
i

No. 10 ***** Ozone Park 17, N. Y. Penkt., vasario (Feb.) 3, 1961

/--------------- —--- —
’ xISVF^LfBERTA

Dukartsavaitinis
<>aiis Queens apskrityje (N Y.) $10.00
Kanadoje ...................................  $10.00
Kitur užsienyje $12.00
Jungtinėse Valstijose ...............  $9.00

Pavienio egzemp kaina 10 centų

PRICE 10c A COPY

* * * METAI 50-ji

KRISLAI Neutrali Švedija ir NATO 
nariai Danija ir Norvegija
Stockholmas. — Trys 

Skandinavijos valstybės — 
Švedija, Danija ir Norvegi
ja — pasirinkę du skirtin-

Eugenijus Dennis, 
įžymus kovotojas. 
Chuliganai puola “Vilnį.” 
Taipgi ir Dr. A. Margerį. 
Drama “Santa Maria” laive. 
V. Kapsuko raštai.

— Rašo R. Mizara —

Sausio 31 d. Mount Sinai'gus kelius. Švedija laikosi 
ligoninėje, Niujorke, mirė įžy-, neutrališkos politikos — ji

- mus JAV darbininkų judeji-, ngra susinšusi SU karo ša
mo veikėjas Eugene Dennis. jun~om|s<
Jis mirė vos sulaukęs 56 me- r.♦ • I960 metais Švedijos m-tu amžiaus. I . , . _ . J . ..

‘E. Dennis kadaise buvo JAV I dustrme gamyba pakilo 
Komunistų partijos generalinis septyniais procentais. Virš 
sekretorius, o pastaruoju me
tu — jos pirmininkas, 
vėžio liga, įsimetusią į 
čius.

Tai buvo veiklus 
kovotojas už taiką 
šviesesni. JAV darbo 
rytojų.

pakilo

1,500 fabrikų ir dirbtuvių
Sirgo c|irp0> Bedarbių yra labai
plau-

ir drąsus 
ir naują, 
žmonėms

Eugenijus Dennis gimė Se-

mažai. Biudžetas tvirtas. 
Prekyba su užsieniu pelnin
ga.

Švedija užima 173,615 
j ketv. mylių plotą ir turi 
7,500,000 gyventojų.

Danija ir Norvegija
attle mieste. Wash i n g t o n o I įtrauktos į Vakaru milita-
valstijoje. Ten mokėsi ir dir
bo visokiausius darbus. J 
Jungtinių Valstijų Komunistų 
partiją jis įstojo 1926 metais. 
1936 metais buvo išrinktas į 
partijos Nacionalinį Komitetą, 
ir buvo jame iki savo mirties.

1948 metais Dennis su ki
tais dešimčių JAV Komunistų 
partijos vadovų buvo teisia
mas dėl nusižengimo reakci
niam Smitho įstatymui; nu
teistas penkeriems metams 
•kalėti, ir tai /atUko.. Tedera J i- 
niame Atlantos kalėjime. Ka
lėjime jo sveikatą smarkiai 
palaužė; išėjo laisvėn jau ne
be tas žmogus.

šiuos žodžius rašančiajam 
teku būti teisme, kur vienuo
lika komunistų vadovų buvo 
teisiami. Dennis nesisamdė 
advokato — pats gynėsi. Ir 
ten kiekvienam mačiusiajam 
buvo aišku: kokių didžiulių 
gabumų jis turėjo, kokio aukš
to politinio lygio šis vyras bu
vo !

Eugenijaus Denniso mirtis— 
didžiulis nuostolis JAV Ko
munistų partijai ir Amerikai.

Prieš daugiau kaip savaitę, 
chuliganai vėl išdaužė Čika
gos pažangaus lietuvių dien
raščio “Vilnies” raštinės lan
gus.

Matyt, tai politinių laikraš
čio priešų darbas, ne “eilinių 
padūkėlių.”

Dabar “Vilnis” praneša, 
kad chuliganai (gal būt tie 
patys) puola ir Dr. A. Mar
gerį. įsiveržę į koridorių, na

tine, kur gydytojas ir rašytojas 
Margeris gyvena ir turį savo 
kabinetą, nenaudėliai išmozo- 
j<£ sienas visokiais “šūkeliais,” 
tarp kurių buvo: “Death to 
Dr. Margeris! Kill him!..’’

Prieš Dr. A. Margerį “va
duotojų” spauda ir pavieniai 
asmenys varo šlykščią kampa
niją, visaip jį niekindami.

Ūž ką? Kodėl jie prieš šį 
žmogų siunta ?

Už tai, kad Dr. A. Margeris 
du kartus buvo nuvykęs į Ta
rybų Lietuvą ir dabar rašo 
apie ją knygą!

Nejaugi chuliganai mano, 
kad tuo būdu jie uždarys Dr. 
A. Margeriui burną ir sura
kins rankas, kad jis negalėtų 
tarti žodžio apie tai, ką matė 
gimtojoje žemėje?!..

Mano patarimas rašytojui: 
nekreipkite dėmesio į chuliga
nus, o dirbkite pradėtąjį dar
bą. Amerikos lietuvių visuo- 

1 menė laukia Jūsų knygos, Jū
sų rašyto žodžio!./

Tai, kas atsitiko Portugali
jos laive “Santa Maria” gra
žiai nuteikia kiekvieną pa

x' žangesnį žmogų, nežiūrint, 
kur jis begyventų. Tai viena 
gražiausių dramų.

iiginklavimas stumia jas 
skurdą.

Danija užima 16,530 
ketv. mylių plotą ir turi 
4,500,000 gyventojų. Nor
vegija užima 124,710 ketv. 
mylių plotą ir turi 3,750,000 
gyventojų.

Abiejose šalyse yra be
darbių, nepaisant apsigink
lavimo darbų. Danijos pre
kių įvežimas buvo $200,- 
000,000 didesnis, kaip išve
žimas. Reiškia, jos užsienio 
prekyba nesėkminga.

Norvegija pasaulyje turi 
trečią savo dydžiu preky
bos laivyną, bet 1960 metais 
700,000 tonų laivų statė ma
žiau negu 195i9 metais.

rinę NATO sąjungą. Jos 
gauna iš Jungtinių Valstijų 
militarinės ir ekonominės j sekretoriaus vietos pasi- 
pagalbos. Bet didelis apsi-įtraukė Paul-Henri Spaak.

Paryžius.

'LAISVES' VAJUS
Gavime naujų skaitytojų ir atnaujinime prenumeratų 

KONTESTANTU STOVIS DABAR YRA TOKS.
Punktai

8628 
8365 
6756 
5500 
4744 
4409 
3676

Japonijos valdžia jau nori 
geresnių ryšių su Kinija

Waterbury vajininkai ...........
Brooklyn© vajininkai .............
Los Angeles, Calif......................
New Jerse.v vajininkai .........
Philadelphijos vajininkai ....
A. žemaitis, Baltimore, Md. ..
Pittsburgh^ vajininkai .........
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass.
S.Penkauskas-J. Blažonis, Lawrence-Dowell, M. 2582

2496Rochester vajininkai

Antanas, Elizabeth, N. J........
I Miami, Fla.................................
Cleveland, Ohio .....................
LLD 20 kp., Mot. Skyrius

Binghamton, N. Y..............
Worcester, Mass........................
Great Neck. N. Y.................
Chicagos Vajininkai ..............
J. Paikus, New Haven, Conn.
So. Bostono Vajininkai ..........

►
New Britain, Conn.....................
Chester, Pa., Vajininkai ........
M.

IŠ NATO • V. Taraškienė, San Francisco

2174
2104
1164

Tokio. — Japonijos prem
jeras Ikeda parlamente sa
kė: “Japonija sveikins bet 
kokį pagerėjimą santykių 
su Kinija, o ypatingai pa
didėjimą prekybos.” Ir jis 
nurodė
vienas is 
uždavinių bus suderinti jos 
santykius

kad 1961 metais
didžių Japonijos

su Kinija, kas, 
dalimi gerinimo 

santykių tarp Rytų ir Va
karu, v

paaštrino kovą už gerinimą 
santykių su Kinija. Gi po 
to, kai Eisenhowerio vy
riausybė paskelbė “dolerių 
taupymo politiką,” dėl ku
rios Japonijoje JAV užsa
kymai sumažėjo, tai ir ja
ponų fabrikantai pradėjo 
reikalauti platesnės preky
bos su Kinija. Jie ten nu
mato didelę rinką.

Sako, kad panaikins 
senas A-bombas

Washingtonas. — Kadan
gi Jungtinės Valstijos jau 
turi pasigaminusios daug 
naujų ir galingų atominių 
bombų, tai senąsias jau 
“panaikins”.

Yra sumanymas jas par
duoti Atomic Energy Com
mission, kad ji pavartotų 
atominę energiją pagal sa
vo nuožiūrą.

Bet yra ir tokių, kurie 
nori tas bombas sprogdinti 
dėl išbandymo. Prieš pas-

G. L. Rockwell eina 
Hitlerio keliais

Canberra, Australija. — 
G. L. Rockwell, American 
Nazi Party vadas, gavo lei
dimą atvykti į Australiją 
sakyti prakalbas. Jis ir jo 
grupė atvyks pirm Gegužės 
Pirmosios.

G. L. Rockwell nešioja 
uniformą, kaip nešiodavo 
Hitleris,, su svastika ant 
kairios rankovės.

Jungtinėse Valstijose jis 
ir jo partija neturi įtakos, 
bet jis sako: “Pradžioje ir

tavųjų planus išstojo moks
lininkai, kurie .kovoja prieš 
oro nuodijimą.

Uždavinis, Norwood, Mass.
Kralikauskas,
Lawrence, Mass..................

Tilwick, Eastęn, Pa............
Scranton, Pa. .....................

1839
1804
1780
1744
1664
1615
1440
1128

996
816

684
672
648

V. Vitkauskas, Nashua, N. JI. 
A. P. Dambrauskas,

Haverhill, Mass.....................
Plymouth, Pa.............................
S. Puidokas, Rumford, Me.
E. Čcikienė, So. Boston. Mass. 
K. Naravas, Shenandoah, Pa 
LLD 188 kp„ Detroit, Mich. 
Vera Smalstienč, Detroit, Mich 
P. J. Anderson, Rochester, N. Y. 
A. Navickas, Haverhill, Mass. 
Veronika Kvetkas

.Cambridge, Mass................
C. K. Urban, Hudson, Mass.

Apšega, Auburn, Me...........
Valinčius, Pittston, Pa........

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

634

560
482
446

312
288
280

A.

216
216
206
180
108
108

72

jo užsienio ministras Z. 
Kasaka. Jis sakė, kad rei
kia siekti pagerinimo san
tykių tarp Vakarų ir Rytų, 
ir pridėjo: “Aš esu įsitiki
nęs, kad prezidentas Kene
dis duos pradžią naujam ir 
šviežiam klimatui tarptau
tinėje politikoje.”

Jau buvo pirma praneši
mų, kad Japonijos liaudis

Hong Kongas. — Per du 
pastaruosius mėnesius, per 
šią prieplauką Kinija išve
žė po 8,500 tonų ryžių, tai 
daugiau, kaip prieš metus 
laiko.

Kaip jau žinia, 1960 me
tai Kinijai buvo nelaimin
gi grūdų pasigaminime, bet 
ji dalį ryžių vis vien išve
ža į užsienį, kad mainais 
galėtų nusipirkti kitokių 
grūdų.

A. Žemaitis, Baltimore, Md., prisiuntė 3 naujas pre
numeratas, (J. Smalenskio).

J. Webrį, Cleveland, Ohio, prisiuntė naują prenu-

Waterburiui prisiuntė atnaujinimų va j. L. Žemai- 
(Tasa 6-tam pusi.)

Ką sak© prezidentas 
apie JAV reikalus

Liberijos vėliava - 
priedanga pelnams

Stevensonas, Ruskas 
ir taikos reikalai

Washingtonas. Liberi- j Washingtonas. — Jung- 
ja randasi vakarinėje Afri-jtinių Valstijų Valstybės 
kos dalyje. Ją'įsteigė neg-' sekretorius Dean Ruskas 
rai, buvę vergai Jungtinėse i sako, kad nėra uždarytos 
Valstijose, ir 1947 m. pa-i durys prezidento Kenedžio 
skelbė respubliką. Ji yra . ir Chruščiovo susitikimui. 
JAV kapitalistų įtakoje. | Adlai Stevensonas, JAV 
Užima 43,000 ketvirtainiš- j ambasadorius Jungtinėse 
kų mylių plotą ir turi į Tautose, į paklausima apie 
2,650,000 gyventojų. I Kenedžio ir Chruščiovo su-

Dabartiniu laiku JAVka-j sitikimą, sakė, kad jis tuo 
pitalistai po Liberijos vėlia-1 reikalu dar nešit arė su pre- 
va veda biznį. Tuo jie išsi-: zidentu, bet mano, kad Ke- 
suka nuo mokėjimo uniji-lnedis nori pagerinti tarp- 
nių algų jurininkams, ir ‘ ’ 1 ’
valstybinių taksų.

Liberija mažytė, bet da
bartiniu laiku po jos vėlia
va plaukioja 1,535 laivai, jų 
tarpe 420 tankerių, bendrai 
31,750,000 tonų įtalpos.

kimai yra iš vienos pusės 
tarp Jungtinių Valstijų, o 
iš antrosios — Tarybų Są
jungos ir Kinijos. Jis sakė, 
kad turi būti prieita prie 
supratimo, jog “šaltasis 
karas” ir ambicijos nedaro 
naudos. Bet tuo pat kartu 
Kenedis sakė, kad JAV dar 
daugiau ginkluosis.

Kalbėdamas apie Kubą, 
tarp kitko, sakė: “Ekono
miniais bei prekybos reika
lais gali būti pasitarimų, 
bet dėl komunistų įsigalėji
mo Amerikose, tai jau ne
gali būti pasitarimų”.

Jis kalbėjo už pagalbą 
Lotynų Amerikos šalims ir 
palaikymą Jungtinių Tau-' 
tų, kapo “įrankio baigimui 
šaltojo karo”.

Po jo kalbos demokratai 
senatoriai 
diskusavo 
klausimus, 
nai sakė, 
perdeda apie vidujinius rei
kalus. Senatorius B. Gold
water, iš Arizonos, sakė, 
kad “Kenedis dar tęsia rin
kiminę kampaniją”, kad su
davus respublikonams smū
gį.

Washingtonas. — Pirma
dienį, sausio 30 d., JAV pre
zidentas John Kenedis kal
bėjo Kongrese.

Prezidentas par e i š k ė, 
kad JAV ekonominiai rei
kalai yra blogoje padėtyje 
ir numato, kad nedarbas 
tęsis dar ir 1962 metais. Jis 
sakė, kad imsis žingsnių 
prieš nedarbą.

Kenedis sakė, kad mūsų 
šalyje stoka mokytojų, o 
ypatingai daugiau prasila
vinusių, stoka mokyklų, ko
legijos neparuošia pakan
kamai mokslininkų, inži
nierių ir mokytojų. Todėl 
tuojau bus pasiūlyta Kon
gresui, kad daugiau skirtų 
pinigų mokslo, sveikatos ir 
medicinos reikalams.

Prezdentas sakė, kad jo 
vyriausybė rūpinsis, idant 
bedarbiai ir jų šėmos turė
tų maisto. Imsis priemonių 
sveikatos aprūpinimui ir 
kad būtų parūpinta tinka
mi gyvenimo namai dar dėl 
25 milijonų amerikiečių.

J i s kritikavo buvusio 
prezidento Eisenhowe r i o 
pateiktą biudžetą. Sakė, 
kad jame nėra lygsvaros, 
kad tas biudžetas neštų de
ficitą.

Kenedis sakė, kad imsis 
priemonių susta b d y m u i 
JAV aukso rezervo mažėji
mo, bet tuo pat kartu da
rys viską, kad išlaikyti do
lerio dabartinę vertę.

Užsienio reikaluose sakė, 
kad “šaltasis karas” yra 
didžiausia kliūtis tarptau
tinėje politikoje. Kenedis 
nurodė, kad aštrūs nesuti-

Hitleris jos neturėjo”.
Rockwell pasakojo kores

pondentams, kad augant 
Jungtinėse Valstijose ne
darbui, aštrėjant klasių ko
vai, turtingųjų klasė rems 
jo partiją.

bando

Čekoslovakijoje yra 
stoka darbininkę

Praga. — Čekoslovakijos 
sunkiosios industrijos vedė
jai raportavo, kad jiems 
stoka darbininku.

Čekoslovak i j a
gauti darbininkų iš Lenki
jos, bet ir ten industrija 
plečiama ir vis daugiau 
darbininkų sugeria, kurie 
pasiliuosuoja nuo žemdir
bystės darbų.

Čekoslovakija yra cent
rinėje Europoje. Ji užima 
49.381 ketv. mylią ir turi 
14,000,000 gyventojų.

Šis portugalų anti-fašistų 
žygis sudarys Portugalijos is
torijoje vieną įdomiausių pus
lapių. Nes tai kovos pradžia 
prieš Salazarą, ilgametį portu
galų tautos engėją.

Tik ką gavau iš Lietuvos 
V. Kapsuko raštų pirmąjį to- 

viso jų bus apie de- 
Leidžia Valstyb i n ė 
literatūros leidykla 
Redakcinę komisiją 

Maliukevičius, I.

mą. 1S 
sėtkas. 
grožinės 
Vilniuje,
sudaro R.
Gaška, R. Šarmaitis ir J. Zin- 
kus.

šiam tomui įvadus parašė 
R. Šarmaitis ir J. Zinkus.

Knyga dailiai išleista, sto
ra — 530 puslapių. Tiražas: 
8,000 egzempliorių.

Apie ją teks vėliau para
šyti plačiau.

Cukraus reikalai
Washingtonas. — Tom 

Wickeris rašo, kad “cuk
raus klausimas neduoda 
Washingtonui miego”. 1960 
metais prezidentas Eisen- 
howeris uždarė duris cuk
raus įvežimui iš Kubos.

Tuojau kilo klausimas: 
Kur Jungtinės Valstijos 
gaus cukraus, kurio iš Ku
bos įveždavo virš 2,000,000 
tonu ? v

JAV orlaivynas iššovė 
beždžionę raketoje
Cape Canaveral, Fla. — 

Jungtinių Valstijų orlaivy- 
no specialistai raketoje iš
šovė beždžionę. Sakoma, 
kad raketa skrido 5,000 
mylių greičio per valandą, 
buvo pakilus 150 mylių virš 
žemės, o beždžionė nusilei
do Atlanto vandenyne už 
420 mylių. Beždžionė trijų 
ir puses metu amžiaus, 38 
svarų. Nusileidimo vietoje 
ją ištraukė iš jūros. Prane
šama, kad ji atrodo sveika.

Leopoldville. — Batalio
nas Mobutu karių perėjo į 
Lumumbos pusę.

Ekstra
Recife, Brazilija. — Por

tugalijos laivas “Santa Ma
ria” atplaukė į šią prie
plauką. Eina pasitarimai 
išleidimui į krantą 620 ke- 

iliauninkų. Brazilijos nauja
sis prezidentas Quadros su
tiko suteikti politinę prie
glaudą laivo sukilėliams.

tautinius san tykius ir 
“linksmai sutiks 'susipažin
ti” su TSRS premjeru.

ir kongresmanai 
apie iškeltus 
Bet respubliko- 
kad prezidentas

Washingtonas. — Prezi
dentas Kenedis panaikino 
Eisenhowerio įsakymą — 
parvežti iš užsienio JAV 
karininkų ir karių šeimas.

30,000 angly prieš 
JAV karo bazes

Londonas. — Komitetas 
i kovai už taiką įteikė virš 
30,000 parašų ir reikalau
ja, kad Anglijoje tuojau 
būtų uždarytos Jungtinių 
Valstijų atominių submari- 
nu bazės, v

Anglai sako, kad įsteigi
mas tu bazių ne tik didina 
karo pavojų, bet Angliją 
pastato į labai ] 
poziciją. Jie sako, 
neužgijo Antrojo 
nio karo žaizdos, 
kurstytojai jau 
prie naujo.

pavojingą 
, kad dar 

pasauli- 
o karo 
ruošiasi

EKVADOR PAGAMINO 
DAUG BANANŲ

Quito. — 1960 metais Ek
vadoras išvežė į užsienius 
už $77,500,000 bananų, tai 
daugiau, kaip bent kada 
pirmiau. Apie 60 procentų 
išvežta į Jungtines Valsti
jas.

Kava, ryžiai, pupelės ir 
kakava sudarė antrą eilę 
išvežamų prekių.

Washingtonas. — Prezi
dentas Kenedis parsikvietė 
iš Maskvos JAV ambasado
rių L. Thompsoną. Jie tar
sis dėl JAV ir TSRS santy
kiu, f

Washingtonas. — Rules 
Committee bus padidintas 
nuo 12-kos asmenų iki 15. 
Dabar demokratai turės 
vieną narį daugiau už res
publikonus.

Už $1,200,000 GAVO 
TIK 3 METUS

Paryžius. — Martin Al
len, 35 metų amžiaus, ame
rikietis, kuris būdamas 
American Express Co. vir
šininku nusuko virš $1,200,- 
000 pinigų, gavo tik trejus 
metus kalėjimo.

Tokįo. — Kažin kur din- 
Jis yra 29 metų amžiaus, 
listas Osamo Tsukamoto. 
Jis ra 29 ymetų amžiaus.

Albany, N. Y. — New 
Yorko valstijoje beveik 20 
procentų pakeliama auto
mobilistams apdrauda, bet 
tuo pat kartu 10 procentų 
gaus nuolaidą tie, kurie per 
trejis metus neturėjo “ak- 
sidentų”.
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SUBSCRIPTION RATES

RAŠO IR SAKO Atsakau į klausimus

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

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

15.00 
$12.00 
$6.50

NORĖTŲ 
IŠPROVOKUOTI 

PASAULINI 
KONFLIKTĄ

Raketieriška faši s t i n ė 
Amerikos Lietuvių Taryba 
nepasitenkinusi tais, kurie 
kalba apie išvengimą pa
saulinio karo ir taikų sam
būvį tarpe socialistinio ir 
kapitalistinio pasaulių. Sa
vo vėliausiame pareiškime 
ji tiesiog reikalauja '

“Jau seniai laikas Vaka
rų Demokratijoms pereiti 
iš apsigynimo į puolimą. 
Kas nedrįsta pulti, tas ne
gali laimėti pergalės.”

Kadangi čia nieko nepa
sakoma apie “puolimo” po
būdį ir priemones, tai rei
kia suprasti, jog šimutis ir 
Grigaitis* ALT galvos, no-

Eaikas susirūpinti
KIEKVIENAS PROTINGAS AMERIKIETIS turi 

pamato pasipiktinti mūsų mokslo ir mokyklų padėtimi. 
Kasmet visi duomenys kalba apie stoką mokyklų ir mo
kytojų, bet pirmyn nė iš vietos! Dar gi traukiamasi at
gal. Tai parodo ir vėliausi skaičiai. Pavyzdžiui,, jeigu 
1959 metais visoje šalyje buvo per maža 135,000 kamba
rių (klasėms salių), tai 1960 rudenį, prasidedant mokslo 
metams, tas kiekis jau siekė 142,000! Per visą šalį į esa
mas patalpas nesutelpa 1,860,000 moksleivių. Jie yra su- 
grūdami arba į jau ir taip perpildytus kambarius, arba 
turi mokyklą lankyti antromis pakaitomis, kas, aišku, 
yra nenormalu ir nesveika tiek moksleiviams, tiek jų tė
vams, tiek mokytojams.

Juk tai diddžiausia begėdystė, kad šalis, kuri gali retų, kad puolimas būtų
• 1 • i • j ą r\ • <■>' f\ 1 * I * * JI* * i —• i i* • I-permetus išleisti tarp 40 ir 50 bilijonų dolerių apsi- 

’ - ginklavimui, nesuranda pakankamai ištekliaus pasista
tymui pakankamai mokyklų! Apie tai prisiminė ir pre
zidentas Kenedis savo “Pranešime apie šalies padėtį” 
sausio 30 d. Jis žadėjo bėgyje kelių dienų patiekti Kon
gresui planą dėl pašalinimo šitos liguistos, nesveikos 

•padėties. Gerai, lauksime. Gal gi jis sugalvos ką nors 
protingo pašalinimui šios tautinės gėdos iš mūsų mokyk
lų sistemos.

Su mokyklinių patalpų stoka siejasi dar ir kita pro
blema. Prezidentas priminė, kad 25 procentai visų mūsų 
vaikų, baigusių vidurinę mokyklą (“high school”) nebe
pajėgia siekti aukštesnio mokslo. Jie jau priversti eiti 
Sau duoną pelnyti. Tas irgi nepateisinama. Čia irgi pre
zidentas žadėjo ką nors sugalvoti.

Kol kas neturime teisės abejoti prezidento nuoširdu
mu. Tikėkime, kad Kenedis tikrai rūpinsis pataisymu 
mūsų šalies mokyklų padėtes.

Eisi-gausi mušti, neisi-taip pat
TOKIA ISTORIJA SU MŪSŲ profesinių sąjungų 

(darbo unijų) vadais. Nepatinka jiems Tarptautinis 
darbo organizacijos (International Labor Organization) 
pranešimas apie profesinių sąjungų judėjimą Tarybų 
Sąjungoje. Jie jį keikia ir smerkia. Jis esąs neteisingas, 
jis esąs melu pagrįstas. Ypač esą “baisu”, kad šis prane
šimas daro palyginimą tarp profesinių sąjungų padė
ties, struktūros ir veiklos Tarybų Sąjungos ir Jungti
nių Valstijų, — palyginimą, girdi, iš kūno laimėtoja iš
eina Tarybų Sąjunga!

Bet iš kur ir kaip šitas pranešimas atsirado? Kas 
per viena toji Tarptautinė darbo organizacija?

Ji jau labai sena organizacija. Ją įkūrė dar senoji 
Tautų Lyga Ženevoje prieš Antrąjį pasaulinį karą. Ją 
paskui rėmė Jungtinės Tautos. Tad ji ir skaitoma Jung- 
tinių Tautų stmktūros dalimi. Ji susideda iš įvairių ša
lių atstovybių. O tos atstovybės sudaromos paskyrimo 
būdu. Kiekviena atstovybė turi susidėti iš lygaus skai
čiaus atstovų nuo profesinių sąjungų, visuomenės ir val
džios. Šiuo tarpu prie šios organizacijos priklauso net 
81 šalis.

Tai šitokia yra Tarptautinė darbo organizacija. Ir 
štai pernai ji paskyrė komisiją iš keturių narių, kad pa
studijuotų profesinių sąjungų sąjūdžius Tarybų Sąjun
goje ir’Jungtinėse Valstijose ir padarytų pranešimą. 
Komisiją sudarė Anglijos, Francūzijos, Lenkijos ir Cey- 

. lono atstovai. Vadinasi, Į komisiją neįėjo nei Amerika, 

.nei Tarybų Sąjunga. Tokiu būdu komisijai primesti ko- 
_ kias ten simpatijas Tarybų Sąjungai juk negalima.

Tai ko nori mūsų darbo unijų biurokratai? Ko jie 
prie šios komisijos kabinėjasi? Atsakymas tėra vienas: 

-jie nori toliau tęsti šaltąjį karą ir neleisti Amerikos ir 
Tarybų Sąjungos organizuotiems darbininkams susipa
žinti. Bet reikia tikėtis, kad šitas pranešimas padės 
Amerikos žmonėms plačiau ir giliau pažinti socialistinės 

’ ? šalies darbo žmonių būklę. Pranešimas padės išsklaidyti 
per daugelį metų puoselėtą melą, būk Tarybų Sąjungoje 
profesinės sąjungos esančios vyriausybės įrankis, nega
linčios niekuomi padėti dąrbininkams gerinti savo eko- 

į ...nominę bei .kultūrinę buitį.

Prezidento Kenedžio pranešimas
SAUSIO 30 DIENĄ per pietus radijo ir televizijos 

tinklais buvo paskleistas prezidento Kenedžio praneši
mas bendroje abiejų Kongreso butų sesijoje apie šalies 
padėtį. Pranešimas buvo dvasioje jo paties kalbos, pasa
kytos per inauguraciją sausio 20 dieną, tik šiek tiek pla
tesnis ir konkretiškesnis. Taipgi beveik 90 procentų pra
nešimo siejosi su padėtimi namie, Amerikoje. O toji pa
dėtis, pasak prezidento, tikrai rimta. Jau pusšešto mili
jono darbininkų vaikštinėja be darbo. Šimtam tūkstan
čių išsibaigė nedarbo apdrauda. Gi darbų ne tik nėra, 
bet ir esamieji darbai siaurinusi.

Prezidentas pažadėjo bėgyje ateinančių kelių dienų 
patiekti Kongresui pasiūlymus kovai.su tokia nesveika 
padėtimi. Tie pasiūlymai, matyt, daugiausia siesis su vie
šųjų darbų plėtimu. Juk, girdi, dvidešimt penki milijonai 
amerikiečių gyvena namuose, kurie netinkami gyveni

—Kodėl nieko neatsakote 
į V. Zlotkienė* laišką?

Klausėjas (torontietis) 
kartu prisiuntė ir iš vietos 
klerikalų laikraščio atkar
pėlę, kurioje įdėtas “Atvi
ras laiškas ‘Laisvės’ redak
toriui p. R. Mizarai.” Pana
šus, tik gal ilgesnis, “laiš
kas” tilpo ir B r o o k 1 y n o 
pranciškonų laikrašty.

Turiu pasakyti, kad dar 
praėjusių metų gruodžio 
mėnesį aš buvau gavęs Ve
ronikos Zlotkienės “atvirą 
laišką.” Bet, vos jį gavęs, 
m a t a u, kad pranciškonų 
laikrašty kas nors pana
šaus telpa. Tuomet nusita
riau tylėti, nieko nesakyti. 
Bet kadangi skaitytojai no
ri, kad atsakyčiau, tai čia 
ir. tarsiu keletą žodžių.

Kodėl buvau nusitaręs vi
sa tai ignoruoti? Todėl, 
kad (1) aš, kadaise, rašy
damas “Laisvėje” dėl V. 
Zlotkienės “filosofijos,” da
riau paštabas ne tiek jai, 
kiek pranciškonams, kurie, 
pasigavę moteriškę, ją (mo
raliai) nuskriaudė, nors ji 
pati to gal ir nežino, nesu
pranta, (2) V. Zlotkienės 
laiškas man per daug 
šiurkštus, ne-etiškas, nežiū
rint jau į tai, kad negrama- 
tiškai parašytas.

Pavyzdžiui, jos laiške 
įdėtas toks “deimančiukas”; 
“T ei tu pašėlai lyg tave bu
tu šimtas velniu, apsėdės..N 
Į ką tai panašu!.. Ar tin
ka taip moteriškei rašyti, 
dargi norint, kad ištaisęs 
jos rašybines klaidas, įdė
čiau laikraštin? Rašant 
laikraščiui, reikia rašyti 
dorai, žmoniškai, kultūriš
kai. Mūsų laikraštis nėra 
kokia bala, į kurią kas tik 
užsimano, gali, spjaudyti. ? 
\. Aš kadai- v dariau pasta
bas B r o o k 1 y n o ponams 
pranciškonams, kurie dide
les nesąmones apie Lietuvą 
pripliaupė, “pasiremdami” 
V. Zlotkiene. Tik prisimin
kime.

Jie rašė, būk Zlotkienė 
“sužinojusi,”
fabrikai pastatyti ne tam, 
kad Lietuvą ekonomiškai 
pake Itų, o propagandai... 
Koks sveikas žmogus tuo 
gali tikėti?!..

V. Zlotkienė mačiusi 
“Vilniaus” vi-ešbučio kam
bariuose skyles, pro kurias, 
atrodytų,- Lietuvos valdžia 
norėjusi klausytis, ką V. 
Zlotkienė kalba (o gal jo
sios knarkimo muzikos?). 
r Šimtai Amerikos lietuvių 
buvo “Vilniaus” viešbuty ir 
niekas lubose skylių nema
tė ; nematė jų ir Zlotkienė— 
pranciškonai jas “pamatė” 
ir paskelbė!

Turime atsiminti, 
šiandien technika taip 
žengusi pirmyn, kad,
kas nori žinoti, ką tu kam
baryje’kalbi, gali per apa
ratus, kurių tu nematysi, 
viską sužinoti. Jokių skylių 
lubose nereikia. Bet kas gi, 
dievuliau, norės klausytis, 
ką “slapta” kalba V. Zlot
kienė, ar kas kitas, nuvy
kęs iš JAV į Lietuvą? Ir 
patys pranciškonai tai pri
pažįsta, kuomet jie štai ką 
parašė: Zlotkienė aplankė 
s a v o gimines kolūkiuose 
(kur, nepasakyta) >r ten 
niėkeno netrukdoma išbuvo 
keturias dienas!..

Matote, kokia pranciško
nų logika: viešbučio kam
bary valdžia daro lubose 
skyles, kad girdėtų, ką 
Zlotkienė kalba, o kaime ji 
gali kalbėti laisvai ką tik 

• nori... Jokių skylių lubose

ten nėra, niekas jos nese- 
kioja ir neklauso!..

Pranciškonai rašo, kad 
V. Zlotkienė kaime ‘niekur 
naujų gyvenamų namų sta
tant nemačiusi.” Ar tai tie
sa? Kiekvienas, važinėjęs 
po Lietuvą, visur matė sta
tant naujus gyvenamuosius 
namus. Gal jų statyba ne
buvo užtenkamai didelė — 
kitas dalykas, bet juos statė 
ir tebestato!

Ar gi teisybė, kad Lietu
voje kolūkiečiai “savo skly
pelius yra stipriai apsitvėrę 
tvoromis...”? Aišku, ne! 
Tai pranciškonų išgalvota 
“filosofija.”

Kad Lietuvoje, ypatingai 
kaime, yra sunkumų, yra 
valstiečių senų namų su ap
irusiais stogais, tiesa. Bet 
čia jau kitas dalykas.

Užteks! Aš neįtikinsiu 
pranciškonų, nes jų tikslas 
koks? Šmeižti Tarybų Lie
tuvą ir jos žmones. Jie gal
voja: jei rašys taip, kaip 
nori kad būtų, tai taip ir 
bus. Ne! Lietuva daro mil
žinišką progresą ir jį da
rys. Kas to nemato, tas 
yra arba labai aklas, arba 
piktų, blogų noru.

Prieš keletą metų tie pa
tys pranciškonai rašė, būk 
Lietuvos lankose šienas pū
va, o valstiečiai jo negrebia 
ir neveža į kluonus; karves, 
girdi, šeria išplėštais iš se
nų stogų šiaudais...

Linkiu, kad V. Zlotkienė 
išsilaisvintų iš žabangų ir 
kad ji pradėtų galvoti.

Jei ji pradės blaiviau gal
voti, tuojau pamatys, ko
kiai žmonių pajuokai ją pa
statė tie, kurie iš melo gy
vena.

Vincas Rastenis tokio 
žurnalo jau ir vardą žiną?. 
Jis būsiąs vadinamas 
‘ Flux.” Pavadinimas loty
niškas. Lietuviškai reiškia 
“nutekėjimą,” “išsekimą,” 
“pasibaigimą.” Jei tiesa, 
tai mums irgi atrodo keis
toka: kam skolintis lotyniš
ką pavadinimą, kuomet 
lengvai galima susirasti 
gražų lietuvišką pavadini
mą?

Kaip ten bebūtų, V. Ras- 
tenio teigimai yra įdomūs. 
Jis, žinoma, įnirtusiai puo
la ir bara tuos “dipukus,” 
kurie nebepasit-enkina esa- 

i mąja padėtimi ir ieško sai
tų su savo senąja tėvyne. 
Dar nė nematęs planuoja
mo leidinio, jis jau visus 
užtikrina, kad jis patarnau
tu “tiktai bolševikams.” €

Netenka nė kalbėti, jog 
. ne tik 

Vincas Rastenis, bet ir vi
si kiti reakciniai trubadū-i 
rai. Jie visomis keturiomis', 
stengiasi savo pasėkėjusi 
laikyti geležine siena ati
tverę nuo avo senosios tė
vynės. Atsimenate, kaip 
n a c h a 1 i š kai jie agitavo 
savo pasekėjus prieš susi
rašinėjimą su savi š k i a i s 
Tarybų Lietuvoje. Viso
kiais melais ir prasimany
mais juos gąsdino. Ir lai
kinai jiems sekėsi. Bet tik
tai laikinai. Šiandien su
sisiekimas laiškais tarpe A- 
merikos lietuvių ir Tarybų 
Lietuvos žmonių yra kuo 
plačiausias.

Paskui*kilo mintis apie 
saviškių aplankymą Lietu
voje. Nuvyko viena gru
pe, paskui kita, ir paskui 
dar kįta. Atsigenate,, ko
kia panika' įkilo Lietuvos 
priešuose^ Jie metėsi pur
vais drabstyti ‘visus, kurie 
tik pagalvojo apie lankymą
si savo senojoje tėvynėje. 
Bet visos jų pastangos buvo 
veltui: sugriuvo ir toji ge
ležinė uždanga. Keli šim
tai Amerikos susipratusių 
lietuvių jau lankėsi Tarybų 
Lietuvoje ir džiaugiasi sa
vo kelione. Manoma, kad 
ir ateinančią vasarą nema
žai a m e r i k iečių lietuvių 
gaus progos pasimatyti su 
saviškiais Lietuvoje.

Visa tai raketierius iš 
ALT ir VLIKo varo į des
peraciją. Na, o čia dar eina 
kalbos, kad kai kurie ir di
pukai pradeda ieškoti nau
jų kelių atnaujinimui ry
šių su savo tauta. Žur
nalas arba laikraštis būtų

viena iš geriausių priemo
nių. Bet vien tik jau to
kios kalbos Varo iš proto 
rastenius, grigaičius, šimu
čius. o

pradėtas visais frontais h’| panašiai galvoja 
visomis priemonėmis. Tai ’ 
reiškia, jog jie reikalauja, 
kad “Vakarų demokratijos” 
pradėtų atominį karą prieš 
jų taip vadinamus “raudo
nuosius.” Labai seniai be
buvome girdėję iš tų sutvė
rimų lūpų tokį atvirą pasi
sakymą už naujus pasauli
niu mastu konfliktus. Kiek
vienas. susipratęs lietuvis 
pasipiktins šia Šimučio 
Grigaičio niekšybe.

BĖDOS, BĖDOS!
Pats “Dirvos” redakto

rius B. Gaidžiūnas užsidė
ję už galvos rankas šaukia, 
kad fašistinis “lietuviškas 
gyvenimas slenka ' pakal
nėn.” Tos tiesos esą ne
begalima paslėpti. Tai, gir
di, “visi pastebime.” Vie
nur tas slinkimas dar tik 
“prasidėjęs, kitur jau ir 
gerokai pirmyn pasistūmė
jęs.”

Klausmias, girdi, ką da
ryti? Klausimas, “ar gali
ma tokį slinkimą pakalnėn 
sulaikyti, kada šimtai 
mums nepalankių aplinky
bių į tą pakalnę traukia?”

Gaidžiūnas esąs optimis
tas. “Slinkimą į pakalnę: 
sulaikysime,” jis mums už-, 
tikrina, “jei visi pradėsime! 
su tuo kovoti ne į kitus dai
rydamiesi ir išdidžiai pirštu' 
rodydami, kad tu esi kaltas, 
bet nuo savęs pradėję.”

ir

AR TIK KALBOS, 
AR JAU FAKTAS?

Mes irgi esame girdėję 
apie tai, kad būk kai kurie 
lietuviai pabėgėliai galvoją 
apie išleidimą savo leidinio 
—’gal žurnalo, gal laikraš
tuko. Jiems nepatinkanti 
klerikalų, smetonininkų ir 
menševikų .vedama nęprie- 
tęliška propaganda ..prieš 
Tarybų Lietuvą. Jię. sieksią 
savo leidinyje ieškoti bend
ros kalbos su savo senąja 
tėvyne dėl kultūrinio bend
radarbiavimo.

Bet vis tik tebuvo kalbos 
ir gandai. Nieko konkre
taus ir apčiuopiamo nepasi
rodė.

Dabar tuo pačiu reikalu 
Clevelando smetonin inkų 
organe prabilo buvęs Sme
tonos partijos Lie t u v o j e 
sekretorius Vincas Raste
nis. Jis tiesiog tvirtina, kad 
“dabar jau žinoma, kad, 
New Yorke tikrai planuoja
mas toks žurnalas...” Gir
di, “tokį žurnalą planuojan
ti iš socialistų ‘Darbo’ pa
sitraukusi grupė su vienu 
kitu naujų kelių ieškotoju 
iš šalies.”

KAD KITOKIŲ GI JŪS 
IR NETURITE

Koks ten Vladas Braziu
lis praneša, kad neužilgo 
įvyks “JAV Lietuvių Bend
ruomenės Tarybos rinki
mai.” Turėsią būti išrink
ta nauja vadovybė.

Bet iš ko ją reikėtų, iš
rinkti? Ką išrinkti? Bra
ziulis klausia: “Siaurapro
čius partijos šulus, nebege- 
bančius pakilti aukščiau ar 
nesiryžtančius keliauti pla
tesnėmis erdvėmis?”

Deja, ^dšiWųJtiBo; didėlio; 
nesiranda, Juk tik išUOkjų: 
siaurapročių klerikalų, 
smetonininkų ir menševikų 
vadovybė tesusideda. Na, 
o nei Braziulis, nei jo kole
gos nė nesapnuoja ape pa
ieškojimą Bendruomenei va
dovybės už šių partijų ri
bų. Tuo būdu siaurapročių 
rankose Bendruomenės vai
ras ir turės pasilikti.

kad Lietuvoje

Rojus Mizara

nini. Trūksta mokykloms pastatų, trūksta ligoninių. 
Reikią ką nors daryti pašalinimui to blogio..

Prezidentas Kenedis prižadėjo ginti ir saugoti Ame
rikos dolerio vertę ir pastoti kelią aukso kiekio mažėji
mui. Pakartojo savo pasiryžimą neįleisti komunizmui 
koją įkelti į Lotynų Ameriką. Amerika jo- vadovybėje 
duosianti daugiau iš Amerikos aruodų maisto pasaulio 
alkaniesiems. Amerika stiprinsianti Jungtines Tautas. 
Kinija sudaranti pavojų Pietinei Azijai. Tar. Sąjungai 
Amerika siūlysianti taikų sugyvenimą ir taikias lenkty
nes ekonomikoje ir moksle. Bet kaip , tik, tokį siūlymą 
Tarybų. Sąjunga jau seniai yra patiekus Amerikai. Da
bar tik lieka palaukti ir palinkėti, kad Kenedis griežtai 
pakeis buvusios administracijos politiką ir atsisakys šal
tojo karo beprotybės.

Beje, prezidentas įsakęs apsigynimo sekretoriui per
žiūrėti visą mūsų militarinę struktūrą su tikslu ją su
stiprinti. Tai ir viskas.

Žinoma, šiame pranešime Kenedis nė nebandė iškel
ti konkrečius Kongresui pasiūlymus dėl greito apsvars
tymo. Čia buvo tik iškėlimas gairių, kuriomis jis žada 
valstybės aparatą ir politiką vairuoti. Visais pranešime 
iškeltais reikalais vyriausybė trumpiausiu laiku konkre
čiais biliais kreipsis į Kongresą.

Mums visiems džiugu, kad mūsų naujoji vyriausy
bė ketina energingai imtis darbo. Tiktai tada, kai vy
riausybės pasiūlymai bus suformuoti į bilius ir patiekti 
Kongresui, tegalėsme pasakyti savo nuomonę, kurie iš 
jų, mūsų supratimu, naudingi Amerikos ir viso pasaulio 
darbo žmonėms, o kurie nepriimtini. Lauksime jų pasi
rodant !

' i

KUR POPIEŽIUS 
NETURĖTŲ KIŠTI 

SAVO NOSĮ
Kanadiškių “Liaudies bal

sas” teisingai ir gražiai pa
stebi :

Kai tik profesorius Daniele 
Petrucci paskelbė, kad jam 
pavyko užvaisinti moterišką 
kiaušinėlį vyro sėkla ir au
ginti gyvybę net 29 paras, po
piežiaus laikraštis Osservato- 
re Romano tuojaus pasmerkė 
tokį bandymą ir uždraudė tam 
mokslininkui, kaip katalikui, 
užsiimti tokiais dalykais. Tai 
esą nemoralu.

Tai d ai" vienas popiežiaus 
nosies kišimas ne ' į savo rei
kalus.

Galimas daiktas, kad šis 
mokslininkas, neišsivadavęs iš 
popiežiaus įtakos, sulaikys to
kius tyrinėjimus. Bet dėl to 
mokslas nesustos siekęs toli
mesnio pažinimo ir šioje srity
je. Tyrinėjimai eis ir toliau.

Popiežiai buvo pasmerkę 
daug dalykų, kurie šiandien 
yra priimti ii’ plačiai naudoja
mi. Patys dvasiškiai daug kuo 
naudojasi.

Ir kodėl gi popiežiui bijotis 
tokios gyvybės? Juk ji popie
žiaus nekliudys. Toks tyrinė
jimas gali tiktai padėti žmo
gui pažinti patį save ir atei
tyje palengvinti kovą su ligo
mis ir kitais negerumais,
tur būt bijo to, kad žmogus 
gali pagreitinti dievo nuo sos
to nuvertimą. Bet jeigu po
piežius tikras, kad toks dievas 
yra, juk nereikėtų bijoti. Bet, 
matyti, jis nėra tikras.

. Jųbijįeįius reikalai ,
‘ č < Seattle, Wash.

Gerbiamieji: Sveikiname 
su naujais metais “Laisvės” 
personalą, visus skaityto
jus, gerus laikraščio rėmė
jus ir bendradarbius, kurie 
darbuojasi 50 metų “Lais
vės” jubiliejaus reikalu.

Mes nors su maža auka 
prisidedam prie Jubiliejaus 
fondo, čia rasite $10, tai 
bus po penkinę nuo Marijo
nos Zeikus ir Eįzbietos 
Žukauskienės.

Jis

jog 
pa

Binghamton, N. Y.
Sveikinu “Laisvės” 50 m. 

gyvavimo proga ir linkiu 
dar daug daug metų .gy
vuoti ir padėti darbo, liau
džiai ir organi z a c i j o m s 
žengti į gražesnį, tobulenį 
ir be išnaudojimo pasaulį.

Taipgi sveikinu “Laisvės” 
personalą, darbininkus, da-^ 
liniukus, skaitytojus, vaji- 
ninkus ir kartu su jax^ 
džiaugiuos sulaukus šios 
garbnngos ir įspūdingos su
kakties. Su sveikinimu siun
čiu dovaną $50. Linkiu 
sėkmės nenuilstamai dar
buotis - už tvirtą ir taikią 
tautų draugystę, demokra
tiją, pažangą ir viso pasau
lio darbo žmonių gerovę. ’ 
Helen Žukas.

Cleveland, Ohio
Gerbiami draugai laisvie- 

čiai! Čia rasite čekį sumo
je $15 nuo ALDLD 22 kp., ' 
tai bus sveikinimas “Lais
vės” 50 m. su jubiliejine su
kaktimi. Linkime geriausių 
pasekmių “Laisvei” apšvie
tus darbe. LLD 22 ko. Ūn. 
sekretorius Julius Krosin.

2 p.-Laisve (Liberty)— Pehkt., vasario (Feb.) 3, 1961

Leopoldville- — Lumum-^ 
bos šalininkų karinės jėgoš' 
sumušė Mobuto jėgas Ori- ™ 
ental provincijoje.

■i

kovai.su


Tabako auginimas ir paruošimas
Connecticut valstijoje

k Jau per ilgą laiką agri
kultūros pranešimai Con
nect i cut valstijoj kalbėjo 
apie nykimą vieno iš pel
ningiausių farmerių pro
duktų — tabako. Connect
icut upės klonis turi gerą 
klimatą ir našią žemę. Ten 
per ilgus metus išsivystė 
specialaus tabako augini
mas. Auginamas dviejų rū
šių tabakas. Vienas vadi
na m a s ‘‘wrapper,” augi
namas po audekliniais už- 
klodais, kad koks vabalas, 
kruša ar vėjas nesugadin
tų tų liaunų lapų, nes jie 
n a u d o j ami suvyniojimui 
cigarų, — pati viršutinė 
plėvė turi būti be jo
kios žalos. Ne visi tabako 
ūkininkai išgali apkloti sa
vo laukus panašiai ir nėra 
reikalo per daug tokio ta
bako auginti.

Bet po “wrapperiu’’ ar
ba išlaukiniu cigaro apvy- 
niojimu seka eilė tabako, 
vadinamo “binder.” Seniau 
tą apvyniojimą darydavo 
iš tabako aurinn^o atvi- 
•?, m 1 u’o L* ta' Produk

cijai 1950 metais buvo pa
skirta 15,000 akrų žemės, 
ir tabako kaina būdavo 
aukšta, ūkininkai galėjo 
gerai gyventi. Vyniojamą
jį tabaką (“wrapperį”) 
reikėjo rinkti rankomis, la
pas po lapo, bet “binderio” 
tabaką galėjo auginti at-

Prieš kelias dienas VDR 
(Rytinės Vokietijos) Liau
dies Rūmų prezidentas Jo
hanas Dikmanas padarė 
pranešimą tema “Kokios 
yra realios galimybės Vo
kietijai suvienyti?” Ši prob
lema dažnai gvild e n a m a 
Vokietijos Demokrati nėję 
Respublikoje. Jos vadovai 
jau n-e kartą yra rodę ini
ciatyvą ir pateikę konkre
čius pasiūlymus, kurių dė
ka galima būtų padaryti 
pirm u osius žingsnius, iš 
pradžių užmezgant glaudes
nius santykius tarp abiejų 
Vokietijos teritorijoje šiuo 
metu valstybių, o vėliau su- 
vienyjant jas.

Tačiau minėtoji J. Dik
mano kalba kaip tik ir ski-

— ir sumala i riasi nuo visų kitų pana- 
Tuos miltus suvil- šaus pobūdžio pranešimų 

vien tuo, kad šį kartą jis kalbė- 
vandeniu) į tyrę, kurią iš- jo Vakarų Vokietijoje, se- 
Inidžia ir išlvrin?. ant r>n- 
”ūdi'arčio plieno 1 ■ 
rie pereina per krosnį, kur 
tabakas sukepa į popierių. 
Šį popierių supiausto į rei
kiamo dydžio šmotus ir 
vartoja vietoj natūraliai 
auginamo “binderio.” Viri 
likučiai supiaustomi smul
kiai į cigarečių tabaką.

____ _ o—-u- __  -- Jeigu “binderis” yra pa- 
virame lauke ir nukirsti su darytas i štikro tabako, ja- 
visu stiebu. Po nukirtimo' me bus lapo gyslės. Bet 
veždavo į tabako daržines jeigu iš tabako popieriaus, 
džiovinti. Ne sykį reikėda
vo tose daržinėse kūrenti, 
šildytiti, nes pasėmus rude
nys drėgni, o drėgmė gali

A. Gudaitis-Gitzevičius

IŠ KELIONĖS PO JAPONIJĄ
I

Ar galima trumpai nusa
kyti, kuo Japonija skiriasi 
nuo kitų Tolimųjų Rytų ir 
iš viso—Azijos kraštų? Ar 
yra tokie požymiai, kurių 
neturi kitos Azijos šalys?

Taip, be abejo, Japonija 
turi tokių ypatybių.

Pirmiausia kiekvieną ke
liautoją nustebina tai, kad 
Japonijoje viskas smulku: 
žmonės neaukšti, liesučiai, 
namai nedideli, patalpos la
bai ankštos, lubos žemutės, 
keliai siauručiai, o laukai 
tokie mažyčiai, kad kitur, 
tur būt, tokių nepamatysi... 
Kita ypatybė — nepaprasto 
grožio įvairiausių spalvų 
tautiniai rūbai.

Gal būt, dėl to visur vy
raujančio smulkumo mus 
ypač stebino kontrastai: 
mode rniški daugiaukščiai 

4pastatai, puikios susisieki
mo priemonės — elektri
niai traukiniai ir metropo
litenas. naujausiais įrengi
mais aprūpinti teatrai ir 
didžiuliai stadionai. Ka iau 
hosnlrrti anip garshiosin* 
qwn ,...

irz/lptr, v"»TVT1C* !

TT/aIi orM1*'' 'M’v-ięi 
atsidūrusi Ninono saloje 
dau^ k?s stebina n visu la
biausiai—gyventojų darbš
tumas ir taurumas, nena- 
•nrnqfnq ąvrrpyjniimpg nprifl.ll-
doti IppInnMia u?d?.

Štai eiline Tokio miesto 
gatve: nameliai neaukšti, 
labai susiglaudė, parduotu
vė prie parduotuvės, net 
ant šaligatviu sustatvti 
nrekvstaliai. vitrinos arba 
paprastos dėžės. Visur pil
na rvškiu, stambiomis rai
dėmis reklamų: jos kabo ir 
išilgai langų bei durų, ir 
virš gatvės—nuo stulpo li
gi stulpo! Virš prekystalių 

supūdyti lapus. Lapus iš
saugojus, išdžiovinus, rei
kėdavo juos nuskinti ran
ka. Federaliniai taboko in
spektoriai patikrindavo la
pų kokybę, ir tada tabako 
ūkininkas gaudavo užmokesti. 
Bet praėjusiąja vasarą ne 
15-oje tūkstančių akrų ta
bakas augo, bet vos tik 3- 
700. Mažiau negu ketvir
tadalyje ploto. Kaina nu
puolė iki apie 40 centų ant 
svaro. Kodėl? Todėl, kad 
išrastas taip vadinamas 
“hom o g e n i z e d tobacco.” 
Reiškia, kad technologija 
dar vieną industriją panai
kino.

“Homogenized tobacco,” 
kurį jau keletas (gal 5) 
metai naudoja cigaruose, 
dabar garsina televizijoj ir 
cigaretėms. Ją daro šitaip: 
paima visus tabako lapus— 
ir skylėtus, ir sulaužytus, 
ir sąšlavas 
miltus.
go su skysčiais (n

savo gyventojų. Juk apie

tai bus lygus kaip popie
rius.

Tai taip keičiasi Connect
icut agrikultūra. C. S.

pūpso ryškiausių spalvų pa
ilgi bei apvalūs žibintai. Ir 
visa šita—margų margiau
siai sudėstytų prekių fone! 
Todėl gatvė atrodo netikro
viška — lyg kažkokia deko
racija, lyg žaislelių paroda.

Tokio mieste prie Asaku- 
sos rajono vartų stovi di- 
didžiulės rūsčios išvaizdos 
statulos. Mat, jos turi nu
baidyti piktas dvasias nuo 
Asakusos - Kanon šventyk
los. Einant prie šios šven
tyklos, tenka brautis pro 
daugybę parduotuvių, ku‘- 
rios vienaip ar kitaip susi
jusios su šventyklos kuni
gais. Jau pats faktas, kad 
šventykla reklam u o j a m a 
kaip “Asakusos pramogiį, 
rajono pažiba,” labai reikš
mingas.

Matėme ištisą eiseną 
krykštaujančių vaikų, ku
rie buvo apsirengę margais 
tautiniais rūbais su ryš
kiais hieroglifais. Jų dra
bužėliai gana pio-ūs — iš 
kartūno, bet įsnūdingi, 
vpač hieroglifai. Pastebė
jęs, kad hieroglifai vienodi, 
■pasiteiravau gido, ka jie 
’^;*kia.

—Tai — laimės H^r^'" 
lifai laimės ženklas! — iš
kilmingai atsakė aidas.

Kas gi yra toji laimė? 
Kaip ji suprantama šioie 
šalyje?

2.
Netrukus pasirodė, kad 

japonai turi įvairių laimės 
ženklų.

Bevažinėdami pro nesi
baigiančius ryžių laukelius 
didumo sulig mūsų senovi
ne linmarka, mes matėme 
ilgas žalgas su marško
niais “karpiais”; raudoni, 
rudi ir juodi, tartum pa
ilgos pūslės,, jie plaikstėsi 
pavėjui, skėtriodami savo

Kodėl V. Vokietijos valdovai 
bijo vokiečių vienybės

KAS ATSITIKO 
MARBURGE?

pakvietę šios aukš tosios 
mokyklos studentai. >

Nors Bonos vyriausybes 
nurodymu Vakarų Vokieti- 
ios spauda iš anksto pre dė
jo šmeižto ir ^ra s i ni m” 
kampaniją prieš šio susiti
kimo rengėjus ir prelegen
tą, nors Marburge buvo už
drausta išnuomoti bet ku
rias patalpas ir J. Dikma- 
nui teko kalbėti Marburgo 
priemiesčio Marbacho salė
je, bet pats faktas, kad iš-1 , . v
girsti VDR Liaudies Rūmų triukšmadariai labiausiai ves’ aisvo Z0ClZ10- 
prezidento žodžių atėjo siautė, J. Dikmanas ramiai M. Jackevičius

bedantes žiotis. Tai taip 
pat laimės ženklai: juo 
japonų šeimoj daugiau berniu
kų, tuo daugiau “Tango no se
ku”—berniukų šventės — die
nomis jis kabina ant stiebo 
“karpių.” Nuo gegužės 
penktosios tėvai, seserys bei 
artimieji beveik visą mėne
sį berniukus visaip lepina 
ir smagina juos. Kioto 
mieste susipažinome su vie
na šeima. Švenčių dienomis 
berniukui sunešti žaislai 
buvo sukrauti atskirame 
altorėlyje: pirmoje vietoje 
stovėjo samurajaus kovos 
žirgas, šarvai ir kardai, o 
toliau —■ kitokie žibučiai. 
Tačiau “berniukui” jau bu
vo prasikalę ūsai — jis tu
rėjo beveik dvidešimt mė
tų ir lankė Kioto universi
tetą. Mes pasiteiravome, ar 
jis priklauso kokiai nors 
organizacijai. “Berniukas” 
pasisakė niekur nepriklau
sąs. išskvrus beisbolo ko
manda. I klausima, ar jam 
yra teke dalvvauti masinė
se studentu demonstracijo
se. jis atsakvti nespėjo -— 
in tėvas neigiamai nanurta 
~?lv?:

T<T1 n*’
kvtis “Berniukas” atsakė: 

—Kai kam . . .
—Ar sunku patekti i uni- 

versi teta. ?
.—Reikia išlaikyti nštiip-ivo rankas? <

egzaminus. — nt^kė i kuriuos ne iš karto gali- 
Bet ma atsakyti. (

Japonijoje vaikai prade-

nis
i is. — Čia tai sunku.
kieno kokia laimė . .

Tada įsiterpia vertėjas: da lankvti mokyklą šešeriu
—Privačiu mokvkln auk- metų. Pradžios mokslui 

lėtiniai dažnai išlaiko eg- skiriama 6 metai, viduri- 
zaminus., nes jie būna ge- niam—6 metai, aukštajam 
riau paruošti ... —4 metai. Valdiškose mo

kyklose už mokslą mokėti 
Taigi čia laimė gali būti nereikia, tik mokiniai pri- 

reguliuojama. Vieniems iš valo patys įsigyti unifor- 
anksto jos numatoma d»u- mą ir vadovėlius. Pasiro- 
giau, o kitiems — mažiau... do, kad ir tai darbo žmo

daug studentų ir suvažiavo 
šimtai vokiečiu bei užsie
nio žurnalistų, daug ką pa
sako.

Šiltai susirinkusiųjų su
tiktas, J. Dikmanas pabrė
žė, kad per pastaruosius 
vienuolika metų VDR vy
riausybė yra daugiau kaip 
šimtą kartų pateikusi kon
krečius pasiūlymus dėl su
sivienijimo. Tačiau į visus 
juos Bonos vyriausybė arba 
iš viso neatsakydavo, arba 
pareikšdavo: “Ne!” J. Dik
manas pareikalavo, kad abi 
vokiečių valstybės pradėtų 
tarpusavyje tartis ir Ieško
ti galimybių bet kurioms 
susivienijimo kliūtims pa
šalinti.

Negalėdami tiesioginiai 
sutrukdyti J. Dik m a n u i 
kalbėti Vakarų Vokietijoje,
nes tai, ko. gero, pakenktų prįįmti kitos valstybės, bet 
‘‘demokratijos ir . laisvės ’ Įa pačja vokiečių kalba kal- 
iškabai, kuria taip uoliai > bantį aukštą asmenį? Vie- 
dangstosi militaristų. ir Ia-!niems, kurie išgirdo J. Dik- 
šistiniu žudikų globėjau jie mana, j0 kalba paliko gera 
"7 tjv nenurimo ir pasam- įspūdį ir parodė, kad VDR 
dė chuliganus, kuriems bu- nuoširdžiai Ieško būdų Vo- 
vo įsakyta daužyti. salės _ kieti jai suvienyti. Kitiems 
langus ir išprovokuoti muš-'gį—Bonos vyriausybės na- 
tynes. riams — J. Dikmano apsi-
Tiesa, pranešimo metu jie lankymas nepatiko todėl 

išdaužė kelis salės langus kad jis atvirai išdėstė tai. 
tuščiomis alaus bonkonrs ir ką Vakarų Vokietijos vado- 
akmenimis, bet nieko nepe- vai ilgus metus slepia nuo 
šė. Mat, tiek susirinkusieji, savo gyventojų. Juk apie 
tiek lauke buvę gyventojai taiką militaristai nieko ne- 
bei studentai davė atkirtį nori girdėti ir todėl bijosi 
grasinantiems fašistiniams kiekvieno, kuris nusistatęs 
padugnių elementams. (prieš atominį karą. Jie bi-

Ir kaip tik tuo metu, kai tikros lais-
A lOlOtT/A rj r\ ry -I f\

Mums labai parūpo aplan
kyti mokšlo įstaigas, bet 
tai buvo nelengva. Iki ke
lionės pabaigos gidas mums 
neparodė nė vienos aukšto
sios mokyklos, nesupažindi
no nei su studentais, nei su 
gimnazistais, nei su licė
jaus auklėtiniais. Pavyko 
aplankyti tik pradžios mo
kyklą.

Mus nugabeno į Tokio 
pakraštyje esančią šešia- 
klasę dviejų komplektų pri
vačią pradžios mokyklą. 
Patalpos statytos specialiai 
mokyklai — su daugybe 
langų, tačiau, palyginus su 
mūsų pastatais, lubos per 
žemos. Klasėje — 45 mo
kiniai. Tvanku. Koridoriai 
siauri, juose dar įtaisytos 
kaby kielės drabužiams. Yr? 
sporto salė, mergaičių rank 
darbių kambarys bei ka: 
kurie kiti specialūs kabinę 
tai, taip pat virtuvė, kurio 
ie gaminami karšti pusry 
čiai. Šios mokyklos savi 
ninkas už mokslą ima tok' 
mokestį: vienkartinis įnp 
šas — 35.000 jenų, o pas 
kui kas mėnesį—25,000 ie 
nų, už pusryčius — 300 je 
nu. Tiek mokėti, aišku 
nei darbininkai, nei smu1 

tnmeutoiai negali: vi 
nMvn'inivnpg čj? Vr'/ 

1r 000-20.000 ienų
Kam gi tada reikalingo 

nrivačios mokvklos? Ka 
i as lanko? Dėl ko valstybe 
nepaima viso švietimo j sa- 

Tai klausimai 

ir aiškiai pareiškė, kad jis 
kviečia bet kuri Bonos vals
tybės politinį veikėją apsi
lankyti Vokietijos Demo
kratinėje Respublikoje ir 
atvirai pareikšti savo pa
žiūras dėl susivienijimo.

Beje, VDR vyriausybė 
yra jau ne kartą tai siūliu
si net ponui Adenaueriui, o 
kai Vakarų Vokietijos už
sienio reikalų min i s t r a s 
Brentano pasiskundė, jog 
jam niekad nebūtų leista iš
dėstyti savo pažiūras, kad 
ir tokiame Drezdene, jis iš 
karto buvo pakviestas į šį 
miestą. Tačiau ministras 
atsisakė. Kodėl? Gal todėl, 
kad žinojo, jog negalės su 
savim pasiimti triukšma
darių, kurie vieninteliai 
sugebėjo Marburge pateikti 
“svarius argmentus” į J. 
Dikmano taikius pasiūly
mus.

Taigi, kuo paaiškinti, kad 
Vakarų Vokietijos vadovai 
pasistengė taip nesvetingai 

nėms per brangu. Dėl to I 
daugelis jaunuolių baigia 
tik privalomos vidurinės 
mokyklos tris klases, o kiti 
net ir visai nesimoko—pra
deda kur nors dirbti.

Didžiuliame stadione, kur 
telpa 60,000 žiūrovų, turė
jome progą pamatyti dau
gybę moksleivių. Niūri die
nelė, lynoja, bet tai rungty
nėms nekliudo. Žolė visiš
kai ištrypta, žaidėjai nu
vargę. Didžiulis triukšmas 
tribūnose ir žaidimo lauke. 
Pagaliau suvokiame, kad 
vyksta regbi rungtynės. 
Bet mus labiau domina žiū
rovai negu žaidėjai . . .

Visų geriausios tribūnos 
yra užimtos gražiausiai ir 

’.variausiai apsire n g u s i ų 
šerniukų ir mergaičių: mė
lynais švarkeliais su balto
ms apykaklėmis ir kakla- 
•aiščiais. Iš gido žodžių 
paaiškėja, kad tas vietas 
mpirko privačios mokyk- 
os. Patys mokiniai pasi
ekė lanką imperatoriaus 
Teidži vardo privačią mo- 
-yklą.
Dabar jau galima susida- 

•yti vaizdą, kam reikalin- 
ps privačios mokslo įstai- 
os: juk nei imperatorius, 
ei jo dvaras, nei tituluo- 
'oji rūmininkai, nei ištiki- 
deji samurajai po karo 
ūekur neišgaravo. Laik- 
•ašičuose teko skaityti apie 
iškilmes Sendagajoje, kur 
buvo privačių mokyklų fes
tivalis “jo aukštybės karū
nos princo ir jps aukštybės 
karūnos princesės” garbei. 
Taigi imperatorius ir jo ar
timieji globoja daugelį mo
kyklų, kuriose auklėjami 
jiems ištikimi samurajai.

Praėjusio karo metu Ja
ponija buvo žiauriai bom
barduojama. Amerikiečiai 
padarė išimtį tiktai dviem 
miestams ir kai kurioms 
šventykloms, o visa kita ne-

Miami, Fla. Laiškas iš Uetuvos
Kas gauna valdžios 

pašalpą?
Žiemos metu į Floridą 

privažiuoja iš kitur taip va
dinamų keliautojų darbi
ninkų dirbti ant ūkių. Bet 
kada užeina šaltas oras, 
vaisių ir daržovių negali
ma nuo ūkių nuimti, tad? 
tie žmonės negauna darbo 
ir tinkamos vietos gyventi. 
Jie gyvena laužynėse be jo
kių žmoniškų patogumų. 
Šiltam ore dar pakenčia, 
bet šaltam, lietingam šei
mos su mažais vaikais ser
ga, ypatingai vaikučiai sun
kiai serga.

Dabar, prieš keletą die
nų orui smarkiai atšalus, 
viena šeima atsišaukia per 
laikraščius, kad kas nors 
paimtų ju mažiausią kūdikį 
auginti. Sako, nors mums 
širdis plyšta atiduoti savo 
vaiką, bet dar blogiau žiū
rėti į juos, kuomet sušalę, 
badauia. O našalno^ neg°li 
gauti Floridoj, neesant vie
tiniais gyventojais, tiktai 
nuolatiniai gyventojai gali 
^rašyti patalpos.

Bet gi iš Kubos atbėgę 
gyvena puikiuose viešbu
čiuose, va 1 g o geriausią 
maistą ir valdžia jiems ap
moka, nes, mat, jie sakosi 
bėgę nuo komunistų ir da
bar, baliavodami viešbu
čiuose kovoja nrieš “komu
nizmą”. Tai tie žmonas da
bar Amerikoje ^ra parima
mi, ir viskas jiems dykai 
prieinama.

Jau čionai net ir tie, ku
rie keikia darbininkų val
domas šalis, piktinasi mūs 
nonų darbais.

Saulutė

gailestingai griovė ir nai
kino. Hirosimos ir Jokohą-, 
mos mums nerodė, tiktai 
pasakė, kad ten viskas jau 
esą atstatyta, kaip buvę... 
Tuo tarpu per pirmąjį 
1960 metų pusmeti nuo 
spindulinės ligos mirė ke
liasdešimt žmonių. Karo 
pasekmės dar daug kur ma
tyti: trūksta 4 milijonų bu
tų, 10 milijonų žmonių be 
darbo arba dirba tik dalį 
savaitės.

Ar daug čia spėsi žmogus 
pamatyti, kai važiuoji au
tobusu ar traukiniu pro 
kaimų kaimelius ir mieste
lius. Tačiau . . .

Iš pradžių išblaško ne
įprastas gamtovaizdis. Vi
sur pakeliui siauručiai grio
veliai, o už jų čia pat pra
sideda daržas, trobesio pa
matai arba sklidinas van
dens laukelis. Upių upelių 
krantai visur suvaržyti, iš
kelti., apjuosti betonuotomis 
arba granito riduliais iš
grįstomis krantinėmis. Už 
tų pakrantės sampilu ma
tyti laukeliai, darželiai ar
ba pastatai . . .

Nedirbamos žemės beveik 
nepamatysi. Ir vis dėlto jos 
yra apie 5 milijonus hek
taru! Valstiečiu darbo ič- 
o’a labai piri. Dvarininkai 
ir monopolistai nuo valstie
čių lupa dviguba oda. Ne
svarbu, kad žemė duriama 
taip pat. kain prieš 300 me
tu. Pelną ii duoda dėl to. 
kad valstiečiai, neansako- 
mai itemndami ievas, gau
na dvigubą derliu.

Po karo įvykdyta dalinė 
žemes reforma nepanaikino 
žemėvaldos: iš ju buvo iš
pirkta tik dalis dvaru. Re
forma daugiausia pasinau
dojo buožės, nes išnerka- 
masis mokestis buvo labai 
didelis.

(Bus daugiau)

3 p.-Laisve (Liberty)— Penkt., vasario (Feb.) 3, 1961

Kalifornietė veikėja Ksa
vera Karosienė prisiuntė iš 
Lietuvos gautą laišką, ku
riame, apart asmeniško po
būdžio dalykėlių, randame 
įdomią inform a c i j ą apie 
teismus. Laiško autorė ra
šo: ,

Šio mėnesio 18 dieną pas 
nūs bus renkami liaudies 
teismai. Jų rinkimas bus 
truputį skirtingas nuo anks
tyvesniųjų. Visų pirma, 
kad bus renkami ilgesniam 
laikui ir kandidatai turi 
būti ne jaunesni kaip 25 
metų. Greitu laiku šie teis
mai mums bus nereikalingi, 
nes kaskart labiau plečiasi 
ir stiprėja draugiški teis
mai. Draugiški teismai to
kie, kad įstaigos ar fab
riko kolektyvas pats nagri
nėja nusižengusio asmens 
bylą. Kas svarbiausia, kad 
į tokį teismą, į draugų teis
mą, labai bijo pakliūti, nes 
visi pažįsta ir nieko nuslėp
ti negalima. Draugiškas 
teismas, kaip kartais sako 
nusižengėliai, yra labai ne
gailestingas ir jo negalima 
n.no-auti.

Bendrai dabartiniame 
mūsų gyvenime kaskart di
dėja visuomenės reikšmė 
kovoje su visuomenės tvar
kos pažeidėjais. Jau neto
limas laikas, kada mes at
sisakysime milicininku o su 
nedraus,mintais susidorosi
me patvs. Jau dabartiniu 
metu labai didelį darbą at
lieka draugovininkai. Tai 
daugiausia jaunimo atsto
vai, kurie gatvėse ar viešo
se vietose padeda žiūrėti 
tvarkos ir kovoti su nekul
tūringumo pasireiškimais. 
Taip mes su kiekviena die
na tobulėjame, kuriame 
naują v i s u o menę. Šiame 
darbe pas mus plačiai da
lyvauja ir vaikai. < Pav., 
paskutiniu metu dienomis 
seansų metu kinoteatrus 
aptarnauja vaikai. Žinoma, 
tie, kurie gerai mokosi ir 
yra drausmingi.

Jūs norite daugiau suži
noti apie mane. Tiesiog 
nežinau, kas Jums būtų 
įdomu. 1953 m. baigiau 
Vilniaus Valstybinį Peda
goginį Institutą ir gavau 
geografijos mokytojos dip
lomą. Tačiau mokykloje 
dirbti neteko. Dirbau insti
tute. Mane jau nuo seno 
viliojo mokslinis darbas,> ir 
todėl 1958 m. įstojau į as
pirantūrą, kur ir mokausi. 
Mane domina Lietuvos is
torinė praeitis. Domina, 
kaip buvo tvarkomas Lietu
vos liaudies ūkis senovėje. 
Todėl ir savo darbui pasi
rinkau temą: “Lietuvos 
miškai ir jų reikšmė Lie
tuvos ūkiui.” Besimokyda
ma gaunu 790 rublių (aiš
ku, ne naujųjų rublių. — 
Redakcija) į mėnesi sti
pendijos, per metus duoda 
du mėnesius atostogų. Be 
to, per metus išskiria dar 
tryliktą (mėnesinę) stipen
dija. Jei reikia rinktis me
džiaga kitur, duoda apmo
kama. komandiruote. Tai- 
ri r»as mu* mokvtis vra. su
darytos visos galimybes.-..

. Tarybiniais metais mūsų 
šeimos gyvenimas labai ir 
labai pasikeitė. Mes, bū
dami na?ūgliai,, nergvveno- 
me b?isius karo žiaurumus 
ir todėl nenorime daugiau 
karu. Žinoma, labai sun
ku įsivaizduoti tai, nema
čius viso to siaubo.

Su pagarba, 
Jūrate

Jakarta. — Indonezija 
stato daugiau mokyklų ir 
ligoninių.



Kaip beširdis tėvas su kirviu 
rankoje pasitiko savo 

žmoną ir vaikus
—Jonas Krinickas sugrį

žo!—Tuoj po Didžiojo Tė
vynės karo aplėkė žinia 
Krivasalio kaimo gyvento
jus.
. Reikia pasakyti, kad Jo
no Krinicko drąsa sugrįžti 
į gimtąjį kaimą gerokai 
stebino krivasaliečius. Pir
momis Didžiojo Tėvynės 
karo dienomis Krinickas, 
užsirišęs baltą raištį, laks
tė, suiminėdamas tarybi
nius apylinkės aktyvistus, 
paskui visus vokiečių oku
pacijos metus tarnavo po
licijoje. Artinantis Tary
binei Armijai, Krinickas 
išdundėjo į Vakarus kartu 
su tais, kurių rankos buvo 
suteptos nekaltai nužudytų 
žmonių krauju. Krivasalie- 
čiai gerai žinojo, kad iš 
karte Krinickas buvo besi
dauginąs į Vakarus vienas, 
bet, nudardėjęs septynetą 
kilometrų nuo gimtinės, 
apsigalvojęs grįžo ir pri
vertė savo nėščią žmoną su 
mažamečiais vaikais trauk
tis kartu.

—Bet aš niekam blogo 
nepadariau, — vis spyrėsi 
žmona. Ir tai buvo tiesa. 
Stefanija Krinickienė ne- 
apsimaustė nužudytų žmo
nių žiedais savo pirštų, ne
vilkėjo svetimais d ra bu - 
žiais kaip kitų policininkų 
žmonos.

—Nevažiuok, nevažiuok, 
* Stapunėle, — maldavo ją 
, ir senutė motina su brolie

ne Brone.
—UžsiČiaupkit! Iššaudy- 

į siu kaip šunis! — suriko 
įsiutęs Krinickas.

Jis be ceremonijų įgrūdo 
žmoną į vežimą, sudavė 
arkliams ir šuoliais išlėkė baldų.

j Švenčionėlių link. Širdį ve-, blizgėjo auksas, 
riančią nėščios Stefanijos

I ir.jos trijų mažamečių vai- 
Ikų raudą užtrenkė pašėlęs 

ratų dardėjimas. Todėl, kai
I tiktai Jonas Krinickas pa

sirodė kaime vienas, visi 
pirmučiausiai teiravosi, kur 
žmona su vaikais.

—Likosi... Aš, mat, bro
lyčiai, nuėjau į frontą, — 
tučtuojau suko kalbą į kitą 
pusę Krinickas.

—Berlyną padėjau paim
ti! Buvau sužeistas. Krau
ju visas savo kaltes atpir
kau.

Kur reikia nereikia jis 
kaišiojo visiems tarybinio 
kario knygelę, savo darbą 
policijoje vokiečių okupaci- 

j jos metais aiškino kaip di- 
' džiausią klaidą.

Krinickas nesisk u b i n o 
ieškoti šeimos. Pirmučiau
siai jis, išsidabinęs lyg 
koks dvidešimtametis jau
nuolis, pradėjo lankyti apy
linkės vakarus, šokdinti 
merginas. Paklaustas apie 
šeimą, trumpai atsakydavo:

j •;—Ieškau-
Taip praėjo metai, dve- 

I ji, įpusėjo treti ir štai vie
ną gražią dieną Krinickas 
paskelbė, kad sužinojo, jog 
šeima žuvusi. Geraširdės 
ramios Stefanijos skaudžiai 

i raudojo jos senutė motina, 
broliai, gailėjosi kaimynai, 
o vyras nesivar ž y d a m a s 
ruošė vestuves su netolima 
kaimyne Valiulyte. Tuo 

■ tarpu iš tolimo krašto į 
Krivasalį atėjo pirmas Ste
fanijos Krinickienės laiš
kas. Stefanija rašė moti
nai, kad, išvažiavus iš gim
tinės, po dviejų mėnesių su
silaukė ketvirto kūdikio, o 
vyras buvo mobilizuotas ir, 
matytų žuvo fronte.

tai? — šoko iš vietų kol
ūkio buhalterė, agronome, 
pirmininkas.

—Va, ten, — parodė ran
ka į keliuką, tartum dru
gio krečiamas, perbalęs 
Krinickas, nepaleisd amas 
iš rankų kirvio.

Ant keliuko stovėjo ga- 
zikas, aukštas nepažįsta
mas jaunuolis . su tokiais 
pat kaip Krinicko juodais 
lyg smala garbiniu o t a i s 
plaukais, nedidelis berniu
kas ir dvi moterys.

—Viešpatie, juk tai Ste
fanija ! — riktelėjo kažkas, 
atpažinęs Stefaniją Krinic- 
kienę.

—Taip, tai aš, toji pa
ti, — atsakė pro ašaras se
na, išvargusi moteris. Ša
lia jos nesuvaldomai kuk
čiojo vyriausioji duktė O- 
nutė, laikydama už rankos 
savo mažą sūnelį, žirnio di
dumo ašaros riedėjo aukš
tojo jaunuolio veidais.

—Trylika metų mes visi 
rinkome skatiką po skatiko 
iki sudėjome kelionei,—pa
sakojo Stefanija Krinickie
nė ją nuoširdžiai apglė
biantiems kaimynams, — 
jis mus su kirviu pasitiko., 
Vos savo jauniausio sūnaus 
Jonuko nenukirto, kai šis 
norėjo jį pasveikinti...

— Nepažįstu aš jūsų!
nenoriu pažinti! Nedrįskit ‘paš7entintų
eiti — sukaposiu! — nesi
liovė grasinęs žmonai ir 
vaikams Krinickas.

Jis taip ir neatvėrė pa- 
gražėjusio, atnaujinto gim
tojo namo durų, nei savo 

nė nutilo tarsi mirusi. Jo- vaikams, nei jų motinai, 
nas Krinickas nesukdamas neį giminėms, nei anūkė- 
sau galvos, kur, kaip gyve- > liui. Atvykusius priglaudė

“Aš labai vargstu, — 
šė Stefanija motinai, — 
dirbu labai mažai. Vaikai 
keturi, visi mažutėliai. 
Laiško ngalėjau atsiųsti, 
nes neįstengiau nusipirkti 
pašto ženklo. Jeigu galė
čiau, motinėle, keliais į 
Krivasalį pareičiau.”

Senutė Rastenienė kaip 
akis išdegusi atbėgo su 
laišku pas žentą. Šis nesku
bėdamas perskaitė laišką ir 
suglamžęs nutrenkė į kam
pą.

—Neišdegs ši provokaci
ja, — pasakė žvilgsniu lyg 
lediniu vandeniu perpilda
mas senutę. — Paprašėte, 
kad kas nors parašytų! 
Vestuves norit išardyti.

Senutė verkdama nuėjo 
su dukros laišku pas žen
to nuotaką Pranę Valiuly
tę. Ši perskaičiusi jai pa
rodė duris. Tą patį vaka
rą broliai Stefanijai para
šė visą tiesą. Netrukus at
ėjo jos antras laiškas su 
laiškeliais vyrui ir Pranei 
Valiulytei. Stefanija mels
te meldė vyrą padėti jai 
grįžti, Valiulytės — nete
kėti už jos keturių vaikų 
tėvo. Šie abu tiktai nusijuo
kė. Nespėjo Stefanija at
siųsti trečio laiško, kai jie 
iškėlė vestuves. Po šios ži
nios Stefanija Krinickie-

ra- 
už-

na žmona su keturiais vai
kais, džiūgavo “jaunave
džio” laime. Mažutėlių lan
gų vietoje įsistatė plačius, 
didelius — su baltomis lan
ginėmis, iš pagrindų sure
montavo visus pastatus so
dyboje, prisipirko gražių 
___Pranės burnoje su- 

, o kad ji 
nesuteptų savo baltų siuvė
jos rankų, namų darbams 
atlikti pasamdė tarnaitę. 
Taip praėjo trylika metų.

Neseniai Krinickas be 
kvapo įpuolė kolūkio rąšti- 
nėn, drebančiomis ranko
mis čiupo telefoną.

— Švenčionių milicija? 
Alio, alio, skubiai atvažiuo
kit į Petro Cvirkos kolūkį..- 
banditai... Taip, taip, ban
ditai užpuolė!

—-Kur, kas, kokie bandi-

giminės, nuoširdžiai pavai
šino kaimynai.
išsigandęs, kad
siems nebūtų 
vartos gimtųjų 
rys prieš jo

Paskutine mano išpažintis
Aš —darbininkė, papras

ta moteris, ir noriu kalbėti 
drąsiai, be jokių paslapčių. 
Prieš keletą metų aš buvau 
giliai tikinti. Dažnai lanky
davau bažnyčią, kiekvieną 
pirmąjį penktadienį eida
vau išpažinties. Mano sep- 
tynerių metų dukrelė mo
kėjo visus poterius. Mano 
vyras taip pat sekmadie
niais lankė bažnyčią, žo
džiu, visa mūsų šeima buvo 
dievobaiminga.

Praūžė antrasis pasauli
nis karas, palikdamas žmo
nėms griuvėsių ir pelenų 
krūvas. Su skaudančiom 
širdim jie dykvietėse ėmė 
kurti naują, gražų gyveni
mą. Ir prakaituotais vei
dais, pūslėtom Irankom, iš 
nuovargio alpstančiom šir
dim jie nesustojo, nepabū
go sunkumų. O ką tada aš 
padariau? Nieko. Visiškai 
nieko! Aš tik meldžiaus.

Per vienus mišparus kaž
kaip kitaip ėmiau skaityti 
maldaknygę. Skaičiau ne
skubėdama: “Jei viešpats 
nestato namų, veltui dar
buojasi tie, kurie juos sta
to”. O kodėl veltui, ar juo
se niekas negyvens? Ėmiau 

| svarstyti. Juk tiek daugna- 
!mų pastatė valstybė ir dar 
vis tebestato ir nekviečia

č
o namai ne-kaip seniau, 

griūva. Bet atsiminus, kad 
i reikia melstis, o ne kažką 
galvoti, ėmiau vėl skaityti. 
“Veltui jūs anksti keliatės 
ir vėlai metat darbą, kai 
dievas savo numylėtiniui 
dar tebemiegančiam tą patį 
duoda”. Pasirodo: dievui 
ne visi vienodi. O juk ge
ram tėvui visi vaikai lygūs. 
Užmiršusi maldas, ėmiau 
vėl galvoti. Kaio ten bebū
tų, jeigu nedirbsi, dievas

Krinickas, 
atvyku- 
kartais at- 
namų du- 
valią, su- neapkraus valgiais' stalo —• 

skato ieškoti pirkėjo so- j tokia padariau išvadą, 
dybai. Reikia tikėtis, kad 
tokio pirkėjo jis neras, o 
jeigu rastų, — kolūkio val
dyba ir Linkmenų apylin
kės vykdomasis komitetas 
imsis visų priemonių, kad 
namas nebūtų parduotas, 
nes jis priklauso ir Stefa-, 
nijai Krinickienei su vai
kais. O šlykščią Krinicko 
bei jo antrosios žmonos 
Valiulytės moralę turi įver
tinti kolūkiečiai.

A. Žaltauskaitė
(“Tiesos” ko^esp.) 

Švenčionių rajonas 
Petro Cvirkos vardo kolūkis

“TSRS PILIEČIAI TURI TEISĘ Į MATERI
ALINI APRŪPINIMĄ SENATVĖJE 

(TSRS Konstituciojs 120 str.)

o

Kuršeniškis Kazimieras Dargevičius—pen
sininkas. Tačiau senatvė — jam ne našta. 
Jį. gaubia visuomenės pagarba, artimųjų 
meilė, šiluma. Jo gyvenimo,ruduo saulėtas.

Tokių, kaip K. Dargevičius, Tarybų Lie
tuvoje yra 105 tūkstančiai. Įvedus naująjį 
pensijų įstatymą, jų senatvė tapo pilnai ap
rūpinta. Jei 1955 metais darbininkų ir tar
nautojų pensijoms buvo išmokėta 68,620,- 
000 rublių, tai šiaią metais šis skaičius pa
siekė 289.132,000 rublių sumą.

Aprūpinti ir tie, kurie senatvėje liko vie
niši. Respublikoje veikia 42 senelių-invali- 
dų namai, kurių gyventojai yra pilnai vals
tybės išlaikomi. Su kiekviena diena vis pla
čiau prigyja graži naujovė—kolūkinės pen
sijos seniems žemės , ūkio artelių. nariams.

Būtų gal dar ir nepasi
baigusios mano naujos 
mintys, bet baigėsi mišpa
rai, ir aš pirmą karta už
verčiau knvgelę, nebaigusi 
skaityti maldos.

Vaikas moko motiną
Atėjo kalėdos... Katalikai 

prieš jas turi atlikti išpa
žintį. Išėjau į bažnyčią, už 
rankos vedina trejų metų 
sūneliu, ir aš. Norėjau vai
kui parodyti tvartelį, kur 
pagal' biblijos pasakas gi
męs dievas, šieno guolyje 
gulėjo iš gipso nulipdytas 
die valiukas, aplink stovėjo 
gyvuliai, ir ant kelių par
puolęs “šventasis” Juoza
pas garbino savo sūnų. Vi
sa tai parodžiau savo vai
kučiui ir liepiau, padėjus 
rublį, pasupti už kaspino.

—Mamyt, — pašnibždom 
paklausė jis — kodėl dievu- 
liukas toks mažytis?

Aš sudraudžiau, kad baž
nyčioj kalbėti negalima, ir 
jis nutilo. Bet vos tik išė
jom iš bažnyčios, kai taip 
ir pasipylė klausimas po 
klausimo.

—Mamyte, kam dievu- 
liukui reikia pinigų? Kodėl 
dievuliukas negyvas? Ko
dėl jis nekalba?

Aš jam kantriai aiški
nau, O vaikas su manim 
jau ir ginčą pradėjo.

—Negyvas, negyvas! Tu 
man meluoji. Ir aš tau me
luosiu! — išdrožė jis.

Ir man kažkaip nejauku 
pasidarė. Gal iš tikrųių aš 
jam viską melavau? O gal 
iš tiesų čia tik žmonijos su
kurta pasaka? Juk tas sto- 
vylas nulipdo menininkai. 
Tokie, kaip ir mes, žmonės 
nupiešia paveikslus, o mes 
visa tai garbinam, į juos 
meldžiamės, parpuolę ant 
kelių. Argi, mes nepanašūs 
į stabmeldžius? Taip mane

Kunigai ir automobiliai
Pasibaigus sumai, skubė

jo kas prie mašinų,. kas prie 
arklių, — visi ruošėsi į na
mus. O man kilo noras dar 
pasižvalgyti po tą kunigų 
taip išgarsintą “stebuklin
gąją” vietą. Nuo bažnyčios 
ligi koplyčios šliauži o j o 
“Pobiedos”, “Volgos”. Juo
das limozinas išdidžiai yrė
si per žmonių minią. Visų 
mašinų savininkai buvo ku
nigai. Linksmi veidai žvilg-! 
čiojo pro blizgančius stik
lus į apdulkėjusius maldi
ninkus ir tarytum sakė:

apniko tos mintys, kad ne 
tik dieną, bet ir naktį jos 
manęs neapleido. Aš tiesiog 
kankinausi. Galvojau eiti 
išpažinties, bet ją vis atidė
liojau ir atidėliojau.

Pagaliau sveikas protas!
Pagaliau atėjo šilinės — 

katalikų šventė, kada Šilu
voje būna atlaidai. Ir aš bū
tinai nutariau važiuoti į Ši
luvą ir ten atlikti išpažintį. 
Juk tiek daug buvau girdė
jusi apie Šiluvos “stebuk
lus”.

Pasiryžimą įvykdž i a u. 
Įvyko ir stebuklas. Tik ne 
dievo motinos padarytas, o 
mano sveiko proto.

Šiluvos apylinkės gražios. 
Graži ir koplyčia, graži ir 
bažnyčia. Gražios ir tos 
mergelės iš gipso nulipdy
tos. Štai viena su kryželiu 
ant kaktos, prie kurios mel
džiasi ligoniai ir ji juos 
“išgydo”. Tikintieji sako, 
kad ji labai gailestinga, bet 
kam tada prie jos kojų ta 
dėžė su užrašu “Aukos”.

—Kokia ji gailestingoji, 
jei iš tokių senučių ima pi
nigus? — vėl galvoje kilo 
mintis. Ir, palikusi bažny
čią, nuėjau į koplyčią. Bet 
ir ten vėl dėžė, vėl užrašas 
— “Aukos”.

Aš atsistojau prie klau
syklos. Ten, tiesa, pinigų 

'nereikėjo mokėti. Pasimel
dusi, nutariau viską atvirai 
papasakoti kunigui, kuris 
snaudė klausykloj. O žmo
nės ėjo keliais ir su ašaro
mis akyse bučiavo akmenį, 
ant kurio tariamai pieme
nėliams pasirodžiusi dievo 
motina Marija. Ir man pa
sidarė graudu. Suklupau 
ant kelių prie klausyklos ir . jam nepaaiškino, kad ši- 
viską iš širdies išliejau jau i taip daryti nereikia? 
nebe jaunam kunigui. Ir' 
kaip aš nustebau. Kunigas 
man pasakė tik atgailą, ku
rią aš turėjau sukalbėti ir 
pradėjo duoti išrišimą. Aš šviesus ir šiltas spindulys, 
norėjau bėgti nuo klausyk-į kuris mano širdyje galuti- 
los., bet susilaikiau.

Tik užuot gailėjusis už 
nuodėmes, galvojau apie 
kunigą, kuriam atl i k a u 
tiek laiko atidėliotą iš
pažinti, ir taip nuoširdžiai. 
“Gal jis neprigirdi? Gal ne
suprato?” — galvoje pynė
si mintys. Kodėl jis man 
nepadėjo išsiaiškinti abejo
nes? Nejaugi nesurado žo-

Tada jau aiškiai supra
tau, kad ši išpažintis yra 
man paskutinė. Šiandien aš 
tam kunigui esu lyg ir dė
kinga, kad jis neieškojo žo
džių, ir nebevargino manęs, 
nes man tada buvo la
bai sunku. O jeigu jis būtų 
radęs švelnučių žodžių, gal 
dar iš šiandien būčiau liku
si stovėti toje akloje kryž-

Lowell, Mass.
žinutes iš mūsų miesto
J. Blažonis sunkiai pa

dirbėjo “Laisvės” vajuje, y 
atnau j indamas seniems 
skaitytojams prenumeratas 
ir gaudamas naujų. Dabar 
jis jau baigia iškolektuoti 
LLD narių duokles už 1961 
metus. Jam sekėsi 

'vės” vajuje dirbti, 
ir organizacijose, 
daug sveikatos!

Sekmadienį, vasario 12 
d., 2 vai. po pietų, yra šau
kiami LLD 44 kuopos ir

“Lais- 
sekasi 

Linkiu

Geri ir kvailiu jūs, žmo- LĮjg no kp. susirinkimai. 
----- Juk tai jūsų pūslė- Įvyks J. Daugirdo stuboje,neliai. < 

tų rankų uždirbtais 
gaiš mes nusipirkom limu
zinus.

Aš, žvalgydamasi į 
puses, dar kartą grįžau 
prie koplyčios. Koplyčioje 
dar tebebuvo daug žmonių, 
bet lauke jau buvo tuščia. 
Tik berniukas, gal kokios 
dešimties metų, ėjo keliais 
aplink koplyčią. Jis savo 
rankutėse laikė juodą ro
žančių, o jo lūpytės judėjo 
lyg automatas.

“Ko jis taip meldžiasi? 
Koks sielvartas kankina šį 
vos prasiskleidusį žiedelį?” 
—ėmiau sustojusi galvoti. 
O berniukas vis ėjo ir ėjo, 
laikas nuo laiko sustoda
mas ir patrindarnas skau
dančius kelius. Aš mačiau, 
kad šitaip daryti jam buvo 
labai sunku. Bet jis buvo 
įpareigotas. Tikriausiai at
liko motinos ar senelės ap
žadus. Ir aš pajutau, kad 
ant mano blakstienų paki
bo ašaros, o širdyje sutvis
kėjo baisus kartėlis.

Kur mokykla? Kur mūsų 
mylimi mokytojai? Kodėl

pini-

visas

Baigdama noriu tarti 
ačiū Jonui Ragauskui — 
4 T te missa ėst” knygos au
toriui. Ši knyga buvo man

nai ištirpdė religijos prie
tarų ledą.

B. Radzevičienė.
Radviliškis

Lake Worth, Fla.
Buvau susirgus ir pasi

davus operacijai. Esu Lais
vės skaitytoja ir rėmėja. 
Ligoninėj išgulėjau savai
tę ir sausio 4 d. grįžau į na
mus,

Turėjau gerus draugus iš 
šiaurių (North), kurie ma
ne gerai prižiūrėjo, Tai da
bar po biskį sveikstu. Turiu 
daug giminių ir draugų ku
riems negalėjau 
laiškų, tai per
Laisvę pranešu priežastį.. 
Ačiū visiems, kurie drau
giškai man patarnavo!

Vince Grozan

192 Grand St., Lowell, 
Mass. Prašome visus na
rius dalyvauti, nes turime 
daug -svarbių reikalų. Gau
kite ir naujų narių ir atsi
veskite į susirinkimą.

Sausio 29 d. mirė Sima- 
nas Čižiūnas. Tai netekome 
dar vieno gero draugo ir 
pažangių organizacijų na
rio. Manau, kad gal kas ki
tas parašys apie jo gyveni
mą. Paliko nuliūdime mote
rį Marijoną, sūnus Albiną 
ir Ignuką. Reiškiame dide
lę užuojautą jo šeimai.

Lowellyje daug miršta 
senesnio amžiaus lietuvių. 
Per vieną savaitę mirė du, 
tai D. Steponas ir J. Palec
kis. Neseniai mirė J. Milius. 
Miršta lietuviai, miršta ir 
organizacijos. Užsidarė Šv. 
Juozapo pašalpinė draugi
ja, kuri gyvavo per 50 me
tų. Iš pašalpinių jau liko 
tik viena moterų draugija, 
—Aušros vartų.

“Vilnies” 1961 metų ka
lendoriaus dar turime ke
lias kopijas. Geras kalendo
rius, yra daug pasiskaity
mų. Galite gauti pas J. 
Daugirdą, Kaina tik $1.

Į Floridą išvyko vakaci- 
joms Baltrus, Antosia ir jų 
sūnus Jonas Čiuladai. Ten 
apsistos pas savo brolį Ra
polą. Išvyko vakacijoms ir 
B. ir E. Niaurai, iš Isling- 
tono. Linkime jiems sėk
mingų atostogų ir laimin
gai sugrįžti į Mass, valstiją.

Trys banditai pačiupo 
$30,000 iš Union National 
banko. Ketvirtas jų laukė 
automobilyje, kuriuomi jie 
visi pabėgo. Jie vartojo 
vogtą automobilį.

Lowellietis

M

ii
s

parašyti 
laikrašti

Lietuvos žemės ūkio akademijos agronomi
jos fakulteto studentės mokosi namų ūkio 
specialybės. Be pagrindinės specialybės— 

agronomijos, jos studijuoja namų ruošą, 
kulinariją, meninį siuvinėjimą ir pan. 
Nuotraukoje matome studentes Romutę 
Staiblytę (kairėje) ir Birutę Načajūtę 

kulinarijos pamokoje.

1

4 p.-Laisve (Liberty)—Penkt., vasario (Feb.) 3, 1961

Philadelphia, Pa.
DU DIDELI IR SVARBŪS 

PARENGIMAI
Šio didmiesčio lietuviai 

yra prašomi savo dėmesį at
kreipti į sekamus svarbius 
parengimus.

Vasario 12 d., sekmadie
nį, įvyks šaunus parengi
mas su kalbomis ir daino- 
mis atžymėjimui Negro 
History Week. Rengia Phi-^ 
ladelphia Worker Commit
tee. Prasidės 7 vai. vaka
re. Parengimas įvyks Cent
ral Studio Hall, 2100 No. 
Broad St. Įėjimas tik 50 c. 
Bus tikrai graži meninė 
programa.

O vasario 17 d. įvyks So
cial Science Forumas, kur 
kalbės atsižymėjęs negrų 
vadas ir kovotojas William 
Pattersonas iš New Yorko. 
Jo kalbos tema: “An Ame
rican Negro Visits the So
viet Union.” Neseniai per 
septynis mėnesius Patterso
nas važinėjo Tarybų Sąjun
goje ir kitose socialistinėse 
šalyse. Įdomių patyrimų ir 
įspūdžių jis parsivežė. 
Svarbu bus apie tai išgirs
ti.

Į forumą įėjimas $1. Pra
sidės 8:30 vai. vakare. Vie- J 
ta: Adelphia Hotel, Chest
nut ir 13th Sts. Visi ir vi
sos kviečiami, Rep.



Laiškas iš Lietuvos
Žaslių vidurinės mokyklos 

moksleivių laiškutis 
R. Mizarai

Gerbiamas Rašytojau!

Laišką rašo Birutė Tarti
lienė (iš Pasvalio rajono,

- Užtukių kaimo) savo tetai 
T* Kazmirienei, gyv. Pitts
burghe.

Birutė Tarusienė dirba 
“Pavasario” kolūkyje kiau
lių augintoja. Ji labai 
darbšti ir sumani, todėl 
apie ją gražiai rašo ir Lie
tuvos spauda—jos paveiks
lus spausdina; už jos gerą 
darbą ją visi gerbia.

Praleidę asmeninius daly
kus, dedame trumpą iš Ta- 
rusienės laiško ištrauką:

Brangioji teta! Gyvenu, 
toje pačioje vietoje, kaip ir 
pirmiau. Vykdau savo įsi- 
p a r e i gojimtis sąžiningai, 
gal dėl to apie mane ir 
spauda rašo, net ir mano 
paveikslus atspausdina. Bet 
darbas nelengvas.

Mes gerai gyvename, vis
ko turime. Pas mus visi 
g-yvena gerai, kurie gerai 
dirba, neprageria, tai ir tu
ri. Bet pas mus dar yra 
tokių, kurie tingi dirbti. 
Jei teta arčiau gyventum, 
tai aš ir jums padėčiau kuo 
nors iš maisto.

(Iš laikraščio “Valstiečių 
laikraštis” iškarpoje, kurią 
Birutė tetai prisiuntė, be 
kitko, skaitome-' “ ‘Pavasa- 
sario’ kolūkyje dirba viena 
geriausių respublikoje kiau
lių augintoja Birutė Ta
rusienė... Apsilankius far- 
moje, kur ji dirba, pirmiau
sia krenta į akis gera tvar- jame už pasižadėjimą raši-

Tarusienės au-1 nėti mūsų lai k r a š č i u i.
, “Laisvę” j ū s ų mokyklai 
pradedame siuntinėti. Pre
numerata sumokėjo gerbia
mas J. Smalenskas.

Los Angeles, Cal.
L.N.L. Klubo pabaigtuvės
Sausio 22 d. atsibuvo1 

Lietuvių Neprigulm ingo 
Laisvės Klubo pabaigtuvių 
pietūs, kur tapo likviduota

daro keblumus toliau nu
vykti tiems, kuris neturi 
savo automobilių. Pennsyl- 
vanijos Railroad Co. ketina 
sulaikyti kelis traukinius 
iš Philadelphijos į valstijos 
sostinę Harrisburgą. Read
ing kompanija nori sulai- 

l.b kyti į South Jersey, N. J.
A1XX V XVACV V vox vi“ į

Tamstos redaguoja- goję. Jų įvyksta daug įvai-1 New Jersey ir Pennsyl-į 
riuose lietuvių apgyventuo- vanijos valstijos kaimynai.' 

Ve ir dabar New Jersey valstijos sosti-1

Philadelphia, Pa.
Traukinių sulaikymas su- mas po visas didesnes šioje'

šalyje krautuves.

Oxfodr Valley mokyklo
je pradedama mokyti rusų, 
francūzų ir ispanų kalbas.Perskaitę Jūsų kūrinius, pirmutinė Los Angeles lie- 

išleistus lietuvių kalba, nu- tuvių sutverta 1|9O7 metais 
tarėme parašyti laišką, organizacija. Tai, žinoma, 
Mus, Žaslių vidurinės mo-, šio klubo likvidavimas nėra 
kyklos mokinius, domina pirmutinis nei paskutinis 
Amerikos lietuvių gyveni- ■ draugijų likvidavimosi el
nias, m ' 1 ’’
mas laikraštis “Laisvė.” 
Įdomu, kokie klausimai lie-' se miestuose, 
čiami laikraštyje. Ar ga- teko patirti, kad ir 
lėtų mūsų mokyklos moki- klubas Los Angelyje priąjo mas, kad atsitikime, .
niai jame bendradarbiauti? prie liepto galo, tik dar ne- Reading kompanija sulai-

Norėtume žinoti apie A- susitaiko dėl sąlygų, pasi- kytų traukinius į _ .’ _ .... ....... ...............
■ - • - • dalinimo turto. Taigi, ta- pajūrius, ypatingai j Atlan-

’ 'me nieko naujo nėra. j tie City, tai si laikyti tos

kitas nėję Trentone yra pasiūly- ^gu kada pirmiau buvo J

. lietuvišką publiką reikia 
I papeikti. Kapinių konfe
rencijoj turėjo būti dau- 

atsibuvo £iau dalyvį vakarienėje 
sausio” 29, L.M.D. svetainėj, daugiau publikos. Kapinių 
142 Orr St. Delegatų daly-, rėmimas yra lituviškas pat- 
vavo 25—nuo 6 draugijų ir rijotiškas darbas. Kas di- 
7 komiteto nariai. Kapinių' džiuojasi lietuvišku patri- 
komiteto nariai išdavė ge- jotizmu, tas turėtų didžiuo- 
rą. ir platų raportą. Iš fi- tis ir lietuvių kapinėmis. O 

atskaitos paaiš- Sa]«,to viso kalta, tai šaltis,

Pittsburgh, Pa.
Lietuvių Tautiškų kapi

nių konferencija i____ _

1959 metais per Fhiladel- * A at‘kaitos iš. gal to viso kalt5; tai 
phijos prieplauką prekių kad ;ni ukas turtas sniegas, blogas oras? 
įvežimas ir išvežimas zy- J
mini rrididein Ska’črti ro !yra $8»583-°°- Praeitais me- Gardi vakanene-banl miai paaiuejo. bKaw ai io-if_n.o m ! .

:do, kad išvež a daugiau ne-L . c, - v, T) . s., . ;tap musų brolių ir sesuicųgu įvežta. Pelnas didesnis! 1 - -

yra $8,583.06. Praeitais me-1 Gardi vakarienė-banketas 
tais mirusių palaidota 10,' 

jta’p mūsų brolių ir sesuičų 
; ten ilsisi amžinai jau virš

Philadelphijos neku r i e 
pastabas

Tai dar vienas svarbus, 
gražus parengimas įvyks 
vasario 19 d., nedėlioj, 6 
valandą vakare, LDS 160 
kuopos name, 1024 Beaver

Norėtume žinoti apie A- susitaiko dėl sąlygų, pasi- kytų traukinius į Jersey, konferencijai pakeistas —
merikos moksleivių gyveni- ( 
mą, mokslą. Mes kituose 
savo laiškuose papasakosi-

■ me apie savo mokyklą, kol-

Būtume labai dėkingi, ga
vę Tamstos laišką. Tačiau 

! žinome, kad Tamstai labai 
brangus laikas, todėl su
teikti daug žinių., rašyti il
gą laišką — didelis apkro- 
v i m a s . Laukiame bent 
trumpo laiškučio, 
siunčiame karštus 
viškus sveikinimus 
sų mūsų mokyklos 
jų bei moksleivių,
mokyklai vadovauja direk
torius drg. K. Grinkevičius.

Linkime sveikatos, didelės 
kūrybinės kloties!

Žaslių vidurines 
mokyklos mokiniai 

Žasliai, 1960. I. 15.
RED. PASTABA. Dėko-

Be to, 
jaunat- 
nuo vi- 
mokyto- 

Mūsų

me nieko naujo nėra. | tie City,, tai si laikyti tos 
Bet klausimas kyla, ko- kompanijos atvežamas pre- 

dėl likviduojasi? > Į kės, neleisti išimti iš vago-
Priežasčių galima suras- nu. Valdininkai susirūpinę, 

ti visokių. Bet vyriausiai 
dėl to, kad savišalpos drau
gijų ar klubų narių mokes
čiai buvo per maži. Pavyz
džiui, kad ir šis L-N L Klu
bas mokėjo nariams $100 
pomirtinės i 
pašalpos. O narių mėn. mo
kestis buvo tik 50 c. Aišku, 
kad tai neužtenkama ap
mokėti apdraudos, nors na
riai dar pasimokėjo po $1 
dėl kožno nario pomirtinės.

ir $7 į savaitę*gera pelnų.

kad vasaros la:ku geras 
skaičius, nesant traukiniais 
transportacijos, neatvyks f 
pajūrius. Kompanija sak 
turinti nuostolių, bet tyri
nėjimas surado, kad ji turi

sai savo pirmoje spardos, 
konferenc* jo je, atsaky d. a- 
mas į klaus’nris, kai kurias 
datas sumavę, kas, jų su
prasimu, prezidentui n“ra 
Ristina.

Netoli Wilkes-Barre h’ 
akosi ne r'er toliausiai nuo Phila- 

delphi.ios, Luzerne, sa"s:o 
, 27-tą i apleistą kasyklą su
virto žemė. Anleistoh’ ka-

Miesto valdininkai sako, 
kad 250 pirmiau dirbusių 
miesto darbą ir pasitrauku
sių nuo darbo dėl įvairių 
priežasčių, ima iš miesto 

Tad reikėjo rengti pramo-! apgaulingu būdu pašalpą, 
gas, kad padaryti pelno ir'Tyrinėjimas sako, kad vie-

ka, švara.
ginami bekonai ištisą vasa
rą būna lauke, prie tvarto 
aptvertame garde, čia 
jiems pastatyti loviai, įreng
tos girdyklos...” Pernai B. 
Tarus ienė nupenėjo 152 
kiaules. Tai garbin ga, 
darbšti moteris! — “L. Re
dakcija.) , .

padidinti iždą. Tad tie pa
rengimai ir pala1’k ė klubo 
gyvybę, kol jie buvo ren
giami. Bet kuomet parengi
mai pradėio mažėti, tai ir 
iždas pradėio mažėti. Ir da- 
ėjo iki to, kad komisijų su
rengimui pramogų buvo 
nebegalima išrinkti. Iždas 
pradėjo duoti deficitus-trū- 
kumus. Čia jau pasidarė 
pavojus.

NEW haven; conn

rūpinasi,

Red Arrow komram’ia 
kuri turi kelius už miesto 
ribų, pasirašė sutari su 
Brotherhood of Radroad 
Trainmen lokalu 998 ir i 

______ ' Ir klubo valdvba patiekė I Transport Workers Pkalu1 
Sofija, — Bulgarija su- tuos faktus Klubo pusmeti-1267 su pakėlimu 30 centų 

šaudė du buvusius koope- niame susirinkime. Bet va^nda1, 
ratyvo vedėjus, kurie pavo- klubiečiai kitos išeitms ne- Blue Cross 
gė $164,507.______________ i turėjo.' kaip tik šaukti vi- padengimui visai še;mai le

sus narius į metinį susirin- Į šų, mirties andraudą. 
kima tą klausimą nuspręs
ti. Metiniame susirinkime 
ir buvo galutinai nutarta ir 
kožno nario pasirašyta Klu
bą likviduoti ir turtą lygiai 
pasidalinti. Tai • per šiuos 
pietus tas tapo padaryta,ir 
ižd. Alice Armen padalijo 
kožnanr nariui po $239 ver-

W. O. Grand susibarė su 
savo žmona dėl televizijos 
programos. Vyras šautuvu 
smogė moteriškei į galvą. 
Policija moterį nugabeno į 
ligoninę, o vyras po $3,-

Serga “Laisvės” vajinin- 
kas Jonas Petkus ir randa
si Veteranų ligoninėj, West 
Haven, Conn. Daktarai sa
ko, kad reikalinga operaci
ja. Jonas labai
kad negali toliau darbuotis 
“Laisvei” Sako:
kiek galėjau, bet toliau ne
galiu”. (“Laisvės” perso
nalas linki d. J. Petkui kuo 
greičiausiai pasveikti. —
Red.)

“Dirbau,
M. Valinčius platina 

“Vilnies” kalendorius 1961 
metams. Bet g’lus sniegas 
kenkia pristatyti pageidau
jantiems. Kas norite, gali
te ją matyti 1010 State St.

Conn, valstijos kolegija 
turėjo 11 tarybinių atletų. 
Jų dalyvumas paliko gražų bedarbių jaunų ir senų. Vi- 
įspūdį. Vietos angli koji ’ 
spauda įvertino tarybinių 
atletų gabumus, kulturiš- 
kumą ir draugiškumą. 
f __________

Penki jaunuoliai labai su
mušė ir supjaustė studentą 
išAYale universiteto. Nu
kentėjusiam padarė 20 “sti- 
čių”, kad susiuvus jo žaiz
das. Užpuolikai suimti.

Musų mieste yra daug

si rūpinasi savo ir savo šei
mų ateičia. Sulaukė 65 me
tų gauna nors nedidelę se
natvės pensiją, bet kaip 
verstis tiems, kurie yra že
mesnio amžiaus, o jau ne
darbo apdrauda pasibaigė?

J. Kunca

i 600. Sekančiais metais ka
pinių konferencija bus lai- . ................. .
koma North Side, ii laikas Ąve North Side. Rengia ' 

. x .. Lietuvių Moterų Apšvietos
I Klubas. Minėtą dieną ir va-

. « , ~s j karą oras bus gražus, priei
namas ' (taip pranašauja ’ 
oro biuras), dalyvauti bus 
patogu. Neužmirškite šio : 
parengimo. Pelnas nuo pa
rengimo skiriamas pasvei
kinimui mūsų “Laisvės” 
50 metų gyvavimo sukak
ties. “Laisvė” per 50 metų 
mums davė labai daug. 
Mus mokė, mus švietė, mus 
ragino rūpintis ir kovoti už 
šviesesnį gyvenimą. Ar at- 
silyginom mes savo spaudai 
už tai? Pastatykime mes . 
sau klausimą ir dalyvauki
me parengime.

J. Miliauskas

metinės konfe r e n c i j o s 
įvyks balandžio mėnesį. 
Konferencijos laikotar p į 
pakeis.i nutaria dėl sausio 
nėnesį blogo oro.

Po konferencijos buvo la
bai skani vakarienė. Mote
rys gražiai darbavosi ir 
vaišėmis dalyvius patenki
no. Buvo ir kalbų. : Vienas

sykla apgyventame drtr;k- kitas tarė žodį kapinių rei- 
suvivto i kale. Vakarienėj svečių da- 

vandm lyvavo, rodosi, virš 100.
Kaip kapinių kom’tetas sa
vo darbais, savo raportu, 
taip gaspadinės atliktu pa
tarnavimu laike vakarienės 
visus patenkino, bet mūsų

te. Pora t roku 
skylę. Geriamasis 
nukentėjo.

Wilkes-Barre, sak omą 
pirmi lietuv;ai apsigvven^ 
1870-tais metais ir jau 1912 
metais jų skaičius buvo 
4,295.

ni iš jų dirba, kiti turi sa
vus biznius. Jau 42 sulaiky
ta išmokėjimas. Sakoma, 
bus patikrintas Social Secu
rity įmokėjimas, ir, sura
dus kaltais, bus baudžiami.! .2. ,,,r. , _ T ♦ xdew eiti “Vunv’w Lrt”v-i -------- — - • 1 ir

Plvmouthe, sakoma, pir
mi lietuviai apsigyv e n o 
1869 ir jau 1886 metais nra-

ninku”. 1Q94 “Varnai” 
1896 “Tėvynė”. Šiow kolo
nijoje buvo mūsų or°an'za- 

1 ciių kuopos ir keli geri vei- 
: kėjai.

Pilietis

i mi

Lietuvių Moterų Apšvietos

Gimtadienio Sveikinimai
Sveikinu savo vyrą “Joniškietį” jo 70-to gimtadie

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

atsimins Steponą Raubicką (Joniškietį) ir praneš ką 
nors apie jo šeimą ir draugus, su kuriais jis jau 

nesusirašinėja. Būtų malonu susirašinėti.
—Stepono žmona Cecilija

316 Peabody St., N. W.
Washington, D. C.

su ( anmokėiimu 
ijr Blue Shield

Bet darbininkas, pasi
traukęs iš dafbo dėl senat
vės or kokios kitos priežas
ties bei atsitikime mirties, 
praėjus penk°riems me
tams nuo pasitraukimo, 
mirties pašalpa praranda.

Kompanija pana’k1’no ke
turių formanų darbą, kuris, 
uniios supratimu, prik]auso 
’arbininkams.Kuomet Klubo valdyba, 

nors trumpai, aiškino klubo 
nuveiktus darbus ir kodėl 
prisiėjo eiti prie pabaigtu
vių, tai nariai smarkiai plo
jo kiekvienam klubo na
riui: pirm. A. Papei, ištar
navęs 22 metus, vicepirm. 
Natalia Petrub’s, pro t. rast. 
J. Arnrn, ištarnavęs 24 
metus, fin. rašt. J. Pupis, 
daugiausiai ištarnavęs, net 
32 metus, ir Alice Arman, 
čia gimus lietuvaitė, ištar
navus 9 metus. Knygų per
žiūrėjimo komisija — V. 
Vasilius ir M. Pūkis patvir-, 44.^ Loka^as neleido 
tino, kad knygos buvo ve- 
mos gerai ir sutinka suval-
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St. Clair, Pa. j
: - l

Padėka
Nertu padėkot’ laikraš

čiui “Laisvei” už patrtnini-, 
mą aprašymo anie mano 
mirusi vyrą Antaną Kau
na. Taipgi didžiai dėkoju d. 
Naravui už toki gražų ir 
draugiška nurašymą m”no 
vvro, kuris buvo palaidota'" 
i laisves kanu s, nes jis ta 
nž^i tarnavo.

Ilsėkis Antanai, randai 
laisvose 1 an’nčsc, dėl kurtu 
oart’kv'^o tiek da11" d’rbrt!

Dėko’u ir Amelijai Mo
tuzienei už jos draugišką 
patarnavimą.

Marijona Kaukiene 
ir trys sūnūs

BANKETAS
Pittsburghe

Rengia Lietuvių Moterų Apšvietos Klubas

. Paminėjimui

Laisvės Auksinio Jubiliejaus

Įvyks Vasario 19 February
Vakarienė prasidės kaip 6 vai. vaakre

L.D.S. 160 kuopos name
1024 Beaver Ave., N. S. Pittsburgh, Pa.

Įžangos auka $1.50
Cheste.r, Pa. Ameri-

Tymsterių lokalas 
nergyvena sunkias laikus. 
Jų prezidentą Hrtfą klau
sinėjo Washingtone. Vieti-Į 
nė policija tyrinėja ?i loka-: 
lą, būky tai duodantis ky
šius policijai. Prart’meiu-
sieii rinkimus i lokolo vai- can Export lines k^mnan:- 
dvbą daro įvairius skun
dus. Spaudoje dažnai mato- Dry Dock & S’m SMpbrtl- 
si įvairūs primetimai. 1 ding Co. pastatyti keturis 

-------- I prekybos laivus.
Laiškanešių umjes pildo

moji taryba tyrinus lokala 
1 tai

ia užsakė už $36,900.0^0

 į mos gerai 11 siiLiiiKa suvai- 
Tokio. — Indonezijos ka- dybos raportu.

_ _____ ro laivai suėmė japonų lai-1 Ant galo žymėtina, kad
Vienas paleistas tik po vą “Banshu Maru”, kuris prie šio klubo galėjo prigu- 
$3,000 kaucijos, o kiti po plaukė iš Antarktikos su lėti ir prigulėjo visokių 

11,500 tonų banginių mėsos, pažvalgų lietuvių ir laikėsi 
---------------- ------------------ - tikrai bepartyviškai, nerė

mė nei klerikalu, nei buržu
azinių nacionalistų. Tai pa
girtina.

Tuos narius, kurie niekur 
! jau nepriklauso, kviečiu 
i prisirašyti prie Lietuvių 
Literatūros Draugijos.

M. Vieversėlis

$1,500.

So. Boton, Mass.

BANKETAS
Rengia

DU SUIMTI Už MOTERS 
OPERACIJAS

Bostonas. — Suėmė L. L. 
Handasą ir James Carterį 
už aborcijos operaciją di- 
vorsuotai Arlene Cruz, 32 
metų amžiaus. Cruz juos 
apskundė. Pirmasis paleis- 

—' 1 tas po $10,000, o antrasis— 
p.-Laisvė (Liberty)— Penkt., vasario (Feb.)' 3, 1961t $2,000 kaucijos.

Amerikos Lietuvių Piliečių Klubas ir LLD 2-ra Kp. 
vasario 12-tą dieną, 1-mą vai., Klubo patalpose, 

318 W'. Broadway, South Bostone.

Kviečia visus šių organizacijų narius ir simpatikus 
to sekmadienio pietus valgyti su mQmis.

Rengimo Komisija

“LAISVĖS” AUKSINIO
JUBILIEJAUS PROGA

PARENGIMAI
daryti, kreipdamasis prie 
teisėjo Franc1’s S h u n k : 
Brown, bet teisėjas palaikė 
Pildomąją tarybą. Kviečiame visus apšvietą bran-

Lokolo valdybai nrimeta- ginančius žmones atsilankyti į 
ma neteisėtas lokalo iždo 
tvarkymas, pinigu 
mas, ir daromi kiti 
mai.

žemiau nurodytus parengimus.
eikvoji- 
kaltini-

HubbellTūlas John W. 
lankėsi Tarybų Sąjungoje. 
Jisai nusipirko ten padary
ta matrasą. Sako, mokėies 
$42.50. Matrasas sveria tik 
15 ir pusę svaro. Sakoma, 
padarytas iš skudurų ir kt. 
dalykų. Hubbell sako, kad 
kur tik jis ėjo Rusijoje, tai 
matrasą susukęs nešiojosi. 
Ir kuomet jis anleido Rusi
ją, taip pat niekas neklau
sė, ką tokio jis susukęs ne
šasi..

Bet parvykęs į Ameriką 
matrasą' apdra u d ė ant 
$2,000, ir dabar bus rodo-

NEW YORK
Banketas sekmadienį, vasario 
19 d., American-Russian Cen
ter Hall, 61 Rivington Street 

(arti Williamsburg tilto).
Bilietas $3.50.

WORCESTER, MASS.
Banketas sekmadienį 

Kovo-March 26 d. 
Pradžia 1:30 vai.

Lietuvių Salėje 
29 Endicott St.

CHICAGO, ILL.
Pradžia 6-tą vai. vakare. 

Koncertas sekmadienį, balau 
džio 2 d., Mildos salėje.

“VILNIES”
KALENDORIUS

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

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

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

ir su plačiąja darbo žmonių liaudimi.

Svarbus kūrinys, gilus šalt’nis mokslinių raštų, įvaiinų 
informacijų; dailiosios literatūros prozoje ir poezijoje

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

I! *
L AIS V E

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

n>'iili, į.u iiAfrr, ...mga'i'i i umfcuh .iifc'.ai'iuhTA'i ,'idbta



JUBILIEJINIS
LAISVĖS' VAJUS

(Tąsa nuo 1-mo puslanio) 
tienė, hartfordietė, o Brdoklynui pasidarbavo va j. J. 
Kalvaitis ir Liet, moterų klubas su atnaujinimais.

N. J. Vajininkams pasidarbavo vai. F. Šimkienė, 
Arlington, N. J. Iš Philadelphijos valininkų, atnaujini
mų atsiuntė J. Šapranauskienė. M. Valinionienė, Ft. 
Lauderdale, Fla.; padaugino Miamės punktus su atnau
jinimais. A. P. Dambrauskas, Haverhill, Mass., irgi pri
siuntė atnaujinimų.

Daugiau aukų g'auta:
LLD 22 kp., Cleveland, Ohio ......................

Jonas Barišauskas, Arlington, Mass..............
M. Naktinis, Hartford, Conn...........................
Marijona Kaunienė, St. Clair, Pa....................
A. Selvestrovich, Freeland, Pa......................... 6.00
Cecilija Raubickas, Washington, D. C.............. 5.00
C. Globich, Harrison, N. J.................................. 5.00
VI. Petraitis, Woodhaven, N. Y......................... 5.00
Ch. August, Manchester, Conn.........................  5.00
A. J. Babarskai, Richmond Hill, N. Y..............5.00
Z. R. Yuška, Granby, Conn................................  5.00
Ralph J. Kirk, Seattle, Wash............................. 4.00
M. Niaurienė, Verdun, Canada ........................ 3.00
E. Sungaila, Brooklyn, N. Y. ..........  2.00
R. Šileikienė, Haverhill, Mass............................. 2.00
A. Latven, Hartford, Conn. .............................. 2.00
M. Kalusis, Fitchburg, Mass............................. 1.50
Po $1: K. Gutonis, Willow Grove, Pa.; J. Krauzlis,

Huntington, L. L; Nettie Slegeris, Gardner, Mass.; J. 
Stasevich, Bethlehem, Pa.; P. Puodis, Phila, Pa.; A. Ka- 
ziukaitis, Kearny, N. J.; Natalie Lenigan, St. Peters
burg, Fla.; N. Baltakienė, Rochester, N. Y.; V. Grozan, 
Lake Worth. Fla.; M. P., Brooklyn, N. Y.; M. Selickas, 
J. Beržinis, Hartford, Conn.

Tai tiek šį sykį. Didelis ačiū vajininkams, ir tiems, 
kurie pagelbsti savo miesto vajininkams, už pasidarba
vimą, taipgi aukotojams už dovanas laikraščiui.

Laisves Administracija

Sniego istorija
Šią žiemą New Yorkas 

gavo 31.5 colio sniego nuo 
gruodžio 11-tos dienos, pri- 
skaitant 15.2 colio nukritu
sio tą dieną.

Oro biuras mums prane
ša, kad sniego nukritimas 
mieste buvo mažesnis, negu 
per tą patį laikotarpį 1947- 
48 metais.

Pradedant gruodžio 10 
d., 1 9 4 7 m., ir baigiant 
sausio 24 d., 1948 m., buvo 
sniego nupuolę mieste 44.9 
colio. Rekordas pilnai žie
mai buvo 77.6 colio nukri
tusio sniego 1892-1893 m.

Sniego audros siautėjimas 
suvėlino ir pribuvimą Wa- 
shingtonan dviejų lakūnų 
iš Sovietų Sąjungos.

Stamford, Greenwich ir 
arti Pound Ridge, N. Y., 
nuo trijų iki keturių šimtų 
stirnų neturi maisto, — 
sniegas viską užklojo ir 
joms gręsia badas.

Yra kreipimąsi į šunų sa
vininkus, kad jie pridabotų, 
pririštų šunis ir neleistų 
jiems sunaikinti stirnas.

Mr. North sakė, jis, vi
liasi, tikisi suorgan i z u o t 
grupę vyrų, kurie pristaty
tų šieno stirnoms. Tai yra 
šienas labai pageidaujamas.

Žiemos šalčio sekėjai 
(meteorologai) sako, jog 
nuo 1940 metų žiemos eina 
šaltyn per visą pasaulį. Gi 
iš Lietuvis pranešama, kad 
jau gruodžio mėnuo ir vis 
šilta, lyja ir iš puiwyno 
sunku išbristi.

Kaip čia tą galvosūkį iš
rišti?

J. N.

ŽURNALAS “OGONIOK” 
APIE JAV LAKŪNUS
Maskva. — Žurnalas “O- 

goniok” pataisė klaidą apie 
11 JAV lakūnų. Vokietis 
Herr Schreir prieš 2 savai
tes rašė “Ogonioke,” būk 11 
JAV • lakūnų, nukritusių 
1958 m. tarybinėje Armė
nijoje, yra laikomi Tarybų 
Sąjungoje. Dabar žurnalas 
rašo, kad TSRS nieko neži
no apie tuos lakūnus, o 
Schreirs klaidą darė.

6 p.—Laisve (Liberty)— Penkt., vasario (Feb.) 3, 1961

Žodelis iš Lenkijos
Lenkijos Lietuvių Visuo

menines Kultūros Draugi
jos sekretorius J. Kmie
liauskas prisiuntė R. Miza- 
rai tokį laiškutį:

“Naujų metų proga siun
čiu Jums tūkstančius šir
dingiausių linkėjimų Jūsų 
kilniame darbe ir sėkmės 
privačiame gyvenime.”

Laiškutis išsiųstas 1960 
m. gr. 27 d. iš- Seinų, kur 
minėtos .lietuvių draugijos 
yra būstinė-centras.

Ar Lenkijos lietuviai šie
met periodiškai leis savo 
laikraštį “Aušra”, nepasa
koma.

Po miestą pasidairius
GAZO SPROGIMAS

SUžEIDe 30 ŽMONIŲ
Įvyko gazo sprogimas 

skiepe 30 aukštų namo, 66 
Court St., Brooklyne, ir su- 
žeidė 30 žmonių. Sprogimo 
laiku name buvo virš 900 
žmonių.

Kada Washingtone buvo 
įvesdinimas prezidento Ke
nedžio, tai New Yorke va
gys pavogė $30,000 vertės 
brangakmenių, priklausan
čių Mrs. P. Lawford, Kene
džio seselei, kuri tuo laiku 
buvo Washingtone.

Po kelių dienų slaptoji 
policija areštavo tris kana
diečius, žinomus brangak
menių vagis, ir pas juos su
rado pavoktą turtą.

Brooklyne susišaudė dvi 
jaunuolių gaujos Lee Avė. 
ir Rutledge St. srityje, 
Williamsburgo sekei j o j e. 
Pavojingai pašautas Ange
lo Perriera, 17 m. amžiaus.

New Yorko prieplaukoje 
sustojo Ispanijos laivas 
“Covadonoga”, ku r i a m e 
buvo 215 kubiečių, plauku
sių į Ispaniją. 70 žmonių, 
įskaitant ir mažus vaikus, 
pareiškė, kad nori pasilikti 
Jungtinėse Valstijose. Mat, 
dabar kubiečiams atdaros 
durys į mūsų šalį, kurie tik 
nori čia apsigyventi. .

Lietuviškos naujienos
Rašo A. Zienius»

Vertina Lietuvoj išleistą 
žemėlapi

! Clevelande išei n a n č i o 
tautininkų laikraščio vado
vaujantis bendradarbis ini
cialais “V.R.” sausio 25 
numeryje aprašo 1955 me
tais Lietuvoje pasirodžiusi 

; žemėlapi. Žemėlapis turėjo 
tokį didelį pasisekimą, kad 
teko išleisti kelias jo laidas, 
rašo V. R. “Žemėlapis tech- 

$15.00 , niškai atliktas gana gerai: 
11.00 tikslus, spalvos skoningai 
11.00 švelnios, vietovardžiai ofi- 
10-00 eialiose Lietuvos ribse ra-

šomi taisyklingai lietuviš
kai”. V. R. betgi prikiša, 
kad net 1959 metų laidoj nė
ra pažymėta Kauno jūros... 
“Lietuvos veidas taip greit 
kinta”, sako, “jog net že

mėlapių nespėja spausdin
ti...”
Alarmuoja ir alarmuoja...

Pranciškonu leidžiamas 
dvisavaitraštis Brooklyne 
sausio 24 d. persispausdino 
iš Cleveland© tautininkų
organo buvusio Vilniaus 
viršininko (1941 metais) 
Stasio Žymanto - Žakevi
čiaus straipsnio ištraukas, 
pavadinimu: “Vienoje lini
joj Trumpa, Šalčius, Liau
dis ir Kapočius...”

Aliarmas kilo iš žinios 
“Vienybėj”, kad studentai 
santariečiai buvo pasikvie
tę iš Vašingtono istoriką
Vincą Trumpą, kuris siūlęs 
pripažinti de facto padėtį 
Lietuvoj. Laikraštis karto
ja St. Žymanto perspėjimą, 
kad kultūriniais ryšiais sie
kiamas! sugriauti “vienin
gą Amerikos lietuvių nusi
statymą”. Ir baigia susirū
pinimu, kad perspėjimas 
liečia ne tik santariečius, 
bet lygiai ir kitų organiza-
cijų jaunimą, lygiai kaip irlSimanau apie,tapybos tech- 
senimą”. j niką, ir visus kūrinius

----------------- . sprendžiu ir sveriu tik, taip
MIRe V. KUNDROTIENĖ sakant, “pagaj akį”. Iš pa

Praeito šeštadienio nak
tį nuo širdies smūgio mirė 
Viktorija Kundro tienė 
(Kandrat), seno bruklynie- 
čio ir gerai visiems žinomo 
ristiko-sportininko A. Kun
droto žmona. (Jis mirė 
prieš kelis metus).

Viktorija Kundroti e n ė 
gyveno' pas savo jauniau
siąją dukterį Aldoną Drake 
Huntington, Long Island. 
Palaidota trečia: ienį, va
sario 1 d., St. Charles kapi
nėse, kur palaidotas ir jos 
vyras.

Liko sūnus, dvi dukros 
ir keli vaikaičiai.

A. P.

MAJORAS IR TAKSAI
New Yorko majoras 

Wagneris suplanavo pada
ryti dideles miesto įplau
kas. Kad tą atsiekus, jis 
pasiūlė taksus kelti, kaip 
nuosavybių, taip ir kito
kius. Tuo klausimu yra ne
sutikimų.

Sako, kad New Yorko 
gubernatorius su kai ku
riais taksų pakėlimais ne
sutiko. Jis, sakoma, duos 
New Yorkui $81,400,000 iš 
valstijos įplaukų.

“Rusky Golos” 44 m. 
jubiliejus

Rusų progresyviam dien
raščiui “Russky Golos” su
kanka 44 metai gyvavimo. 
Jubiliejaus koncertas - ba
lius įvyks šį sekmadienį, 
vasario 5 d., 2 vai. po pietų, 
Rusų Centre, 61 Rivington 
St., Manhattane.

Bus šokių ir dainų. Pra
kalbą sakys dienraščio re
daktorius. Įžanga tik $1. 
Kviečia visus ir visas atsi
lankyti.

Dailininkės M. Stevens 
tapybos paroda

I
Praėjusį antradienį Man-1 

hattane Roland de Aenlle1 
galerijoje (59 West 53rd 
St.) įvyko atidarymas mū- į 
su įžymiosios dailininkės 
May Stevens (Baranikie- 

| nės) tapybos paroda. Rado- 
I me išstatyta net 17 'kūrinių. 
Tai, žinoma, toli gražu ne 
visi, kuriuos Stevens yra
sukūrus, bet tik patys vė
liausi. Į parodos atidarymą 
susirinko gražus meno my- i 
lėtojų būrys. Visi buvome! 
pavaišinti čerkute kita šil
to vyno. Tai irgi kas nors 
nepaprasto — man pirmą 
kartą gyvenime teko karš
to vyno paragauti, ir, pa-1 
sakysiu, nenusivyliau. |

Ir pačioje dailininkės' 
Stevens tapyboje teko pa-i 
stebėti ką nors naujo ir la
bai svarbaus. Praeityje ji 
mums didelėje daugumoje 
duodavo kūrinius tamsio
mis spalvomis. Šį gi kartą 
nustebome pamatę didelę 
daugumą išstatytų kūrinių 
nepaprastai šviesiomis, gy
vomis spalvomis. Man tas 
labai patiko. Panašiai gir
dėjau išsireiškiant ir kitus, 
dalyvaujančius šioje nepa
prastai jaukioje ir gražioje 
parodoje.

Prie tikrų meno šedevru, 
man rodosi, galima priskai- 
tyti mūsų gabiosios daili
ninkės šioje parodoje išsta
tytus net kelis kūrinius.
Labai, labai pavykę “Mo
ther and Child”, “Seated 
Figure”, “White Nude”, 
“Reclining Nude” ir “Re
clining Nude 2”. Spalvų su
derinimu ir grožiu nesu ma
tęs įspūdingesnių vaizdų už 
mūsų dailininkės “Galway” 
ir “Fields”.

Supraskite mane teisin
gai: aš beveik nieko nenu- 

rodos išėjau giliai sužavė
tas. Tenka tik palinkėti 
May Stevens geros sveika
tos ir energijos toliau dar
buotis šioje garbingoje pro
fesijoje, vis žengiant pir
myn, vis tobulinant savo 
kūryba. Tie, kurie asmeniš
kai pažįstame šia didžiulio 
kalento jauną, malonią dai
lininkę ir esame turėję pro
gos jau nebe pirma kartą' 
susipažinti su jos kūryba, | 
tik didžiuotis ir džiaugtis, 
tegalime jos nenuilstančio-į 
mis pastangomis įneš t ii 
rimta, svarbų indėlį į ame
rikini tapybos meną.

Good luck, May!
Rep.

New Yorkas. —Franklin
K. Lane High mokykloje 
98 moksleiviai baigė moks
lą. Ramunė Vilkutaitis. iš 
Woodhaven, gavo medalį, 
kaip geriausia mokinė

COSMOS 
TRAVEL BUREAU

Skelbia
EKSKURSIJĄ į LIETUVĄ

APŽIŪRĖK MIESTUS— 
APLANKYK GIMINES.

Specialios grupines ekskursijos 
ruošiamos lėktuvais arba laivais.
DVI SPECIALIOS KELIONES 

su M. S. BATORY 
T LENINGRADĄ

Balandžio 12 ir liepos 11, 1961
Vietų skaičius ribotas. 

Reikia rezervuotis iš anksto.

Mes taip pat padedam atkeliauti 
jūsų giminėms iŠ USSR

Smulkmenų ir pilnesnių informa 
cijų rašykite arba skambinkite

COSMOS
TRAVEL BUREAU, Inc. 

45 West 45th Street 
New York 86, N. Y.

Telefonas Circle 5-7711

Ta/bus didelė iškilmė!
Kovo mėn. 3 d. Niujorke 

įvyks didžiulis masinis mi- 
tingas-koncertas, kuriame 
bus atžymėta William Z. 
Fosterio 80-asis gimtadie
nis, taipgi kartu bus atžy
mėta savaitraščio “T h e 
Worker” 37-asis gimtadie
nis.

Tai įvyks Carnegie Hall, 
7th Ave. ir 57th St., Man
hattane. Pradžia 7:30 v. v.

Be koncertinės progra
mos kalbas sakys JAV Ko
munistų partijos nacionali
nis sekretorius Gus Hali, 
neseniai iš Tarybų Sąjun
gos grįžusi Elizabeth Gur- 
ley Flynn, James J. Jack- 
son, savaitraščio redakto
rius, ir Louis Weinstock, 
administratorius. Įėjimas 
99 c.

Rengėjai prašo visus tą 
dieną atsiminti.

Diskusijos apie mūsų 
dvi knygas

Tai gal bus mūsų dar pir
mas. išbąndymas. Vasario 
8 dieną LLD 185 kuopos su
sirinkime turėsime įdomias 
diskusijas. Bus patiekti re
feratai apie praėjusiais me
tais LLD narių gautas kny
gas: “Mišios pasibaigė, ei
kite” ir “Žvilgsnis į praei
tį”. Įdomu bus išgirsti įvai
rių nuomonių ir supratimų 
apie knygas. Reikia tikėtis, 
kad dauguma Draugijos 
narių jas bus perskaitę. 
Kaip jie jas suprato, ko iš 
jų pasimokė?

Gražu būtų, kad šiame 
mūsų kuopos nepaprastame 
susirinkime dalyvautų ir 
mūsų kuopos nenariai. Vi
si ir visos kviečiami.

Narys

Iš Floridos
Iš Saint Petersburg©, 

Floridos, laisviečius sveiki
na: J. Gasiūnas, J. Bimba, 
J. Grybas, Gendrėnas ir A. 
Metelionis.

I - - -............- - ,___________

AIDO CHORAS
Aidiečių pamokos įvyks

ta kas penktadienio vaka
rą, 8 vai. Laukiame visų 
narių. Valdyba

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, atvykstan
tiems iš kitų miestų. Lengvas privažiavimas traukiniais. Jei ir snigtų, 

būtų galima atvažiuoti.

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

Svečias su puikia 
dovana

Trečiadienį, žinomas 
New Jersey veikėjas ir 
“Laisvės” vajininkas, Jur
gis Stasiukaitis nuo darbo 
savo liuosu laiku (jis turi 
Grožio salioną po num. 306 
Knox St., Cliffside Park, 
N. J.) atvyko į New Yorką 
įvairiais reikalais. Ta pačia 
proga užėjo ir į “Laisvės” 
Administraciją. Pasikelbė- 
jęs su draugais, pridavė 
$50 ir sako: “Tai pasveiki
nimas nuo manęs ir mano 
žmonos Sofijos “Laisvės” 
50 metų jubiliejaus pro
ga...”

Širdingai dėkojame Jur
giui ir jo žmonai.

L. Administracija

Hyde Park, N. Y. — Sau
sio 30 dieną buvo padėtas 
vainikas ant prezidento 
F. D. Roosevelto kapo. Tą 
diena sukako 79-ri metai 
n u o Roosevelto gimimo. 
Vainiką prisiuntė dabarti
nis JAV prežidentas Kene
dis.

LLD 185 KP. NARIAMS
Trečiadienį, vasario 8 d., 

7:30 vai. vakare, “Laisvės” 
salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, įvyks LLD 185 
kuopos mėnesinis susirinki
mas.

Visi nariai ateikite ir už
simokėkite duokles už 1961 
pietus. Po susirinkimo bus 
diskusijos apie LLD knygų 
turinį. Kuopos komitetas 
ketina parūpinti ir arbatos 
po susirinkimo. Valdyba

Paieškojimai
Karolina Justo Pečiulėno ieško 

Juozo Lisausko,- kuris paeina iš 
Širvintų apskrities, Pamušų kaimo. 
Ieškotoja yra žmona ir du sūnūs, 
Juozas ir Jonas. Galintieji suteik
ti; -apie jji informacijų rašykite arba 
telefonuokite: Brooklyn Red Cross, 
Home Service Dept; 1 -Red Cross 
Place, Brooklyn 1, N; Y. Telefonas: 
MAin 4-6000, extension 37. • ’Pir
madienį jimant penktadienį nuo 10 
A. M. iki 5 P. M. (10-11)

Anelė Rečkaitytė, gimusi 1927, 
duktė J (i ozo, ieškau šavo dėdės, Pet
ro ReČkaUs, s.- Juozo, kuris gimęs 
Useinių apskrityje, netoli Juodaičių, 
Tamošių kaime. Anksčiau jis gy
veno Cleveland, Ohio. Prašau dė
dę arba jį žinančius man pranešti, 
ųž ką būsiu labai dėkinga. Anele 
Rečkaitytė, Šakių rajonas, Plokščių 
paštas, Lithuania, USSR.

i PRANEŠIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1-os kuopos susirinkimas 
i įvyks antradienj, vasario 7 d., 7:30' 
vai. vakare, “Laisvės” salėje, 102Ąp2 
Liberty Avė., Ozone Parke. Visi na
riai kviečiami dalyvauti. Kurių 
duoklės neužmokėtos, malonėkite 
ateiti ir užsimokėti, kad nesusispen- 

į duotumėt. Valdyba (10-11)

PHILADELPHIA, PA.
LLD 10 kuojas mėnesinis susirin

kimas įvyks vasario (Feb.) 10 d., 
svetainėje 1150 N. 4th St. Prasidės 
7:30 vai. vakare. Draugai ir drau
gės, kreipkite daugiau savo dėmesio 
j mūsų kilnios organizacijos kul
tūrinę veiklą ir atsilankykite j su
sirinkimus, nes visuomet turime 
svarbių reikalų aptarti. Valdyba

(10-11)

SOUTH BOSTON, MASS.
Amerikos Lietuvių Piliečių Klu

bas ir LLD 2-ra kuopa rengia ban
ketą, jvyks sekmadienį, vasario 
(Feb.) 12 d., pradžia 1-mą vai. po
piet, Klubo patalpose, 318 West 
Broadway. Kviečiame visus atsi
lankyti. Rengėjai (10-11)

OZONE PARK, N. Y.
LLD 1 kp. susirinkimas įvyks 

vasario 10-tą, 7:30 vai. vak., “Lais
vės” svetainėje. Prašome visus 
narius dalyvauti. Valdyba.

(10-11)

BROCKTON, MASS I

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

G. Shimaitis (9-10)

BROCKTON, MASS.
LLD 6 kuopos mėnesinis susirin

kimas įvyks pirmadienį, vasario 
(Feb.) 6 d., Liet. Taut, namo kam
bariuose, pradžia 7:30 vai. vakarę. 
Visi nariai prašomi būti susirinki
me, ir kurie dar nesate užsimokė
ję savo metinių duoklių, būkite taip 
geri, ateikite ii' 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 įvyks 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, įsitėmykite, kad visais 
kuopdš bbikalais reikia kreiptis pa# 
kuopos pirminihką ■ 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)

Havana. — Karo teismas 
nuteisė šešis amerikiečius 
po 30 metų kalėjimo. Juos 
suėmė, kada jie slaptai at
plaukė į Kubą. Pas juos ra
do ginklų ir amunicijos.




