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KRISLAI
Budeliai.
Suvažiaviman!
Ir banketan!
Raketa i Venerą.
Tarybinio mokslo triumfas.

— Rašo R. Mizara —
Vykdydami belgų koloniza

torių politika, Kongo budeliai 
nužudė tos šalies premjerą 
pjatrife Lumumbą ir jo (tu 
sandarbininkus.

Ir atlikę baisią piktadarys
tę, jie paskelbė, b ū k , girdi, 
Lumumba iš kalėjimo pabė
gęs L.

Padorioji žmonija šito nie
kad niekadėjams nedovanos!

Na, tai sekamą sekmadie
ni, vasario 19 d., laisviečiai 
kooperatyvo akcininkai (šėri- 
ninkai) — su vyks i savo me
tinį suvažiavimą. Tai bus ne
paprastas suvažiavimas: jis 
pasiruoš atžymėti mūsų laik
raščio 50 metų gyvavimo su
kakti, kuri bus balandžio mė
nesio pradžioj!'.

Po suvažiavimo įvyks pui
kus banketas, kurin kviečia
me ne tik šėrininkus, o ir vi
sus gerus žmones.

Jubiliejinis suvažiavimas ir 
banketas įvyks Rusų kultūri
niame centre, Manhattane. 
Adresą rasite skelbime.

Ruošdamiesi dalyvauti su
važiavime, įsivaizduok i m e , 
kaip prieš 50 metų šeši jauni 

v vyrai South Bostone ruošėsi 
pradėti leisti “Laisvę.”

Savo skrumnais centais jie 
pirkinėjo raides, mašinas ir 
visa tai dėstė, ruošė laikraš
čiui spausdinti.

Jie nemiegojo naktimis 
važinėjo po apylinkių mieste
lius, lankėsi pas žmones, pra
šė juos užsisakyti būsimą 
laikraštį. Jie žinojo, jog gera 
pradžia—puse didelio darbo.

Ir pradžia buvo nebloga, 
žmonėms “Keleivis” buvo at
sibodęs, nes jis veidmainiavo.

Kai tik pirmasis “Laisvės” 
numeris pasirodė — ją žmones 
pamilo : ją skaitė, platino, rė
mė taip, kaip šiandien lais- 
viečiai daro!

“Laisvė” nenuvylė pažan
giosios Amerikos lietuvių vi
suomenės, o visuomenė — 
“Laisvės”!

Mes, kuriems tenka būti 
“Laisvės” leidyklos kolekty
ve, tuo labai džiaugiamės!

* Taigi tarybinis mokslas pa
darė dar vieną stebuklą: pa
leido raketą į Venerą, esan
čią .dvidešimt šeši^ milijonų 
mylių tolyje nuo Žemės!

Raketa Venerą pasieks tik 
kada nors gegužės mėnesį.

Svarbu tai, kad tarybiniai 
mokslininkai, būdami ant že
mės, su savo pasiuntiniu su
sišneka !..

Mums, eiliniams žmoneliams, 
tiesiog sunku įsivaizduoti, ką 
visa tai reiškia, kaip visa tai 
padaroma.

Bet mes gerai žinome, jog 
socialistinis mokslas visa tai 
daro mūsų naudai, žmonijos 
gerbūviui.

Visas pasaulis sveikina šį 
tarybinio mokslo triumfą.

Kai tarybiniai mokslininkai 
jau prieš trejetą metų pa
skelbė, kad jie gali paleisti 
ir nutaikyti raketą už kele
to tūkstančių mylių, tai tūli 
amerikiniai “nevierni tamo- 
šiai” sakė: “komunistai tik 
giriasi. ”

% Dabar vienas anglų dien
raštis primena:

—Jeigu rusai gali pataiky
ti į Venerą, esančią už 26,- 
000,000 mylių, tai jiems tik

Tarybų Sąjunga ir Marokas
pasirašė svarbią sutartį

EI?'”'
Rabatas. — Tarybų Są-panas sutiko. Prieš kiek 

jungos prezidentas Brežne-! laiko Maroko karalius Mo
vas pasiūlė Maroko valsty- hammedas užkvietė Chruš- 
bei ekonominę pagalbą, čiovą atsilankyti į Maroko. 
Marokas ją priėmė, nes Chruščiovas pakvietimą 
TSRS nesikiša i šalies vi- priėmė.
daus reikalus ir užsienio Maroko informacijų mi- 
politiką. Inistras Alaouis pareiškė,

Tarybų Sąjunga sutiko į kad pasitarimai buvo drau- 
teikti Maroko valstybei vi- j giški, Maroko ir TSRS plės
sokios technikinės ir eko
nominės pagalbos. Tuo pat 
kartu jau davė keturiolika 
karo lėktuvų “Mig” rū
šies, kam TSRS draugišku- : 
mo ženklą.

TSRS pakvietė Maroko! 
sosto įpėdinį princą Mula- 
jų Hassan a atvykti į Mask
va ir dalyvauti Gegužės 
Pirmosios apeigose. Has-1

Anglija^ Kinija ir 
Jungtinės Valstijos

Londonas. — Pasireiškė 
pasidalinimas užsienio poli
tikoje tarp Anglijos ir 
Jungtinių Valstijų Kinijos 
klausimu. Anglija turi di
plomatinius ryšius su Kini
ja. Jos žmonės reikalauja 
priimti Kiniją į Jungtines 
Tautas.

Anglijos parlamente įvy
ko karštos diskusijos. Dar- 
bietis D. Donnely įnešė re
zoliuciją, kad Anglija rei
kalautų priimti Kiniją į 
Jungtines Tautas. Rezoliu
cija atmesta 25i9 balsais 
prieš 177, bet ir po nubal- 
savimo vėl prasidėjo disku
sijos.
4Kaip žinia, Jungtinės 

Valstijos yra priešingos 
Kinijos įsileidimui.

PROTESTAVO PIETŲ 
KORĖJOS INVALIDAI
Seulas. — Keli tūkstan

čiai buvusių karių, kurie 
buvo sužeisti kare prieš 
Šiaurinę Korėją, susirinko 
sostinėje ir per dvidešimt 
keturias valandas sėdėjo 
prie valdžios rūmų, šimtai 
jų yra be kojų. Jie buvo at
vežti račiukais. Invalidai 
protestavo, kad jie negau
na tos pagalbos, kuri jiems 
buvo žadėta.

Rio de Janeiro. — Armi
jos, laivyno ir orlaivyno ka
rininkai suokalbiauja prieš 
prezidento Quadros vyriau
sybę.

juokas raketa pataikyti bet į 
kurią vietelę ant žemės...

Tikra tiesa! Jos turi ne
pamiršti tie, kurie trokšta ka
ro.

Džiaukimės, kad mes gy
vename tokioje gadynėje, ku
rioje išlaisvinto žmogaus sme
genys ir raumenys atlieka to
kius žygius!

Profesorius Vladimiras Ti- 
makovas, tarybinis mokslinin
kas, sako: raketos į Venerą 
paleidimas—“gražiausias mū
sų gyvenime įvykis!..”

Mokslininkas spėja, kad šis 
žygis gali “nutraukti uždan
gą nuo gyvybės atsiradimo 
paslapčių.”

kultūrinius ryšius. Iš Tary
bų Sąjungos atvyks bale
tas, bus partraukta filmų, 
grupė marokiečių vyks mo
kytis technikos mokslų į 
Maskva.

Maroko randasi šiaur
vakariniame Afrikos kam
pe. Užima 172,104 ketv. 
mylių plotą ir turi 12,000,- 
000 gyventojų.

Lenkijos 1960 metų 
žymūs pasiekimai

Varšuva. — 1960 metais 
Lenkijoje buvo 7,000,000 al- 
ginių darbininkų. Jų algos 
pakilo 29 procentais. Paga
minta 6,680,000 tonų plieno, 
104,400,000 tonų anglies, 
30,000,000,000 kilovatų-va- 
landų elektros jėgos.

Suimta 14,20,000 tonų 
įvairių grūdų, 10,000 tonų 
cukrinių runkelių ir paga
minta 14,500 geležinkelių 
vagonu.

Industrinių gaminių pa
gaminta iki 10 procentų 
daugiau, kaip 195i9 m. Že
mės ūkio produktų taip pat 
daugiau, kaip buvo paga
minta 1959 m.

Ekstra
New Yorkas. — Trečia

dienį, vasario 15 d., kada 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryboje debatavo Kongo 
reikalais, galerijose ir lau
ko pusėje įvyko demonstra
cijos prieš J.T. politiką. Su
sirėmime apie 20 žmonių 
sužeista.

Washingtonas. — Prezi
dentas Kenedis pasiuntė 
pasveikinimą Tarybų Są
jungai proga iššovimo sate
lito linkui Veneros. Spau
dos reporteriams preziden
tas išreiškė vilti, kad JAV 
ir TSRS santykiai pagerės. 
Jis sakė, kad mūsų šalyje 
labai didelis nedarbas.

Rangūnas. — Įvyko de
monstracija prie JAV am
basados. Demonstr antai 
protestavo prieš JAV poli
tiką Konge ir į ambasadą 
mėtė tomatomis.

Rio de Janeiro. — Brazi
lijos vyriausybė išreiškė 
apgailestavimą d ė 1 Lu- 
mumbos nužudymo.

New Yorkas. — Praneš
ta Jungtinėms Tautoms, 
kad Vokiečių Demokratinė 
Respublika, Gana ir Jugo
slavija pripažino A. Gizen- 
gos valdžią.

Nuaudė
vadą P® Lumraobą

Sako: “Planavo nuversti 
albanų liaudies valdžią”

Leopoldville. — Katan-' 
gos provincijos viršininkai 
pranešė, kad Kongo prem
jeras Patrice Lumumba, 
jaunimo reikalų ministras 
Maurice Mpolo _ ir Kongo 
Senato viceprezidentas Jo
seph Okito nužudyti.

New Yorkas. — Jungti
nių Tautų Saugumo Tary
boje sekretorius Dag Ham- 
marskjoldas sakė, kad gau
tas oficialius pranešimas iš 
Kongo, jog P. Lumumba ir. 
du jo artimi veikėjai nužu
dyti. Hammarskjoldas pa
siūlė Jungtinėms Tautoms 
ištirti žmogžudystę.

Valerijus Zorinas, Tary
bų Sąjungos delegatas, pa
reiškė, kad už tą baisią 
žmogžudystę kalti sauvališ- 
ki Kongo viršininkai, Bel
gijos imperialistai ir yra 
atsakomingas Hammarsk
joldas su savo politika. 
Zorinas priminė tą: kiek, 
daug kartų Tarybų Sąjun
ga, kitos socialistinės ša
lys, Afrikos ir Azijos vals
tybės reikalavo Jungtines 
Tautas, kad jos. išlaisvintų 
premjerą Lumumbą ir jo 
ministrus, bet Hammarsk
joldas, ir jį palaiką Vaka
rai, to nepaisė.

Adlai Stevensonas, JAV 
delegatas, sakė, kad žinia 
apie Lumumbos nužudymą 
sukrėtė visus, ju tarpe ir 
Jungtinių Valstijų prezi
dentą Kenedį. Stevensonas 
sakė, kad Jungtinės Tautos 
turėtų imtis žingsnių, ku
rie pastotų kelią kerštui, o 
vestų Kongo prie sandaros.

Saugumo Tarybos nariai 
jautė sukrėtimą. Kad iš
reikšti savo vyriausybių 
nuomonę, tai posėdį atidė
jo, kol jie galės susisiekti 
su savo valdžiomis.

Didelis pavojus Kongo 
respublikoje

Iš didžiųjų šalių sostinių 
ateina žinių, kad visur nu
mato karo pavojų Kongo 
respublikoje.

Kongo yra milžiniška ša
lis. Ji užima 904,760 ketv. 
mylių plotą ir turi 15,000,- 
000 gyventojų. Labai tur
tinga iškasamais minera
lais ir augmenimis. Kongo 
buvo Belgijos imperialistų 
kolonija, bet 1960 metais 
jie buvo priversti suteikti 
šaliai nepriklausomybę. 
Vienok, vieton pasitraukti, 
tai belgai imperialistai, su 
pagalba kitų imperialistų, 
suokalbiavo, šalį suskaldė, 
legališką Lumumbos val
džią areštavo ir prie galios 
pastate Kasavubu-Kolonji- 
Mobuto-Tshombe kliką. Bet 
jiems nepasiduoda Kongo 
gyventojai, todėl nėra cent
ralizuotos valdžios —vienur 
įsigalėjo jie, o kitur —Lu
mumbos šalininkai.

Turtingoje Katanga pro
vincijoje, kur nužudė Lu
mumbą, yra įsigalėjęs 
Tshombe. Rytų provincijo
se sudarė valdžią Lumum
bos pavaduotojąs Antoine 

Gizenga, Kivu provincijo
je yra valdžia A. Kashamu- 
ra, Lumumbos informacijų 
ministro rankose. Kasai ir 
Equator provincijose įsiga
lėję Kasavubu šalininkai. 
Taigi, Kongo šalis yra pasi
dalinus.

Atgarsiai
New Yorkas. .— .“The 

New York Times” redakci
niame rašo, kad yra didelis 
karo pavojus Konge, kuris 
gali įvelti ne vien kitas Af
rikos šalis, bet ir didžiąsias 

f v 

rolas Enver Hoxha. Jis at
žymėjo didelius pasiekimus 

!ir nuolatinį gerėjimą žmo- 
j nių gyvenimo.

Generolas Hoxha sakė, 
valstybes. Ikad prieš kelis

Maskva. — Tarybų Są- kada Jungtinių 
jungos spauda ir 
sako, kad nužudymas Kon-. howeris, tai Albanijoje su-, jų.
go vadų sukrėtė visą civili-’ 
zuotą pasaulį.

New Delhi. — Indijos 
premjeras Nehru reikalau
ja nubausti Lumumbos nu- 
žudytojus.

Budapest. — Rumunų ra
dijas sakė: Kada socialisti
nis pasaulis padarė tokį di
dį mokslinį žygį linkui Ve
neros planetos, tai imperia
listinis pasaulis užsiima 
Afrikos žmonių vadų žudy
mu.

Roma. — Studentai de
monstravo prie Belgijos 
ambasados ir akmenimis iš
daužė langus.

Paryžius. — Laikraštis 
“France-Soir” rašo, k a d 
Lumumbos nužudymas gali 
padegti parako bačką Kon
ge.

Londonas. —Studentai ir 
darbininkai pikietavo Bel
gijos ir Jungtinių Valstijų 
ambasadas, protestuodami 
prieš Lumumbos nužudy
mą.

Rabatas. — Maroko in
formacijų ministras Alao
uis sakė: “Afrikos žmonės 
nenusileis ir kovos už ne
priklausomybę, už kurią 
kovojo L u m u m b a... Lu
mumbos nužudymas pa
tvirtino Jungtinių Tautų 
pozicijos netinkamumą..”

Havana. — Kubos vy
riausybė paskelbė trijų die
nų gedulą dėl Lumumbos 
nužudymo.

Tunis. — Alžyro vyriau
sybė pareiškė: “Jungtinių 
Tautų sekretoriatas ir Va
karų valstybės yra kaltos 
už Lumumbos nužudymą.”

Kainas. — Jungtinė Ara
bų Respublika pripažino 
Kongo Antoine Gizenga vy
riausybę.

Akrą. — Ganos preziden
tas Kwame Nkrumahas sa
ko, kad už Lumumbos nu
žudymą yra atsakomingi 
Jungtinių Tautų viršinin
kai.

Rabatas. — Maroko vy
riausybė sako, kad už Lu
mumbos mirtį yra atsako- 
minga Jungtinių Tautų po
litika.

Colombo. — Ceilono vy
riausybė išreiškė apgailes
tavimą dėl Lumumbos mir
ties. Ji įsakė vėliavas nu
leisti iki pusės stulpo.

Jakarta. — Indonezijos

Tirana. — Albanijos Ko
munistų partijos suvažiavi
me dalyvavo 800 delegatų 
ir broliški delegatai iš 24 
šalių. Tarybų Sąjungos de
legacijos priešakyje buvo 
P. N. Pospelovas, o Kinijos 
—Li Jsien-nienas, premje
ro pavaduotojas.

Partijos suvažiavimui ra
portavo albanų vadas gene-

tus.
Albanija randasi Balka

nų pusiasalyje, prie Adria- 
mėnesius, | tiko jūros. Tai nedidelė ša- 

Valstijų pis, tik 10,630 ketv. mylių 
radijas prezidentu dar buvo Eisen- ploto ii’ 2,000,000 gyvento-

Apie TSRS satelitą 
ir radijo signalus

Maskva. — Profesorius 
Viktoras Bazykinas sako, 
kad tarybinis satelitas sėk
mingai skrenda linkui Ve
neros planetos. Pirm jis ją 
pasieks, turės atlikti apie 
62,000,000 mylių. Kada pa
sieks venerą, tai radio įren
gimas duos žinią į Žemę.

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų mokslininkai 
seka tarybinį satelitą, bet 
radijo signalus jis siunčia 
tada, kada TSRS moksli
ninkai nuo žemės duoda 
jam komandą. Vienok, ka
da jis ir nesiunčia signalų, 
tai JAV karinio laivyno 
įrengimai jaučia satelito 
skridimą.

Londonas. — Tarybų Są
jungos ir Junngtinių. Vals
tijų mokslininkai bendrai 
perėjo virš 1,000 mylių Ant- 
arktikos ploto.

Bogota, Kolumbija. — 
Sprogimų gamykloje įvyk- 
ko sprogimas ir užmušė 9 
žmones.

vyriausybė smerkia Lu
mumbos nužudytojus.

Addis Ababa. — Ekono
mistų konferencijoje dele
gatai atsistojimu pagerbė 
žuvusį Lumumbą ir jo 
draugus.

Lagos. — Nigerijos res
publika pasiuntė protestą 
Jungtinių Tautų sekreto
riui Hammarskjoldui prieš 
jo politiką Kongo respubli
koje.

Tunis. — Įvyko masinės 
demonstracijos prieš Vaka
rų politiką Kongo respub
likoje.

Belgradas. — Virš 30,000 
žmonių demonstravo. Jie 
įmerkė Belgijos imperialis
tus ir Jungtinių Tautų po
litiką Kongo respublikoje.

Varšuva. — Įvyko masi
nės demostracijęs prie Bel
gijos ambasados.

Londonas. — Įvyko de
monstracijos prie Belgijos 
ir JAV ambasadų. Reikala
vo pakarti Lumumbos žu
dikus.

sektas suokalbis nuversti 
liaudies valdžia. Dali suo
kalbininkų suėmė, dalis jų 
pabėgo į užsienį. Suokalbi
ninkams turėjo pagelbėti 
Graikijos ir Jugoslavijos 
dabartinės valdžios ir 
Jungtinių Valstijų šeštasis 
karo laivynas, kuris randa
si Viduržemio jūroje. Gene
rolas Hoxha sakė, kad suo
kalbio patvirtinimui jis tu
ri neginčijamus dokumen

Kemša į kalėjimus 
negrą studentus

Atlanta, Ga. — Georgia 
valstijoje jau virš 100 neg
rų studentų sukimšo į kalė
jimus už tai, kad jie kovo
jo už lygias žmoniškas tei
ses.

Atlantoje uždarė į kalė
jimą 28 negrus studentus, 
kurie valgyklose sėdėjo ir 
reikalavo, kad jiems paduo
tų maisto, kaip baltiesiems. 
Savannah mieste areštavo 
negrus už tai, kad jie nu
ėjo į parką, kuris skiria
mas tik baltiesiems.

Susidaužė lėktuvas ir 
žuvo 72 žmonės

Briuselis. — Atskridęs iš 
New Yorko belgų linijos 
“Sabena” lėktuvas B-705 
susidaužė ir žuvo 72 žmo
nės.

Keliauninkai beveik visi 
buvo amerikiečiai. Jų tarpe 
buvo ir 17 sportininkų, ku
rie vyko į Pragą, kur įvyks 
tarptautinės sportiniu k ų 
varžytinės.

Roma. — Studentai de
monstravo prie Belgijos 
ambasados. Policija areš
tavo 14 žmonių.

Viena. — Jaunuoliai de
monstravo prie Belgijos 
ambasados ir reikalavo bel
gus pasitraukti iš Kongo.

Havana. — Kuba pasiun
tė Jungtinėms Tautoms 
protestą prieš Lumumbos 
nužudymą ir reikalau j a 
Hammarskjoldą tuojau re
zignuoti.

Maskva. — Tarybų Są
junga reikalauja H a m- 
marksjoldą tuojau rezig
nuoti iš J. Tautų sekreto
riaus vietos. Pasiuntė Kon
go žmonėms užuojautą.

Khartoumas. — Sudano 
studentai demonstravo prie 
Jungtinių Valstijų konsu
lato ir smerkė Lumumbos 
žudikus.

Johannesburgas. — Jau
nuoliai demonstravo šauk
dami: “Belgai nužudė Lu
mumbą I”
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Prezidento Kenedžio pasiūlymai 
mūsų sveikatos reikalais

VASARIO 9 DIENĄ Kongresas gavo prezidento 
Kenedžio pasiūlymus Amerikos žmonių sveikatingumo 
pakėlimo-reikalais. Ypač visi laukėme jo programos 
del medicininio aptarnavimo senyvo amžiaus žmonėms 
—žmonėms jau gyvenantiems iš pensijos. O tokių žmo
nių jau yra labai daug. Apie juos buvo nemažai kalbėta 
ir rinkiminėje kampanijoje. Gerai, kad naujasis prezi
dentas nedelsė su savo pasiūlymais.

Prezidento pasiūlymai, aišku, dar nereiškia gata
vai paruoštą bilių. Tai tik pagrindai tokiam biliui. Ne
tenka abejoti, jog toks bilius bus suformuluotas ir pa
tiektas Kongresui svarstyti ateinančiomis keliomis die
nomis. Bet jo turinys jau žinomas.

Kas galima ir reikėtų pasakyti apie prezidento pa
siūlymus? Ar jais galima pilnai pasitenkinti. Ar jie pil
nai atsako gyvenimo poreikiams?

Pirmiausiai: Kas per vieni tie jo pasiūlymai?
Jie yra net šeši:
Pirmas liečia “sveikatos apdrauda seniems žmo

nėms”. Tai bene ir bus svarbiausias punktas. Pagal šį 
prezidento sumanymą, senatvėje sveikatos apdrauda tu
ri tapti dalimi Socialinio Saugumo sistemos. Tam reika
lui turėtų būti pakeltas mokestis į Socialinį Saugumą 
vienu ketvirtadaliu vieno procento. Moka tiek samdyto
jas, tiek darbininkas. Valdžia atskaito iš pelno ir iš algų, 
kaip kad dabar yra daroma su mokestimi dėl lėšų se
natvės pensijoms.

Kiekvienas pensionierius, sulaukęs 65 metų ar dau
giau, patekęs ar pasiųstas į ligoninę, gauna iš valdžios 
fondo padengimą gydymo lėšų per 90 dienų—tik per pir
mąsias devynias dienas pats pasimokėdamas po $10 per 
dieną. Per likusias 81 dieną jau viską pilnai apmoka 
valdžia. • . •

Per sekamas 180 klienų ligonis, jei yra reikalas, go
dosi namie, po prityrusios slaugės priežiūra. Tas jam 
irgi nieko nekaštuoja. Vadinasi, susirgęs žmogus, pasi- 
mokėjęs $90, bus gydomas valdžios lėšomis per 90 die
nų ligoninėje ir paskui per 180 dienų jau paleistas iš li- 

■ goninės.
Negerai, žinoma, kad vis tiek dar ligonis pats turės 

užmokėti $90. Geriau būtų, jeigu jis visiškai nemokamai 
. gautų pilną medicininį aptarnavmą. Taipgi negerai, kad 
ligoninėje buvimo laikas apribotas, taip pat ir paskui 
gydymasis namuose. Turėtų būti visas gydymas per vi
są laiką nemokamas.

Kitas trūkumas. Žmogus nuėjęs i kliniką sveikatos 
ištyrimui bei nustatymui jo ligos, turės pats užsimokėti 
$20. Valdžia apmokės tik tai, kas bus viršaus tų $20. 
Tai irgi, mums atrodo, nereikaligas apsunkinimas ir su- 

. varžymas seno amžiaus žmonėms.
Bet visų svarbiausias šiuose prezidento' pasiūly

muose trūkumas, tai tas, kad jo planas apima tiktai iš 
pensijos gyvenančius žmones. Kaip su tais, kurie nėra 

• pensionieriai, o reikalingi gydymosi. Jų yra milijonai. 
Kodėl jie paliekami “dievo valiai”? Negerai. Visi iki vie
nam senyvi žmonės turėtų būti pilnai aptarnaujami gy
dymu nemokamai.

Kaip sakyta, šitas punktas yra svarbiausias visoje 
prezidento programoje senyvo amžiaus žmonių sveikatos 

’ poreikiais. Gerai tas, kad nereikės, nuėjus bei ptekus į 
ligoninę, įrodyti savo nepajėgumą užsimokėti. Kiekvie
nam bus lygiai prieinamas toks patarnavimas.

Antras prezidento pasiūlymas kalba apie pagerini
mą ir praplėtimą valdžios kaštais įvairių sveikatingumo 
palaikymo įstaigų—namų, prieglaudų, ligoninių ir ft. 
Tam reikalui federalinė valdžia turi paskirti 20 milijo- 

. nų dolerių.
Trečias punktas siejasi su pagerinimu ir padidini

mu sveikatos darbuotojų skaičiaus. Šiandien per maža 
gydytojų, per maža slaugių ir kitokių darbuotojų. Tam 
reikalui prezidentas siūlo iš valdžios iždo šiemet išleisti 
25 milijonus dolerių, o paskui po 75 milijonus dolerių 
kasmet. ;

Ketvirtas punktas yra apie pagerinimą mūsų kūdi
kių ir jaunuolių sveikatos. Net baisu ir pamislyti, kad 
kasmet Amerikoje, sako prezidentas, gimsta 400,000 kū
dikių su dideliais sveikatos trūkumais. Vaikų sveikatin- 

. gurno tyrinėjimui ir gelbėjimui jis siūlo įsteigti valdžio
je prie esamo Nacionalinio sveikatos instituto specialų 
Nacionalį vaikų sveikatos ir žmogaus vystymosi insti
tutą.

Penktas punktas kalba apie paliegėlius, buvusius 
\...kareivius. Jų sveikatos sutvarkymui ir amatiniam lavi-- 

nimui valdžia turi suteikti daugiau lėšų.
šeštas ir paskutinis šios programos punktas pata-> 

,m daugiau dėmesio ir lėšų skirti sveikatos reikalais ty
rinėjimams. Iki šiol, pasak jo, tuo svarbiu klausimu ne
pakankamai buvo federalinės valdžios rūpinamasi,

Tai daugmaž tokiaprezid. Kenedžio programa,siū
loma Kongresui ' dėl apsvarstymo ir priėmimo. Ką pa
giedos Kongresas, gavęs suformuluotą bilių, jau kitas 
klausimas. Reakcinis elementas jau pradeda zurzėti,’ 

. Nacionalinis gydytom susivienijimas, reakcininku vado-

KOVA SU 
KRIMINALISTAIS 

KUNIGAIS
Vienas klerikalų laikraš

tis verkia:
Kubos diktatoriaus Fidel 

Castro režimas užvakar vėl 
puolė katalikų Bažnyčią, 
paskelbus gynybos ministeriui 
Raul Castro, jog katalikų ku
nigai yra veiklūs bombų są
moksle prieš vyriausybę.

Diktatoriaus jaunia u s i a s 
brolis antradienio naktį sakė 
kelių tūkstančių miniai, kad 
kunigas buvęs sučiuptas de
dant bombą prie amunicijos 
sandėlio ir antrasis buvo areš
tuotas prie įsibrovėlių iš Do
minikonų Respublikos.

Tai buvo smarkiausi
puolimai prieš kunigus, Fidėl 
Castro įsibrovus į valdžią, ir 
daugiausiai buvo puolami Is
panijoje gimę kunigai, kurie 
daugumą sudaro Kuboje. Cas
tro režimas teigia, jog jie 
“veikią” pagal ispanų dikta
toriaus Franco įsakymus.

Bet ką su tokiais kuni- 
kr imi nalis tais re vol i u- 
Kubos vyriausybė teį
daryti: juos tik glos-

Jie bus paimti ir

Kolūkiečiai kino kronikoje 
matė gerus šakny pakėlėjus, 
kombainus. Diktoriaus balsas 
užtikrino, jog jie visišaki tin
ka mūsų respublikos sąly
goms. Tad laukiame jų pre
kybos tiekimo bazėse ! Juk 
cukriniai runkeliai — tai gry
nos pajamos, be to, išspaudos, 
lapai, kalkių purvas ir t. t. . .

Einam su brigadininku Vin
cu Šliužu per karvidę. Mel
žia septynios melžėjos. Ir 
tuoj prieš akis iškyla Piktu
pėnų tarybinis 
matėme labai 
jamą melžimo 
sužavėjo visus,
kių agregatų gamyba? 
pirktų daugelis, o ekonominį 
efektą tiesiog sunku įsivaiz
duoti...

Žemės ūkio mechanizaci
ja yra nelengvas ir ne vie
nos dienos darbas. Šis rei
kalas juk siejasi su pramo
ne. Žemės ūkio mašinos ne
iškrinta iš dausų. Jos pa
daromos fabrikuose. Tai
gi, žemės ūkio kėlimas pė
da pėdon eina su pramo
nės kėlimu.

.patartina, nes jiems tai ap
simoka : už keletą dolerių, 
sumokėtų per porą metų, 
galima gauti pensiją visam 
likusiam gyvenimui.”

Iki šiol tos problemos ne
buvo: kunigas buvo kunigu 
ir bažnyčios užlaikomu iki 
mirties. Bet galimas daik
tas, kad ateis laikas, kai 
patiems teks rūpintis duo
nos pluta. Todėl reikia ap
sirūpinti pensija.

T—T

užsi-

gaiš 
cine 
retų 
ty ti ? 
smarkiausiai nubausti.

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO 
MECHANIZACIJOS 

PROBLEMA

ūkis. Ten mes 
patogų kilno- 
aparatą. Jis

O kur gi to
juos

Tarybų Sąjungos Kom-Irik^e 
partijos Centro Komiteto' 
plenume buvo daug kalbė
ta apie žemės ūkio pakėli
mą. Plenumo nutarimai, 
aišku, bus taikomi ii’ Taiy- 
bų Lietuvai.

Ne viskas, žinoma, pri
klauso nuo technikos, bet 
kaip nekalbėsime, be tech
nikos, be mašinų, be įyai- 
rių darbų mechanizacijos 
didelis socialistinio žemės 
ūkio pakėlimas neįmano
mas. O, paši^odū, ’kol . kas, 
Lietuvoje tų' ' moderniškų 
žemės ūkio mašinų dar vis 
labai, labai stokuoja. Tai 
pati svarbiausia problema.

Paimkime labai rimtą 
Kėdainių rajono “Perga
lės” kolūkio pir m in i n k o 
Agr. V. Velikonio nusi

rašo Vil- 
(vasario 5

daug nepa- 
kolūkyje

skundimą. Jis 
niaus “Tiesoje” 
dieną) •

Dar daug, labai 
daryta. Būdamas
penktuoju pirmininku, dažnai 
galvoju, jog ne viskas pri
klausė nuo mano pirmtakų, o 
dabar ne viskas priklauso nuo 
manęs, specialistų. Kai ku
riomis mintimis norisi pasida
linti.

Gal būt, vienas iš opiau
sių klausimų yra dabar mecha- 
nizavimąs. Ekonomiškai silp
nas kolūkis yra iš dalies dėl 
to, kad negali įsigyti naujų 
mašinų. čia ir senos maši
nos nesusidėvi, nuo jų nenu- 
sigręžiama ir per dešimtį me
tų. štai mes puoselėjam iš
gverusį, daug kuro naudojan
tį senutį “Universalą,” nes že
mės beveik 2,000 hektarų, o 
traktoriai -- keturi: 
niai, du vikšriniai, 
čios mašinos dar ne 
padeda mechanizuoti
darbus. Pernai lygioje dirvo
je 50 hektarų plote išaugino
me gerą cukrinių runkelių 
derlių. Perėjome su mašina 
SON-8.8, akėjome tinklinė
mis akėčiomis, įdirbome tar
pueilius traktoriniu kultiva- 
rium KRN-2.8, o reikia mi
nu kasti ir įstrigom. 
dirbo maži, jauni ir

du rati-
Tos pa- 
visiškai 
įvairius

Tada 
seni,, 

žmonės triūsia, šąla, o darbas 
su .peiliu rankoje juda lėtai.

LIETUVIŠKŲ 
REAKCIONIERIŲ 
SUSIRŪPINIMAS

Smetoni n inkų “D i rvai 
nepatinka tai, kas šiais lai
kais vyksta Lotynų Ameri
koje. Girdi, “Tamsus šešė
lis slenka per Pietų Ame- 

Mat, naujasis Bra
zilijos prezidentas Quadros 
žada keisti neišmintingą 
senąją politiką. Prieš kele
tą dienų spaudoje pasirodė 
pranešimas, kad preziden
tas Quadros žada išemsti 
laukan raketierius, pasiva
dinusius Lietuvos, Estijos 
ir Latvijos “amb a s a d o -

• • i) nais.
O Brooklyno “Vienybei” 

atrodo, kad “Brazilija par
davė Lietuvą už kavą.”

Beje,, ‘inūšų ' kaimynas 
Juožas Tysliava jokiu būdu 
nesutinkąs būti mokomas, 
kaip reikia kovoti su ko
munistais. Pliekdamas kai
lį tiems, kurie' bando jį pa
mokyti, Juozas šaukia:

Jie, “atrodo, užmiršo, ar
ba niekad nežinojo, kad se
nosios Amerikos lietuvių 
kartos veikėjai ir jų laik
raščiai, kaip Vienybė ir ki
ti, kovojo su Laisvės ir Vil
nies komunistais dar tada, 
kada Lietuvos valstybės 
rai ir moterys Kaune 
kydavo garbe lankytis 
vietų pasiuntinybėje.”

Bet šis “Vienybės” 
daktoraus tesinimasis
aiškinimasis visiškai, mums 
atrodo, nereikalingas. Mes 
irgi galime paludyti, kad 
jis jau seniai, seniai yra 

priešas visko, 
kas padoru ir pažangu. Jo 
dabartiniai putojimai prieš 
Lietuvą ir Amerikos pa
žangiuosius lietuvius nėra 
naujas dalykas. Mums tie
siog gaila, kad kai kurie 
jo 'kolegos, matyt, jį bando 
padaryti perkrikštu, 
kas iš to neišeis.

vy- 
lai- 
So-

re- 
ir

užkietėjęs

Nie-

PATARIMAS KUNIGAMS
Brooklyno pranciškonų 

“Darbininkas” priėjo labai 
protingos išvados. Jis sa
ko, kad visi lietuviški ku
nigai turėtų įeiti į Sociali
nės Apsaugos sistemą, Ži
noma, reikės šiek tiek pri-: 
mokėti, bet, girdi, “šios rū-i 
šies apdrauda yra labai1- >.

vaujamas, žinoma, pakels lermą. Jam ir tokie nepilni 
ir “nekalti” pasiūlymai reiškia “socializuotą mediciną”, 
kuriai jie visomis keturiomis priešinasi.

Daug kas priklausys nuo pačių žmonių." Reikia di
džiausią spaudimą daryti į Atstovų butą ir Senatą. Rei
kia reikalauti, kad prezidento pasiūlymai būtų papildy
ti ir praplėsti ir kad be delsimo Kongresas priimtų. 
Prezidento Kenedžio sumanymai bus Kongrese pamirš
ti, jeigu mūsų atstovai ten nebus spiriami juos paremti. 
Ypač turėtų tučtuojau veikti visos profesinės sąjungos 
(darbo unijos) ir visos kitos liaudiškos organizacijos. 
Reikalas skubus, reikalas svarbus! ‘ ;.z 1

REIKĖTŲ EITI 
DAUG TOLIAU

Komentuodama preziden
to Kenedžio p r o g r amą, 
“Vilnis” pastebi:

Prezidentas Kennedy pa
siūlė Kongresui pravesti tris 
bilius sumažinimui, “atoslū
gio’’ ir gelbėjimui bedarbiams 
ir mažai uždirbantiems.

Viename jų siūloma padi
dinti bedarbiams kompensaci
jas. Antrame — pagelbėti be
darbių vaikams, taipgi našlių 
vaikams. Tam reikalui siūlo
ma skirti vienas bilijonai ir 
200 milijonų dolerių. Trečia
me Diliuje siūloma pakelti mi
nimum algas iki $1.15, o už 
dviejų metų iki $1.25.

Pakėlimas minimum algos 
duotų $950 milijonų apie trim 
milijonam mažai uždirbančių 
darbininkų.

Atrodo, Kongresas praves 
tuos bilius (įstatymo suma
nymus), bet bus didelių gin
čų.

Suprantama, kuomet tie 
Diliai pagerintų gyvenimą mi
lijonams darbininkų, nedar
bo mažinimui ir “atoslūgio” 
naikinimui reikalinga daugiau 
ko. Reikalingas darbo valan
dų sumažinimas; prekybos su 
kitomis šalimas padidinimas; 
pakėlimas perkamosios jėgos 
darbininkams.

Dėlei to darbininkams 
dar teks sunkiai kovoti.

dar

PRIEŠ REAKCINĘ 
KOLĮCIJĄ KONGRESE

Geležinkeliečių’ b r o 1 i j ų 
(darbo unijų) organas “La
bor” rašo:

Kas liečia energiją, tai nau
jojo prezidento vadovybe 
mums primena “pirmąsias 100 
dienu” Franklino Delano 
Roosevelto 1933 metais. Abu
du vyrai parode panašų grei
to veikimo ir sprendimo bū
dą.

Kas liečia turinį, tačiau, 
Kenedis nepatiekė jokių ra
dikaliai n a u j ų priemonių. 
Tie žygiai, kuriuos jis pada
rė, ir tie pasiūlymai, kuriuos 
jis patiekė, yra tie, kuriuos 
ragino daryti liberalai jau 
paskutiniais keliais mėnesiais, 
net paskutiniais keliais me
tais.

Nežiūrint jo programos po
būdžio švelnumo, jis susidu
ria su aštria kietakaktiška 
konservatorių koalicijos opo
zicija.

Laikraštis numato sun
kią kovą Kongrese su reak
cionieriais.

Kiek 1960 m. pagamino 
pasaulyje aukso

New Yorkas. — Dr. M. 
A. Kritz, First National 
City Banko viršininkas, sa
ko, kad 1960 m. kapitalisti
niame pasaulyje buvo iš
kasta 34,300,000 uncijų auk
so (viena uncija aukso įkai
nuojama $35).

Afrikoje aukso gauta 21,- 
400,000 uncijų. Jungtinėse 
Valstijose tik 17,000,000 un
cijų. Jis mano, kad Tarybų 
Sąjunga per metus gavo 
apie 17,000,000 uncijų auk
so.

1'960 metais Tarybų Są
junga į užsienį išvežė $200,- 
000,000 aukso vertės. Reiš
kia, jos aukso rezervas la
bai smarkiai kyla.

Washingtonas. — Prezi
dentas Kenedis ir Valsty
bės sekretorius Ruskas ta
rėsi Laoso reikalais.

Su pradžia šių metui giją liečiančių klausimų 
ALDLD reikalai klostosi - ------j-i—

labai gražiai. Labai džiu
gu. Kųopų valdybos turė
tų rūpintis, kad visų 
narių duoklės būtų sumo
kėtos už 1961 metus anks
ti. Tai galima padaryti. 
Gerą pavyzdį duoda 133 kp. 
sekretorius A. J. Pranaitis. 
Sausio mėn. jis rašo: “Mie
las drauge, čia prisiunčiu 
čekį už 12 narių. Trys dar 
nepasimokėjo. Žinau, kad 
jie pasimokęs.”

Mažų kuopų sekretoriai 
gali patys tai padaryti — 
išrinkti duokles; gi didelių 
kuopų sekretoriai turėtų 
gauti talkos iš kitų veikėjų.

Knygos daug kainuoja. 
Centro valdyba knygas už
sako pagal pasimokėjusių 
narių skaičių, dar pride
dant bent porą šitmų. Pra
eitais r.iotais abiejų knygų 
pritrūko. Buvo vietų, kur 
visos narinės duoklės už ■ 
1960 metus buvo sumokė-|Yes. 
tos tiktai pradžioje 1961 lum1, 
metų. Lai taip daugiau ne
įvyksta

Naujų narių įrašymas. 
Kur tik dedamos pastangos, 
tai ir rezultatai geri. Los 
Angeles 145 kp. sekretorius 
J. A. Dementis rašo: “Ga
vom tris naujus narius. 
Yra vilties, kad gausim ir 
daugiau. Čia mokesčiai už 
49 narius.” Šalia duoklių 
Draugijos reikalams auko
jo Kari Pečiulis $1, S. F. 
Smitas ir Jonas Peciunas 
po $3. Ačiū!

Chicago j e įvyko ALDLD 
Pirmosios Apskrities kon
ferencija. Apart kitų drau-

S1.)1* x in L*,

konferencijos dalyviai už* 
akcentavo, kad kožnas $ia- 
rys šiais metais gautų bent 
po viena naują narį į drau
giją. Tuojau po to pažado 
vienas iš delegatų prirašė 
ten pat tris ’naujus narius. 
J. M. Kaminskas, 19 kuo
pos sekretorius, prisiuntė 
duokles už 8 naujus na
rius.

Gerai darbuojasi mūsų 
kuopos Floridoje. Kada 
šiaurryčiuose draugai ko
voja su sniegu, floridiečiai 
ruošia piknikus, įrašo nau- 
jų narių, gausiai paremia 
mūsų spaudą ir draugijos 
reikalus.

Kanadoje kuopų veikimas 
buvo kiek sulėtėjęs. Su 
pradžia metų Montrealio 
kuopa padarė rimtą anali
zę praeitų metų įvykių. 
Kultūros srityje kanadie
čiai džiaugiasi gerai pra- 

‘Liaudies balso” va- 
Jie taipgi davė gerą 

para m ą kitų laikrašči^ 
vajuose.

Geras reiškinys tenka pa
stebėti, tai kuopų susirin
kimuose d i s k u s a v i m a s 
draugijos išleistų knygų ir 
spaudos reikalų. Kuopos 
susirinkimuose turi būti 
vieta apkalbėjimui laikraš
čių turinio ir finansavimo. 
Jeigu imsime plačiau gilin
tis į visuomeninius klausi
mus, susirinkimai bus įdo-v. 
mūs, skaitlingesni, ir gau
si m e daugiau narių j 
ALDLD eiles.

K. Petrikienė, 
ALDLD pirm.

Atsakau į klausimus
—Noriu važiuoti į Lietu

vą pasižiūrėti: ką jūs man 
patarsite ten daugiausiai 
pamatyti?
i • Viską! ,; Nuyykus. < Lietui 
von, as žiūrėjau j visas' pu
ses: stebėjau žmones, ste
bėjau miestus, stebėjau kai
mą. Viskas ten įdomu dėl 
to, kad kuriasi naujas gy
venimas, skirtingas nuo to, 
kokį mes čia turime—soci
alistinis gyvenimas.

Reikia visa tai stebėti ir į 
suprasti. Jei abiem akim 
žiūrėsite, pamatysite milži
nišką pažangą, jau padary
ta ir daromą musų gimto
joje žemėje. Pamatysite dar 
ir’ atsilikimo, senovės, nes 
per tokį trumpą palygin
ti laiką, kokį gyvavo Ta-' 
rybų Lietuva, jokiu kodu j trQkumu Rurje pareina ne 
nebuvo galima viską, kas , .;

“pakutes” už tai griešnin- 
kui neuždeda.

Kai jūs susitiksite su 
Lietuvos žmonėmis, sakysi
me, kaime, pamatęs kolū- 
^ky.jci trūkumus, pasakyki^ 
apie* Mas pir m i n i n k u i. 
Duokite jam patarimus, jei 
pats apie tuos dalykus nu
simanote, kaip geriau, jūsų 
nuomone, kolūkius tvarky
ti.

Kai jūs būsite pas gi- 
j mines, pamatę ten kai ką 
i netvarkoje, ne taip, kaip 
turėtų būti, jeigu tie trū
kumai pareina iš jūsų gi
miniečių apsileidimo, patar
kite, kaip juos pašalinti. 
Už apsileidimą, pakritikuo
kite. Pamatysite, tai jiems

Yra ir tokiu Lietuvoje

žalinga, negera,. kas v per 
šimtus metų palikta išnau
dotojiškų klasių, pašalinti. 
Bet yra šalinama ir bus 
pašalinta.

Tik neieškokite Lietuvos 
viešbučių lubose skylių, ko
kių ieškojo tūla moteriškė 
iš Rochesterio, kai ji per
eitais metais Lietuvoje bu
vo; pranciškonai jai įkal
bėjo, būk tokios skylės lu
bose esančios., kad valdžia 
girdėtų, ką žmonės kalba; 
tai pranciškonų išgalvota 
pasaka.

Būkite atviras: kas, jū
sų nuomone, Lietuvoje ne
gera, pasakykite Lietuvos 
žmonėms. Nedarykite, kaip 
padarė tūlas Jokūbas iš 
Brooklyno-: pabuvęs Lietu
voje dvi dienas, jis ten vis
ką, ką matė, gyrė. O kai 
sugrįžo į Ameriką, tai pa
skelbė: visi Lietuvos žmo
nės girti ir apdriskę; jie 
nekalbą, kadangi lietuviš
kai kalbėti bijosi, o rusiš
kai — nemoką...

Žinau, tokiais melais jis 
nieko neįtikina, 
bas laikosi savo
Jis taip galvoja: pameluo
siu, paskui išsispaviedosiu, 
ir kunigas man duos išriši
mą. O, žinote, kunigai už 
tokius melus išrišimą leng
vai duoda, net ir jokios

bet Jokū- 
ir gana!

iš atskirų žmonių apsilei
dimo ar nenoro juos šalin
ti, bet pareina iš bendros 
šalies padėties. Sakysime, 
miestuose jaučiama gyve
namų jų namų stoka, nors 
gyvenamieji namai visur 
statomi. Stoka pasireiškia 
iš to, kad šalis karo metu 
buvo baisiai apgriauta, ką^l 
nespėjama taip greit naujų 
namų pristatyti. Pasaky
kite Lietuvos žmonėms, kad 
ir pas mus, Amerikoje, kur 
karo metu nė viena fašis
tų bomba nenukrito, gyve
namųjų namų miestuose 
dar jaučiama didelė stoka.

Sakau: jei važiuosite į 
Lietuvą pasisvečiuoti, va
žiuokite atdaromis akimis. 
Supraskite, kad Lietuvą 
valdo patys darbo žmonės, 
ir viskas ten daroma, kad 
iuo greičiau visų darbo 
žmonių buitis būtų pakel
ta i aukščiausią lygį.

Rojus Mizara

400.,000,000 TONŲ 
IŠKASTA ANGLIES
1960 metais Jungtinėse 

Valstijose kietos ir minkš
tos anglies iškasta virš 400 
milijonų tonų. Anglies klo
dai žymiai mažėja, ypatin
gai jau baigiasi kietgįi 
anglis. *

2 p.-Laisvč (Liberty)—■ Penki., vasario (Feb.) 17, 1961
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Buenos Aires žmones
Nežinau, kaip provincijų 

miesteliuose ir ūkiuose, bet 
* čia, Buenos Aires mieste, 

žmonių gyvenimo lygis ne
pavydėtinas. Algos žemos, 
gyvenimo reikmenų kainos 
aukštos, didelė kamšalynė. 
Kaip visose kapitalistinėse 
šalyse, taip ir čia, peso ver
tė priklauso nuo biržos. 
Kasdien keičiasi. Šiandien 
Už dolerį mokėsi 83 pesus, o 
ryto j gal bus 90.

Kainos kyla sulyg peso 
verte. Algos ne. Viduti
niškai darbininkas gauna 
250 pesų į dieną. Kartą 
vidutiniškai pavalgyti — 60 
pesų. Automobilis, Chev
rolet Sedan, 2,000,000 pe
sų. Matote, mašina Chev
rolet čia kainuoja virš 20,- 
000 amerikoniškų dolerių. 
Darbo žmogus negali nė 
sapnuoti apie automobili, 
kad ir 30 metų senumo mo
delį. Jam reikia rimtai su
sirūpinti, kad tik palaikius
gyvybę kūne.

Čia ekonomija taip sutri
kus, kad negalima visai pa
lyginti argentiniečio darbi
ninko gyvenimo lygio su 
šiauramerikiečio. Argenti
niečio keletą kartų žemes
nis.

Čia žmonės, didžiumoje, 
baltieji; juodveidižų mažai. 
Čia mišinys europiečių: di
džiumoje italai, ispanai ir j 
vokiečiai. Ir lietuvių pri- 
skaitoma apie 20,000. Ra
sinės ar tautinės diskrimi-| 
nacijos nesimato, žmonės 
įvairių pažiūrų ir tikybų, 
bet didžiumoje katalikų ti
kyba. j

Argentina karo stovyje.
Tas leidžia valdžiai nesi-, 
skaityti su konstitucija ir 
šalies civiliniais įstatymais.! 
Militaristai diktuoja net ir 
pačiam prezidentui Fron- 
diziui. Jie smaugia darbo 
žmonių kovą ir veiklą už:

šviesesni rytojų. Dažnai 
laikraščių antraštės mirga 
apie sukilimų nuslopini
mus, areštus ir sušaudy
mus. Nepakenčiamos gy
venimo sąlygos stumia žmo
nes į kovą už būvį. Ka
riški teismai už tai žiau
riai baudžia.

VISUR PILNA 
LOZUNGŲ

Čia labai išplitę nelega- 
liškos reklamos. Jos mato
mos ant sienų, tvorų, var
tų ir kur tik pakliūva. Di
džiumoje piešiama kūjis su 
pjautuvu ir obalsis “Vota 
para Partida Comunista.” 
Daug yra ir su obalsiais 
“Vota blanko — Percn vu- 
elvo.” Kai kur matosi “Vo
ta Partida Socialistą.” Ir 
taip toliau.- Retkar č i a i s 
matosi net ir zakristijonų
užteplįota juodomis raidė
mis ant jau ten esančių 
reklamų • •'“Gran Mission. 
Christo' Salvo.” Taip Bu
enos Aires ir mirga šiais ir 
panašiais obalsiais.

Policija gaudo tuos rek- 
lamatorius ir, jei sugauna, 
baudžia. Bet ką tu padary
si prieš milijonus. Bando
ma nutrinti tuos visus skel
bimus, bet į nutrintųjų vie
tą kas lytą šimtai ir tūks
tančiai naujų atsiranda. 
Jie veržiasi iš milijonų šir
džių, trokštančių pakenčia- 
mesnių gyvenimo sąlygų.

Kiekvienas šaukiasi prie 
savojo geradėjo. Bet iki šiol 
jų šauksmai lieka aidu gi
rioje. Laikui bėgant, dar
bo žmonės, supran t a m a , 
pažins savo drauga ir prie
šą. Gal tik tuomet išbris 
iš ignorancijos ir prietarų 
pelkynų. Reikia mokytis.

APIE LIETUVIUS
Iš spėjamo 20-ies tūks

tančių Argentinos lietuvių

skaičiaus apie pusę jų gy
vena Buenos Aires mieste. 
Kiek teko išsikalbėti, di
džiuma jų čion iš Lietuvos 
atkeliavę apie prieš 30 me
tų, Smetonai valdant Lietu
va. Yra čia ir dipukų, bet 
didžiuma jų nesutapo su 
anksčiau atvykusiais, ir 
kuri e gale j o, spruko i 
Jungtines Amerikos Vals
tijas.

Kaip brėkštant XX am
žiui šiaurinės Ame r i k o s 
lietuviams, pabėgusiems iš 
Lietuvos nuo carizmo tiro
nijos, taip ir Argentinos 
lietuviams, pabėgusiems iš 
smetoninės Lietuvos, teko 
patirti nedarbo, vargo, ba
do ir persekiojimų.

Bet lietuviai savo įgim
to būdo bruožų, darbštumo, 
ištvermės ir jautrumo—ne
paliko užjūryje. Kaip tas 
šimtametis ąžuolas, lietu
vis atsparus gyvenimo aud-

Įroms. Jis grūdinosi ir su
leido šaknis į šios šalies že
mę. Jis ir čia pralenkia 
kad ir daug skaitlingesnius 
kitataučius. Čia yra daug 
pusėtinai pasiturinčių lie
tuvių. Jaunojoje kartoje 
randasi daug ir mokslus 
baigusių, įvairių profesio
nalų. Kultūros srityje lie
tuviai irgi veiklūs. Nežiū
rint. kad čia yra ir parapi
ja, jie čia turi ir Argenti
nos Lietuvių Susivienijimą, 
ir Villa Lugano Lietuviu 
Centrą, ir nepaskutinėje 
vietoje — Lietuvių Kultū
ros Centrą. Anksčiau pas
tarasis buvęs skaitlingiau
sias ir veikliausias. Ta
čiau, reakcijai siaučiant, jo 
buitis pasunkėjusi.

YRA IŠDAVIKŲ IR 
PARSIDAVĖLIŲ

Bet politinėje veikloje lie
tuviai, atrodo, negali pasi
didžiuoti. Jie dar neišmo
ko gerbti viens kito įsitiki-

Antano Sniečkaus pranešimas apie 
T arybų Lietuvos žemes ūkio padėtį

Iš LIETUVOS KOMPARTIJOS CK PIRMOJO minta po 750 centnerių pie-
SEKRETORIAUS A. SNIEČKAUS KALBOS 

TSKP CK SAUSIO PLENUME
Pradėdamas savo prane

šimą A. Sniečkus sako apie 
n e p a p r astai svarbią šio 
TSKP CK Plenumo reikš
mę kovojant už visokerio
pą socialistinio žemės ūkio 
gamybinių jėgų kėlimą, už 
tolesni žemės ūkio produk-l 
tų gamybos didinimą.

Įvykdžius labai reikšmin
gas politines ir organizaci
nes TSKP CK priemones, 
kurias numatė TSKP CK 
rugsėjo Plenumas

skaičius atitinka septynme
čio plano rodiklių lygį. Gy
vulių skaičius didinamas 
beveik ištisai didinant kol
ūkių ir tarybinių ūkių ban
dą. Be to, pernai visuome
ninių gyvulių skaičius pa
didėjo taip: galvijų — 17, 
karvių — 12, kiaulių — 
24 procentais. Iki 1961 m. 
sausio 1 dienos kolūkiuose 
ir tarybiniuose ūkiuose 
šimtui hektarų žemės ūkio

(1953 naudmenų yra po 9 kar
inėtais), ir vėlesnius parti
jos bei vyriausybės nutari
mus, Lietuvos žemės ūkis 
žengė aiškų žingsnį pir- 
pirmyn.

Laimėjimas
Per pastaruosius penke

rius metus respublikos kol
ūkiuose ir tarybiniuose 
ūkiuose gamyba vidutiniš
kai per metus padidėjo: 
mėsos — 23 ir pieno—28 
procentais. Valstybinės mė
sos paruošos iš viso per 
tuos pačius metus padidėjo 
nuo 54 tūkstančių tonų iki 
189 tūkstančių tonų, o pie
no — nuo 286 tūkstančių 
tonų iki 704 tūkstančių to- 
nų.

Pranešėjas pažymi, kad 
1960 metai buvo tolesnio 
gyvulininkystės produktų 
gamybos didinimo metai. 
Pernai šimtui hektarų že
mės ūkio naudmenų visų 
kategorijų ūkiuose paga
minta 82 centneriai mėsos 
ir 465 centneriai pieno. Pa
lyginti su 1959 metais vals
tybei pard uotą daugiau: 
mėsos—35 tūkstančiais to
nų ir pieno — 64 tūkstan
čiais tonų.

Mėsos gamybos ir paruo
šų didinimas derinamas su 
tolesniu gyvulių skaičiaus 
didinimu respublikoje. Jų

i ves.
Tuo būdu, sako Lietuvos 

kompartijojs pirmasis sek
retorius, respublikoje padė
ti pagrindai gyvulininkys
tės produkcijai toliau di
dinti. Jis pažymi, kad re
zultatai, kuriuos pastarai
siais metais pasiekė Lietu
vos TSR žemės ūkis, turi 
ne tik ekonominę, bet ir 
politinę reikšmę.

Sėkmingos socialistinio 
žemės ūkio vystymasis pas
taraisiais metais visiškai 
demaskavo darbo žmonių 
tarpe visą antikolūkinės 
oropagandos apgaulingumą 
ir menkumą. Nė vienas do
ras žmogus, net ir tas, ku
ris praeity idealizavo indi
vidualų • valstiečių ūkį, ne
gali nematyti, kad tik soci
alizmas, tik kolūkinė san
tvarka išvedė Lietuvos že
mės ūkį į tikrą kilimo ke
lią, sudarė visas sąlygas 
kolūkinės valstietijos ma
terialinei gerovei ir kultū
rai be paliovos kilti.

Atsižymėjusieji ūkiai 
ir darbuotojai

A. Sniečkus pamini pir
maujančius kolūkius ir ta
rybinius ūkius, tokius kaip 
Kauno rajono “Gintaro” 
kolūkį, kuriame kiekvie
nam šimtui hektarų paga-

no ir po 202 centnerius mė
sos. 1960 metais 156 Lie
tuvos TSR kolūkiečiai šim
tui hektarų žemės ūkio 
naudmenų pagamino nuo 
300 iki 1,000 centnerių pie
no, o 17 kolūkų — po 100 
ir daugiau centnerių gyvojo 
svorio mėsos. Jis kalba 
apie žmones, puikius dar
buotojus, kurie pasiekė di
delių laimėjimų vystant 
respublikos žemės ūki. Tai 
Švenčionių rajono Cirkliš- 
kio tarybinio ūkio kiaulių 
šėrėją Socialistinio Darbo 
Didvyrė Ona Bagdonaitė,
Kuršėnų rajono Kuršėnų 
tarybinio ūkio kiaulių šėrė
jas Jonas Šimelis, Pandė
lio rajono “Pušyno” kolū
kio veršininkė Matilda Va
liulienė ir daugelis kitų.

Pirmaujančių rajonų, ta
rybinių ūkių, kolūkių ir že
mės ūkio pirmūnų pasiekti 
laimėjimai rodo, kad res
publika galėjo pasiekti ge
resnius gyvulini n k y s t ė s 
produktų gamybos rodik
lius. O mes jų nepasiekė
me, sako A. Sniečkus, kad 
tam tikra prasme pasiten-’ 
kinome esama padėtimi, ■ 
apie ką teisingai savo teze-'| 
se kalbėjo N. Chruščiovas.

Kova su trūkumais
i

Respublika būtų galėjusi 
pasiekti didesnių rezultatų, 
gamindama gyvulininkystės 
produktus, jei būtų geriau 
organizuota bandos repro
dukcija, visiškai likviduo
tas prieauglio, ypač parše
lių kritimas, jeigu kolū
kiuose ir tary b i n i u o s e 
ūkiuose nebūtų didelių nuo
stolių realizuojant neįmitu
sius gyvulius ir jauną prie
auglį.

Kad trūkumai gyvulinin
kystės produktų gamyboje 
būtų pašalinti, skiriamas 
ypatingas dėmesys. Geri
namos gyvulių laikymo ir

nimų. Pasaulinėje politiko
je jie pasidalinę i sroves ir 
pešasi kaip širšės už jau se
niai iškorinėtą medaus žie
delį. Kad pasigerinus vie
tiniams valdinink ė 1 i a m s 
ir pasipelnius, atsiranda vi
sokių šunuodegiautojų ir 
skundėjų. Už 30 sidabrinių 
nekurie visuomet pasirengę 
parduoti savo tautietį lie
tuvį. Tas, suprantama, že
mina vardą ne tik tų pačių 
išdavikų ir plepalių, bet ir 
visų lietuvių vardą svetim
taučių akyse.

Tokių randasi ne tik Ar
gentinoj, bet ir visam pa
sauly. Jie pamiršta tą ne
pakeičiamą faktą, kad Lie
tuva buvo ir pasiliks, anot 
Lietuves poeto dainos:
Kur bėga šeupė, kur Nemunas teka, 
Ten mūsų tėvynė brangi Lietuva.

Philadelphia, Pa

Bet buvo tokių glušų, ku
rie ieškojo po pasaulį lyri
nių plotų, kur lietuvius no
rėjo ušgabenti iš dabarti
nės Lietuvos ir apgyven
dinti tropikos gyvatynuose. 
Vargų, kančių ir karo ug
nies sūkuriuose tie žmonės 
paliko Lietuvą, lyg žiurkės, 
bėgdamos nuo skęstančio 
laivo,, gelbėdamos savo mi- 
zemus kailius’. Tačiau tas 
laivas nenuskendo. Lietu
vos žmonės, kurie perkentė 
karą, badą ir marą, prikė
lė mūsų gimtinę iš karo 
griuvėsių. O nekurie iš mū
sų dabar bandom padiktuo
ti, kaip tas valstybinis lai
vas turi būti vairuojamas. 
Ką gi mes čia, iš savo šaltų 
lizdelių, galime patarti 
tiems veteranams, praga
riškoje ugnyje užsigrūdi
nusiems, kaip reikia Lietu
vą valdyti? Gaila, labai'sos” kolektyvo vardu karš- 
gaila, kad tarpe mūsų dar' 
randasi tokių žioplių.

1960-1-25

LLD 10 kuopos Susirin
kimas, įvykęs vasario 10 d., 
narių skaičiumi nebuvo di
delis, bet dalykai diskusuo- 
ti su geru ūpo pakilimu. 
Blogas oras, sniegas narių 
skaičių sulaikė nuo atsi
lankymo.

Padaryta peržvalga pir
miau priklausiusių narių 
10-tai kuopai. Draugai pa
siskirstė užsilikusius su 
mokestimis aplankyti su 
pakvietimu prie apšvietos 
organizacijos. Yra geras 
skaičius pirmiau priklau
siusių bet dėl tik jiem ži
nomų priežasčių dabar ne
priklauso.

Kuopos metinį raportą 
pateikė drg. J. Kazlauskas. I mūsų gyvenimą, organiza- 
Pereitais metais buvo su
ruošta keturi parengimai. 
Įdėta darbo prisirengimui 
prie LLD seimo, kuris įvy
ko mūsų mieste.- Kuopos 
vardu užrašyta dvi “Vil
nies” ir dvi “Laisvės” pre
numeratos į Lietuvą. Pa
sveikinta LLD suvažiavi
mas su $20, paaukota “Lais
vei” 50 metų proga $50. Su
ruoštas busu vykimas į Bal
timore, į “Laisvės” naudai, 
pikniką. Susirinkimai įvyko 
8 per metus laiko. Kuopa 
paaugo trimis nariais. Už 
šiuos metus pasimokėjo 16 
narių.

Susirinkime skait y t a s 
padėkos laiškas nuo “Pane
vėžio “Tiesos” redaktoriaus 
už užsakymą jiems “Lais
vės”, kurią jie gauną. Laiš
ke sakoma: “Panevėžio tie-

tai dėkoju Filadelfijos
LLD 10-tai kuopai, užpre- 

Bevardis numeravusiai mūsų redak
cijos vardu ‘Laisvę’. Mini-

šėrimo sąlygos, gerinamos 
gyvulių veislinės savybės, 
didinamas jų produktyvu
mas. Kiekviename rajone 
įsteigta veislininkystės ir 
dirbtinio apsėklinimo sto
tis. 1961 metais į šias 
stotis bus atvežti riebia- 
pienės veislės buliai iš aka
deminės Lysenkos bando
mosios fermos.

A. Sniečkus pasakoja 
apie darbą, kuris atlieka
mas respublikoje keliant 
žemdirbystės kultūrą, didi
nant žemės ūkio kultūrų 
derlingumą.

Praėjusių metų derliui 
atsiliepė nepaprastai blogos 
oro sąlygos, dėl kurių žuvo 
dalis žiemkenčių. Dėl to 
1960 metais bendrasis grū
dinių kultūrų derlius su
mažėjo palyginti su 1959 
metais, nors pagal sėjos 
darbų kokybę ir trąšų kie
kį visiškai pagrįstai buvo 
galima laukti, kad grūdų 
gamyba žymiai padidės.

Mūsų pastangos
Remdamiesi moki i š k a i 

pagrįsta žemdirbystės sis
tema, kuri paruošta pagal 
tris respublikos gamtines- 
ekonomines zonas, kolūkiai 
ir tarybiniai ūkiai tobuli
na pasėlių plotų struktūrą, 
įdiegia sėjomainas, siste
mingai mažina grynuosius 
pūdymus, vis geriau įdirba 
žemę. Respublikoje dau
giau kaupiama ir naudoja
ma vietinių organinių trą
šų. Per artimiausius 2-3 
metus organinių trąšų bus 
sunaudota maždaug dvigu
bai daugiau.

Pastaraisiais metais žy
miai pagerintas sėklinin
kystės darbas. Pernai 87 
procentai grūdinių kultūrų 
pasėlių buvo pasėta veisli
nėmis sėklomis,, o žiemken
čių 1961 metų derliui to
kiomis sėklomis pasėta 98 
procentai.

Per dvejus septynmečio 
metus pasėlių plotai padi
dėjo 157 tūkstančiais hek
tarų. Iki septynmečio pa-

baigos, o gal būt ir anks
čiau pasėlių plotai bus 
padidinti dar 343 tūkstan
čiais hektarų. Padidinus 
pasėlių plotus, pakėlus der
lingumą. bus galima arti
miausiais metais smarkiai 
padidinti grūdų gamybą.

Žymiai bus išplėsti ir ku
kurūzų pasėlių plotai, vis 
labiau bus mechanizuoja
mas jų auginimas.

A. Sniečkus toliau kalba 
apie kitų žemės ūkio kul
tūrų auginimą respubliko
je, skyrium imant apie cuk
rinius runkelius, bulves. N. 
C h r u š č i o vas klausia jį, 
koks Lietuvoje gaunamas 
cukrinių runkelių derlius. 
“Mažoka,” pažymi jis, kai 
A. Sniečkus pamini skai
čių: 1960 metais buvo 140 
centnerių.

Derlingumui, ypač grū
dinių kultūrų derlingumui 
kelti Lietuvos TSR Sąlygo
mis lemiamą reikšmę turi 
melioravimas.

žemes sausinimas
Melioravimo darbai res

publikoje pastaraisiais me
tais vykdomi dideliu mastu.

J eigų septynmečio me
tais žemės bus nusausina
mos rekalinga apimtimi, 
tai grūdų ir kitų žemės 
ūkio kultūrų derlingumas 
bei bendri derliai turi iki 
1965 metų padidėti dau
giau, negu dvigubai. At
eityje, kai visos pelkėtos 
ir pernelyg drėgnos žemės 
bus nusausintos, galima ti
kėtis gauti vidutiniško pa
stovumo grūdinių kultūrų 
derlius po 26-28 centnerius 
iš hektaro.

A. Sniečkus pasakoja 
apie mineralinių trąšų pra
monės vystymą, skyrium 
imant Kėdainių superfos
fato fabriko statybą. Jis 
sako, kad dar respublikai 
trūksta traktorių, nors įve- 
žant mašinas, pastarai
siais metais kiek paspartė
jo pagrindiniai žemės ūkio 
darbai. Ne visiškai dar iš-
spręsti k 1 a u s i m ai, kaip 
kompleksiškai mechanizuo-

«»

mą laikraštį jau gauname.
“Leiskite palinkėti vi

siems filadelfiečiams lietu
viams daug sveikatos, lai
mės ir sėkmės jų gyvenime 
bei darbe. Su karštais pa
nevėžiečių linkėjimais, A. 
Dagelis, “Panevėžio tiesos” 
redaktorius.”

Šį trumpą laiškutį pa
skelbiu, kad Philadelphijos 
lietuviai žinotų, kad LLD 
10-ta kuopa padarė gerą 
žingsnį užsakydama 
“Laisves” ir dvi 
ne pavieniams,
ei joms bei kolūkių skaityk
loms. Mūsų broliai bei se
sutes, skaitydami mūsų 
laikraščius, sužinos, apie

dvi 
“Vilnis” 

bet redak-

planai šaukimui Įtaisus pa
gerinti, kad padykėliai ne
galėtų taip lengvai ugnia
gesius pašaukti.

Per lapkritį, gruodį ir 
sausio mėnesius Pennsylva
nijos 
skaičius pakilo 123,000, ir 
dabartiniu laiku bedarbiu 
esą. 504,000. Mainų ir plie
no industrijos yra blogame 
stovyje.

Na, jau ir prezidento Ke
nedžio maisto stampos duo
damos. Už štampas gauna 
maisto mėnesiui. Mėnesiui 
pasibaigus, jeigu vis nedir
bi, bus suteikta daugiau.

ir

valstijoje bedarbių

Valstijos gubernatorius 
Lawrence sako, jeigu fede
rate valdžia neįves įstaty
mo $1.25 valandai, tai vals
tijos sostinėje. Harrisburge 
bus daromi žingsniai pra
vesti įstatymą $1.25 valan
dai. Darbas sunkus, nes 

: opozicija šiam įstatymui

cijų veikimą. Tad tu, broli 
ar sesute, kuris seniau pri- 
klausiai LLD 10 kuopai, 
grįžk prie tų, kurie pri
klauso. Gi tie, kurie nepri- i 
klausote, prisidėkite prie 
anšvietos organizac i j o s. 
Philadelphiioi lietuviai 
skaitlingi. Narių turi 1__
daugiau.

Federate valdžia pakėlė kompanijas ir 44 iu parei- 
gazolinui taksus. Pennsvl- arti dviejų
vanijos valstija pridėjo du i miliionų doleriu ir 7 parei- 
centus. Tad valstijos auto-! gūnus^po^ 30 .dienų kalėji- 
mobilių vairuotojai šiais 
metais sulaukė 7 centų ga
lionui taksų.

Valstijos tėvai sako, kad 
pinigai reikalingi kebų tai- f°ius- 
symui. Piliečių ir spaudos 
protestai prieš pakėlimą 
taksų nepagelbėjo.

Pereitais metais neteisiu-!10S . \ N.ew Jersey valstiją, 
gų ugniagesių iššaukimų Susisiekimas nebuvo geias, 
ivyko virš penkių tūkstan- i užėmė laiko. Bet pastačius 
čių arba 14 kiekviena die-Įeitus Beniamin 
na. Sakoma, bus daromi i1’ W.alt M hitman
v_______________ metais pervažiavo

bilių į abi puses

Teisėjas J. Cullen Ganey 
būt skaudos h’ piliečių giria- 

riamas. Jam suteikiama pa
garba, kad jis nubaudė 29

mo. Nuteistieji apeliavo, 
bet iu nra.švmas atmestas.

: Elektros komnanijos pasi
pelnė apiplėšdamos varto-

Buvo laikai, kuomet per 
j Delaware upe kursavo kel- 
! tai iš Pennsylvanijos valsti-

iššaukimu: ^usistekimas nebuvo geras, . I V . .1 TA , « V.
Franklin 
pereitais 
automo- 
daugiau

ti grūdinių ir kitų kultūrų 
auginimą.

Žemes ūkio mechanizacija
Respublikos pramonė di

dina kai kurių žemės ūkio 
mašinų ir atsarginių dalių 
gamybą. Tačiau Lietuvos 
TSR neaprūpinama arba 
nepilnai aprūpinama kai 
kuriomis žemės ūkio maši
nomis. Tam tikrą dalį to
kiu mašinų bei įrengimų 
gali pagaminti Lietuvos 
administracinio ekonominio 
rajono įmonės.

Toliau A. Sniečkus perei
na prie klausimų dėl toles
nio žemės ūkio artelių vi
suomeninio ūkio stiprini
mo.

Negalutiniais duomeni
mis, bendroji pinigais iš
reikšta produkcija ir pini
ginės kolūkų p a j a m o s 
(skaičiuojant šimtui hektarų 
žemės ūkio naudmenų) per 
pirmuosius dvejus septyn
mečio metus padidėjo 1:4 
karto. Pastebimai padidė
jo tarybinių ūkių vaidmuo. 
Per tuos pat metus visuo
meniniame ūkyje mėsos ga
myba padidėjo 1.8 karto, o 
pieno — 1.5 karto. Lygi
namasis socialistinio visuo
meninio ūkio svoris šių 
produktų paruošose sudaro 
70 procentų. Tačiau tai jo
kiu būdu, pareiškia Lietu
vos kompartijos CK pirma
sis sekretorius, negali mū
sų patenkinti.

Apie vienkiemius
Lietuvos sąlygomis rim

ta kliūtis visuomeniniam 
ūkiui toliau kelti, ekonomi
kai ir kultūrai kaime vys
tyti yra kolūkiečių gyveni
mas vienkiemiuose. Pasta
raisiais metais iš vienkie
mių į gyvenvietes persikėlė 
26 tūkstančiai kiemų. 
1961-1965 metais numato
ma perkelti dar 90 tūks
tančių kiemų.

Svarbią reikšmę turi or
ganizatorinis darbas kaime.

(Tąsa 4-tame pusi.)

negu 43 milijonai.

Sniegui užklojus žemę, 
paukščiai neteko maisto. 
Zuikiai šalia miestų ateina 
prie namų durų ieškodami 
maisto. Spauda kreipiasi į 
gyventojus, kad atliekamą 
duona išmestų laukan 
paukščiams, kad jie nemir
tų iš bado.

Pilietis

Norintiems aplankyti 
Lietuvą

Asmeniniai daug kas, tei
raujasi apie ateinančią va
sarą vykimą į Lietuvą. Tuo 
reikalu teko pasikalbėti su 
agentūraj kuri yra aprūpi
nusi kelionės reikalais jau 
penkias ekskursijų grupes 
į Lietuvą, ir visi keliavusie
ji jos patarnavimu buvo pil
nai pasitenkinę.

Ateinančią vasarą ta pa
ti agentūra ruošia į Lietu
vą tris ekskursijas. Pirmo
ji išvyks iš New Yorko bir
želio (June) nien. 18- d., ant
roji liepos (July) 16 d., tre
čioji —rugpjūčio (August) 
20 d.

Ekskursijos išvyks iš 
New Yorko į Maskvą-Vil
nių. Lietuvoje ekskursantai 
praleis 21 dieną ir Maskvo
je 3 dienas. Norintieji ap
lankyti Lietuvą, kreipkitės: 
Union Tours, Inc., 1 East 
36 St., New York 16, N. Y. 
Tel. Oregon 9-7878.

Galima rašyti ir lietuviš
kai.

K. Petrikienė

Maskva. — šiemet lap
kričio 19 d. sukanka 250 
metų nuo gimimo didžiojo 
rusų mokslininko Michailo 
V. Lomonosovo. TSRS ruo
šiasi prie sukakties pami
nėjimo.
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Laiškas iš Lietuvos nuo Jono Kaškaičio
Vilnius. 1961. II. 1
Mieli draugai laisviečiai, 

rašau visiems bendrai, nes 
pavieniui laiškų rašinėti 
negaliu: laiko amžinai nė
ra. 0 daug daug kam la
bai norėjau ir noriu para
šyti. Kad nereikėtų dary
ti pakartojimų, lai šitas 
laiškas pasiekia visa didelį 
jūsų, draugės ir draugai, 
būrį. Labai pasiilgau jūsų, 
mieli draugai. Praėjusią 
vasarą gavau pasimatyti 
ir nors trumpai pasikalbėti 
su kai kuriais turistais. 
Tai buvo labai malonu ir 
paliko man mielų atsimini
mų.

. Jau seniai rengiuos rašy
ti šita bendrą visiems laiš
ką, bet darbų krūva vis 
kliudo — ir daryk tu ką 
nori. Galų gale atidėjau 
kitką šalin ir štai rašau, 
kiek suspėsiu. Iš darbo, 
kaip paprastai, parėjau 
apie 6 vai. ir tik peržvel
giau porą laikraščių, nes 
labai rūpi rašyti jums: tu
riu svarbių reikalų.

Jau trejetas mėnesių, kaip 
gan kruopščiai darbuojuos 
Partijos istorijos institute, 
archyve. Iš senų užsienio 
laikraščių renku žinias 
ruošiamai valstybinei enci
klopedijai ir bibliografijai. 
Archyvo k a m b a r iai pri
krauti mūsiškių ameriki
nių laikraščių komplektų. 
Komplektai daugumoje se
nučiai, sutrašėję, net trupa 
popierius, tai turiu atsar
giai vartyti puslapius. Ieš
kau, kas ir kuo ir kada pa
sižymėjo savo darbais Ta
rybų Lietuvai ir Tarybų 
Sąjungai, laike praūžusių 
karų ir kovų prieš saviš-

Ant. Sniečkaus pranešimas
(Tąsa iš 3-čio pusi.)

Vadovavimo darbas
Vadovavimo darbui į kai

mo rajonus buvo sistemin
gai siunčiami prityrę dar
buotojai ir liaudies ūkio 
specialistai iš respublikos 
bei miestų organiza c i j ų . 
Daug darbuotojų iškelta 
vietose.

Pagerėjo kokybė kolūkių 
pirmininkų sudėtis. Dabar 
iš ju 56 procentai turi 
aukštąjį ir vidurinį moks
lą. Dauguma jų yra žemės 
ūkio specialistai. Tarybinių 
ūkių direktorių tarpe 95 
procentai yra specialistai.

1960 metais respublikos 
aukštosios žemės ūkio mo
kyklos ir technikumai iš
leido daugiau kaip du tūks
tančius jaunų specialistų. 
Iš ju 89 procentai buvo nu
siųsti dirbti tiesiog į kol
ūkius ir tarybinius ūkius. 
Dabar respublikos kolū
kiuose ir tar y b i n i u o s e 
ūkiuose dirba daugiau kaip 
penki tūkstančiai žemės 
ūkio specialistų arba vidu
tiniškai po du - tris specia
listus vienam ūkiui.

Vietose imta daugiau 
rūpintis profesinių kadrų 
parengimu. 1959-1960 m. 
rudens - žiemos laikotarpiu 
kursuose mokėsi, neatsi
traukdami nuo darbo, dau
giau kaip 8.5 tūkstančio 
kolūkių brigadininkų, fer
mų vedėjų ir sąskaitininkų. 
Iki pavasario sėjos pradžios 
trumpalaikiuose kursu o s e 
mokysis pažangių gyvuli
ninkystės ir laukininkystės 
darbo metodų apie 30 tūks
tančių žmonių. Mechani- 
zavimo mokyklose ruošiama 
apie 2.5 tūkstančio mecha
nizatorių.

Partijos vaidmuo
A. Sniečkus kalba apie 

tą didžiulę reikšmę, kurią 
turi partijos v y k d o,m o s 
priemonės Žemės ūkio mi
nisterijos darbui toliau ge
rinti ir tobulinti, žemės 
ūkp mokslinio tyrimo įstai
goms prie kolūkių ir tary-

kius s u f a š istėjusius 
mentus.

Man teko viršum pusšim
čio, metų pagyventi Ameri
koje ir susipažinti su pa
žangiaisiais mūsų kolonijų 
draugais. Tai štai aš dabar 
iš nauio pergyvenu praėju
sius laikus, vartydamas se
nus “Laisvės” komplektus, 
nuo pat jos pradžios, kai 
‘‘Laisvė” išeidavo dar Bos
tone. Darbas monotoniš
kas, bet vis dėlto ir įdo
mus. Turiu akylai stebėti 
parudavusius, trapius pus
lapius. Darau kartoteką, 
ant kortelių pažymiu kurio 
draugo vardą, pavardę ir 
ką jis tada ir tada padarė 
ar parašė naudingo mūsų 
senajai tėviškei. Iš šito ir 
susidarys medžiaga didžiu
lei lietuviškai enciklopedi
jai ir bibliografijai

Beknabinėdamas senučius 
didžiulius komplektus, užei
nu ir keblumų. Užeinu ga
na daug pseudonimų, sla
pyvardžių, ir nelengva vi
sus juos atitinkamai iššif
ruoti. Su daugeliu pseudo
nimų susidorojau ir ant 
kortelių sužymėjau, kad 
paskiau lengva būtų susi
vokti ir sudėstyti žinias. 
Panašiai turiu iššifruoti ir
fotonuotraukų asmenis.

Tai štai ir prieiname prie 
paties branduolio. Mielos 
draugės ir mi-eli draugai, 
susimildami padėkite man 
iššifruoti nemažą skaičių 
pseudonimų. Mano amži
ninkai galės čia man dau
giausia patalkinti. Matot, 
į enciklopediją eis ne tik 
pačios Lietuvos veik lieji 
žmonės, bet ir visų užsie
niu p a ž a n g ieji veikėjai.

binių ūkių gamybos priar
tinti. Jis kalba apie parti
niu organizaciįų įtakos di
dėjimą sprendžiant ūkinius 
uždavinius., apie lenktynia
vimo reikšmę. Jis pažymi, | Mieli draugai, aš ir pats 
kad į judėjimą už komu-1 nesumanau, kaip čia būtu 

inistinio darbo- kolektyvų ir praktiškiau daryti su šių 
spartuolių vardą įsijungia pseud onimų iššifravimu, 
vis daugiau ir daugiau 
žmonių.

Ą. Sniečkus kalba apie tą 
reikšmę, kurią turi N. 
Chruščiovo nurodymai stip
rinti drausmę ir padidinti 
vadovų atsakomybe už pa
vestą darbą, kovoti prieš 
nepakenčiamus vals t y b ė s 
apgaudinėjimo faktus, nu
sikalstamą prirašymų 
praktiką.

Tautų draugystes dvasia
Toliau A. Sniečkus sako, 

kad Lietuvos partinės orga
nizacijos dėmesio1 centre 
yra darbo žmonių interna
cionalinio auklėjimo klausi
mai. Kilnūs tautų drau
gystės jausmai stiprėja 
nuolatinio įvairių tautybių 
žmonių darbo ir bendravi
mo procese. Darbo žmo
nėms suartėti padeda vis 
labiau vystomi savitarpio 
ryšiai ir bendradarbiavi
mas su kitomis broliškomis 
respublikomis. Nėra tokios 
gyvenimo srities,'" kurioje 
lietuvių tauta lięjaųstų ne
savanaudiškos pagalbos iš 
rusų ir kitų mūsų šalies 
tautų. Tai žadina Lietuvos 
darbo žmonėse nuoširdžius 
dėkingumo ir meilės jaus
mus.

Lietuvos kompartijos CK 
pirmasis sekretorius sako, 
kad lietuvių tauta laiko 
savo pareiga ir toliau’pri
sidėti prie komunis t i n ė s 
statybos. Jis užtikrina Ko
munistų partijos Centro 
Komitetą, kad Tarybų Lie
tuvos darbo žmonės pride
ramai sutiks partijos XXII 
suvažiavimą, jie visomis iš
galėmis pasistengs pašalin
ti esamus trūkumus, pa
siekti tolesnių laimėjimų 
įvykdydami ir viršydami 
septynmečio planą.

ele- Dabar dar tik “Laisvę” 
knebinėja, jau pasiekiau 
1935 metus — ir toliau 
varysiu paskesnius “Lais
vės” komplektus,^ ligi pat 
paskutinių, dabartinių me
tų. O jau tada eis paeiliui 
“Vilnis,” “Liau dies bal
sas,” “Kova,” “Tiesa,” 
“Šviesa” ir kitų Amerikos 
šalių laikraščiai, brošiū
ros...

Kai susidaro krūvelė 
pseudonimų, vargu esti ori
entuotis, kolei nebus iššif
ruoti jau sužymėtieji kor
telėse pseudonimai. Štai 
visa eilė pseudonimų: jsi- 
skaitykite, draugai, pagal
vokite, gal atsiminsite tik
ruosius vardus, tai tuoj ir 
pažymėkite.

Kas yra ar buvo J. Ace- 
ris, Keršto širdis, Žem. 
Svyruoklis, M. V.„ Abelis,
Burdingonas, Rygos milijo
nas, Žemės žiedas, J. 
Krcns, V. Radasta, Perei- 
va, Vargūnėlis, Artoriksas, 
P. Trojus, Saulėtekis, J. 
Weiss — tikroji jo lietuviš
ka pavardė, nors visi gerai 
jį pažįstame kaipo J. 
Weiss. 'Toliau — Barabo- 
šius, J. A. Svyrūnėlis, Jo
sephus, Jūra, Juras, Var
go duktė, Smutkelis, Lakš
tingalos vaikas, Kalnų uo
la, A. Kuršaičiūtė M. D.,
M. Lašelis, Lėtelis, Vincai- 
tis, Džeris Yla, Dimas be- 
n a m i s , S. R. Maptūnas, 
Adomo Jonukas, Klajūnas, 
Don Alberto, M. Rambus, 
Šerenga, Gladiatorius, Trio 
Myneka, Klemensas Depsas 
—tikroji pavardė kokia? 
Taipo pat A. Gilmanas — 
kokia jo tikroji pavardė? 
Brutus, A. B. Iksas, Ramu
lis; J. Stropus, B. Jurgi
nas, Gamtos sūnūs (bene 
L i a udanskas), Reporteris 
plunksnaitis, Binghamton,
N. Y., Bestraigiškis, Papi
lietis, Džugas, Rumboniš- 
kis, Kuršėnų stud e n t a s , 

i Pacific, — ha, ir bus gana 
i šiam kartui.

Gal būtų galima išsikirpti 
visą šį sąrašą ir sužymėti 
tikrąsias pavardes ant 
tų pseudonimų — parašyti 
ant viršaus. Truputį dau
giau laiko užimtų rašyti 
pseudonimą ir tuoj paskui 
greta padėti tikrąją pavar
dę. Kiek kas sugebėjo iš
šifruoti, gal geriausiai bus, 
kad nusiųstumėt į “Lais
vę.” Lai “Laisve” bus 
centrinė iššifravimų stotis. 
Beje, pats mielasis vetera
nas Rojus Mizara gal dide
lę daugumą galės man iš
šifruoti. Taipgi ir Antanas 
Bimba ir dar kas nors iš 
pagyvenusiųjų draugų — 
Stepas Večkys, J. Barkus, 
V. Tauras, D. M. Šoloms- 
kas, V. Andrulis, L. Prū- 
seika.

Kaip ten bebuvę, prašau 
sukrusti ir padėti man ši
toj klaikumoj, mielieji 
draugai. Iš patyrimo ži
nau, kaip keblu esti tokiais 
atvejais. Na, sakysim, kad 
ir Fredas Abekas- visi jį 
puikiai pažinom, o kas jis, 
kaip jo tikroji pavardė, iš 
kur jis paeina ir t.t.? Net 
ir “Laisvės” bei “Vilnies” 
redakcijos negalėjo paduoti 
tikrosios pavardės to mū
sų draugo Fredo Abeko. Ir 
tik jo seserėčia, draugė 
Elena Jaskevičiūtė atsakė 
man laišku, kad Fredas A- 
bekas, tai jos motinos tik
ras brolis Motiejus Akelai
tis. Paraše šį tą ir apie jo 
gimtinę Lietuvoje, ir tą vi
są jos laišką teko įteikti 
pačiam brangiajam drau
gui Romui Š a r m a i č iui, 
Partijos istorijos instituto 
direktoriui.

Tai matot, kokie dalykai. 
Aš pliekiuos archyve, knai- 
saus, vartau ir noriu sąži
niškai, nuoširdžiai atlikti 
man pavestą garbingą par- 

eigą. Tai juk ir yra gar
bingas darbas, kultūrai ir 
visuomenei naudingas dar
bas, ir labai nelengvas dar
bas. Aš galbūt ir tebesu 
vienintelis tinkamiau s i a s 
šiam kruopščiam darbui. 
Ag skaityt lietuviškai pui
kiai moka tūkstančiai vie
tinių draugų vilniečių, bet, 
vartydami senus ameriko
niškus komplektus, jie ta
rytum braidžiotų po neži
nomus raistus. Na, o man 
jau kitaip. Aš čia vaikš
tau po savo pievą. Buvau 
nekartą daugely kolonijų, 
darbavaus kartu su dauge
liu pažįstamų draugų, tai 
man ir lengviau susiorien
tuoti, sumedžioti atitinka
mus veikliuosius pažangie
čius — gyvus ar jau miru
sius, kad jie galėtų rasti 
sau vietelę- enciklopedijo
je. Bet su pseudonimais 
keblumų tenka ir man. Tai 
dabar jums bus aišku, kaip 
tai yra svarbu ir garbinga 
pataikant šitame kultūros 
darbe, — patalkint man, o 
tuo pati ir visai e i 1 -e i 
kruopščių darbuotojų, ku
rie irgi lamdo, varto, kne
binėja tnos pačius komp
lektus, tik kiekvienas turi 
savo ypatingą paskirtį, sa
vo specifišką uždavinį. Jūs 
matytumėt, kokio čia 
kruopštaus darbo šiame in
stitute — visur pilna, vi
suose kambarių kambariuo
se. Diena dienon susieina 
draugės ir draugai ir kant
riai, patvariai sėdi prie 
stalu ir žiūrinėja, skaito, 
rašo, tikrina, pasitaria, vėl 
rašo... Tai sudėtinis triū
sas, sudėtingas darbas.

Dar ko? ^Na, gyvenu, 
mielieji, pačioj tėviškės 
širdy, Vilniuje. Gražiai 
pritapau, kukliai ir ištiki
mai, nuoširdžiai darbuo
juos. Tėviškė suteikė map 
gausiai personalinę pensi
ją, ir, kaipo atsidėkodamas 
už šitokį gausumą, aš ir 
varau man pavestą kruopš
tų darbą. Šitokio darbo 
bus metų metams. Juk tu
rime vien tik “Laisvės” 50 
didžiulių metinių komplek- 
tinių knygų. O kurgi bent 
40 “Vilnies” knygų-komp- 
lektų, taipgi “Liaudies bal
so” etc, etc. Tai ne juokai. 
Šiurpas ima, kai pasižiūri 
į tuos kalnus sukrautų 
komplektų...

Viena aplinkybė paleng
vina man šį kruopštų ar
chyvinį darbą:* tai kad 
drg. R. šarmaitis toks di
džiai mielas, labai malonus, 
tikrai nuoširdus., atv iras 
draugas, kokių reta. Man 
miela darbuotis jo garbin
goje įstaigoje — Partijos 
istorijos institute.

Sveikas esu, gyvenu val
diškam trijų kambarių bu
te, kartu su artimais gimi
naičiais, kuriems ir padedu 
siekt is ir mokytis: jie dar 
tebėra studentai — vyras 
ir moteris, o jau turi dvi 
mažytes dukrytes. Vyras 
gauna tik paprastą stipen
diją, tai aišku — gyvent 
nėra iš ko. Štai Čia ir su
sidaro naujoviško tarybinio 
žmogaus pareiga — drau
giškai, nesavarankiškai gy
venti ir veikti, kurti dar 
geresni rytojų. Na, bran
gieji, būkite visi sveiku
čiai.

Nuoširdžiai jūsų 
Jonas Kaškaitis

P. S. Dargi porą žodžių. 
“Laisvę” ir “Vilnį” gau
nu, tai ir žinau, kas ten 
kur pas jus dedasi, kaip 
veikiate ir kaip seniau vei
kėte. O seniau buvo vis
ko. Kokių užeinu ergelių, 
polemikų, piktų pravar
džiavimų!.. Ai ai ai... O, 
žiūrėk, įkarštis iš lengvo 
atvėso, karštuoliai apsigal
vojo, prasiblaivė, — na, ir 
vėl susitaikė ir dirba krū
voj, žengia plačiuoju pa
žangos keliu. Ta nelemtoji 
skloka, kokusai — kiek ta
da sueikvota energijos ir 
sugadinta gero kraujo ir 
nervų!.. Po keleto metų 
“pozicija” ir “opozicija” 

susigretino, tik pasiliko už 
tvoros amžinieji užsikirtė- 
liai, renegatai, išdavikai 
besarmačiai, kurie ir po 
šiai dienai derglioįa ir mū
sų senąją tėviškę ir visą 
pažangą. Su tais despera- 
tais ir dabar tebeina grum
tynės, barniai. Tų kupra- 
pročių, bukapročių nebeiš- 
taisysi.

O kokių keblumų butą 
pat pradžioj mūsų besiku
riančio pažangaus judėji
mo! Kai kūrėsi LSS — 
Lietuvių socialistų sąjun
gos kuopos, kai “Kovą” re
dagavo minkštakūnis Smel- 
storius., kai jaunutė advo
katė Z. Puišytė darbavosi 
ir su socialistais sąjungie- 
čiais ir su pažangietėm 
moterim — ALMPS. Kai 
spirgėjo ir kunkuliavo ad
vokatas Bagočius. Kai kar
tu ėjo ir "didysis teoretikas’’ 
Pijus Grigaitis, ir Kleofas 
Jurgelionis, ir St. Michel- 
sonas, ir Vincas Paukštys, 
ir Stasys Strazdas, ir Juo
zas Stilsonas (E. Butkus), 
ir Montvyd_as - Antonovas, 
ir ilga eilė socializmo se
kėjų, su pačiu mūsų šlo
vinguoju ir pašto v i u o j u 
draugu Juozu Šukiu — so
cializmo tėvu... Metams 
bėgant, kokių metamorfo
zių teko stebėti ir stebėtis 
besikaitaliojimais, . kai su 
mumis buvo ir veikė ener
gingasis kovotojas draugas 
Vincas Kapsukas - Micke
vičius...

Po tų šurmulingų, kovin
gų dešimtmečių išlikote ir 
tebesate veiklūs jūs — jau 
pagyvenę, mielieji draugai, 
daugumoje jau pensinin
kai... Ir jūs įsirėžę, pasi
ryžę varote pirmyn pažan
gos ir kultūros darbą, kiek 
ir kada gyvenimo sąlygos 
leidžia... Šilta man darosi 
krūtinėj., kai aš skaitinėju 
laikraščiuose jūsų pavar
des, matau aukotojų var
dus, vajininkų eiles, korcs- 
pondentų -pranešimus... 
Brangūs, patvarūs, nenuo- 
alsūs pažangos keleiviai • 
Apie jus ne kartą tenka 
minėt, kalbėt šičionai su 
tarybiniais draugais dar
buotojais. Visi jus įverti
na, atjaučia jūsų pastan
gas ir gerus darbus. Ir, 
kad jūs žinotumėt, mielieji 
draugai, kaip čia pas mus 
godžiai graibsto, skaito 
“Laisvę,” “Vilnį” ir kitą 
kokį mūsiškį amerikinį 
laikraštį. Iš rankų į ran
kas taip ir eina paeiliui tų 
mielų laikraščių n u m e - 
r iai... Daugelis jų pasi
genda, klausinėja. Kaip ge
rai daro tie draugai ameri
kiečiai, kurie užrašo savo 
laikrašičus bet kam čionai’ 
Lietuvoje. Kiek tik kas iš- 
sigalit, užprenumeru o k i t e 
“Laisvę,” “Vilnį,” “Liau
dies balsą” savo giminėm 
bei draugam Lie t u v o j e . 
Ir jum patiem bus naudos 
ir padėkos.

Matom iš laikraščių ir 
radijo bei televizijos pra
nešimų, kokie neramūs pas 
jus JAV laikai. Tas ne
lemtasis imperializmas vi
sur šokinėja prieš laisves
nį tautų ir šalių posūkį, 
prieš jų pastangas sutrau- 
kyt. kolonilizmo ir paver
gimo pančius! Net pikta 
darosi, kai pagalvoji apie 
Kubą, apie Afrikos ir Azi
jos pakraščius, kaip tenai 
gniaužoma laisvė ir teisė 
gyvent saviškai, be baltųjų 
eksploatatorių -engėjų.

O pas mus atmosfera ki
ta. Čia žmonės dirba, lenk- 
tyniuoja, didina produkci
ją ir gerina savo būvį, savo 
gyvenimą, padeda gerinti 
ir kitų šalių gyvenimo są
lygas. Tai vis pažanga, ir 
jos niekas nesulaikys, nesu
stabdys pažangos rato!

Tai tegul bus ir gana 
šiam kartui draugės ir 
drauga mielieji. Širdingai 
jus visus sveikinu ir linkiu 
geros sveikatos, ištvermės 
ir laimės, sėkmių jūsų dar
buose.

Jus gerbiąs
Jonas Kaslcaitis

MIAMI. FLA.
✓

Mūsų žinutes
Šią žiemą Miami turi 

daug svečių. Ne tik priva
žiavusių kitataučių, bet ir 
lietuvių. Ypatingai malonu 
susitikt gerus pažangiečius. 
Tūlas laikas jau svečiuoja
si Kaliošai iš Dorchester, 
Mass.jOrlauskai iš Webs
ter, N. Y.; J. Skliutas iš 
Worcester, Mass.; Vosylius 
iš Newark, N. J.; nagi iš 
Brooklyn, N. Y., J. Gasiū- 
nas, J. Grybas ir iš Haw
thorne, N. J., J. Bimba. Su 
minėtais draugais labai ma
lonu susitikt ir pasikalbėt.

Ypatingai J. Gasiūnas, J. 
Grybas, J, Bimba ne tik 
atvažiavo čionai pasišildyt 
šiltais saulės spinduliais, 
bet atvežė didelę dovaną 
Floridos lietuviams ir la
bai brangią, dovaną, kiek
vienam geros valios lietu
viui arti prie širdies. Ta 
brangi dpvona tai yra fil
mai, Lietuvoje padaryti, 
kaip dabaf sovietinė Lietu
va atrodo. Draugas Grybas 
labai gražiai, tvarkingai 
parodė nuotraukas apie 
mūsų gimtą kraštą, tinka
mai paaiškindamas. Taipgi 
Gasiūnas aiškino apie tam 
tikras vietas, kur buvo tik 
smėlynai ir kaip atrodo da
bar.

Publikos susirinko labai 
daug. Nebebuvo vietos 
tiems, kurie atėjo vėliau. 
Svetainė filmų rodymui ne
labai tinkama, bet ką gali
ma daryt, kad negalima 
gaut geresnės. Visi labai 
ramiai užsilaikė ir tėmijo, 
kaip ta nuvarginta šalelė 
gražiai atbudavota visais 
atžvilgiais — kultūriniai, 
ekonominiai. Kiek vieno 
žiūrovo širdis . buvo pilna 
pasitenkinimo.

Beja, buvo vienas kitas 
ir sovietinės santvarkos 
priešas, bet triukšmo ne
kėlė.

Draugui J. Grybui didelis 
kreditas už jo pasišventimą 
važinėti po miestus paro
dyti filmus. Jis įdeda daug 
laiko ir energijos. Už tai 
jam didelis ačiū.

Kuomet smetonininkai ir 
hitlerininkai atbėgo į Ame
riką, jie greit pradėjo te- 
rorizuot žmones, užpuldi- 
nėt susirinkimus ir paren
gimus. Na, dabar pažiūrė
kim į Kubos reikalus, kas 
čionai daroma. Dabar iš 
Kubos bėga tokie pat chu
liganai ir toks pat jų prin
cipas. Atvažiavę į Miamį ir 
kitus miestus, terorizuoja 
Kastro šalininkus.

Štai neseniai buvo toks 
atsitikimas. Viena rami ku
biečių šeima buvo pabėgus 
nuo Batisto režimo ir apsi
gyveno Miami; abudu dir
bo ir ramiai gyveno. Bet 
vieną vakarą, be debesio ir 
be lietaus, trenkė perkūnas 
į jų namelį. Tai biaurybės 
Kastro priešai metė bombą 
į tų žmonių namelį su labai 
biauriais raudonais dažais.

BROCKTON, MASS.

Mirus

JOHN SIREIKIS
(VAICEKEVIČIUS)

Vasario 4-tą išsiskyrė iš gyvųjų tarpo 
mūsų geras draugas. Reiškiame igliau- 
sią užuojautą jo našlei Kleofasei Sirei- 

kienei ir visiems giminėms.
F. K. Čereškai W. Sinkevičiūtė
W. Kelley ' (Thompson)
P. Sinkevičienė B. Sarapienė

(Norwood,' Mass.)

4 p.-Laisve (Liberty)— Penkt., vasario (Feb.) 17, 1961

Nieko neužmušė, tik labai 
viską apteršė, langus iš- X 
daužė. - i

Ir kurgi dabar apsiskųs- 
ti, kas užtars? Valdžia nie
ko nedaro. Tie niekšai pa
sako: mes kovojam prieš 
komunizmą, ir užbaigta.' 
Tat atėjo laikai.

Kubos pabėgėlių vaikų 
mokslui mūsų valdžia pa-' 
skyrė 5 milijonus dolerių. 
Na, o kaip su savo šalies 
vaikų mokslu?. Amerikos 
darbininkų vaikai, norėda
mi gaut kokia nors profesi
ją, eina stuba nuo stubos, 
barškindami žmonių duris, 
prašydami paramos, par
davinėja magazinus, viso
kias knygas, kad tik galėtų 
įeiti į mokyklas. Dažnai ma
tome Amerikos laikraščiuo
se ir girdime per radiją, 
kad trūksta mokytojų. To
dėl trūksta, kad algos ma
žos. Šios šalies žmonėms, 
tai yra darbo žmonėms, > 
trūksta visko todėl, kad mi
lijonai ir bilijonai mėtoma 
ten, kur nereikalinga. Bet 
ką gi galime padaryt: kas 
vadeles turi, tas ir važiuo
ja.

Naujas prezidentas daug 
prižadėjo. Pagyvensim, pa
matysim, ką gausim. Bet 
visi lauksim geresnių laikų. 
Kapitalistai laukia karo, o 
geros valios žmonės laukia 
pasaulinės taikos ir ramy
bės. Turėkim viltį, kad lai
mėsim taiką.

Miamiete
%

Airija yra apsupta At
lanto vandenyno, į šiaurę 
nuo Anglijos. Ji užima 26,- 
600 ketv. mylių plotą ir tu
ri 3,000,000 gyventojų.
■ ■ ■—....- .. .. ■— i

“LAISVĖS” AUKSINIO * 
JUBILIEJAUS PROGA

PARENGIMAI
Kviečiame visus apšvietą bran
ginančius žmones atsilankyti į 
žemiau nurodytus parengimus.

PITTSBURGH, PA.
Banketas sekmadienį vasario 
(Feb.) 19 d., 6 vai. vakare, 
LDS kuopos name, 1024 Bea
ver Ave., N. S. Pittsburghe.
Vietoj įžangos, auka $1.50.

CLEVELAND, OHIO
‘JLaisvės” auksinio jubilie
jaus paminėjimui banketą 
rengia LLD 15-j i Apskritis. 
Įvyks šeštadienį, vasario 

(Feb.) 25 d, LDS Klubo 
salėje. Pradžia 6-tą vai.
vakare. Bilietas $1.25

WORCESTER, MASS.
Banketas sekmadienį 

Kovo-March 26 d. 
Pradžia 1:30 vai.

Lietuvių Salėje
29 Endicott St. * 

Įžanga $2.00

CHICAGO, ILL.
Koncertas sekmadienį, balau 

džio 2 d., Mildos salėje.
Pradžia 6-tą vai. vakare.

I



I pindavo maistą “Laisves” 
ir kitiems darb. org. pikni
kams. Velionis prigulėjo 
prie LLD 6 ir LDS 67-osios 
kuopų, skaitė “Laisvę”, rė
mė darbininkų reikalus au
komis.

Paėjo iš Palinkavos kal
imo, Krekenavos valsčiaus, 

•„ Viktoro 
Katrinos Vaicekevičių

Iš laiškų redakcijai
Gerbiamoji reda k c i j a; 

gyvendama toli nuo jūsų 
Amerikos, bet vis dėlto do
miuosi, kaip gyvena mano 
broliai ir seserys lietuviai 
Amerikoje. Aš skaitau jū
sų leidžiamą laikraštį 
“Laisvę” ir iš jo sužinau 
daug naujienų bei įspūdžių. 
Todėl nutariau paprašyti 
jūsų man kokios lietuvai
tės arba lietuvaičio jau
nesnio amžiaus vaikino ar
ba merginos adresų. Noriu 
asmeniškai susirašinėti.

Gerbiamoji Redakcija, 
prašau mano prašymą iš
pildyti. Aš esu jaunesnio 
amžiaus mergina, todėl ir 
noriu su jaunesnio amžiaus 
vaikinais ar merginomis 
susirašinėti.

Nuoširdžiausių linkėij- 
mų jūsų darniam kolekty
vui ir redakcijai.

Man yra aštuon i o 1 i k a 
metų.

Dzidokytė Aldona 
Šilutė
Rusnės g-vė Nr. 2-2 
Lithuania, USSR

ba alaus darykloje, uždirba 
gerai, be to, kas mėnesį 
gauna personalinę pensiją 
60d rublių . Dijokienė gau
na senatvės pensiją. Jų sū
nus Jonas mokosi tarybinė
je partinėje moky kloję. 
Fabrikas, kuris jį pasiuntė 
mokytis, paliko jam mėne
sinį atlyginimą — 1,200 
rublių. Sekančiais metais 
baigs mokyklą ir bus agro
nomas. Kazys Dijokas dir
ba pašte tarnautoju, o jo

I žmona siuvėja. Abu uždir- 
i ba gerai, turi puikų butą. 
I Argi Dijokų šeima apie tai 
i galėjo svajoti Argentino- 
Ije?

Taip gerai įsikūrė ne 
vien tik minėti asmenys, 
bet visi grįžę iš Pietų A- 
merikos ir kitų kapitalisti
nių šalių, jų tarpe ir ne- 

j mažas skaičius buvusių 
I “dipukų.” Jaunesnieji lan
ko mokyklas — pradines, 

. vidurines ir technikumus, 
suaugusių 

.1° niokosi vakarais neakivaiz
diniu būdu' technikumuose, 
universitete. Turėjau ir aš 
tos garbės mokytis ir bai
giau universitetą.

Mes, reemigrantai iš įvai
rių kapitalistinių šalių, ma
tome, kaip klesti mūsų ša
lis, ir iš širdies norime tai
kos. Mūsų didžioji šalis 
negrasina atominiais gink
lais. Mes įgyvend i n a m e 
septynmečio uždavinius, ku
riame naują ir šviesią ko
munistinę ateitį.

Juozas Balčiūnas 
Vilnius, 1960 m. spalio 30 d.

Kaip gyvena Tai\ LietuvojeWorcester, Mass.
Vasario 7 d. įvyko L. S. 

ir D. Draugystės ir Darb. 
Klubo susirinkimas. Buvo, 
išduotas raportas iš meti- į 
nio banketo. Nuo banketo | pilnutinės daugianacionali- 
pelnc liko $315. Bet ka-mės tarybinių respublikų 
dangi ne visi nariai daly-šeimos nariu, mes,, gyven- 
vavo bankete, o kurie neda- užjūryje, džiaugėmės 
lyvavo tai visvien turės I h. didžiavOmės savo Tėvy- 
pasimoketi uz tikietą po į . v • ■ p.

inlniikoą dar na nG’ J0S sauniais SUnumiS 11 didės ,plaukos cįai pa 'dukromis, kurie laisvės at- 
L. Š. ir D. Draugija nuo-1 gavimuj_ paaukojo daug\ jė- 

širdžiai dėkoja darbiniu-' S1?, triūso ir nepagailėjo 
kartis ir darbininkėms, ku-: net savo gyvybių.

Neilgai džiaugėmės. 1941 
. i metais mus pasiekė liūdna 

i žinia. Fašistinė Vokietija 
iš pasalų užpuolė Tarybų 

' Sąjungą. Ne tik mes, lie- 
Kovo 11 d., 7 vai. vakare, tuviai, bet ir yi_si pažangie- 

įvyks puikus parengimas— ji žmonės tikėjome, kad 
i “Penny sale,” L. S. ir D. hitlerininkai bus sutriuš- 

. Vi- kinti.
Atėjo pergalės diena. Ži

nojome, kad mūsų tėvų že
mė liko labai nualinta ir 
kad reikės daug triūso ir

•V ® o • • V A n«

sugrjįzusieji is Argentinos
BROCKTON, MASS

Mirė J. Sireikis
Vasario 4 d. Jonas Sirei-

is (Vaicekevičius) anksti, 
rytą dirbo savo krautuvėje 
ir pasijuto blogai. Jis dar 
suspėjo pasišaukti savo 
žmoną, kuri atskubėjus su
teikė jam pirmąją pagalbą 
ir pašaukė pirmosios 
galbos karietą, 
go buvo labai daug, bet po-' 
licijos pirmosios pagalbos, ~ 
ambulansas tuojau pribu-', 
vo. Ligoninėje jis dar kai- į 
bėjo su žmona, bet tuojau ! 
mirė.

Pašarvotas buvo V. Ya-! 
kavonio šermeninėje. Buvo

i FlPTY1 daug lankytojų, prie karsto j 
daug gėlių vainikų.

Vasario 7 d. palaidotas' . . _ , --------------, — --
laisvai, kokiu jis buvo, Mel-| Vasario 2 d. mire Harry | Draugystės svetainėje, 
rose kapinėse, kur ilsisi ir K. Staupa. Is vakaro buvo sus ir visas prašome daly- 
jų dukrelė Irina-Lilijan. Į svei^as, bet rytą rado jį lo- vauti.

Nors sfie-1 Panev®žio aPskr
I“
; sūnūs.

Paliko nuliūdime žmona
Sireikiene (Daunorai- 

|tę), giminių ir daug draugų 
ir pažįstamų. Lai Jonui bū
na lengva ilsėtis šios šalies 
žemelėje, o jo žmonai ir ki- 

5 artimiems reiškiu 
j užuojautą!
I ■,

Daugiau mirimų

ri-e prisidėjo prie surengi- j 
mo banketo ir laike vaka-! 
rienės patarnavo. Taipgi ■ 
didelis ačiū visiems, kurie 1 
dalyvavo.

Kuomet Lietuva' tapo ir

ir nu-

vyriau- 
partija

kapines palydovų buvo 10 .Y.0-JG Jau Mirė nuo
pilmi automobilių. Marijo- sll(^ies smūgio. Buvo 70 

> na Gutauskienė buvo pasi
ruošus pasakyti atsisveiki
nimo kalbą. Bet kapinėse 
buvo tiek daug sniego, šo
nais kelio aukštos sniego 
krūvos, tai palydovai nega
lėjo iš automobilių išlipti ir 
kalba nebuvo pasakyta.

Graborius V. Yakavonis 
pakvietė palydovus susi
rinkti i Lietuviu Tautiško 
Namo kambarius. Susirin
kę buvo atitinkamai priim
ti. Kai kurie sumanė išreiš- 
ti užuojautą per laikraštį, 
tai pridavė savo vardus K. 
Cereškienei. ,

Jonas Vaic e k e v i č i u s 
(John Sireikis) iš Lietuvos 
į Ameriką atvyko 1911 m., į 
Pennsylvania valstiją. Vė
liau gyveno Binghamtone,

širdies smūgio.
metu amžiaus.

George. Shimaitis

ŠIRDINGA PADĖKA
Staigiai mirus mano my

limam vyrui Jonui, labai 
buvau sukrėsta, 
pasitaikė ir 1 
sniego audra.
širdi draugų ir draugių pa
galba, užuojauta, padėjo 
šermenų reikalus sutvar
kyti ir ramino širdį.

Tariu didelę padėką Paul 
ir Mortai Baronams, K. F. 
Čereškams, Paulinai Sinke
vičienei, Paulinai ir Frank 
Kurlaitis, Charles Biran- 
tui, Marijonai Gutauskie- 
nei, Verai Balkus, Jose
phine ir Alfonsui Skirman
tams ir visiems ir visoms, 
kurie reiškėte man užuo
jautą, pagelbėjote šermenų 
reikaluose, lankėtės į šer
meninę ir mano mylimą vy- 

l ir|rą palydėjote į kapines. Vi- 
krautuvę, 69 HovendenAve.! siems ir visoms didelis 

Biznis jiems gerai sekėsi, j dėkui!
Per daugelį metii jie parū-l Kleofa Sireikiene

Brocktoną, kur dirbo čeve- 
rykų dirbtuvėje. 1920 m. 
apsivedė su Kleofa Dauno- 

/raite, nusipirko namą

SCRANTON, PA
šis TAS Iš MŪSŲ 

UŽKAMPIO
Pamenu, dzūkai sakyda

vo: “kap dzievulis davė, tai 
ir dribtelėjo.” Tikrai šią 
žiemą dzievulis nesiskūpėjo 
“dribtelci” sniegučio, kad, 
ve, jau antra savaitė, kaip 
prisnigo, o daugelis žmo- 
dar nėra reikiamai išsika
sę iš tos “dievo dovanos.” 
Tik miesto centre sniegas 
nuvalytas, o nekuriose pa
šalinėse gatvėse dar rizi
kinga pravažiuoti, ar pės
čiam praeiti. O dar yra ir 
tokių žmonių, kurie nepai
so prakasti šaligatvius. Gi 
miesto valdyba tik 

,na, kad nustojus 
žmonės nusivalytų 
vius. Bet baudos 
tinginiams nededa, 
tokius priverčia padaryti, o 
turėtų.

paragi- 
snigti 

šaligat- 
tokiems 

neigi

Pa.,

prigėrė 12 mai- 
kurių lavonai _ ir 
neišimti. Minėtą

SUPRASK TOKIĄ 
TEISYBĘ...

Prieš du metus Port Grif
fith, šalia Pittston,

. Knox anglių kasykloj, pra- 
' lūžus luboms po Susquehan

na upe, 
ni-erių,

, šiandien
kasykla operavo Louis J. 
Fabrizio,' Robert L. Doug
herty ir August J. Lippi, 
mainierių unijos 1-mo dis- 
trikto prezidentas, ir kiti.

Lippi buvo slaptas minė
tos kasyklos dalini n k a s , 
kas yra priešinga mainie- 

unijos taisyklėms —
konstitucijai.

Šie gaivalai kasė anglį iš 
Uždraustos vietos, iš jo 
Upės, kur lubos visai plo
nos, o vietomis ir visai jų 
nėra; jie buvo praėję virš 

ų šimtų pėdų už rau-

. O čia dar 
tokia baisi
Bet nuo-

LDS 57 kp. rengia ska
nius pietus. įvyks sekma
dienį, kovo 5 d., 1 vai. po
piet, L. S. ir D. Draugystės 
salėje. 29 Endicott St. Pra
šome visus ir visas daly
vauti. Rcp.

Rochester, N. Y.
Pavasarinio veikimo 

kalendorius
Kovo 11 d. abi LLD kuo

pos rengia pažmonį Gedi
mino salėje, apie 6 vai. va
kare.

Korespondentui pasisekė 
sužinoti vieno patiekalo pa
slaptį, kad bus dzūkiško 

ir kitokio maisto.

18 d. GediminoKovo 
Draugija rengia padėkų 
vakarienę - banketą, apie 6 
vai. vakare.

Laike modernizavimo sa
lės 1954 m. Draugija, vie
toje užtraukti mortgedžių, 
pinigų trumpam laikui pa
siskolino nuo narių ir L_ 
palūkanų nuošimčio. Tai
gi visi nariai, kurie esate 
skolinę Gedimino Draugijai 
pinigų, viršminėtą dieną 
gausite nemokamą vakarie
nę. Tikėtus skolinto j a m s 
Draugija prisius į namus.

Visiems neskolinusiems 
nariams ir pašalio č i a m s 
reikės užsimokėti.

Visi kviečiami dalyvauti.

donos juostos, pažymėtos 
main ų žemėlapyje, kaip 
ženklas, kad toliau už
drausta.

Jie žinojo, ką darė,—kad 
už tokią išvogtą anglį ne
reikia mokėti royalty tak- ( 
sų; jie žinojo,, kad jie sta- i parengimas. Rašant šį pra
to daugelio mainierių 
vybe į pavojų. Žuvo • • • • -- - “

Gegužės 6 d. įvyks “Lais
vės’ 50 metų jubiliejinis

ry-' nešimą, rengimo komisija 
12 dar neturi galutinai išdir- 

mainierių ir apnašlaitinta bus plano, koks bus paren- 
daug mažyčių vaikučių, bet ■ girnas. . . T , 
gi atsirado aukštesnio teis
mo teisėjas, kuris surado 
juos vienu įkaltinimu ne
kaltais... O jeigu nekalti 
vienu prasikaltimu, tai ka
žin kaip bus ir su kitais...

Bet čia gali būti kur nors 
šuniukas pakastas. Jei teis
mas būtų juos nuteisęs ka
lėj iman už tą' “netikėtą” 
(involun t a r y ) tragediją, | 
tai žuvusiųjų našlės, ir tė
vai galėtų traukti ir vals
tiją teisman už 12-ką gy
vybių, nes valstijiniai ka
syklų inspektoriai gerai ži
nojo, kad anglis buvo ka
sama iš uždraustos vietos, 
po upe, kur grėsė katastro
fa, kas ir atsitiko, ir už 
tai didžiausia kaltė tenka 
valstijos inspektoriams bei 
pačiai valstijai, nes ji atsa
kinga už inspektorius.

PAVYZDINGAS 
PILIETIS 

savaites 
buvęs Lu- 
teisėjas ir 
gubernato-

Rengia abi LDD kuopos.
Kviečiame 

tuvius ir iš 
ninių miestų 
Binghamtono 
apylinkės!

“ La isv ės’ ’ S ka i t y t o j as

dalyvauti lie- 
mūsų kaimy- 
— Toronto ir 

ir iš visos

kelias
Flori-

ta-Prieš kelias 
po areštuotas 
zerne pavieto 
buvęs valstijos 
rius su savo švogeriu, po
nas Fine, už nesumokei L 
mą federalei valdžiai taksų 
už pajamas—apie $47,000. 
Abu operuoja didelį dvarą, 
tai manė, kad mokės apei
ti ir valdžiai taksų mokėji
mą. Bet...

• Šį bei tą girdėjęs

Miami, Fla.
Per pastarąsias 

savaites svečiavosi 
doje niujorkiečiai Jonas
Grybas, Lazauskienė ir Jo
nas Gasiūnas ir su jais at
važiavo niudžerzietis Juo
zas Bimba.

J. Grybas rodė savo atsi
vežtus iš Lietuvos filmus 
per du sykiu ir abu sykiu 
pilnom svetainėm. Mus nu
stebino tas faktas, kad mū
sų lietuviai taip smalsiai 
susidomėję pamatyti Lietu
vos vaizdus ir jos žmonių 
veidus ir jų veiklą.

J. Gasiūnas pagelbėjo 
mūsų vaj minkei Valilionie- 
nei su sveikininmais ‘Lais
vės” ' jubiliejiniam suvažia
vimui.

Ji., su pagalba kitų, jau 
iki šiol yra sukėlusi paren
gimais ir kitaip, rodos, virš 
$700, o darbas dar neuž
baigtas.

Vasario 12 d. mūsų sve
čiams buvo parengtas atsi- 
sevikinimo sambūrėlis ir 
palinkėta jiems laimihgos

į mus nekreipė dėmesio 
niekas mumis nesirūpino. 
Buvome pažeminti 
skriausti.

Tarybų Lietuvos 
sybė ir Komunistų
rūpinasi savo tėvynainiais. 
Darbo yra, užtenka visiems, 
bedarbių nėra. Aš, pavyz
džiui,,jau ketveri metai dir-' 
bu Lietuvos Respublikinėje i 
Profesinių Sąjungų Tary-i 
boję reikalų valdytoju. Gau-i 
nu gerą atlyginimą ir esu 
gerbiamas viso kolektyvo. 
Mano žmona gauna pensiją 
ir darbuojasi namuose.

Paimkime Šklėrių šeimą. 
Antanas Skleris su žmona1 
Teofile, sūnumi Romualdu i 
ir jo žmona Aldona grįžo 
1956 metais. Antanas Skle
ris dirba Profsąjungų Ta- Be to, daugelis 

. . . _ . ryboje namų valdytoju,
vargo ja i atstatyti. Tūks- ^mona tabako fabrike, šu
tančiai iš mūsų norėjome nus Romualdas kino teatro 
kuo greičiausiai^ grįžti į T e- direktorius, o jo žmona Al

dona siuvėja. Visi uždirba 
gerai, turi puikų butą ir 
labai džiaugi asi grįžę į 
gimtąjį kraštą. Romualdas 
ir Aldona Šklėriai augina 
sūnų Artūrą. 4- V

Benjaminas Mitras taip 
pat grįžo iš Argentinos su 
agusia šeima. Mitras pra
dėjo dirbti grąžtų fabrike, 
įsigijo tekintojo specialybę, 
uždirba 1,500 rublių per 
mėnesį, be to, gauna kas 
menuo 600 rublių persona
linę pensiją.

Juozas . Puzinas, M i t r o 
žentas, atvažiavo kartu. Jis 
taip pat išmoko specialybes, 
dirba grąžtų fabrike ir už
dirba per mėnesį apie 1,500 
rublių. Jų dukra Alicija 
mokosi trečioje klasėje, o 
mažametis Karlitas žaidžia 
namuose su motina ir bobu
te. Mitrai ir Puzinai gy
vena kartu. Turi didelį ge
rą butą, apstatytą naujais ! 
baldais. Salėje vakarais su
sėdę prie televizoriaus žiū
ri filmus ir klausosi žinių, i

Kada tik nueinu pas Mit-| 
rus," jie labai maloniai pri-1 
ima kiekvieną seną pažįs-1 
tania. Dažnai besišnekė-1 
darni prisimename ir Užjū
ryje praleistas dienas.

—Prisimeni 1930-ųjų me
tų vasarą — sausio mėnesį, 
kada tu, Juozai, atėjai pas 
mane darbo ieškoti. Tu ma
ne pamatei nešiojantį sun
kius cukraus maišus, trum
pomis kelnėmis, be baltinių, 
saulės nudegtą, dulkėtą ir 
šlapią nuo prakaito. Atro
džiau lyg “kipšas.” Tu, 
mane pamatęs, išsigandai, 
kad Amerikoje taip sunkiai I 
dirbama. Daugelį metų taip į 
vargau kartu su žmona, 
kad galėtume patys šiaip 
taip prasimaitinti ir išlai
kyti dvi dukreles, — sako 
Mitras.

Šiandien Mitro šeimos 
vargingas gyvenimas — tik 
praeitis. Padirbęs septy
nias valandas, jis. turi už
tektinai laiko paskaityti, 
pasiklausyti radijo ir pa
žiūrėti televizoriaus. O te
atro taipgi nepralei d ž i a .

Argentinoje kas turėjo 
televizorius? Tik 
liai! O Vilniuje 
grįžę reemigrantai 
si, kurie tik nori.

Painikime Dijokų šeimą. 
Balys Dijokas su žmona ir 
sūnum Jonu grįžo 1956 m. 
Kitas jų sūnus Kazys su 
žmona ir vaikučiu grįžo 
vėliau. Balys Dijokas Ar
gentinoje visą laiką gyveno 
varganai, kaip ir dauguma 
proletarų šeimų. Tarybų 
Lietuvoje Dijokai įsikūrė 
kuo puikiausiai. Balys dar-

vynę ir prisidėti prie jos 
atstatymo.

Pabėgę iš Tėvynės dipu 
kai skleidė visokius šmeiž
tus prieš Tarybų Sąjungą 
ir Tarybų Lietuvą. Kur tik 
sužinodavo, kad kas nors 
ruošiasi grįžti į Tėvynę, tai 
asmeniškai ar per laiškus 
gąsdindavo, kad parvažia
vę į Lietuvą būsime žudomi 
arba vežami į Sibirą. Pado
ri žmonės šmeižikams neti
kėjo ir duodavo jiems griež
tą atkirtį.

Atėjo džiugieji 1956-ieji 
metai, kada grįžome į gim
tąjį kraštą. Visi fašistė- 
liai nėrėsi iš kailio, skan
dine jo vietinėj žvalgyboj, 
kuri kartu su vyriausybe 
darė visokius .trukdymus, 
kad sulaikyti tarybiniams 

b piliečiams išvykti iš tos jų 
taip išgarsintos ameriko
niškos “aukso šalies.”

Vilnius! Mūsų sostinė, 
kur dar 1956 metais matė
si sugriautų namų ir kulkų 
aptrupintų sienų. Šiandien 
jau visai atstatytas. Vil
niuje išaugo ištisi nauji 
kvartalai gyvenamųjų dau
giaaukščių namų ir fabri
kų. Kur tik pažvelgsi — 
naujos statybos.

Mus, reemigruotus, Tėvy
nė priėmė kaip tikra moti
na. Ji priglaudė grįžusius 
iš įvairių pasaulio kapita
listinių šalių, daugiausia iš 
Pietų Amerikos. Vieni ap
sigyveno Vilniuje, kiti Kau
ne, Klaipėdoje, Šiauliuose. 
Visus aprūpino gerais dar
bais ir apgyveidino naujuose 
butuose su visais patogumais. 
Dauguma reemigruotų sve
tur gyvendami neturėjo 
centrinio apšildymo, dujų, 
telefono, o čia dauguma vi
sa tai turi.

Prisimenu, Argentinoje 
1 9 3 0, 31 ir 32 m. vaikš
čiojome nuo vieno fabriko 
pri-e kito, darbo ieškodami, 
klajojome kaip kokie valka
tos po šalies laukus ir miš
kus. Gulėjome kur pakliuvo, 
po atviru dangumi. Niekas

kelionės, laimingai grįžti į 
šiaurės pusnynus.

Dabar miamiečius laukia 
kita labai įdomi staigmena, 
tai atvykimas waterburie- 
čių daktaro ir jo žmonos 
Stanislovaičių. Vasario 24 
d. jie mums parodys jų pa
čių trauktus Lietuvoje pa
veikslus ir duos platų api
būdinimą paveiksluose ma
tomų vietovių ir jų reikš
mę.

Rodymas įvyks svetainėje 
4001 N. E. 1st Avė., Mia- 
mėje.

Tikiu, kad šis rodymas 
bus dar įdomesnis už du 
pirmuosius. Arėjas

turtuo- 
neseniai 
turi vi-

AUGALINIS ALIEJUS i 
PRIEŠ RADIACIJĄ :

Kaip praneša prancūzų 
žurnalas “Sjans e vi” 
(“Mokslas ir gyvenimas”), 
neseniai nustatyta, kad 
žiurkės, patyrusios mirtiną 
radiacijos dozę, gali išlikti 
sveikos, injekavus į jų pilvo 
ertmę paprasto augalinio 
aliejaus sukai kurių olei- 
nmės rūgšties druskų prie
maiša. 190 procentų apšvi
tintų žiurkių šių injekcijų 
dėka liko gyvos.

Juzutei Žilinskienei
(ZUKAICIUTEI)

10 metų paminėti, mirusiai Vasario 18 d., 1951 m.
Amžina ramybė tau! 
Miela geroji mano 
Draugute Juzute!

Rodosi, tik vakar girdėjau tavo mielus žodelius, 
mačiau gražius darbelius ir žavėjančius linksmus 
veidelius! 10 metelių pralėkė, it iš rankos pa
leistas sviedinys. Bet mielas paveikslėlis niekad 
neišnyks man iš atminties! Tavo kapelį nuolat 
aplankau ir papuošiu gražiausiomis gėlėmis. Ir < 
aplankysiu ir papuošiu pakol pats pas tave at
važiuosiu. Ar dienelėj ar naktyj visad stovi 
man širdyj.

TAVO JURGIS

1 BROCKTON, MASS.

1E i s Mirus

JOHN SIREIKIS
(VAICEKEVIČIUS)

Reiškiame širdingą užuojautą našlei Kleofasei
Sireikienei ir visiems giminėms.

A. J. Skirmontai A. Wallant
P. A. Chestnut M. Žaliukienė
K. Bironas F. Kaulakis
M. Gutauskienė F. Markevįčia
G. Shimaitis B. Lapinskienė
K. Kalvelienė B. Navickienė
A. Miknis A. Kukaitienė
T. Kaminskienė B. Zaleckaitė
J. Waitekunas A. A. Mickęvičiai 1

I B. Gutkauskienė
I V. Stašienė

(Providence, R. I.) Į
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Po Brukliną 
pasižvalgius
Susižeidė S. Narkeliūnaitė

Žinoma lietuviu žurnalis
tę Salomėją Narkėliūnaitę 
ištiko skaudi nelaimė. Snie
go pūgos metu ji eidama 
gatve paslydo, puolė ir nu
silaužė koją. Iš ligoninės 
grįžo su sugipsuota koja. 
Gydosi namieje. Atrodo, 
jog jai teks ilgokai pasirg
ti.

Laimingai pasveikti!
Palaidota Matas Vinikas
Praeita sekmadieni buvo v t

palydėta į Fresh Pond kre- 
matoriją palaikai Mato Vi- 
niko, išbuvusio suvirs 27 
metus SLA sekretorium. 
Liko liūdinti žmona Ona ir 
du sūnūs: vienas gydyto
jas, kitas civilinis inžinie
rius.

Velionis išgyveno 76 me
tus. Buvo liberalus žmogus 
ir nuoširdus laisvamanis. 
Savo įsitikinimų išsilaikė 
iki galo. Palaidotas be baž
nytinių paslaugų.

šeštadienio vakarą šer
meninėje buvo atlikta atsi
sveikinimo apeigos, kurių 
metu išstojo net keli kalbė
tojai, nušvietę velionies gy
venimą ir visuomeninį dar
bą. Tačiau livruoto evange
likų kunigo pasirodymas 
net trimis skirtingais atve
jais laisvamanio laidotuvė
se buvo nereikalingas. Jo 
egzortacijos ir maldos į 
“viešpatį ir aukščiausiąjį 
kūrėją” liko be atgarsio.

Šeima palydovus Nieder- 
steino restaurane gražiai 
pavaišino.

Veilonies palenai bus pa
laidoti Čikagos Lietuvių 
tautinėse kapinėse. Jo at
minimui norima sukelti 
stipendijų fondą.

Religinių mokyklų 
nevšvarumas

Miesto Sveikatos depar
tamentas uždarė Bruklino 
žydų religinės mokyklos 
valgyklą, nes ūmai susirgo 
apsikrečiama jeknų (kepe
nų) uždegimu (hepatitis) 
net 34 ten valgiusieji vai
kai. Septyniem šimtam leis
ta į kraują “gamma globuli- 
no”. Šiais apsaugojamai- 
siais vaistais gydoma ir su- 
sirgusiųjų tėvai bei kiti šei
mos nariai. Bandoma sulai
kyti hepatito epidemiją.

Vaikai apsikrėtė nuo ne
švarioje virtuvėje gaminto 
maisto. Sveikatos departa
mentas jau praeitą mėnesį 
įspėjo mokyklos vadovybę, 
kad jų virtuvėje surasta 
net 138 sanitarijos atžvil
giu nusikaltimai ir įsakė 
nedelsiant juos pašalinti. 
Bet, matomai, mokyklos 
vadams daugiau rūpėjo po
teriai, negu švaros reika
lai. Todėl iki šiol pašalinta 
tik trys nusikaltimai.

Tokių pat nešvarumų pil
na ir visa ta rabiniškoji 
mokykla. Jeigu ji nebus ap
švarinta, miestas grasina ir 
ją uždaryti.

Religinės mokyklos, ar 
tai katalikiškos, ar žydiš
kos, turi daug defektų. Ne 
tik kad ten vaikai gauna 
religiniais prietarais at
mieštą mokslą, bet ir savo 
sveikatą išstato į pavojų. 
Pamoka tėvams: leiskite 
savo vaikus į viešąsias mo
kyklas, tai tų defektų ir pa
vojų išvengsite!

žvalgas

Įvyko gaisras H&H Tire 
& Rubber Co. fabrike. Apie 
200 ugniagesių sunkiai dir
bo, kol jį užgesino.

Chicago. —Įvyko demon
stracija prie belgų konsula
to.

Mūsų suvažiavimai! atvyks 
ir vilnietis S. J. Jokubka ;

Sužinota, kad “Laisvės” į daugiau gerųjų 
kooperatyvo akcininkų su- 
važiaviman iš Čikagos at
vyks ir vienas “Vilnies” re-
daktorių — S. J. Jokubka.

Drg. Jokubka dalyvaus 
ne tik suvažiavime, o ir 
bankete, kuris įvyks tuojau 
po suvažiavimo toje pačio-
je Rusų salėje, Manhatta- 
ne.

Bus labai idomu visiems 
pasikalbėti su mielu svečiu.

Žada atvykti daug svečių 
iš visos eilės kitų miestų: iš 
Philadelphijos, iš Conn., iš 
New Jessey, iš Massachu
setts.

Prašome - kviečiame juo

Bus svečių iš toliau—ir 
suvažiavime ir bankete

George Šimaitis iš Brock
ton, Mass., pranešė, kad jis 
tariasi su Antanu Raila va
žiuoti į “Laisvės” dalininkų 
suvažiavimą; jiedu daly
vaus ir bankete. Šimaitis 
mano, kad gal ir daugiau 
kas atvažiuos iš Brocktono.

Juozas Bekampis iš Ava
lon, N. J., rašo, kad jo šei
ma tariasi su Lipčių šeima 
iš Chesterio, Pa., atvažiuo
ti į suvažiavimą ir banke
tą. .. ,

O iš Philadelphijos Do
mininkas Banys telefonu 
pranešė, jog dalyvaus su
važiavime ir prašė rezer
vuoti jam banketo bilietą. 
Neabejojame, kad iš Phila
delphijos atvyks ir daugiau.

J. S. Ku»ca iš New Hav
en, Conn., rašo, kad iš jų

Laiškas iš Lietuvos LLD pirmojoj kuopoje
Vilnius, 1961,. 1. 27. 

Povilui Ventai:
Jau pusė metų kaip išvy

kote iš savo gimtinės pasi
svečiavęs, palikdamas savo 
gimines bei pažįstamus, pa
rašydamas daug naujo ir 
tiesos apie savo gimtąjį 
kraštą Lietuvą tiems, ku
riems neteko pabuvoti savo 
gimtinėje.

Labai tankiai su žmona 
prisimename m-es apie jus 
ir pamiršti niekada nebūtų 
galima...

Nuo Naujų metų gauna
me algas jau naujais pini
gais. Anksčiau gaudavau 
800 rublių, o dabar 80 rub. 
Perkame tą patį tik popie
rių mažiau. Dabar jūsų do
leris lygus mūsų 90 kapei
kų, o ne 10 rublių, kaip bu
vo vasarą. Tačiau skirtu
mo jokio.

Šiemet pas mus labai vė
loka žiema, sniegas iškrito 
tik prieš savaitę, mūsų sli
dininkai buvo labai nusimi
nę, tačiau mes dviratinin-
kai' labai džiaugėmės, nes 
buvo galima treniruotis 
lauke. Dabar jau treniruo
jamės salėje ant staklių... 
Jeigu jums būtų įdomu 
apie mūsų sportinį gyveni
mą, jūs man parašykite, aš 
galėsiu kitame laiške smul
kiau aprašyti.

...Mes kalbėjome apie pas 
jus einantį lietuvišką laik
raštį “Laisvę.” Leis kite 
man asmeniškai mūsų sek
cijos sportininkų vardu pa
sveikinti šio laikraščio re
dakcijos darbuotojus ir pa
linkėti jiems kuo daugiau 
jėgų ir kūrybinės valios 
skleidžiant jiems teisingas 
idėjas., kad laikraštis gy
vuotų dar daug metų.

A. Virbickas
ir žmona Veronika

Jau parinko li964—1965 
metų Pasaulinės parodos 
simbolį — pasaulio gaublį. 
Jis bus 135 pėdų aukščio 
ir 120 pėdų diametriniai

Maskva. — Tarybų Są
jungos vyriausybė reika
lauja J. Tautų sekretorių 
Dag Hammarskjoldą pasi
traukti. TSRS pareiškė, 
kad ateityje su juomi nesi- 
skaitys.

6 p.—Laisve (Liberty)— Penkt., vasario (Feb.) 17, 1961

laisviečiųj 
gyvenančių ne per toli nuo į 
Niujorko, dalyvauti šuva-1 
žiavime ir bankete.

“LATSVeS” DIREKTORIŲ IR JUBILIEJINIO 
KOMITETO SVARBUS SUSIRINKIMAS

ŠĮ pirmadieni, vasario 20 dt> Įvyks “Laisvės” bendrovės 
direktoriui ir “Laisves” auksinio jubiliejaus komiteto bendras 
susirinkimas. Senieji “Laisvės” direktoriai ir naujai išrink
tieji, taipgi visi jubiliejinio komiteto nariai, malonėkite daly
vauti susirinkime. Pradžia 7:30 vakare. Vieta — “Laisvės” 
salėje, 102-02 Liberty Avė., Ozone Parke.

New Yorko laisviečiai tai1 -------- ■. ------
" I Atvykti negali, tad tik

Oras pagerėjo. Sniego iki 
sekmadienio gali nebelikti, 
nes oras atšilo, lietus pali- Vasario 12-tą mačiausi 
jo ir saulė sniegą naikina | su Juozu Steponaičiu. Jį ir 
iš visų pusių. . _ 1 Stasį Poškaitį radau besė-

Laukiame jūs, brangus Į dinčius savuos dviračiuose
pažangieji lietuviai, sekma-; 
dieni, vasario 19 dieną, at-i 
vykstant į suvažiavimą ir į 
banketą.

Banketas bus tikrai pui-j 
kus!

kolonijos grupė draugų at
vyks į suvažiavimą ir da
lyvaus bankete.

O iš toliausia svečias — 
Jonas Jokubka išChicagos, 
vienas iš “Vilnies” redak
torių, taipgi dalyvaus su
važiavime ir bankete.

Didžiojo New Yorko apy
linkės lietuviai, būkite ban
kete ir pasimatykite su 
daugeliu malonių svečių iš 
kitu miestu. Kurie iš anks
to neįsigijote banketo bilie
tų, nenusiminkite, gausite 
bilietą ir gausite gerą va
karienę, tik atvažiuokite.

Suvažiavimas prasidės 10 
valandą ryto, vakariene 
bus duodama tuojau po su
važiavimo, apie 6-tą valan
da vakaro.

P. Buknys

Vasario 10-tą atsibuvo 
LLD pirmosios kuopos su
sirinkimas. Jame dalyvavo 
ir Valys Bunkus, kuopos 
pirmininkas. Smagu buvo 
matyti jį. Jau gerai sustip
rėjęs iš po operacijos ir 
energingai stoja į veikimą.

Narių susirinko gražus 
būrelis, bet galėjo daugiau 
dalyvauti. Keletas narių 
buvo atėję kitais reikalais, 
o susirinkimo nepasirodė. 
Tokia narių elgsena nėra 
girtina.

Metines mokestis daugu
ma narių ats‘teisia gerai, 
bet ne visi. Tūlinaiiai mėg
sta delsti. Toks paprotys 
apsunkina kuopos valdybą 
ir organizacijos Centrą.

Laisvės kooperatyvo ak
cininkų suvažiavime kuopa 
turės savo atstovą. Laisvei 
pasveikinti jos jubiliejumi 
kuopa jau pridavė penkde- 
šimkę anksčiau.

Parengimai
Kuopa pasisakė dar su

rengti vieną pobūvį šiame 
sezone. Kadangi bendrame 
kuopų susirinkime p r a- 
ėjusių metų pabaigoje pasi
sakėme rengti visų kuopų 
bendrą pramogą, tai mes 
jau išrinkome atstovą to
kiam parengimui ruošti. 
Ką daro kitos kuopos bend
ro parengimo klausimu? 
Laikas turėti pasitarimą.

Kuopų bendram parengi
mui išrinkti atstovai esate 
prašomi arčiausiu laiku su
sisiekti su M. Stakovu ir 
tartis, kada ir ką rengti.

Vienas Jūsų

šiltą žodį siunčia

vežimėliuose. Stasys įbedęs 
akis i laikrašti, o Juozas 
stebi už lango lekiojančias 
snaiges. Kambaryje tyla, 
kaip nakties glūdumoje. 
Vienok įsėlinau nepastebė
tas. Laisvai pradėjau šei-
mininkauti. Tik kada Juozą 

I suėmiau už pečių, jis sužiu
ro į mane ir šūktelėjo:

—A, tai jūs!
—Tas pats, tas pats...
—Jus vis pasirenkate

prastą orą ateiti pas mus.
—Tokia diena visus ran

di namie, — juokaudamas 
atsakiau.

—Mes visada namie, — 
susimąstęs Juozas tarė.

Pokalbis ėjo toliau. Jis 
klausė mane, o aš jį. Jam 
artimi visuomeniški, kaip 
ir intymūs asmeniški rei
kalai, tai laikas įdomiai 
praeina.

Paklaustas, kaip sveika
ta, jis atsakė: Jus matote 
ir suprantate, kokia mano 
buitis. Štai, langas, žiūriu 
per jį. Visada matau tą pa
tį vaizdą. Tačiau nesupran
tamas jausmas traukia žiū
rėti. Ką naujo gal pastebė
siu. Tokių vilčių vedamas 
leidžiu dienas. Šiandien va 
stebiu snaiges skraidant, 
ryt gal šyptelės saulė, kai 
kada lietus. Kitą mėnesį 
jau bus vieneri metai kai 
aš čia niurksau.

Jei kas ateina, paįvairina 
buitį, įberia įvairumo į kas
dienę aplinką. Juozas labai 
dėkingas visiems, kas jį at
simena, aplanko, kad ir ne 
dažnai.

Sakė, pastaruoju laiku 
pradėjo gauti laiškų iš Lie
tuvos nuo visai nepažįsta
mų žmonių. Pluošta litera
tūros aplaikęs. Laiškų au
toriams žada padėkos laiš
kučius parašyti...

Juozas seka Laisvės va
jaus eigą, darbštuolius visų 
visų miestų vajininkus. 
Džiaugiasi malonaus savo 
draugo brooklyniečio Ju
liaus Kalvaičio atsiekimais.

Maloniausias Juozui būtų 
įvykis, jei galėtų jis tą šau
nų Laisvės banketą pasiek
ti, su visais pasisveikinti ir 
pabuvoti:... Bet kad tas ne
galima asmeniškai, Juozas 

j prašė manę už jį į visus 
I laisviečius tarti:
I Būkite sveiki ir laimingi, 
darbuokitės ir toliau!

Jonas, Jr.

COSMOS
TRAVEL BUREAU

Skelbia
EKSKURSIJĄ į LIETUVĄ

APŽIŪRĖK MIESTUS— 
APLANKYK GIMINES.

Specialios grupinės ekskursijos 
ruošiamos lėktuvais arba laivais.
DVI SPECIALIOS KELIONES 

su M. S. BATORY
I LENINGRADĄ 

Balandžio 12 ir liepos 11, 1961
Vietų skaičius ribotas. 

Reikia rezervuotis iš anksto.
-------------------r--------- ——------------------------------------ -—

Mes taip pat padedam atkeliauti 
jūsų giminėms iš USSR

Smulkmenų ir pilnesnių infčrma- 
cijų rašykite arba skambinkite

COSMOS
TRAVEL BUREAU, Inc. 

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

r ' - ---x— ■ —...............— »■ ■■

Telefonas Circle 5-7711

Pavyduolis nužudė 3 
savo “mylimąsias”
Ar gali būti moraliai 

daugiau sugedęs žmogus už 
Pedro Arroyo? — klausia 
vietinė angliškoji spauda. 
Pedro Arroyo yra 32 metų 
amžiaus. Jis vedė Puerto 
Ricoje. Dabar jo žmona 
kur tai Kalifornijoje. Prieš 
keleris metus nuteistas už 
užpuolimą ir kalėjime bu
vo trejis metus. O dabar 
nužudė tris savo “mylimą
sias už jų neištikimybę”.'

Jis pasmaugė Cataliną 
Brown, 26 metų moterį, 250 
E. 117th St., Manhattane, 
už tai, kad ji “turėjus lyti
nių reikalų su kitais vy
rais”. Po to nuvyko pas ki
tą savo “mylimąją Candida 
Caquillas, 33 metų amžiaus. 
Ja atsivedė i namą 250 E. 
117th St, kur jau buvo pir
moji “mylimoji” pasmaug
ta. Jai įsakė kelis kartus 
nuogai nusirengti ir apsi
rengti. Sako, kad ji jam 
prisipažinusi “turėjusi 10 
kartų reikalų su kitais vy
rais”. Arroyo ir Candida 
pasmaugė.

Tada nuėjo pas 16 metų 
merginą Margueritą ‘ Sier- 
rą, kuri gyveno su savo 
motina 112 E. 108th St., 
Manhattane, nusivedė mer
giną ant namo paplokščio 

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 York o 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.

Iš Brooklyn©, pervažiavus Williamsburg tiltą, išlipkite Essex St. stotyje; išlipę i 
viršų, eikite pirmyn iki Allen St., čia eikite į dešinę iki Rivington St.

Važuojant iš New Jersey per Hudson Tubes, išlipkite Courtland Street stotyje 
ir eikite Fulton Streetu (skersai Broadway) iki Nassau St. Čia rasite BMT Jamaica 
traukinį; išlipkite ant Essex St.

Važiuojantiems traukiniais iš toliau
Iš Grand Central Station imkite Lexington traukinį (gaunamas apačioje stoties) 

ir važiuokite iki 14th St.—Union Square, čia pereikite į BMT liniją ir imkite trau
kinį Sea Beach arba Brighton Beach iki Canal ir Broadway stoties. O Canal ir Broad
way stotyje pereikite į Jamaica traukinį (palipę vienais laiptais aukštyn) ir išlipkite 
Essex St. stotyje.

Iš Pennsylvanijos stoties eikite 32nd Streetu iki 6th Avė. čia gausite traukinį 
(subway) Sea Beach arba Brighton Beach ir privažiavę Canal ir Broadway stotį perei 
kite į Jamaica traukinį ir išlipkite Essex St. stotyje.

Automobiliais važiuojantieji iš Connecticut, atvažiavę į New Yorką imkite 2nd 
Avė. ir jąja atvažiuosite iki Rivington St., nes Rivington St. skersuoja 2nd Avė.

Važiuojantieji Holland tuneliu laikykitės link Williamsburg tilto, privažiavę De- 
lancey St. sukite į kairę, ir už vieno blokos bus Rivington St.

stogo ir nušovė. Arroyo 
sakosi, kad jis su šia mer
gaite jau per 2 metus tu
rėjo lytinius reikalus, o 
vėlesniu laiku “ji ir su ki
tais vyrais užsiėmė”.

Policija suėmė Pedro Ar
royo. Sako, kad jis tvirti
na, turėjęs jas nubausti už 
jam “neištikimybę”.

Už gudravojimą 
pateko kalėjiman

Gana turtingas kontrak- 
torius Mike Mellon buvo 
įsitikinęs, kad jo neliečia 
jokie važiuotės įstatymai. 
Už sulaužymą įstatymų jus 
buvo iš policijos gavęs net 
187 pašaukimus, bet nepai
sė, ignoravo. Dabar tapo 
suimtas ir nubaustas patu
pėti kalėjime lygiai 187 die
nas ir pasimokėti $9,550, 
arba ištisus metelius pasė
dėti kalabūzėje.

Tik lieka vienas klausi
mas: Kodėl policija leido 
jam 187 kartus sulaužyti 
įstatymus, jo nesuareštuo
dama? Ar čia nebus už jį 
kalbėję kyšiai?

Sudegė 5 vaikai
Kilus gaisrui mediniame 

name 127-10 94th St., Rich
mond Hill, liepsna taip 

' greitai namą apėmė, kad 
sudegė keturi Ryanų vai
kai, nuo 3 mėnesių iki 4 me
tu amžiaus.

W. Ryan, 27 metų, ir jo 
žmona Edna, 25 metų am
žiaus, su vyriausiu berniu
ku išsigelbėjo. Sudegė ir 
Ednos sesuo G. Bitrolff, 16 
metų amžiaus.

Statys didžiulį 
sporto stadijoną

Pagaliau Miesto taryba 
apsvarstė ir užgyrė planą 
pastatyti 55,000 sėdynių 
sporto stadijoną Flushing 

| Meadows parke, kuriame 
įvyks 1964 m. pasaulinė pa
roda. Stadijono pastaty
mas miestui kaštuos $17,- 
000,000. Plano sumanytojai 
teigia, kad paskui stadio
nas pats mokėsis, nebus 
miesto žmonėms našta. Bet 
Miesto tarybos narys Isaacs 
tvirtina, kad šis stadijonas 
yra tiktai žmonių pinigų 
švaistymas.

Pas mus sportas yra pri- 
vatiškas biznis. Beisbolės 
komandos priklauso kapi
talistams. Jų lošėjai yra 
perkami ir parduodami. 
Kai kurie jų labai aukštai 
apmokami.

Kodėl miestas turėtų fi
nansuoti jų biznį iš žmonių 
surinktais taksais?

Šitaip kalba tie, kurie 
priešingi sumanymui staty
ti didžiulį naują stadijoną.

Pasiilgau svečių iš Lowell
Aš buvau Lowellyje ir 

pasigedau daugelio tų, ku
rie gyja ė darbo žmonių, rei
kalus. Iš mūsų akių dingo 
Jonas Karsonas, Feliksas 
Arbačauskas, Stasys Pau- 
lenka, Vladas Mikalopas ir 
daug kitų draugų. Karso
nas neturėjo kojų, bet at
važiuodavo į Laisvės ir ki
tus didelius spvažiavimus.

Victoria Balkus

Washingtonas. — Negrai 
demonstravo prie belgų am
basados ir mėtė kiaušiniais.




