes labaiv ’ VV<-<AA*AA. I-'X J VAkJAVM t I.

dienos nuotykius. Atsimink, ’• pasigendame jo ir apgailės
iu. visokie gilūs susi jaudi-; tau jame, kad jis jau dvi 
nūnai yra lygūs gyvatės savaitės, randasi Salem, 
nuodams. O jeigu nesisten-: Msss.^ ligoninėje. Ten jam 
gi to viso blogo išvengti, i Padarė sunkią operaciją 
tuomi tik pats save apgau- anJ; vidurių. Šiuos žodžius 
ni, save nuskriaudi... Ne- rašant gal jau bus parvež- 
skaičiuok savo išgyventų tas namo.
metų. Nesisielok,’ manyda- Draugės ir draugai, kam 
mas, kad jau išgyvenai šia- laikas leidžia, aplankykite 
me pasaulyje tau paskirtą sergantį draugą. Mes lin

kime, kad d. Baraisha grei
tai pasveiktų ir vėl kartu 
su mumis dalyvautų. Jo 
adresas: 8 Rice St., Dan
vers, Mass.

Vhicas Kralikauskas

laiką ir tolimesnis gyveni
mas bereikšmis.

Toks pasisakymas neiš
ryškina ir nepateisina gy
venimo tikrovės. Pratink 
savo nrotą ugd.vti blaivias 

į ir naudingas mintis.
Kai kurie gydytojai tei-

>

ant vidurių. Šiuos žodžius

Draugės ir draugai, kam

Daugiau Įvairių parengi 
I aiU-vot. HHitdwi
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RINKINĖLIS VAIKAMS — Žemaitė

Tuckahoe, N. Y.
Serga Ignas Kartonas, 

randasi namie, 82 Dunwoo-, 
die St. Jam skauda kojas. 
Bet daktaras jau leidžia iš
eiti iš lovos ir pasėdėti.

Linkime pasveikti
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ĮVAIRIOS ŽINIOS 
Japonijoje naujas 
žmonių sujudimas
Tokio. — Japonijoje vėl 

prasidėjo masiniai išstoji
mai prieš Jungtinių valsti
jų ir Japonijos militarinę 
sutartį ir už diplomatinius 
ir prekybos ryšius su Kini
ja.

Eisenhowerio paskelbta 
politika “sulaikyti JAV do
lerių plaukimą į užsienį” 
sulaiko amerikiečiu užsa
kymus ginklų, amunicijos 
ir kitokių įrengimų, už ku
riuos JAV per metus su
mokėdavo apie $600,000,- 
000. Reikalavimas užmegz
ti diplomatinius ryšius ir 
pradėti plačią prekybą su 
Kinija randa pritarimą ir 
tarp fabrikantų.

COLOMBIJOS BeDOS
Bogota. — Kai Jungtinės 

Valstijos paskelbė “dolerių 
taupymo politiką”, tai Co- 
lombijoje labai susirūpinta, 
nes 78 procentai jos paga
minamos kavos eina į Jung
tinių Valstijų rinką. Mai
nais už kavą nedaug ką Co- 
lombija gali gauti.

Colombija randasi šiaur
vakariniame Pietų Ameri
kos kampe. Ji užima 455,- 
335 ketv. mylių plotą ir tu
ri 15,000,000 gyventojų.

Londonas. — Anglijoje 
stato daug naujų laivų.

Washingtonas. — JAV 
Sukso rezervai sumažėjo 
$60,000,000 vertės.

Taipei. — Formozos sala 
jau turi 10,750,000 gyven
tojų.

CHEMIJA VABZDŽIŲ 
BUITYJE

Pasirodo, kad kai kurių 
rūšių vabzdžiai gamina šal
čiui atsparias 4 medžiagas. 
Neseniai Amerikos bioche
mikas Fredas Smitas išaiš
kino, kad juodosios skruzdės 
ir kai kurie medžio grauži
kai žiemą gamina glicerolį 
—medžiagą, kurios cheminė 
sudėtis labai primena eti- 
lenglikokolį. Pastarasis įei
na į daugelio šalčiui atspa
rių alyvų bei mišinių su
dėtį.

KRISLAI
Tąsa iš 1-mo pusi.) 

duotos vasaros’’ apie piemenė
lius. Labai norisi ji nuošir
džiai pasveikinti.

•

Prieš keletą dienų tik trum
pai buvo pranešta iš Kubos 
sostinės Havanos, jog esanti 
padaryta nauja sutartis su 
Tarybų Sąjunga. Iš ten į Ku
bą atvyksiąs visas tūkstantis 
jaunų žmonių, o iš Kubos to
kia pat grupė jaunuolių vyk
sianti į Tarybų Sąjungą. Tiks
las: vieni kitiems padėti, vie
niems iš kitų pasimokyti.

Tikrai įspūdingas žygis. Ar 
toks jaunais žmonėmis pasi
keitimas įvyks praktikoje, dar 
tenka palaukti. Bet svarbu, 
kad apie tai yra galvojama. 
Iš tokio draugiško bendradar
biavimo gali tik naudos būti 
abiems šalims.

1 •1 f 

čikagiečiai praneša, kad jie 
jau yra nusitarę suruošti di
džiulį, įspūdingą “Laisvės” 
auksinio jubiliejaus atžymėji- 
mui koncertą balandžio 2 d. 
Jeigu dar pasitvirtintų kalbos, 
kad tą patį savaitgalį ir toje 
pačioje Chicagoje įvyks Lietu
vių .Meno Sąjungos suvažiavi
mas, tai mūsų koncertą labai 
paturtintų mūsų lietuviški me
no talentai iš visos plačios 
Amerikos.

Turėkite mintyje, draugai, 
kad “Laisvės” vajus tęsis iki 
pat dalininkų suvažiavimo, 
kuris įvyks vasario 19 d. Tad 
dar turime keletą savaičių 
pasidarbavimui.

MIRĖ
Sausio 28 dieną mirė vie

tinė gyventoja Morta Ne- 
čiunskienė, mūsų įžymaus 
veikėjo Charles Nečiunsko 

■ brolio žmona. Mirė sulau- 
i kusi jau 76 metų amžiaus, 
i Laidojama bus trečiadienį, 
vasario 1 dieną. Pašarvo
ta Aro m iskio koplyčioje, 
423 Metropolitan Avenue, 
Williamsburge. Ka d a n g i 
velionė buvo tikinti mote
riškė, tai ir bus palaidota 
šv. Traicės kapinėse.

Reiškiame užuojautą jos 
likusiems giminėms.

Worcester, Mass.
Petras Sadauskas, senac 

geras progresyvio veikimo 
patrijotas, sausio 26 d. pa
laidojo savo brolį Kazimie
rą Sadauską, 67 m. amž., 
kuris mirė sausio 24 d., 
Dorchester, Mass., valstiji- 
nėj senelių prieglaudoje. 
Kazimieras buvo viengun
gis, tad Petras pasirūpino 
pargabenti čia, ir Petro ar
timų draugii ir draugių bū
relis palydėjo velionį į Ru- 
rals kapų krematoriją. Jis 
pasikvietė palydovus pas 
save ir pavaišino užkan
džiais. Sakė, jau trečią 
brolį šioje šalyje palaidojęs 
ir jis vienas belikęs. Jis 
taipgi nevedęs.

Kazimieras atvyko į šią 
šąli 1911 metais.

D. J.

NEW CANAAN, CONN.
Sausio 28 d. mirė Magdė 

Nabikauskienė. Laido j a m a 
sausio 31 dieną.

Mūsų nuoširdi užuojauta li
kusiai šeimai ir draugams.

Kcresp.

Rochester, N. Y.
Nauji pietai su aukštu 

pragyvenimo pakilimu
Baigiantis 1960 m. vieti

nės ■ spaudos kolumnistas 
Bruce Mann, rašė, jog žie
mos švenčių pietūs lėšuos 
10 nuošimčių daugiau ne
gu 1959 m. -

Toliau aiškino maisto pa
kilimą nuošimčiais: paukš
tiena 10 proc., jautiena 9, 
kiauliena 30 iki 35, kiauši
niai 20 iki 25, riešutai buvo 
47 c. svaras, dabar bus 52 
c. ki 55 centų svaras. Net 
ir kepalukas duonos 3 cen
tai daugiau. Maisto pakili
mas prasidėjo po Darbo 
dienos (Labor Day), 1960 
m. rugsėjo 5 d.

Pagal 1960 m. cenzą Ro- 
chesterio miestas turi 316 
tūkstančių gyventojų. Pats 
miestas sumažėjo 16 tūks
tančių. Bet priemiesčiai pa
augo per 80 tūkst., taip 
kad , Washingtono paskel
bimu, Rochesteris su prie
miesčiais sudaro per 500 
tūkst. gyventojų.

“Rochester Times-Union” 
(12.29.60) tilpo Presbyteri- 
jonų bažnyčios vyriausioje 
pareigūno, Rev. Dr. Euge
ne C. Blake pareiškimas, 
kad bažnyčios liuosnoria’ 
pradėtų miesto taksus mo
kėti. Miestas už bažnytines 
nuosavybes gautų 1 ir ket
virtadalį milijono taksais 
per metus. Ve kaip bažny
čių aptaksuotos vertės, at
leistos nuo mokesčių dali
nasi: bažnyčios $20,132,755; 
klebonijos $1,064,360; klioš- 
toriai $976,370, ir bažnyti
nės mokyklos $3,686,242. 
Miesto taksai, imant už 
tūkstantį, mokasi $47.52. 
Vidutinė darbininko stuba 
atsieina tarpe $250 ir $300 
į metus.

Laisves Skaitytojas

IŠ LAIŠKU
Didžiai gerbiama
Lilija Kavaliauskaite!

Mane jau pasiekė “Lais
vės” Nr. 99, atnešdamas 
liūdną žinią, kad mirė Jūsų 
myylimas brolis Adomas. 
Leiskite pareikšti Jums ma
no asmenišką užuojautą gi
laus liūdesio dienomis ir 
nuoširdžiais žodeliais sura- 

i minti sk a u s m o prislėgtą 
j širdį...

Nors platus ir rūsčiai 
banguotasis Atlanto vande
nynas mus skiria vienus 

i nuo kitų, bet širdimi aš esu 
| su- Jumis, brangūs Ameri- 
! kos lietuviai, nes mes visi 
lesame vienos motinos Lie
tuvos vaikai. Sekdamas Jū
sų gyvenimą ir pažangią 
Jūsų veiklą per laikraščius 
“Laisvę” ir “Vilnį,” matau 

i kaip retėja mūsų išeivijos 
?enoji karta, daugelį veik- 

I Uų pažangiečių priglaudžia 
kapinės.

Nebūtų taip skaudu, kad 
jų vietas gyvenime ir gy
venimo kovoje užimtų Jūsų 
Jaunimas, nes nuo gamtos 
3ėsnio laikui atėjus išnyk- 
i iš gyvųjų tarpo mes visi 
)abėgti negalime, deja, kaip 
aš matau iš Amerikos lie
tuvių spaudos, mūsų lietu
viškasis jaunimas Ameri
koje nesiruošia pak e i s t i 
tuos, kurte gyvenimo sau
lutei nusileidus keliauja į 
kapus.

Aš draugei Alisei Joni
kienei su skaudančia širdi- 
ni rašiau į Chicago, kad 
“Vilnis” kitu 40 metu nebe- 
išsilaikys. Jinai pritarė ma
no minčiai ir parašė dide
lį laišką, nurodydama tas 
ori-ežastis, dėl kurių mūsų 
Jaunoji karta nutautėja. 
Sutinku su drg. Jonikienės 
mintimis, bet ne visai. Čia 
kalta ir Jūsų spauda, kuri 
išeivijoje neskiepija meilės 
gimtajai kalbai bei pažan
gių tėvų vaikuose sekti tė
vų pėdomis, imtis literatū
rinio darbo. Biznis, biznis, 
bet idėja neturėtų būti nu
galima.

Laikraštį gaunu norma
liai, tik, žinoma, lygiai po 
mėnesio nuo jo išėjimo iš 
spaudos. Matomai, jis ke
liauja jūros keliais ir dėl 
to vėluojasi. Bet tas mums 
nesvarbu. Visas politines 
žinias mes turima iš pas 
mus Lietuvoje einančių 
dienraščių. O iš “Laisvės”

Brockton, Mass.
Liūdnas prisiminimas 
mūsų mylimos mamės, 
Kazimieros Markelienes
Sausio 27 d. suėjo trys 

metai, kai mūsų mylima 
name, vakare einant sker
sai No. Main St., ties Liet. 
Taut, namu, buvo automo
bilio suvažinėta. Už trijų 
valandų ligoninėje, mirė.

Nors prabėgo treji me
tai, bet mese jos dukterys 
•r sūnus negalime pamirš
ti.

Mūsų mamė su visais 
draugiškai sugyveno, ne tik 
su lietuviais, bet ir su sve
timtaučiais. Jos nelaimę vi
si artimieji atjautė. Ji my- 
]ėio dailę, koncertus, vaidi
nimus.

Ilsėkis, mūsų brangi mo
tinėle, Melrose kapinėse.

Dukterys Rose Stripinis 
(Markeliutė) Montelloj, 
Anna .West, Califor- 

nijoje. sūnus Ch’arles
Markelis, Bostone

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

6 p.—Laisvė (Liberty)—Antrad., sąusio (Jan.) 31, 1961

bei “Vilnies” mes sužinome 
apie Jūsų gyvenimą bei 
veiklą.

Asmeniškai pas mane nei 
“Laisvė” nei “Vilnis” ne- 
sikcmplek t u o j a : vos tik 
spėju perskaityti, jie iške
liauja pas kitus mano drau
gus, kurie domisi lietuvių 
gyvenimu Amerikoje. O jų 
yra daug.

NAl asmeniškai su drg. 
Rojumi Mizara, jam vie
šint Lietuvoje, nebuvo pro
gos susipažinti, bet pas ma
ne knygyne jo parašytos 
knygos turi didelę paklau
są, ir jam, mūsų mylimam 
rašytojui bei publicistui, 
savo ir savo klijentų-skai- 
tytojų vardu prašau per
duoti gilią mūsų užuojautą 
dėl jo brolio mirties.

Draugiškai,
A. Gražys, 
Utenos knygyyno 
direktorius

Utena
Tarybų aikšte, N r. 14

Drg. A. Bimba 
Gerb. Drauge:

Šiandien atvykome į St. 
Petersburgą. Apsistoj ome 
pas d raugus Gendrėnus. 
Radau jūsų laiškutį.

Už savaitės grįšiu į Mia
mi.

Kelionė geriausiai pavy
ko. Atostogos geros, svei
katai naudingos. Beveik 
kasdien pajūryje esame.

Vakar Miami mieste pir
mas filmų rodymas buvo 
daug sėkmingesnis negu ti
kėtasi. Buvo ir kitų pažval- 
gų žmonių, ir dipukų. Vis
kas gerai išėjo.

Rytoj St. Petersburg^ 
pasirodysime. su filmais.

Manome namo grįžti apie 
vasario 17 ar 18, kad da
lyvauti suvažjavįme.

“Laisvės” finansinis va
jus Miami sėkmingai eina. 
Spaudos piknikas sausio 22 
d. buvo sekmįngas — liko 
gražaus pelno. Kiek gavo
me aukų, viską perdaviau 
d. Valilionienei. Ji pasiųs 
suvažiavimui. Pasimota su
kelti bent $500. Valilionie- 
nė ir kiti draugai gerai 
darbuojasi.

Visiems geriausių linkė
jimų. J. Gašlūnas

Kas kaip gina 
demokratines teises
Gražią metų pradžią su

darė visi, kurie atsiliepė į 
reikalą paremti demokrati
nių teisių ir Amerikos sve- 
turgimiams apginti darbą. 
Darbų jau vykdoma daug 
ir apie juos pranešinėsime 
spaudoje. Darbą parėmu- 
sieji (jau šiemet) yra:
M. Siman ............. $20.00
Petras W................ 10.00
Jankė, iš Stamford, 10.00 
Petras Butkęvičia
St. Petersburg, Fla. 10.00 

Joe Petraus,
Cleveland, Ohio .. 10.00 

Pirmoji kuopa .... 10.00 
LLD 185 kuopa ... 10.00 
Moterų kuopa,
Rochester, N. Y. .. 10.00 

K. Milenkevičius ... 5.00 
LLD 64 kuopa ...... 5.00 
S. Sasna .................. 5.00
V. Mikulėnas ......... 2.00
Po $1: P. Bieliauskas, C. 

B ready, L. Govrel, K. L Le- 
vanai, P. Rainys, A. Tamm, 
S. O. Titaniai.

Dėkojame minėtiems. Ti
kimės, jog metų bėgiu ateis 
talkon ir kiti.

Money order-perlaidą ra
šykite : M. Stakovas, o siųs
kite Anne Jones, 345 Lin
den St., Brooklyn 27, N. Y.

Komitetas

Nuoširdi padėka
Jau buvo rašyta, kad aš 

buvau ligoninėje.
Taip, aš turėjau pasiduo-1 

ti operacijai. Bet. už poros 
savaičių sugrįžau į namus. 
Dabar jaučiuosi geriau ir 
neužilgo galėsiu vėl daly
vauti su jumis, mieli drau
gai ir draugės.

. Aš negaliu rasti žodžių, 
kaip padėkoti jums visiems 
už jūsų nuoširdumą man 
sergant.

Širdingai dėkui “Laisvės” 
personalui už parašymą 
“Laisvėj.” Taipgi širdingai 
dėkui mieliems giminėms, 
draugams ir draugėms už 
lankymą ligoninėje ir na
muose ir už įteiktas m a n 
gražias dovanas. Taipgi 
esu širdingai dėkingas už 
prisiųstas užuojautos atvi
rutes bei laiškus ir už tele
fonu pareikštą užuojautą. 
Esu didžiai dėkingas Aido 
chorui už prisiųstą užuo
jautą.

Malonūs draugai ir drau
gės, niekados nesitikėjau, 
kad aš turiu tiek daug 
draugų. Jūsų nuoširdumas 
visuomet pasiliks mano at
mintyje. Valys Bankus

Po miestą pasidairius
Vietos komercinė spauda 

rašo, kad Tarybų Sąjunga 
pirks viešbutį New Yorke. 
Dabar turi didelį namą 680 
Park Ave., kur yra TSRS 
centras jos delegacijai 
Jungtinėse Tautose. Turi 
namus Glen Cove, L. L, kur 
tarybiniai žmonės daugiau
siai laiko praleidžia vasa
ros metu. Bet gerėjant ap
sikeitimams TSRS ir JAV 

’ žmonių kultūros reikaluo
se, moksle, technikoje, ap
sistojimams -daugiau vie
tos yra reįkaliga. Dabar 
tarybiniai žmonės turistai 
yra priversti apsistoti pri- 
vatinuose viešbučiuose.

New Yorkas. — Pakraš
tyje Long Islando salos su
sidaužė didelis “B-707” lėk
tuvas ir žuvo 6 žmonės. Jis 
susikūlė laike bandymų. 
Lėktuvo pagaminimui iš
leista $5,000,000.

Auksinio Jubiliejaus

BANKETAS
Rengia “Laisvės” Bendrovė

Iškilmingam paminėjimui laikraščio “Laisvės” 50 metų gyvavimo sukakties.

Iš anksto įsigykite bilietą ir būkite bankete su visais laisviečiais

Įvyks Sekmadienį

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

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

(Tik keletas blokų prieš Williamsburg tiltą)

Banketą rengiame New Yorko mieste dėl patogumo svečiams, atyykstan- 
. 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.

“Laisvei” sveikinimas 
iš Wethersfield, Conn.

Daug daug dainelių mie
lai “Laisvutei” padainuoti 
žadame seniai, tik ne šian
dien, ne šičia, toli nuo sa
vųjų gimtųjų namų. Taip, 
toli ne tik nuo gimtųjų na
mų, bet ir nuo draugų.

Gi “Laisvė,” kupina ži
nių apie Lietuvą ir visą 
platųjį pasaulį, suartina su 
gimtuoju kraštu ir namais 
ir, kaip greičiausiai galėda
ma, aplanko mus su teisin
gomis žiniomis ir surami
na.

Sakome, suramina, nes 
kai klausai ar skaitai ame
rikoniškas žinias, rodos, jau 
viskas su žeme susimaišę, 
bet kai skaitai “Laisvę,” 
tai pamatai, kad čia ne 
koks šturmingas debesis, o 
tik muilo burbulas.

Tad iškilmingo Auksinio 
“Laisvės” jubiliejaus proga 
sveikinam “Laisvės” perso
nalą, šėrininkus ir rėmėjus, 
ir linkime, kad dar daug 
daug metų galėtume per 
“Laisvę” pasikeisti linkėji
mais ir dalytis įspūdžiais.

Kadangi “Laisvės” suva
žiavime dalyvauti negalėsi
me, jos paramai pridedame 
6 dolerius.

Šilką’

Per beveik 60 mėty 
tame pačiame darbe

Šiomis dienomis Miss 
Lottie Plum minėjo savo 
90-tą gimtadienį. 1903 me
tais ji pradėjo dirbti vieno
je siuvykloje New Yorke, 
kuri dabar vadinasi “Berg- 
dorf Goodman.” Kas stebė
tina, tai, kad šita sena mo
teriškė iki pat šiai dienai 
tebedirba toje pačioje dirb
tuvėje. Ji gyvena miestely
je Bogota, N. J., ir kasdien 
važinėja į darbą; Per vi
sus 57 metus ji buvo per
traukus siuvėjos darbą tik 
vieną kartą ir tik trumpam 
laikotarpiui. Miss Plump 
tikisi dirbti siuvėja iki 100- 
tojo gimtadienio!

Kiekviena kolonija turė
tų surengti kokią nors pra
mogą Laisves panamai.

PRANEŠIMAI -
BROCKTON, MASS

LDS 67 kuopos mėnesinis susi*J^ 
rinkimas jvyks ketvirtadieni, vasa
rio (Feb.) 2 d., 7:30 vai. vakare, 
Liet. Taut. Namo kambariuose. 
Visi nariai prašomi dalyvauti ir 
pasimokei i duokles už 1961 metus 
pradžioje metų. Nelaukite, kad 
sekretorius ateitų j namus iškolek- 
tuoti duoklių. To gali laukti tik 
.sergantis asmuo.

G. Shimaitis (9-10)

BROCKTON, MASS.

LLD 6 kuopos mėnesinis susirin
kimas jvyks pirmadienj, vasario 
(Feb.) 6 d., Liet. Taut, namo kam
bariuose, pradžia 7:30 vai. vakaro. 
Visi nariai prašomi būti susirinki
me, ir kurie dar nesate užsimokė
ję savo metinių duoklių, būkite taip 
geri, ateikite ir užsimokėkite. Taip
gi yra daug naujų sumanymų dėl 
mūsų apšvietos ir kultūrinio vei
kimo. Prisiartins pavasaris, turi
me iš anksto rengtis prie parengi
mų.

Laisvės bendrovės dalininkų su
važiavimas jvyks vasario 19 d., tu
rėsime pasikalbėti tuo reikalu, gal 
pasiųsime savo kuoops atstovą.

G. Shimaitis (9-10)

NEWARK, N. J.

LDS 8 kuopos nariams. Gerbia
mi nariai, jsitėmykite, kad visais 
kuopos reikalais reikia kreiptis pa% 
kuopos pirmininką’ iki balandžio 
(April) mėnesio, nes kuopos sekre
torius yra išvažiavęs atostogoms. 
Pirmininko adresas: J. Stanelis, 
415 Old Short Hill Rd., Short Hills, 
N. J. (Chas. Anushkis). (9-10)

OZONE PARK, N. Y.

LDS 13 kuopos susirinkimas jvyks 
trečiadieni, vasario 1 d., 7:30 vai. 
vak., 102-02 Liberty Avė. .

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

ST. PETERSBURG, FLA.
EXTRA BANKETAS, jvyks tre

čiadieni, vasario (Feb.), 1 d,, pra
džia 12 vai. dieną, 314 15th Avė. 
So.’ Rengia LLD 45-ta kuopa.

Širdingai kviečiame visus otsilan- 
kyti linksmai laiką praleisti.

Rengė jei (7-8)

ELIZABETH, N. J.

Trys svarbūs susirinkimai: L.D.P. 
Klubo, LDS 33 kuopos ir LLD 54 
kuopos jvyks sekmadieni, Vasario- 
Feb. 5 d., pradžia 2 vai. popiet, 408 
Court St.

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

PraŠbhte minėtų organiacijų naW 
rius ^dalyvauti susirinkime, nes tu
rime daug svarbių reikalų aptarimui, 
šis yra pirmas šiais metais susi
rinkimas; pasirūpinkime, kad jis 
būtų skaitlingas. (7-8)

Fairmont, W. Va. — Dvi 
moterys banko darbinin
kės, Lucy Fortney ir Ann 
Stevens, pavogė $224,000 
pinigų. Bet jas tuojau su
ėmė.




