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KRISLAI i JAV Aukščiausiasis Teismas
Dėl L. Prūseikos paminklo.
Jo raštai.
Moterys—redaktorės. 
Ko joms palinkėti?

— Rašo R. Mizara —

Čikagoje įsikūrė komitetas 
darbuotis, kad būtu pastatytas 
Leonui Prūseikai paminklas. 
Oficialio žodžio komitetas dar 
netarė, bet kolonijose mūsų 
draugai jau renka tam tikslui 
aukas.

Iš Lietuvos gauta žinių, kad 
ten dailininkai dirba pamink
lui projektą.

Vadinasi, darbas varomas 
pirmyn.

Kai kurie draugai per spau
dą jau išsireiškė, kad L. Prū
seikos paminklas turėtų būti 
“didesnis už bet kokį kitą pa
minklą, esamą Čikagos Lietu
vių tautinėse kapinėse.’’

Man gi atrodo: nereikėtų 
dėti pastangų, kad paminklas 
būtų didelis; reikėtų žiūrėti, 
kad jis būtų dailus, reikšmin
gas ir kuklus—toks, koks bu
vo L. Prūseikos gyvenimas.

Jei paminklas būtų statomas 
kur nors miesto aikštėje — 
kitas dalykas; dabar gi jis bus 
kapinėse, ir jį tematys, su ma
žomis išimtimis, tik čikagiečiai 
lietuviai.

k j Reikėtų pagalvoti ir apie ki- 
Atą paminklą. Man rodosi, tu
rint lėšų, reikėtų išleisti nors 
vieną L. Prūseikos rinktinių 
straipsnių tomą. Neturėtume 
atsidėti tik ant Lietuvos. Rei
kėtų knygą čia gerai papla
tinti. Tai būtų labai reikšmin
gas Prūseikai paminklas.

Aš vis maniau, kad drau
gai vilniečiai, tuojau po L. 
Prūseikos mirties, išleis nors ir 
nedidelę brošiūraitę su jo bi
ografiniais bruožais, nušvie
čiant jo laidotuves, paskel
biant tas puikias telegramas, 
kurios buvo prisiųstos iš Lie
tuvos jo mirties proga. De
ja, taip neišėjo.

L. Jonikas, atmenu, sakė, 
visas telegramas sudėsiąs į 
dailų albumą.

J. Tysliavai mirus, “Vieny
bės“ redaktoriaus pareigas 
pradėjo eiti Salomėja Narke- 
liūnaitė. Ji laikraštį redaguos 
kartu su leidėja, V. Tysliavie- 
ne.

Taigi “Vienybė“ bus bene 
pirmas lietuviškas laikraštis 
(ne moterims skiltas), lei
džiamas ir redaguojamas mo
terų. žiūrėsime, kas bus.

i S. Narkeliūnaitė —- vilnietė, 
dzūkų kilmės. Valerija Tys- 
liavienė tuojau po pirmojo pa
saulinio karo gyvenusi Vilniu
je, lankiusi Vytauto v. gim
naziją.

Ko redaktorėms tektų da
bar palinkėti ?

Gal geriausias linkėjimas 
būtų toks: padarykite “Vie
nybę“ laikraščiu, kovojančiu 
už kultūrinių ryšių su Tary
bų Lietuva palaikymą.

Tegu “Vienybė“ bus gera 
“Laisvės“ kaiminka. Mes ne
norime pyktis, nenorime peš
tis. Mes norime, kad lietuvy
bė Amerikoje juo ilgau gyvuo
tų. O ji gyvuos tik tuomet, 
jei mes, kaip ištikimi lietuvių 
tautos sūnūs ir dukros, kovo
dami už bendruosius liaudies 
reikalus, palaikysime glau
džius ryšius su mūsų tėvų 
kraštu!

. Mačiau S. Narkeliūnaitės su- 
v suktą Lietuvoje filmą. Jis nė

ra meno Šedevras, bet yra in
formacinis, gražus dabartinės 
Lietuvos vaizdas.

Tik dėl to, kad filmas gra-

išteisino negrus studentus
JUBILIEJINIS 
'LAISVES' VAJUS

Kinai sako: “Komunistinės
valstybės yra vieningos”

Washingtonas. — Jung- 
i tinių Valstijų Auksčiausia- 
; sis teismas vienbalsiai iš- 
I teisino 16 negrų studentų, 
i kurie Louisiana valstijoje 
buvo suimti už sėdėjimą 
valgyklose ir nuteisti, kaip 

i “tvarkos ardytojai”.
Aukščiausiasis teis m a s 

surado, kad ramus sėdėji
mą valgykloje, skirtoje tik 
baltiems, laukimas maisto, 
tai dar nėra netvarkos kė
limas.

Kaip žinome, negrai stu
dentai, kovodami prieš dis
kriminaciją, nueina į “tik 
baltiesiems” valgyklas, at
sisėda ir laukia maistu pa
tarnavimo. Baltieji šovinis
tai negrus areštuoja ir kal
tina “netvarkos kėlime”.

Kongo respublikoje
Jungtinės Tautos, N. Y. Į

—Jungtinių Tautų žmonės 
raportavo iš Katangos pro
vincijos, kad kada 1960 me
tais belgai oficialiai ‘‘pasi
traukė” iš Kongo, tai jie 
ten paliko pakankamai ka
rininkų, kurie organizavo 
ginkluotas jėgas Katangos 
provincijoje. Ginklų davė 
britai, kurie ten savo ran
kose turi daug kasyklų ir 
kitokių įmonių.

Industrinės įmonės ran
dasi belgų, anglų ir ameri
kiečių kapitalistų rankose. 
Užsienio kapitalistai sutiko 
per metus taksais sumokėti 
M. Tshombės “valdžiai”

T. Sąjunga nuteisė 
pinigų gamintojus

Maskva. — Vakaruose 
keliamas semitų skandalas 
prieš nuteisimą kelių asme
nų neturi nieko bendro sul 
žydų tautybe ir religija. 
Leningrade buvo nuteisti 
B. S. Osermanas',’ '*A. G. 
Kaplunas ir S. J. Šapiro su
šaudyti, nes jie gamino fal
sifikuotus pinigus.

Penki jų bendradarbiai: 
Dolgopolsis, Levitas, Trub
nikovas, Kaikinas ir Mar- 
kovičius gavo kalėjimo nuo 
penkerių iki dvylikos metų.

TSRS PROTESTUOJA
Maskva. — Tarybų Są

junga pasiuntė protestą 
Danijai, kurios parlamen
tas sutiko, kad jos ir Vaka
rų Vokietijos karo jėgos, 
Baltijos srityje, būtų pa
vestos vokiečių komandai.

žus, Clevelando smetonininkai 
atsisakė ruošti jo parodymą 
tame mieste. Vadinasi, jie yra 
akli, ir nori aklais pasilikti.

S. Narkeliūnaitė — ilgame
tė marijonų laikraščio “Drau
go“ korespondentė. Bet jos 
įspūdžius iš Lietuvos “Drau
gas“ atsisakė išspausdinti. Jų 
paskelbimas, šimučio - Pruns- 
kio-Daužvardžio akimis, gali 
sugadinti “veiksniams“ gišef- 
tą!..

Šis Aukščiausiojo teismo 
sprendimas pakėlė negrų 
ūpą ir duoda viltį, kad bus 
išteisinti visi, kurių yra 
virš 300 areštuotų ir valsti
jų teisėjų nubaustų už pa
našius “prasikaltimus” ar
ba už važiavimą autobu
sais, skirtais “tik baltie
siems”.

Kitas reakcijai smūgis, tai 
Aukščiausiasis teismas nu
sprendė, kad Floridos vals
tijos įstatymas nuo 1949 
metų yra priešingas JAV 
konstitucijai. Tas įstaty
mas reikalavo, kad valsti
jos tarnautojai prisiektų, 
jog “jis arba ji nerėmė ir 
nerems jokią organizaciją, 
kuri yra komunistų įtako
je”.

$52,000,000, jeigu ji Katan
gos provinciją atplėš nuo j 
Kongo.

Elizabethvillėje eina mū-! 
šiai tarp Tshombės ginkluo
tų jėgų ir Jungtinių Tautų 
dalinių. Anglija prieštarau
ja Juhgt. Tautų veiksmams. 
Ji veikia ir į kitus NATO 
narius,'kad sulaikytų Jung
tinių Tautų jėgų veiksmus, 
o “Kongo vienybės ’siektų 
taikos keliu”. Bet kaip tą 
vienybę pasiekti “taikos ke
liu”, kuomet Vakarų kapi
talistai jos nenori ir jai 
priešinasi jų finansuojama 
ir ginkluojama Tshombės 
“valdžia”?

Kas bus Dominikos 
respublikoje?

Santo Domingo. — Dau
giau negu aišku, kad prezi
dentas Balagueris, liekana 
Trujillo diktatūros, neturi 
Dominikos žmonių pritari
mo. Jis laikosi prezidento 
vietoje tik todėL/kad jo už
nugaryje stovi/Karo minist
ras generolas R. Echevarra 
ir kiti Trujillo karininkai.

Jungtinių Valstijų šali
ninkai kalba, kad reikėtų 
sušaukti Amerikos valsty
bių Sąjungos užsienio mi
nistrus ir “imtis žingsnių 
Dominikos reikalų sutvar
kymui”. Kitais žodžiais, tai 
reikštų kitų šalių interven
ciją į Dominiką, tai būtų 
išstojimas prieš Dominikos 
liaudies valią, kuri reika
lauja iš visų partijų suda
ryti laikinąją vyriausybę.

JUNGTINĖS VALSTIJOS 
IR “COMMON MARKET”

Briuselis. — Com mon 
Market prekybos Sąjunga, 
Europos valstybės, buvo 
atsikreipusi į Jungtines 
valstijas, prašant panaikin
ti muitus ant tų šalių pre
kių. Prezidentas Kenedis 
jų prašymą atmetė.

Bonna. —Vakarų Vokie
tijai stoka kviečių, *

KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS.
PUNKTAI

Connecticut valstijos vajininkai ........................ 5644
Brooklyn, N. Y....................................................... 4512
New Jersey Valstijos vajininkai ........................ 4156
George Shimaitis, Brockton, Mass.......................  2698
Philadelphijos vajininkai ..............................    2416
A. žemaitis, Baltimore, Md................................... 2041
K. Kasulis, Worcester, Mass................................. 1606
Lawrence-Lowell, Mass.................................  1464
Great Neck, N. Y................................................... 1416
A. Lipcius-P. Šlajus, Eddystone, Pa.................... 1176

Rochester, N. Y......................... 1176
Pittsburgho vajininkai ............ 1176
So. Boston, Mass...................... 1088
Plymouth- -Wilkes-Barre, Pa. 884 
LLD 20 kp.-Mot. Skyr.

Binghamton, N. • Y......... 758
M. Uždavinis, Norwood, Mass. 716
J. Žebrys, Cleveland, Ohio ..... 580
Pittsburgh, Pa.............................. 540
Ursula Paich, Bridgeville, Pa. 540
Los Angeles, Calif........................ 444
Miami, Fla.................................... 408
Scranton, Pa................. ;........... 372

Connecticut valstijos vajininkai laikosi pirmoj vie
toj. Gauta atnaujinimų nuo: J. J. Ynamaitis, Union 
City; O. Šilkienė, Wethersfield; J. J. Mockaitis, Bridge
port, ir Jonas Patkus, New Haven.

Julius Kalvaitis, brooklynietis, lankėsi “Laisvės” 
(Tąsa 5-tame puslapyje)

Anglai masiniai protestavo 
prieš atomų bombų bazes

Londonas. — Apie 10,000 
anglų masiniai protestavo 
prie Jungtinių. Valstijų ir 
Anglijos atominių ginklų 
bazių. Policija sako, kad 
virš 7,000 anglų atmaršavo 
prie Cardiff o, Yorko, Man- 
chesterio ir Bristolo atomi
nių ginklų bazių ir reikala
vo jas uždaryti, o ginklus 
panaikinti. Daugybė žmo
nių buvo susėdę ant vieške
lių, kad niekas į tas bazes 
negalėtų įeiti arba iš jų iš
eiti. Kai kurie bandė įsi
gauti į bazių vidų. Policija

Chruščiovas apie 
atominius ginklus

Maskva. Tarybų Sąjum 
gos premjeras N. Chruš
čiovas sakė, kad nepaisant 
TSRS pastangų susitarti su 
Vakarais ir mažinti apsi
ginklavimą — apsiginklavi
mo varžybos pasiekė aukš
tą laipsnį, o karo pavojus 
kabo ant visų galvų.

Jis sakė: Todėl TSRS vy
riausybė rūpinasi ne apie 
“radioakciją, bet apie tai, 
kad ant žmonių galvų ne
kristų atominės bombos”.’ 
Todėl kada Vakarai daro 
atominių ginklų pratimus, 
tai jų negali nedaryti ir 
TSRS, kad neatsiliktų gy
nybos reikaluose.

DOMINIKOS ŽMONIŲ 
PROTESTAS

Santo Domingo. — Tūks
tančiai žmonių susirinko 
prie Jungtinių Valst i j ų 
konsulato ir protestavo 
prieš tai, kad jis Trujillo 
pasekėjams išduoda leidi
mus vyykti į JAV.

V. Taraškienė, 
San Francisco, Calif........ 264

L. Tilvikas, Easton, Pa..........  254
Veronika Kvetkas, Cambridge,

Mass....................... 252
Chicagos vajininkai ................ 252
J. Patkus, New Haven, Conn. 180
Lewiston, Me..........................  180
Vera Smalstis, Livonia, Mich. 144
C. Belunas, Detroit, Mich........ 144
M. Aranuk, Detroit, Mich. 144
Shenandoah, Pa........................ 132
A. Valinčius, Pittston, Pa........ 70
C. K. Urban, Hudson, Mass. .... 36

ir anglų jūrininkai suėmė 
virš 850 demonstrantų.

Demonstracijas paruošė 
taikos gynėjai, vadovauja
mi “100 komiteto”, prieša
kyje su profesoriumi Ber- 
trandu Russelliu.

Russelis, protestuodamas 
prieš areštus, tarp kitko, 
sakė: “Mes nesusilaikysi
me, nes mes kovojame už 
žmonijos išgelbėjimą. Aš 
atsišaukiu į visus Anglijos 
žmones — parodyti drąsą ir 
ryžtą kovoje, už taiką, lais
vę ir gyvenimą”.

Ištrūko iš požemio 
radioakcija

Carlsbad, N. M.—Jungti
nių Valstijų specialistai iš
sprogdino atominę bombą 
5,000 tonų dinamito jėgos. 
Ją išsprogdino 1,200 pėdų 
požemyje.

Teoriniai yra manoma, 
kad taip giliai daromi spro
gimai yra saugūs, bet du
jos išsiveržė pro angą ir vė
jas jas skleidė plačiai apy
linkėje.

Virš sproginimų patal
pų yra 1,200 pėdų storio 
lubos, kurios sudarytos iš 
druskos, molio, grūstų ak
menų ir žemių sluoksnių.

Washingtonas. — Pasi
traukė JAV karo laivyno 
sekretorius J. B. Connaly. 
Prezidentas Kenedis jo vie
ton paskyrė F. Korthą.

Towson, Md. — Penkis 
negrus, kurie užėjo į “tik 
baltiesiems” valgyklą, areš
tavo ir nuteisė pasimokėti 
po $100.

Maskva. — Pasaulinės 
Darbo Unijų Federacijos 
suvažiavime kalbėjo Liu 
Čang-šenas, Kinijos darbo 
unijų prezidentas. Jis sakė, 
kad komunistinės idėjos 
nenugalimos, nes jos vedai 
žmoniją į naują ir laimin
gą gyvenimą.

Kinijos atstovas sakė, j
kad Vakaruose skleidžiami ! 
gandai apie “skilimą” tarp t 
TSRS ir Kinijos komunistų j 
yra išraiška imperialistų. 
pageidavimo”. Jis sakė,, 
kad kiekvienoje socialist!- ’ 
nėję šalyje yra skirtingos! 
sąlyggos, tai su jomis ko-‘ 
munistai skaitosi eidami 
socializmo keliu.

Liu Čang-šenas nurodė, 
kad komunistai turi skir-

Iš viso pasaulio ■;k?

Paryžius. — Francūzijos 
premjeras M. Debre pa
reiškė nesutikimą su JAV 
pozicija Kongo ir Jungti
nės Arabų Respubl i k o s 
klausimais.

Ottawa. — Kanados vy
riausybė pareikalavo, kad 
TSRS ambasados militari- 
nis atašė pulkininkas A. 
Loginovas išvažiuotų.

Guatemala. — Guatema- 
los valdžia suareštavo daug 
žmonių. Sako, būk tai bu
vo revoliucionierių suokal
bis ją nuversti.

TSRS reikalauja 
išduoti nacį

Maskva. — Tarybų Są
junga reikalauja, kad Jung
tinės Valstijos areštuotų ir 
jai išduotų hitlerininką 
Adolfą Heusingerį, kuris 
dabar randasi Washingto
ne, kaip NATO jėgų ko- 
mandierius.

TSRS sako, kad jis karo 
laiku įsakė šaudyti TSRS 
belaisvius, moteris, vaikus 
ir senelius, kad Heusinge- 
ris papildė kriminalystes, 
už kurias turi būti teisia
mas.

Pagal 1943 ir 1945 metų 
TSRS ir JAV sutartį, tai 
nacių kriminalistai turi bū
ti atiduoti teisti toje šaly
je, kur jie kriminalystes 
papildė.

RAGINA KOVOTI PRIEŠ 
NAUJUS FAŠISTUS

Viena. — Austrijos kanc
leris A. Gorbach atsišaukė 
į šalies gyventojus, kad ko
votų prieš “naujus fašis
tus”. Jis sako, kad hitleri
ninkai, pasivadinę įvairiais 
vardais, sudaro sąjungas 
ir organizuojasi prieš de
mokratinę santvarką.

Varšuva. —Gdansko prie
plaukoje įvyko gaiš ras 
naujai pastatytame laive. 
Nelaimėje žuvo 22 darbi
ninkai.

tingų nuomonių, bet tas ne
reiškia skilimą. “Dabar ko
munistinis judėjimas yra 
galingas ir daugiau vienin
gas, kaip bent kada pir
miau”, pareiškė Liu Čang- 
šenas.

Pekinas. — Kinijos Ko
munistų partijos dienraštis 
“Jih Pao” išspausdino Ad-
žiubėjaus interviu su pre
zidentu Kenedžiu. Kinų 
dienraštis kritikavo Kene
džio kai kuriuos pareiški
mus, kaip pastangas “pri
versti pasaulio žmones pa
siduoti JAV valiai”.

Saigonas. — Atskrido 
Jungtinių Valstijų kariniai 
malūnsparnniai Pietų Viet
namu! į pagalbą.

Maskva. — Sulaukęs 69 
metų amžiaus mirė pravo
slavų bažnyčios galva-met- 
ropolitas Nikalojus.

Briuselis.—Apie 250 bel
gų demonstravo prie JAV 
ambasados ir mėtė akmeni
mis.

Buenos Aires. — Baigėsi 
42 dienų geležinkeliečių 
streikas.

Havana. — Per dešimt 
dienų smarkiai lijo. Upės 
išėjo iš savo vagų ir pada
rė daug nuostolių.

AFL-CIO vadai ir 
tymsteriy unija

Bal Harbour, Fla.—AFL- 
CIO unijų prezidentas Mea
ny pravarė rezoliuciją, kad 
priėmimą tymsterių unijos 
atidėti dar dvejiems me
tams.

Tatai reiškia, kad Inter
national Brotherhood of 
Teamsters unija, kuri turi 
1,7000,000 narių, vėl laiko
ma už AFL-CIO unijų.są
jungos.

Už priėmimą tymsterių 
stojo National Maritime 
unija su jos prezidentu J. 
Curranu priešakyje.

Pietuose areštavo 
267 demonstrantus

Albany, Ga. — Čionai Ci
ty Hali svetainėje yra tei
siami 11 Laisvės keliauto
jų: keturi baltieji ir septy
ni negrai, kurie važiavo 
traukinio vagone, skirtame 
“tik baltiesiems”.

Prie miesto rotušės susi
rinko šimtai žmonių pro- 
testavimui prieš Laisvės 
keliautojų teisimą. Jie ra
miai vaikštinėjo giedodami 
religines ir amerikines gies
mes.

Policija areštavo 267 de
monstrantus. Arešt uotų 
tarpe yra dauguma negrai 
jaunuoliai. ... .
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Ar gali laimėt be aiškaus tikslo?
JUNGTINIŲ TAUTŲ vadovybė jau kelintu atveju 

pabrėžia savo veiklos misiją Konge. Girdi, ji nenori nu
versti Čiombės režimą Katangos provincijoje. Ji tik no
rinti ten sugrąžinti tvarką ir ramybę.

Mūsų šalies vyriausybė irgi kalba tik apie palaiky
mą Katangos prie Kongo. Ji netgi bijanti Čiombės dik
tatūrą Katangoje susilpninti. Čiombė esąs stambiausia 
Konge atspara prieš komunistus, todėl jo pašalinimas 
tik pakenktų mūsų “reikalui”.

Šitokia ribota politika negali laimėti. Už čiombės 
nugaros stovi belgai, francūzai ir anglai. Dabar tai jau 
visiems aišku. Paliekant turtingiausią provinciją čiom
bės rankose, nei tvarkos, nei ramybės Konge nebus.

Laikas Jungtinėms Tautoms aiškiai pasakyti, kad 
jų misija yra pilnai suvienyti Kongą. Katanga turi būti 
išlaisvinta iš Čiombės klikos rankų. Tik su tokia aiškia 
politika Jungtinės Tautos laimės savo misijai pasaulinę 
opiniją. Jei jos svyruos ir abejos, tai iš jų dabartinių 
ginkluotų pastangų niekas neišeis. Kraujas liesis veltui. 
Suirutei galo nebus.

Įstaiga be darbo ir misijos
PREZIDENTO KENEDŽIO raginamas ir prašo

mas Kongresas aną dieną suorganizavo įdomiu, gražiu 
pavadinimu “Ginklų kontrolės ir nusiginklavimo agen
tūrą”. Buvo manyta, kad prezidentas ir jo vadovauja
ma vyriausybė tikrai sieks ginklų kontrolės ir nusigink
lavimo. Bet išėjo priešingai. Kaip žinia, ginkluotų jėgų 
stiprinimas dar padidėjo.

, Kas atsitiko su ta šaunia “Ginklų kontrolės ir nusi
ginklavimo agentūra”? Jos direktorius William C. Fos- 
teris, gerai išsimiegojęs, staiga pabudo ir pasakė, kad jo 
vadovaujama įstaiga neturi užsiėmimo. Be to, sako, 
prezidentas Kenedis pamiršo, sudarydamas savo biu
džetą, paprašyti agentūrai pinigų!

NEREIKĖTŲ
SKUBINTIS

Gruodžio § dieną kana
diečių “Liaudies balse” skai
tome žinią iš Washingtono. 
antrašte: “ženklai rodo, 
kad Jungtinių Amerikos 
Valstijų Komunistų partija 
nuėjo į pogrindį.”

Betgi, kiek mums žino
ma, nieko panašaus neatsi
tiko. Priešingai, partijos 
vadovai pakartotinai yra 
pasakę, kad JAV Komunis
tų partija nė negalvoja 
apie ėjimą į pogrindį, ne
siruošia liiautis atvirai ir 
viešai kalbėjusi į Amerikos 
liaudį. Komercinės spūūdos 
korespondentų pasiskubini- 
mą tą partiją nuvaryti į 
pogrindį reikia, kaip ame
rikiečiai sako, imti su gera 
doze druskos .

Savo pranešimuose visuo
met KP vadovybė žada ne- 
siklaupti prieš reakcijos 
smūgius. Ji visomis pajė
gomis ginsianti savo teises 
viešai veikti ir viešai kalbė
ti į Amerikos žmones. Ji 
teigia, kad jos šita kova 
yra kova už visos liaudies 
demokratines teises ir civi
lines laisves.

Retas ir džiugus atsitikimas
SU DIDŽIAUSIU ENTUZIAZMU Jungtinių Tautų 

Asamblėjos Politinis komitetas vienbalsiai priėmė erd
vių “užkariavimo” rezoliuciją. Joje sakoma, kad nė vie
na šalis negali savintis “dangiškųjų rūmų”, kad jie pri
klauso visai žmonijai. Ji taip pat pažada visų kraštų 
bendradarbiavimą žmogaus pastangose tas erdves už
kariauti.

; Tai bene bus šioje Asamblėjos sesijoje vienintelis 
ir pirmas iki šiol toks vieningas susitarimas. Jis parodo 
gana daug. Jis parodo, kad su gerais norais galima so
cialistiniams ir kapitalistiniams kraštams bendradar
biauti. O bet koks, kad ir labai ribota skale, bendradar
biavimas didina taikaus sugyvenimo galimybes.

Pikti kardinolo plepalai
KARDINOLO SPELLMANO negalima priskaityti 

prie tų pakvaišėlių, kurie komunizmo baubą mato po 
kiekviena lova. Jis yra gudrus ir suktas politikierius. 
Komunizmo baubas jam tarnauja tik maska atsiekimui 
reakcinių tikslų. Po ja slypi jo pikčiausi norai pastoti 
progresui kelią, užgniaužti visas darbo liaudies aspira
cijas į šviesesnį ir laimingesnį rytojų,

• . ’ Taip reikia suprasti vėliausią kardinolo Spellmano 
persergėjimą Amerikai ir visam pasauliui, kad Tarybų 
Sąjunga jau esanti pasiruošusi paskutiniam žygiui “dėl 
sunaikinimo viso nekomunistinio pasaulio”. Tamsus pa- 
rapijonas, perskąitęs piktus kardinolo plepalus, juk už
migti nebegalės ir nemiegodamas sapnuos komunizmo 
pavojų. Tik tokiems amerikiečiams šitas suktas dvasi
ninkas tuos savo plepalus ir taiko. Šiek tiek politiniai 
apsišvietęs žmogus juk jais netikės.

Geri teismo nuosprendžiai
;• KIEKVIENAS LAISVĘ MYLINTIS amerikietis j 

nuosprendį, kuriuo jis panaikino bausmę prięš šešioli- 
rippshprendį, kuriuo jis panaikino bausmę prieš šešioli
kę studentų, kuriuos Louisianos valstijos teismas buvo 
nubaudęs. Mat, tie jauni žmonės bandė ramaus sėdėjimo 
priemone pareikšti savo protestą prieš rasinę diskrimi
naciją tos valstijos valgyklose. Panašių bausmių randa
si ir kitose valstijose. Jos irgi turės pasiekti Aukščiau
siąjį teismą. Visos jos neturi jokio pateisinimo.

Geras Aukščiausiojo teismo ir kitas nuosprendis, 
.kuyiuomi jis atmetė Floridos valstijos seimelio priimtą 
(statymą, reikalaujantį iš kiekvieno valstijos tarnauto
jo antikomnistinės priesaikos. Teismas patvarkė, kad 
toks reikalavimas priešingas šalies konstitucijai,

Jau laikas Aukščiausią j am teismui paskelbtu Mc- 
Gąrran įstatymą priešingu šalies konstitucijai. Ants-- 
jiau ar vėliau turės būti taip padaryta. Geriau anks-

GAILA, SMARKIAI 
PAVĖLUOTA

Gruodžio 8 dieną Chica- 
gos dienraštyje “Vilnyje” 
drg. S: J. Jokubka rašo:

Kalbant apie vaju, netvarka 
Čikagoje ir su laikraščio “Lais
ves” vajumi. “Liaudies Bal
sui,” rodos, yra kas' darbuo
jasi, bet “Laisvės” ! Vajininko 
Čikagoje nėra.; Tąi labai neT 
sveikas reiškinys.

Kai buvo gyvas L. Prūsei- 
ka, nelikdavo nė vieno “Lais
vės” skaitytojo, k a d > nebūtą 
atnaujinta jo prenumerata. 
Prūseika juos aplankydavo vi
sus, Gi dąbar “Laisvės” skai
tytojai Čikagoje, anot žmonių 
posakio, palikti dievo valiai.

“Laisvės’'" administracija pri
valo būtinai rasti Čikagoje va- 
jininką. O mes čikagiečiai tu
rim pagelbėti rasti.

Labai gaila, kad šita la
bai reikalinga pastaba pa
sirodė jau gana pavėluotai, 
kai vajus jau eina prie už
baigos. Chicago j e mes turi
me nemažai senų, gerų lais- 
viečių. Kaip ir visi kiti 
skaitytojai, jie buvo prašy
ti padėti mums šiame va
juje. Deja, matyt, nė vienas 
neatsiliepė. Nežinome, ką 
būtų galėjusi laikraščio ad
ministracija iš Niu j or ko 
daugiau bepadaryti,

Tačiau, žinoma, tai dar 
nereiškia, jog jau nieko ne
begalima nuveikti Chicago- 
je “Laisvės” vajaus reika
lais. Dar kartą nuošir
džiausiai prašome draugus 
ir drauges pasidarbuoti.

. —T... .  1 ... **

LIETUVIŠKIEMS 
PONELIAMS 
PASISKAITYTI

Iš Klaipėdos krašto pa
bėgę bei išvyti hitlerininkai, 
susispietę Vakarų Vokieti
joje, triukšmauja ir žada 
dar kartą sugrįžti ir vieš
patauti Klaipėdoje.

Tuo tarpu lietuvių tau
tos priešai čia, Jungtinėse 
Valstijose, “veiksniais” pa- 
s i v a d i n ę, “kariauja” už 
Lietuvos teritorijos dar ge
roką padidinimą. Ir taip 
dabar eina “kova” tarp tų 
“dviejų pusių.”

Apie tai labai gražiai 
tuos visus juokdarius 
“Tėvynės balse” pašiepia 
A. Mažuolis, Jis rašo:

Abi besiginčijančios pusės, 
apie kuriąs toliau eis kalba, 
stengiasi sudaryti spūdi, kad 
jos sprendžia nepaprastai ripi- 
ta prohlenvi. Tokią rimtą, ,

jog prieš ją nublanksta žy
miausieji šio -.meto pasauliniai 
įvykiai. Tačiau... Ną, spręs
kite verčiau patys.

Taigi,, viena šitų pusių — 
liūdnai išgarsėję “veiksniai.” 
Tiksliau tariant, tie jų atsto
vai, kurie ne vien svajoja 
apie Lietuvos “išvadavimą,” 
bet nori dar žymiai daugiau— 
svetimų žemių. Apie tai ne
dviprasmiškai pareiškia liguis
tos fantazijos žmogiūkštis V. 
Mantvydas “Kario” žurnalo 
penktajame numeryje išspaus
dintame straipsnyje “Lietuvos 
valstybės sienos.” Pagal auto
rių visi kaimynai (išskyrus 
Latviją, nes jo bobutė, maty
ti, Rygoje gimusi), turi “bū
simajai” ponų Lietuvai geruo
ju atrėžti po geroką gabalą 
teritorijos, nes priešingu atve
ju... baisu ir pagalvoti, kas 
galėtų atsitikti.

Juk jau dabar, vos tik mi
nėtas straipsniokas išvydo 
dienos šviesą, buvę “memel- 
landeriai” pakelė tokį gvoltą 
savo laikraštpalaikyje “Me- 
meler Dampfboot,” jok net 
plaukai šiaušiasi.

Pasirodo, buvę Klaipėdos 
krašto gyventojai - vokiečiai, 
kadaise labai smarkiai rėka
vę: “Wir, Wollen heim ins 
Reich” (Mes norime sugrįžti 
į reichą), dabar, būdami Ade
nauerio reiche ir valgydami 
margariną, dar vis negali už
miršti lietuviškų lašinių, svies
to, kiaušinių. Todėl, o taip 
pat dėl to, kad Vakarų Vo
kietijoje iš viso skatinama bet 
kuri revanšistinė veikla, “me- 
mellanderių” žemietija, nenu
stoja šaukusi apie Klaipėdos 
krašto prijungimą prie rei
cho.

Ir štai staiga, lyg perkū
nas iš giedro dangaus, tren
kė ponas V. Mantvydas su 
savo pretenzijomis.' Tada ant
roji besiginčijanti pusė, t. y. 
‘'m e m e 1 landeriai,” nutarė 
“veiksniams” parodyti, su kuo 
jie turi reikalą.

Redakciniame straipsnyje 
šitas1 seniai į sausumą išmes
tas ir baigiąs trūnyti “Klaipė
dos garlaivis” (“Memeler 
Dampfboot”), nutaisęs rimtą 
miną šiame lygiai taip pat 
juokingame, kiek ir kvailame 
žaidi me, užsipuola “veiks
nius.” Lietuviškiesiems pone
liams daug kas prikišama, ta
me tarpe ir tai, jog jie dažnai 
maskuojasi vien tam, kad ga
lėtų Bonoje gauti “moralinę ir 
finansinę paramą savo emi- 
g r a ntinėms organizacijoms.” 
O priedo, kad ir “veiksniai” 
suprastų, kaip šitie Oldenbur- 
ge (Vakarų Vokietijoje) sutū
pę, nieko neužmiršę ir nieko 
neišmokę, hitlerininkai žiūri į 
kitąs tautas, išjuokiama lietu
vių kalba, kuria, atseit, kalba 
vos trys milijonai žmonių.

Dabar belieka, laukti, kad ir 
lietuviškieji buržuaziniai naci
onalistai, išgėrę drąsai keletą 
taurelių “whisky,” atsakys 
“memellanderiams.” Tada po
pierinis kąrąs tarp šių dviejų 
negausių ir seniai į istorijos 
šiukšlyną išmestų grupelių dar. 
labiąų įsiliepsnos.

Tegu sau, jeigu jiems tai pa
tinka.

Mums gi, visiems, kurie gy
vename savo Tėvynėje Tarybų 
L i e t u v oje (priminsime kai 
kam — su amžinąja sostine 
Vilniumi ir visiems laikams 
susigrąžintu Klaipėdos kraš
tu), visi vokiškųjų bei lietuviš
kųjų politinių lavonų ginčai 
visai nerūpi. Ir, jeigu apie 
tai trumpai čia užsimename, 
tai vien tik tam, kad “Tėvy
nės balso” skąitytojai turėtų 
progos kartu su mumis gar
džiai pasijuokti iš šitų besipe
šančių juokdarių.

KVAILA GALVOSENA
Chicagos kunigų organo 

“Draugo” redaktoriai jau 
visiškai nebesiskaito su šios 
gadynės gyvenimo tikrovė- 
mis, Jiems atrodo., kad jei
gu šiandien pasaulyje ran
dasi Tarybų Sąjunga, t a i 
tik dėka Jungtinių Ameri
kos Valstijų ir jų talkinin
kių “neapdairumo.” Girdi, 
“leista Soviąįąms išaugti į 
■tokią jėgą, del kurios pačiai 
Amerikai tenka, būti apsi- 
ginkl^vUąiaL, npo^galyps. riki 

kojų, ir stebėti, kaip komu
nizmas stiprihasi veik vi
suose žemės kontinentuo
se.”

Tas pats su didžiąja Ki
nija. Girdi, “neapdairumu 
ir ateities nenumatymu už
leista Kinija komunistams” 
(“D.,” gruodžio 7 d.).

Vadinasi, mūsų Amerika 
galėjo padiktuoti, kaip turi 
valdytis Tarybų Sąjungos 
ir Kinijos žmonės, tačiau 
nesusiprato tatai padaryti. 
Na, ir dėl to dabar turime 
tiek daug bėdos!!

Bet ką tuo reikalu byloja 
faktai? Ką sako istorija?

Labai įdomu. Paimkime 
Tarybų Sąjungą, “Drau
gas” pamiršo ar gal nežino, 
kad Amerika ir jos talki
ninkės buvo surengusios ge
rai ginkluotą intervenciją 
su tikslu nuversti Tarybų 
valdžią su bolševikais prieš
akyje. Bet niekas iš to ne
išėjo. Įsiveržėliai buvo su
pliekti ir turėjo pabėgti. 
Paskui per keletą metų mū
sų šalis su savo talkininkė
mis rėmė kontrrevoliucines 
jėgas su Denikinu, Kolčaku 
ir kitais carberniais prieš
akyje. Bet ir tas baigėsi 
nesekme. Paskui per apie 
šešioliką metų Amerika at
sisakė Tarybų Sąjun
gą pripažinti ir su ja už- 
megsti ryšius., vis su ta vil
timi, kad tarybinė santvar
ka sužlugs. Bet ir tos pa
stangos baigėsi nesekme.

Taigi, šiandien sakyti, 
kad nebuvo iš Amerikos pu
sės stengtasi su Tarybų Są
junga susidoroti, arba kad 
buvo komunistams “leista” 
laimėti be pastangų jiems 
pastoti kelią, gali tik pasku
tinis ignorantas. Tokiais, 
matyti, ir yra “Draugo” re
daktoriai.

Tas pats, žinoma, ir Ki
nijos reikale. Ką gi Ameri
ka dar galėjo padaryti, ko 
nepadarė, kad su Kinija su
sidoroti? Juk ir šiandien 
ji prieš ją tebekovoja, jos 
nepripažįsta, ją boikotuoja, 
bet kas iš to? Gal JAV tuoj 
po karo >su japonais turėjo 
pasiųsti armiją ir išgeblėti 
Čiang Kai-šeko kliką? Bet 
tik paskutinis neišmanėlis 
galėtų dar ir šiandien teig
ti, kad taip reikėjo padary
ti, kuomet jau turime tokią 
iškaštingą pamoką su avan
tiūra Korėjoje. Mūsų gink
luotosios jėgos negalėjo už
imti mažytės Korėjos, na, 
ar jos būtų galėjusios oku
puoti milžiniškąją Kiniją?

Todėl aišku, kad jeigu 
šiandien turime daug “bė
dos” su Tarybų Sąjunga, su 
Kiniją ir su kitomis socia
listinėmis šalimis, tai kal
tas ne kieno nors neapdai
rumas, bet istorija, gyveni
mo tikrovė. Darbo liaudis 
priėjo išvados, kad jau lai
kas savo reikalus pačiąi 
tvarkyti. Ir kai ji priėjo 
tokios išvados, jokia jėga 
nebegalėjo jai pastoti ke
lio,

Bet, žinoma, kunigų laik
raščio redakt o r i a m s tai 
“įkąsti” neįmanoma. Jeigu 
jie tai suprastų, tai tokių 
nesąmonių,' kokiomis užpil
do savo laikraštį, jie beple
pėtų. *•

Ottawa. — Tarybų Są
junga kreipėsi į Kanados 
vyriausybę, ragindama, kad 
ji remtų TSRS pasiūlymą 
uždraudimui atominių gink
lų bandymų. 
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Paryžius, — Daktarams 

reikalaująnt, 8,369 buvę rū- 
fe)riąi matė rūkymą.

1961 metų gruodžio 5 d. 
staiga mirė LKP CK narys, 
Lietuvos TSR Aukščiausio
sios Tarybos deputatas, Lie
tuvos TSR užsienio reikalų 
ministras Kazys Preikšas.

Visą savo sąmoningą gy
venimą K. Preikšas pasky
rė kovai už darbo žmonių 
reikalus.

K. Preikšas gimė 1903 m. 
birželio 14 d. Gruzdžių vals
čiuje (Šiaulių raj.) Verbū- 
nų dvare darbininko šeimo
je. Pirmojo pasaulinio karo 
metu K. Preikšas su tėvais 
evakuavosi į Maskvą. Čia 
jis 1917-1918 metais dirbo 
“Provodniko” fabrike. Spa
lio revoliucija padarė jam 
gilu įspūdį.

Grįžęs iŠ evakuacijos į 
gimtuosius Šiaulius 1918 
metais, K. Preikšas akty
viai įsijungia į kovą už Ta
rybų valdžią, už Spalio idė
jų įgyvendinimą Lietuvoje.

Dirbdamas dvaro darbi
ninku, paskui kalviu, krovi
ku, K. Preikšas gerai paži
no sunkią darbininko dalią 
buržuazinėje santvarkoje.

1920 m. gegužės mėn. K. 
Preikšas buvo priimtas į 
pogrindinės Lietuvos Komu
nistų partijos eiles. Parti
jos pavedimu jis aktyviai 
dirbo masinį darbą Šiaulių 
profsąjungose, buvo LKP 
Šiaulių miesto ir rajono ko
miteto narys (slap. Žai
bas). Už revoliucinę veiklą 
jis 1922-1923 m. buvo kali
namas. Švenčiant 1924 m. 
Gegužės Pirmąją, K. Preik
šas pasakė kalbą masiniame 
darbininkų susi, r i n k i m e 
Šiaulių Liaudies namuose. 
Komunistų partijos šaukia
mi susirinkimo dalyviai iš
ėjo į demonstraciją. Kaip 
vienas iš demonstracijos or
ganizatorių, K. Preikšas su
imamas. Šiaulių apygardos 
teismas nuteisė jį 8 metams 
kalėti.

Paleistas iš kalėjimo pa
gal 1926 m. liepos mėn. 28 
d. amnestiją, K. Preikšas 
vėl aktyviai dalyvauja dar
bininkų judėjime.

1927 m/ kovo mėn. K. 
Preikšas išvyksta į Tarybų 
Sąjungą. Čia jis mokosi Va
karų tautinių mažumų ko
munistiniame universitete, 
paskui Tarptautinėje Leni
no mokykloje Maskvoje. 
Baigęs mokyklą, K. Preik
šas nuo 1931 m. rugpiūčio 
mėn. vėl dirba pogrindinį 
partinį darbą Kaune (slap. 
K. Jankus, Andrius, Jo
nas), šį sykį kaip LKP CK 
sekretorius.

1931 m. gruodžio 28 d. K. 
Preikšas vėl s u i m a m a s. J 
Kauno apygardos teismas 
nuteisia jį 8 metams, o ka
riuomenės teismas naujai 
sudarytoje byloje—12 metų 
kalėti. Būdamas Kauno ka
lėjime, K. Preikšas mokosi 
ir moko savo draugus.

Tarybų Sąjungai, ir Lie
tuvai pasikeitus politiniais 
kaliniais, K. Preikšas 1933 
m. kartu su kitais iškeistais 
kaliniais atvyksta į Mask
vą. Partija pas i u n č i a jį 
dirbti į Minską lietuvių sa
vaitraščio “Raudonasis ar
tojas” redaktoriaus padėjė
ju. Nuo 1935 m. rud-ens jis 
mokosi aspirantūroje Mask
voje.

Kilus pilietiniam karui 
Ispanijoje, K. Preikšas 
vykstą į Ispaniją, kur daly
vauja (slap. Ilgis) organi
zuojant internacionalinius 
dalinius, .kovoja Madrido, 
Katalcnijos frontuose. Už
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sienio inter v e n t a m s pa
smaugus Ispanijos respubli
ką, tūkstančiai internacio
nalinių brigadų karių, jų 
tarpe ir K. Preikšas, buvo 
internuoti Prancūzijos sto
vyklose. Iš čia jį 1939 m. 
balandžio m ė n . išvadavo 
Tarybinė vyriausybė.-

Atvkęs į Maskvą, K. 
Preikšas dirbo rengiant 
spaudai tarybinę literatūrą 
lietuvių kalba. .

Nuvertus fašistinį reži
mą Lietuvoje, K. Preikšas 
1940 m. dirba LKP CK 
sekretoriumi. Šiose parei
gose jis yra iki 1948 m.

Tėvynės karo metu K. 
Preikšas, LKP C K paves
tas, dirbo didelį politinį ir 
organizacinį darbą lietuviš
kuose Tarybinės ArmijosL 
daliniuose.

Nuo 1948 iki 1960 m. K. 
Preikšas dirba Lietuvos 
TSR Ministrų Tarybos pir
mininko pavaduotoju, o nuo 
1961 — Lietuvos TSR už
sienio reikalų ministru.

K. Preikšas bendradar
biavo LKP pogrind i n ė j e 
spaudoje, rašė Tarybų Lie
tuvos spaudoje, ilgą laiką 
redagavo LKP CK žurnalą 
— “Komunistą,” dalyvavo 
parengiant spaudai eilę 
knygų.

Nuo 1929 iki 1931 metų 
ir nuo 1940 iki 1961 m. K. 
Preikšas buvo išrenkamas 
LKP CK nariu,, 1941-1954 
m. jis buvo TSRS Aukščiau
siosios Tarybos deputatas, 
1947-1961 m. — Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tary
bos deputatas. '

Už»nuopelnus liaudžiai K; 
Preikšas Tarybinės vyriau
sybės buvo apdovanotas Le
nino, Tėvynės karo II 
laipsnio, trimis Darbo Rau
donosios Vėliavos ordinais 
ir medaliais

Nenuilstamo ir drąsaus 
kovotojo už komunizmo per
galę, ištikimo lietuvių tau
tos sūnaus, nuoseklaus in
ternacionalisto, neužmiršta
mo draugo Kazio Preikšos 
atminimas visiems laikams 
pasiliks darbo žmonių šir
dyse. . Grupė draugų

PRIE K. PREIKŠO 
KARSTO

Vilniaus Karininkų namų 
Baltojoje salėje prigesintos 
šviesos, ant langų užleistos 
užuolaidos, čia pašarvotas 
LKP CK narys, LTSR 
Aukščiausiosios Tary bos 
deputatas, respublikos už
sienio reikalų ministras 
draugas Kazys Preikšas. 
Ant aukšto postamento — 
gėlių apsuptas karstas su 
velionio palaikais. Nuo lu
bų nusileidžiančiame rau
doname aksome — K. 
Preikšo portretas su juoda 
juostele.

šešioliktą valandą salės 
durys atidaromos. Sklinda 
gedulingo maršo garsai. Į 
garbės sargybą stoja ITSR 
Ministrų Tarybos aparato 
darbuotojai. Be paliovos ei
na atsisveikinti su įžymiu 
Lietuvos Komunistų parti
jos veikėju Vilniaus darbi
ninkai, moksleiviai, tarnau
tojai

Keičiasi garbės sargyba. 
Šviesų K. Preikšo atminimą 
pagerbia seni revoliucionie
riai, petys į petį su velioniu 
kovoję pogrindyje, kūrę so
cialistinę Lietuvą. Priė^ 
karsto — giminės, artimie
ji, draugai.

"Tiesa”
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v ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS laisvoji sakykla
Hitlerine dvasia siaubia 

Vakarų Vokietijoje
V. Alseika iš Vakarų Vo

kietijos rašo Chicagos 
“Draugui” sekamai:

“Vokiečių tarpe pasižval
gęs, svetimšalis ras ir tam
siųjų, nesimpatiškų bruo
žų. Vienas jų labiau įžiūri
mas ypatingai senojoje vo
kiečių kartoje. Tikra, kad 
Hitlerio ir Hindenburgo 
laikais išaugusi karta neno
ri savo vietą užleisti jauna
jai kartai. Vadovaujantieji 
asmenys Bonos ministerijo
se, kariuomenėje, teisingu
mo įstaigose, —tai vis žmo
nės, kurie ‘nieko neišmoko 
ir nieko nepamiršo...’ Atro
do, kad tie žmnnės nepa
miršo savo klaidų praeity
je ir visai nesirengia prie 
jų prisipažinti”.
Toliau V. Alseika rašo, jog 

^“jaunimas jums papasa
kos, kad jo tėvai vis tebėra 
antisemitai. Nors žydų Vo
kietijoje liko nedaug, tačiau 
priešžydišką nusistatym ą 
pastebėsi”. Jau ir pirmiau 
girdėjome, kaip žydų sina
gogos ir kapinės fašisti
niais kryžiais ištepliotos, iš
niekintos. Hitlerin inkai 
jaučiasi esą laisvi. Jų orga
nizacijos laisvai veikia, nie
kas jiems netrukdo.

Buvę Hitlerio laikais val
dininkai, jeigu jie dabar 
nėra tarnyboje, tai gauna 
aukštas pensijas ir vis pla
nuoja, kaip sukurti naują 
pasaulinį karą. Jie yra di
džiausi naujo karo konspi- 
ratoriai.

V. Alseika nusiskundžia, 
kad vokiečiai neapkenčia 
svetimšalių. Vokiečiai sve
timšalius verčia dirbti tuos 
darbus, kuriu patys vokie- 

Kyhai nenori dirbti. “Įvyksta! 
kokių nors nesusipratimų. 
Tie užsieniečiai ne visuo
met patenkinti, kai...vokie
čiams vengiant nešvarių, 
mažiau apmokamu darbų, 
anie verčiami ir šaltesnėmis 
dienomis dirbti kanalizaci
joje, taisant gatvių grindi
nius ir pan.”

Svetimšalių nepaisymas 
jaučiamas ir restoranuose. 
“Sunku restoranui ras*i 
padavėjas, dar sunkiau sve
čiui greitai susilaukti užsa
kyta natiekala. Tai viena 
vokiečiu gyventojų tamsių
jų nusm”.

Šitokia Vokietiją mūsų 
vyriausybė visais galimais 
būdais palaiko, hitlerininkų 
vadovaujamą kariuomenę 
apginkluoja. O tie hitleri
ninkai grasina ir vėl “mar
guoti į rytus”.
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| Ka davė Socialistų 
Internacionalo 
suvažiavimas.

Septintasis Socialistų
temacionalo suvažiavimas 
įvvko Romoje lapkri č i o 
mėn. Suvažiavo Romon Va
karų Europos, Azijos ir Af
rikos socialistų vadai. Iš 
Vakarų Europos atvyko ke
letas ministrų ii’ buvusių 
ministrų kapitalistiniuose 
kabinetuose. Tai geriausi 
kapitalizmo sargai.

Kokiuo mieriu jie suvyko 
Romon, gal pasisakyti prieš 
naujo karo ruošėjus, prieš 
imperialistinius siekius?

Tais klausimais nenoro
mis kalbėjo kapitalistiniai 
socialistai. Jie daugiausia 
rūpinosi, kad dar kartą 
smarkiai pašūkauti prieš 
Tarybų Sąjungą ir kitus so
cialistinius krašt u s, pa- 

I smerkti tų kraštų pastan- 
gas pastoti naujam karui 

* kelią.
Socialistinių siekių dekla

raciją pagamino komitetas, 
kuriame buvo Anglijos 
Darbo partijos vadas Hugh 

Gaistskell, Prancūzų Socia
listų partijos vadas Guy 
Moflet ir keli kiti ištikimai 
kapitalizmui tarnaujantys 
socialistai. Jie norėjo su ta 
savo deklaracija sumušti 
81-nos Komunistų partijos 
deklaraciją, priimtą Mask
vos suvažiavime 1960 m. 
Tačiau jiems tas pasimoji- 
mas mizernai pavyko.

Pirmiausia šiai dešiniųjų 
socialistų deklaracijai pasi
priešino daugelis Azijos ir 
Afrikos socialistų atstovų, 
36 deklaracijai pataisymai 
buvo pasiūlyti. Ilgai dekla
racijos klausimas buvo dis- 
kusuotas ir suvažiavimas 
ją paliko perrašyti ir per
tvarkyti. Taip ir pasiliko 
be jokių pasekmių.

Prancūzijos prez. de Gaul
les ministras Mollet tiesiog 
buvo azijiečių ir afrikiečių 
pasmerktas, kaip Alžyro 
arabų smaugėjas. Jie kri
tikavo Vakarų Europos so
cialistus, kurie ašt r i a i 
smerkė Tarybų Sąjungą, 
bet nieko nesakė prieš 
Amerikos, Anglijos ir Pran
cūzijos imperialistus.

Kai Amerika apginklavo 
ir iš Formozos atvežė į 
Burma 10,000 kareivių, sa
kė Burmos atstovas Kyaw 
Nyein, tai mūsų protestai 
nieko nereiškė Washingto
ne ir Jungtinėse Tautose. 
Nedyvai, kad mes Vakarai8 
visai nepasitikime, pareiškė 
suvažiavimui Burmos at
stovas.

Tai toks buvo Socialistų 
Internacionalo suvažia v i- 
mas. Paplepėjo, pasibarė, 
pakeikė socialistinius kraš
tus ir išsiskirstė.

Įdomus “Vilnies” 
kalendorius

Kaip kitais metais, taip ir 
šių metų pabaigoje dienraš
tis “Vilnis” i 
kalendorių 1962 metams.

Kalendoriuje, telpa aštuo- Markso - Lenino mokslinių 
nių autorių straipsniai, tri
jų poetų poemos, daug 
sveikinimų ir skelbimų. 
Viršeliui puikų piešini pa
rūpino Lietuvos Dailininkų 
Sąjungą. Kalendorių pri
rengė “Vilnies” redaktorius 
L. Jonikas.

Žymėtinas Absės Jonikie
nės iliustruotas raštas 
“Paskutinės dienos su Leo
nu Prūseika”. Kas gi neno
rėtu pilnai susipažinti su 
paskutines dienas gyvenan
čiu mūsų mylimu veikėju 
Leonu Prūseika? Sunku at
siskirti su ta mintimi, kad 
Leono gyvųjų tarpe jau ne
beturime.

Dr. A. Petriką plačiai ra
šo apie tris didžiuosius 
žmonijos žudikus: tuberku
liozę, vėžį ir kraujotakos li
gas. Straipsnis kupinas in
formacijų ir patarimų, kaip 
tų baisių ligų saugotis.

L. J-as rašo apie civilinę 
apsaugą, kaip apgaulę. Čia 
irgi daug svarbių informa
cijų, kaip apsisaugoti nuo 
atominių bombų.

L. Jonikas rašo, ką jis 
matė 1960 metais Lietuvo
je, aplankęs tas vietas, kur 
fašistai išžudė šimtus tūks
tančių žmonių.

Narimantas Noragas ra
šo apie dipukų gyvenimą 
Amerikoje.

Pilėnų Margiris rašo, 
kaip berniukai patampa 
žmogžudžiais.

Svarbus A. Čepaičio raš
tas apie radijo bangas.

Tūli sveikinimai ir pasi- 
skelbimai yra įdomūs ir 
tuo, kad sveikintojai ir pa
siskelbė j ai pasiskelbia, kur 
jie yra gimę ir gyvenę.

Patartina “Laisvės” skai
tytojams šį kalendorių įsi
gyti. Jeigu nebūtų galimy-

Stalino palikimas
Maskvoje, Kremliaus sie

noje, virš aukštojo “Spas
sky” . bokšto skaisčiai švie
čia Tarybinė žvaigždė ir jo 
laikrodis skambina ketvir
čius ir valandas, atžymėda
mas laiką. Kremliaus sie
na ir bokštas buvo pastaty
ti dar prieš atradimą Ame
rikos. Pro bokšto vartų an
gą vaikščiojo: bajorai, ku- 
nigkaiščiai, carai, Napoleo
nas, Leninas, Stalinas ir 
daug kitų. Daug istorijos 
jis matė ir dar daug matys.

Apie Kremlių ir jo šei
mininkus niekados nebuvo 
tiek daug kalbama ir sielo- 
jimasi, kaip dabar. Kiekvie
nas ten ištartas žodis ar 
pasisakymas tuojau oro 
bangomis nuskrenda į kiek
vieną pasaulio dalį ir už
kampį. Visur tai sužino ir 
sveria.

Dar visai, rodos, neseniai, 
Stalinas buvo “dievina
mas,” laikomas neklaidin
gu.” Dabar jis “žiaurūnas,” 
“kerštinčius”...

Apie tai aš ir noriu pa
kalbėti.

Jau prieš antrąjį pasau
linį karą aš pradėjau paste
bėti vis didėjantį Stalino 
asmens garbinimą. Taip. 
Stalinas vadovavo Tarybų 
Sąjungai labai audringais- 
formatyviais laikais, bet 
visgi aš negalėjau suprasti, 
ar tas garbinimas ir dievi
nimas galėjo paeiti iš jo pa
ties noro, ar tik užuogaida 
vadovaujančių šalies sluoks
nių sutverti liaudžiai sim
bolį neo-dieviško paveikslo, 
kaip susibūrimo tašką sie
kime geresnio rytojaus, ir 

įvykdyti visur, ir tada žiū
rėkime, į kurią pusę svars
tyklės linksta.

Kaip besmerktini yra 
jo žiaurumai, bet turime 
imti į atidžią grynus fak
tus, kad ir jo priešai varto
jo nemažiau žiaurumų.

Aš visada buvau tos nuo
monės, kad, nežiūrint visų 
ten įvykstančių blogių, kol 
Trybų Sąjungoje mokslas 
visu uolumu yra varomas 
pirmyn, tas tai ir sudaro 
pamatinę sąlygą, kad tie 
blogiai yra tik laikinas reiš
kinys,, nes liaudis, pasiekus 
aukštą moksliniai kultūrinį 
lygį, ilgai bile asmens as
meniškų užmačių netole
ruos.

Daug kas pasikeitė prie 
Chruščiovo, o dar daugiau 
pasikeis po jo, ir vis tai bus 
į gerąją pusę.

Kada Staliną laidojo į Le
nino mauzoliejų, pilnai ti
kiu, kad daugumoje liaudis 
ir veikėjai buvo tuo abejin
gi. Bet, matomai, tuo mo
mentu buvo bejėgiai tam 
pasipriešinti, nesukeliant 
suirutės.

Taip pat buvo entuzias
tu klaida ne tik Stalino, bet 
ir kitų dar gyvų politikų 
vardais pavadinti miestus, 
gatves ir statyti jų statulas.

Nė vienas gyvas žmogus 
nėra neklaidingas. Visi pa
daro klaidų, o kartais ir su- 
niekšėja, bet, matomai, en
tuziazmas ir ūpas ėmė vir
šų, o dabar už tai turi ne
malonumų ir iš užsieniečių 
susilaukia pašaipos.

Dabar paskubomis -eina 
procesas dildymo peiktinų 
asmens kulto reiškinių, bet 
jie ir vėl daro klaidą, per- 

t. t. ° 17 | mainydami miesto Stalin-
’ Aš negalėjau daleisti sauJ8Tado vardą, j Volgogradą, 

kad Stalinas, būdamas ma- Stalingrado vardo iš pa- 
terialistas ir aukštų gabu- saulinių istorijos knygų ne.- 

Šian- 
dien Stalingradas jau ne-: 
simbolizuoja Stalino as
mens dievinimo, bet istorinį 
faktą, kad čia ėjo didžiau
sias, žiauriausias ir nule
miamas istorinis mūšis, ko
kio istorija nėra maičusi.

Čia, o ne kur kitur, buvo 
kirstas mirtinas smūgis ne
šėjams viršžmogių kulto— 
fašistams. Stalingrado kau
tynėse grūmėsi ne tik žmo
nės, kariniai pabūklai, vi
sų svarbiausia — karių šal
tas protas, jų siela, jų ryž
tas, kad geriau mirti negu 
leisti priešui žengti toliau.

Todėl Stalingrado mūšis 
ir yra didžiausias klasinis, 
sprendžiamas mūšis, ir ne
žiūrint, kaip Stalingrado 
pavadinimą bekaitalios, jis 
visada istorijoje bus žino
mas kaip Stalingrado mū
šio miestas, o ne Stalingra
das kaip “Stalino miestas.” 
Likviduojant Stalingradą, 
likviduojamas Stalingrado 
mūšis, ko Tarybų Sąjungos 
žmonės, pilnai tikiu, neno
ri. Arėjas

išleido įdomų mų žmogus, prie to, būda-| bus galima ištrinti.
mas galvinyje įgyvendinimo 

teorijų j praktiką, dasileis- 
tų ir pageidautų save taip 
garbinti. Bet, matote., apsi
rikau. Jis ne tik kad tam 
nesipriešino, bet pageidavo 
ir net reikalavo.

To negalėjo nematyti'nei 
jo artimi bičiuliai, nei patys 
garbintojai.

Nepastojimas kelio tiems 
reiškiniams pačioje pra
džioje privedė prie to, kad 
Tarybų liaudis turėjo sumo
kėti labai brangią kainą už 
tą klaidą.

Stalinas, savo geležinia
me pasiryžime atsiekti 
trumpiausiu laiku užsibrėž
to tikslo, labai daugelyje at
vejų bereikalingai, teisėtai 
ir neteisėtai, likvidavo ne 
tik savo atvirus priešus, bet 
ir artimus bendradarbius, 
kurie paabejojo teisumu 
kaltinimų. Visi tie neigia
mieji įvykiai neįmanoma 
palaikyti slaptybėje. Jie iš
kilo viešumon tada, o dabar 
atsiskleidė prieš viso pasau
lio akis visame savo nuogu
me.

Pasmerkdami jį už jo blo
gius, turime dėti ant svars
tyklių ir jo pamatinį atsie- 
kimą, tai per trumpą laiką 
išauklėjimą Tarybų Sąjun
gos iš atsilikusio, tamsaus, 
nuskurdusio krašto į pirma
eilį industrįnį, mokslinį, 
kultūrinį kraštą ir įrody
mą, kad marksistinė teori
ja galima pase k m i n g a i 

bes gauti pas vietinius ka
lendoriaus platintojus, tai 
tiems patartina rašyti tie
siai į “Vilnį”, 3116 So. Hal- 
sted St., Chicago 8, Ill. Ka
lendorius parsiduoda už 
dolerį.

Stalingrado vardo iš pa-

Mirė 1,500,000 
vergų savininkas

New Delhi. — Sulaukęs 
53 metų amžiaus mirė prin
cas Maharaja Y. Rao, vie
nas iš turtingiausių pasau
lyje žmonių. Iki 11948 metų 
jam priklausė 1,500,000 in- 
dusų vergų ir baudžiau
ninkų. Laike Antrojo pa
saulinio karo jo metinės 
įplaukos buvo $70,000,000.

Bet, kada Indija pasi
skelbė respublika, jis - nete
ko vergų ir baudžiauninkų. 
Vienok jo turtai buvo dide
li, jis net Kalifornijoje pa
sistatė namą už $500,000..

Worcester, Mass.
NESUSIVALDO

Juozas Bakšys, nuvykęs 
į Tarybų Lietuvą, ten būda
mas svečiu, pasielgė negra
žiai — net milicijai prisi
ėjo jį suvaldyti. Už tai jis 
labai įširdo ir, sugrįžęs, 
pradėjo šmeižti, biaurioti T. 
Lietuvos tvarką. Biaurų 
papasakojimą padarė vieti
nei angliškai spaudai^ būk 
Lietuvoje visi esą vagys. 
Gyvu žodžiu susitikimuose, 
susirinkimuose nes i 1 i o v ė 
biauriojęs tarybinės san
tvarkos ir vyriausybės.

Buvo parašęs savo “įspū
džius” į “Laisvę.” “Lais
vės” redakcija davė jam at
sakymą, kad negalima jo 
rašinio talpinti į laikraštį. 
Ar manote, kad jis pagalvo
jo ir pasimokė?

Štai “Keleivis” lapkričio 
29 d. laidoje su pasigar- i 
džiavimu pranešė, kad gavo 
J. Bakšio atsakymą R. Mi- 
zarai ir įtalpins sekančia
me numeryje. Įtalpino. J. 
Bakšys savo nesusivaldymą 
parodė visame atvirume. 
Jis ten Mizarą vadina “po
nu,” “gaivalu” ir tt.

Dabar visi draugai ir 
draugės worcesterieciai ži
nokite, su kuo turite reika
lą. Aišku, kad “Laisvės” 
plątinimą ir jos bu jojimą 
reikalinga gausinti. D. J.

MANO PASTABA
J. Bakšio “įspūdžių” laik

rašti n nedėjome dėl to, kad 
jis šmeižia Lietuvos žmo
nes. Pavyzdžiui, jis ten pa
sakojo, kad, jei Lietuvos gy
dytojams neduosi kyšių, tai 
jie “gerai negydys.”

Lietuvoje yra daugiau 
kaip 4,000 gydytojų. Mesti 
ant jų tokią dėmę neleisti
na, nes tąi būtų jų apšmei
žimas. Mes žinome, kad 
Lietuvos gydytojai yra ge
ri, atsidavę liaudžiai ir jie 
jokių kyšių iš pacijentų ne
ieško. Sutinkame: tarp 
tūkstančių gali atsirasti 
vienas kitas ir blogas, bet 
tai išimtis.

Nemaža amerikiečių lie
tuvių, nuvykusių turistais, 
Lietuvoje buvo susirgę, ten 
juos gydė ir pagydė, bet jo
kių kyšių jie niekam neda
vė, o jei būtų davę, esu tik
ras, gydytojai nebūtų pri
ėmę.

Aš pats gydžiausi Drus
kininkuose, turėjau pažintį 
su visa eile gydytojų, ir jie 
visi dori žmonės, atsidavę 
savo profesijai.

Galiu priminti net tokį at
sitikimą: Buvo sunkiai su
žeistas vienas kolūkietis ir 
jį atvežė į Druskininkų li
goninę. Reikėjo jam pada
ryti sudėtingą operaciją. 
Jauna chirurgė Aldona Vo- 
sylienė, lyg ir nepasitikėda
ma savimi, telefonuoja į A- 
lytų įžymiajam chirurgui 
d-rui Kudirkai. Pastarasis 
su kitu jaunu chirurgu at
skuba į Druskininkus. Ope
racija pavyksta. Susipažįs- 
tu su alytiškiais daktarais 
ir klausiu: kas jums dabar 
už kelionę ir šį taip svarbų 
darbą užmokės? Atsako: 
Mes gauname reguliarią al
gą—valstybė apmoka.

Būdamas Lietuvoje ma
čiau šimtus pavyzdžių, kaip 
susirgę žmonės gydomi ir 
pagydomi, bet nė iš iveno jų 
negirdėjau, kad jie būtų da
vę gydytojams kažkokius 
kyšius.

Turint tuos faktus prieš 
akis, argi galima, argi leis
tina laikraštin dėti šmeiž
tus ant visų gydytojų?

“Keleivis” — kas kita. Jo 
tikslas: šmeižti, niekinti 
Tarybų Lietuvą ir jos žmo
nes. Bet melagių-šmeižikų 
kelias nėra ilgas.

i R. Mizatra

Mėsos darbininkų strei
kas po šešių dienų pasibai
gė. Pasirašyta 27-niemsmė- 
siams kontraktas su pa
kėlimu nuo 4 iki 11 dolerių 
savaitėje. Pakėlimas pagal 
darbo kvalifikaciją. Savai
tinis uždarbis bus nuo $91 
iki $141. Acme kompani
jos' nepalietė streikas, bet 
krautuvių susivieni j i m a s, 
susitaręs paleido tos šakos 
dirbančių ir prie tų krautu
vių piketo nebuvo. Streikas 
buvo palietęs tris valstijas 
— Pennsylvania, New Jer
sey ir Delaware.

Sudarytas komitetas iš 
abiejų pusių sudaryti sąly
gas, kiek mėsos kapoto j ai 
turi padaryti darbo į dieną. 
Pagerintos atostogos ir ki
tos sąlygos. Streikui vado
vavo Mėsos kapotojų unija. 
Nariai sutartį užgyrė.

LLD 10-ta kuopa turi 
gražų skaičių narių. Bėda 
tame, kad susirinkimus lan
ko maža dalis. Mažam su
sirinkimų lankytojų būre
liui tenka visas veikimas. 
Būtų gražu su didesniu 
skaičiumi narių susirinki
mus laikyti, būtų geresnis 
ūpas ir pasidarytų didesnis 
veikimas. Pagalvokite, ger
biamieji!

Maritime Trade, AFL- 
CIO, pranešimu, Sovietų 
žvejai 1960 metais sugavo 
7 bilijonus svarų žuvų, pra
lenkdami Amerikos žvejus. 
Sovietų žvejus pralenkė Ja
ponija ii’ Kinija. Sovietai 
trečioje eilėje.

Pennsylvanijos valstijoje, 
įvedus automobilių vairuo
tojų sveikatos patikrinimą 
ir radaro sistemą gaudy
mui greitai važiuojančių, 
departamento praneš imu, 
nelaimės sumažėjo 50 nuo
šimčių. Liečia dviejų mėne
sių laikotarpį.

International Ladies Gar
ment unija turi leidimus 
vaistinėms steigti Pennsyl- 
vanijos valstijoje. Turi tei
sę unijos nariams vaistų 
užsakus siuntinėti laiškuose 
pagal namų daktaro išrašy-

Philadelphia, Pa
Gruodžio 8-tą d. įvyko 

LLD 10-tos kuopos susirin
kimas. Narių dalyvavo vi
dutiniai. Padaryta peržval
ga įvykusio parengimo. Li
ko ir kuopai keli doleriai. 
Atnaujinta “Laisvės” ir dvi 
“Vilnies” prenumeratos į 
Lietuvą. Bet kuopiečiai ne
pasitenkinę tais, kuriems 
laikraščiai praėjusiais me
tais buvo užrašyti, kad jie 
nieko neatsakė, netarė pa
dėkos žodžio už prenume
ratą. Šiais metais jiems bus 
sulaikyta ir užrašyta ki
toms įstaigoms.

j
Susirinkimas atsižvelgė į 

sergančius kuopos narius ir 
mūsų pritarėjus. Įgaliota 
kuopos valdyba sergančius 
pasveikinti laiškučiais šven
čių proga. Serga sekami: J. 
Rutkus, U. Žilinskienė, A. 
Griciūnienė, P. Kaspariū- 
nienė, S. Matulienė ir H. 
Mattis. Helen Mattis ran
dasi Graduate Hospital, 19 
Lombard St., kambarys 
711.

Mūsų vajininkai praneša, 
kad atsinaujinimai ’eina ge
ryn. Gaunama ir naujų 
skaitytojų. Prieš šventes ir 
laike švenčių visi tikisi ge
rų pasekmių.

Senus metus praleidžiame 
nepadarę planų ateities vei
kimui. Palikta kitam susi
rinkimui.

tą receptą. Valstijos guber
natorius užgyrė.

Bet vaistinių Asociacijai 
tas nepatinka. Nepatinka ir 
respublikonų pirmini n k u i 
Bloom, kuris nori panaikin- Į 
ti tą leidimą. Unijos advo
katas Hugh Maloney gina, 
unijos teises. >-

Tymsterių lokalo 107 sek
retorių išteisino pildomosios 
tarybos paskirta komisija 
dėl eikvojimo lokalo pinigų. 
Bet kitus du lokalo pareigū
nus federalinė grand jury 
apkaltino peržengus Taf- 
Hartley įstatymą. Sukilė
liai, pasivadinę “Voice of 
Local 107,” ištraukė savo 
kandidatus rinkime lokalo 
valdybos, paduodami prašy-. 
mą priimti į AFL-CIO. Jų 
reikalavimas, kad rinkimus 
prižiūrėtų American Arbit
ration Association, atmes
tas.

Masters, Mates and Pi
lots lokalas 14-tas 19kos- 
mėnesių derybomis susitai
kė su Tug laivelių savinin
kais su pakėlimu $3.40 die
nai. Dabar škiperių dienos 
alga bus $35. Pagerintos ir 
kitos darbo sąlygos.

Žvejai, turinti leidimus 
žvejoti Susquehanna upėje, 
reikalauja grąžinti pinigus 
už leidimus. Jie skundžia- 

| si, kad mainų rūgštys išžu
dė žuvis ir kad jie nieko ne
pagauna.

šešių mėnesių bėgyje įvy
ko 960 laivelių nelaimių ir 
žuvo 377 gyvastys.

Philadelphiečiai, kurie tu
rite savo artimus Lietuvoje,; 
užrašykite jiems šve n č i ų 
proga “Laisvę.” Pilietis <

Rochester, N. Y.
LLD 50 kuopos susirinki; 

me už lapkritį padaryta se
kami tariniai: atnaujinti 
“Vilnį,” “Laisvę” ir “Liau
dies balsą” į Lietuvą tiems 
patiems žmonėms bei įstai
goms. Paaukota “Vilniai,” 
“Laisvei” ir “Liaudies bal
sui” po $5 ir L. PrūseikoS. 
paminklo statymui $5.

Nubalsuota LLD Centro 
Komitetas.

Kalbėtasi apie laikraščių 
užprenumeravimą. Pasiro
do, kad net penki rūpinasi 
vajaus pravedimu.

Bušų streikas jau 35 die
nos tęsiasi. Miesto gyvento-' 
jai pradėjo daryti spaudi
mą ant miesto valdžios, kad 
rūpintųsi streiko užbaigi
mu.

Rochesterio miesto vy
riausybė pasiūlė busų kon> 
pan i j ai subsidiją 2 metams 
$300,000. Subsidija miesto 
taksų mokėtojų sąskaita.

Kadangi kontraktas susi
deda iš keleto punktų, tai 
unija iš pat pradžių padarė 
pasiūlymą, kad su kuriais- 
punktais abi pusės sutinka, 
būtų dalimi kontrakto, o Iii 
kusius punktus atiduoti ar- 
bitracijai. Ir tuojau pra
dėti dirbti — operuoti bu- 
sus. Bet busų kompanija 
nesutiko su arbitracija.

To pasėka — streikas tę
siasi.

Praėjusius miesto rinki
mus laimėjo demokratai, 
Tai pirmu kartu į 24 me
tus. Vienas demokratas ir 
resuublikonas buvo kontes- 
tuoti dėl 2 balsų respubli
kono pusei. Kontestą laime-, 
jo demokratas vienu balsu 
daugiau.

“Laisves” skaitytojas'
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J. Siurba

KA MAČIAU IR GIRDĖJAU LIETUVOJE
(Pabaiga)

Klogramas bulvių kainuo
ja 30 kapeikų (apie 13 cen
tų svaras). O kai bulvės 
kasamos, tai kilogramą bul
vių galima nusipirkti tik 
už 4 kapeikas, kaip man pa
sakojo tūli miestiečiai.

Už svarą agurkų reikia 
mokėti (nuo 8 iki 13 kapei
kų, pagal sezoną.

Kilogramas salotų 40 ka
peikų (apie 17 centų sva
ras).

Degtinė nebrangi. Geros 
degtinės bonka kainuoja 4 
rublius. Prastesnės degtinės 
bonka galima nusipirkti už 
3 rublius 6 kapeikas.

Geras konjakas tik 5 rub
liai 30 kapeikų už bonką.

Kai kurių dalykų kainos 
aukštokos. Pavyzdžiui už 
kilogramą kavos reikia mo
kėti apie 4 rublius. Kilo
gramas cukraus — 82 ka
peikos. Džiovintų slyvų ki
logramas pusantro rublio. 
Kilogramas razinkų kainuo
ja 1 rublį 70 kapeikų.

Drabužiai ir avalyne
Kol kas Lietuvos žmonės 

dar turi sunkumų su įsigi
jimu geresnės kokybės dra
bužių, ir čeverykų. Nors tų 
reikmenų kainos palaipsniui 
mažėja, bet dar vis aukš
tos.

Man atrodo, kad kostiu
mų (suits), marškinių ir 
čeverykų kainos biskį aukš
tesnės negu Amerikoje.

Vyriški kostiumai kai
nuoja nuo 37 iki 180 rub
lių. Už neblogą kostiumą 
reikia mokėti virš 10 0 r. 
Bet turiu pasakyti, kad be
veik negalima tiksliai palyginti 
turiu pasakyti, kad beveik 
negalima tiksliai palyginti 
drabužių kainas Lietuvoje 
su drabužių kainomis Ame
rikoje. Amerikoje yra daug 
prigaminta prastesnes me
džiagos drabužių, kurie par
duodami palyginamai už 
neaukštą kainą. Lietuvoje 
mažiau matosi prastesnės 
medžiagos kostiumų. Ten 
brangesni kostiumai yra pa
siūti iš geros medžiagos. Pa
siūti gana tvirtai.

Pora čeverykų kainuoja 
nuo 6 iki 35 rublių. Maž
daug tokia pat čeverykų 
kaina ir Amerikoj. Tik 
man atrodo, kad čeverykų 
kokybė pas mus geresnė.

Marškiniai kainuoja nuo 
3 iki 12 rublių. Abelnai at
rodo, kad marškiniai už to
kią pat kainą Amerikoje 
geresni.

Bet kadangi daug daly
kų Lietuvos žmonės gauna 
gana pigiai (o kai ką net 
pusdykiai), tai, matomai, 
jie susitaupo lėšų ir nusi
pirkimui brangesnių daiktų.

Mes jau žinome, kad ten 
žmonės gauna butą pusdy
kiai.

O transportas irgi pigus. 
Vilniuje ir Kaune autobusu 
važiuotė tik 4 kapeikos. Iš 
Vilniaus į Kauną (apie 80 
mylių) autobusu kainuoja 
tik vieną rublį 80 kapeikų. 
Orlaiviu kainuoja tik 2 rub
lius 19 kapeikų.

Už telefoną reikia mokė
ti tik dvi kapeikas kalbant 
tame pačiame mieste.

Kino teatro bilietas: va
kare nuo 30 iki 50 kapeikų. 
Dieną nuo 15 iki 35 kapei
kų. O Amerikoje už bilie
tą į kino teatrą reikia mo
kėti iki dviejų dolerių (New 
Yorko mieste).

Į vaidinamųjų veikalų te
atrą bilietas kainuoja nuo 
50 kapeikų iki pusantro 
rublio. O Amerikoj reikia 
mokėti nuo pustrečio dolerio 
iki 15 doleriu už bilietą į 
vaidinamųjų veikalų teatrą

(New Yorko mieste).
Bilietas į Filharmonijos 

teatrą (net kada būna už
sieniečių duodamas koncer
tas) kainuoja tik nuo 80 ka
peikų iki 5 rublių.

Laikraščiai tik dvi kapei
kos. Knygos apie tris ir 
keturis kartus pigesnės ne
gu Amerikoje.

Taigi, apšvieta, kultūra 
Lietuvos žmonėms dabar 
lengvai prieinama.

O jau mes gerai žinome, 
kad Lietuvos žmonės veltui 
gauna gydymą. Ne tik ne
reikia mokėti už aukštesnį 
mokslą, bet valstybė dar 
primoka studentams stipen
dijų formoje.

Taigi, kai pažvelgi į dau
gelį tų visokių lengvatų, ką 
dabar Lietuvos darbo žmo
nės turi, tai surandi, kad 
neblogai jie gali verstis, ne
žiūrint, kad dar turi viso
kių trūkumų, kad tūlų pre
kių kainos dar peraukštos 
pagal jų uždarbį.

Ypatingą dalyką, pastebė
jau Lietuvoje. Ten mažai 
kas bėdavoja, kad neturi iš
tekliaus šį tą nusipirkti; 
daugiausia nusiskun d ž i a , 
kad visko nėra pakanka
mai; nusiskundžia, kad tū
los prekės prastos kokybės.

Parduotuvėse pilna žmo
nių. Perka visokius daik
tus.

Apie bekono kainą
Prašiau kolūkiečio brolio 

paaiškinti apie tai, kokios 
prekių kainos buvo buržua
zijos valdymo laiku. Pavyz
džiui, klausiau, kiek litų 
kainavo neblogas vyriškas 
kostiumas. Jis sakė, kad( 
kolūkiečiai už parduotus] 
produktus dabar gali geriau 
nusipirkti įvairias prekes. 
Sakė, kad jam būtų sunku 
litais ir rubliais įvairių 
daiktų kainas paaiškinti. 
“Aš imsiu bekoną už pavyz
dį,” sakė jis. (Bekonas — 
6-7 mėnesiu nupenėta kiau
lė.)

“Prie Smetonos,” sakė 
jis, “kad nusipirkti dviratį, 
reikėjo parduoti 3 bekonus. 
O dabar už vieną bekoną ga
lima nusipirkti du dviračiu. 
Neblogas vyriškas kostiu
mas tuomet kainavo du su 
puse bekonų. O dabar tokį 
pat kostiumą galima nusi
pirkti už mažiau kaip du 
bekonu. ’’

Beje, gal ne pro šalį čia 
bus priminti, kad bekonas 
sveria nuo 80 iki 100 kilo
gramų ir kad kolūkiečiai už 
bekono kilogramą gauna 
rublį 10 kapeikų.

Kolūkiečiai ant savo skly
pų užsiaugina bekonus ne 
tik sau maistui, bet ir par
davimui. Taipgi jie parduo
da kiaušinių, pieno ir kito
kių žemės ūkio produktų.

Tokiu būdu kolūkiečiai 
susidaro sau ekstra įplau
kų. Teko pastebėti, kad ap
sukresni, darbštesni kolū
kiečiai neblogai verčiasi ir 
taip vadinamuose atsiliku
siuose kolūkiuose. Tie, ku
rie plačiai susipažinę su 
kolūkiečių gyvenimu, man 
sakė, kad daugeliu atžvil
gių kolūkiečiai geriau gyve
na negu kai kurie miestų 
gyventojai.

Pirmiau ir dabar
Žiūrint į dabartinę Lietu

vą reikia nepamiršti ją pa
lyginti (kas liečia darbo 
žmonių gyvenimą ir uždar
bį) su buržuazine Lietuva. 
Negalima Lietuvos lyginti 
su Amerika. Lietuva dar 
nepasivijo Amerikos.

Buržuazijos metu darbi
ninkų vidutinis uždarbis bu
vo ne daugiau kaip 4 litai į 

dieną — apie 100 litų į mė
nesį. Pavyzdžiui., 1939 me
tais bendras darbi ninku 
skaičius buvo 76,231. Dau
giau kaip pusė (virš 40,- 
000) darbininkų gaudavo 
tik iki 4 litų į dieną. Kiek 
litas buvo vertas? Tik 10 
amerikoniškų centų. Reiš
kia, daugiau kaip pusė vi
sų darbininkų gaudavo tik 
apie 10 dolerių į mėnesį.

O dabar, taipgi skaitant 
amerikoniškais pinigais, vi
dutinė darbininkų alga Lie
tuvoje yra 93 doleriai į mė
nesį.

Gal kai kas ir buvo pi
giau 1930 metais. Bet bu
tai buvo palyginamai bran
gūs. Sakoma, kad Kaune 
be jokių įrengimų butas 
1938 metais kainu o d a v o 
100 litų mėnesiui. Apie tiek 
pat kainuodavo ir vidutiniš
kas kambarys. Todėl dau
gelis darbininkų buvo pri
versti gyventi lūšnose, rū
siuose.

Valgyklos ir viešbučiai
Turiu pasakyti, kad val

gių kainos restoranuose ir 
valgyklose yra palyginamai 
žemos.

Pavyzdžiui, “Vilniaus” 
viešbučio restorane gerus 
pietus galima pasivalgyti už 
pusantro rublio. Už tokius 
pietus Amerikoj kad ir že
mos klasės viešbutyje reik
tų mokėti apie pustrečio 
dolerio.

Valgyklose maistas dar 
pigesnis. Taipgi Vilniuje 
yra dar pigesnės vietos pa
sivalgyti, tai automatas ir 
kelios kavinės.

Valgant valgyklose ir res
toranuose (Vilniuje, Kaune, 
Palangoje, ir taipgi Mask
voje) man neišeidavo dau
giau kaip du rubliai į dieną.

Vilniaus vardu viešbutyje 
už kambarį mokėjau vieną 
rublį 60 kapeikų už parą. 
Tūlą laiką gyvenau nauja
me Vilniaus viešbutyje var
du Neringa. Jame gerai, 
moderniškai įrengti kamba
riai. Čia kambarys vienam 
kainuoja 3 rubliai už parą. 
Amerikoje už tokį kambarį 
viešbutyje reiktų mokėti 
nuo 10 iki 12 dolerių už pa
rą.

Bendrai valgis ir kamba
rys viešbutyje (kaip Lietu
voje, taip ir Maskvoje) 
man kainavo nuo keturių 
iki 5 rublių į dieną. Žiūrint 
iš amerikiečio turisto at
žvilgio, tai buvo pusėtinai 
pigu.

Bet jau visai kas kita bu
vo kituose Europos miestuo
se. Stockholme žemesnės 
klasės viešbuty turėjau mo
kėti keturis su puse dolerių 
už kambarį. Apie tiek pat 
mokėjau Kopenhagene (Da
nijoj) ir Londone už pras
tesnį kambarį. O Paryžiuje 
už keturis dolerius gavau 
visai prastą kambarį. Vi
suose tuose miestuose val
giau paprastose valgyklose 
(kafeterijose). Ir tai man 
išėjo už maistą nuo trijų iki 
keturių dolerių į dieną. O 
restoranuose būtų daugiau 
kainavę.

Trūkumų priežastys
Bevaikščiojant po įvairias 

parduotuves gavau įspūdį, 
kad ten yra beveik visko, 
ką ir mes turime Ameriko
je. Tiktai dar visko neturi 
užtektinai. Ir atrodo, kad 
nekuriu prekių kokybė yra 
biskį prastesnė negu Am-eri- 
ko j e.

. Tuos trūkumus gerai su
pranta Lietuvos žmonės. Ir 
jie deda pastangas juos pa
šalinti.

Kalbant apie įvairius trū

kumus, kai kurie Lietuvos 
atsakingų įstaigų pareigū
nai nurodė tam keletą labai 
rimtų priežasčių. Štai jos:

Reikėjo atstatyti karo su
griautą kraštą. Dar vis di
deliu tempu reikia plėsti 
pramonę visoje Tarybų Są
jungoje. Kadangi su kapi
talistinėmis šalimis dar vis 
negalima susitarti dėl pilno 
nusiginklavimo, tai Tary
bų Sąjunga, kaip ir kapita
listinės vai s t y b ė s , labai 
daug pinigų išleidžia gyny
bai ((militariniams reika
lams). Vienas priminė, kad 
už tuos pinigus., ką Tarybų 
Sąjunga išleidžia per viene
rius metus gynybos reika
lams, būtų galima pagamin
ti 20 milijonų automobilių.

Jei būtų taika, jei būtų 
prieita prie nusiginklavimo, 
tai tos milžiniškos išlaidos 
būtų panaudotos žmonių gy
venimo pagerinimui.

Kas bus už 10 metų
Dar man būnant Lietuvo

je spauda paskelbė Tarybų 
Sąjungos Komunistų Parti
jos naujos programos teks
tą. Neturėjau tuomet laiko 
tą programą perskaityti. 
Bet su kuo tik suėjau, vi
si (o ypatingai jaunimas) 
su dideliu susidom ėjimu 
kalbėjo apie ją. Man rodė 
tūlas programos dalis, aiš
kino, kaip Tarybų Sąjugna 
pasimojus aukštai pakelti 
žmonių gyvenimo lygį per 
sekantį dešimtmetį. Jie man 
perskaitė sekamą progra
mos dalį:

“ Artimiai^ią dešimtmetį 
(1961-1970) metais Tarybų 
Sąjunga, kurdama materia
linę - techninę bazę, pagal 
produkcijos gamybą viduti
niškai vienam gyventojui 
pralenks galingiausią ir tur
tingiausią kapitalizmo šalį 
—JAV; žymiąi pakils ma
terialinė darbo žmonių ge
rovė ir kultūrinis-techninis 
jų lygis, visiems bus užtik
rintas pasiturimas gyveni
mas ; visi kolūkiai ir tarybi
niai ūkiai pavirs didžiai na
šiais ir didžiai pajamingais 
ūkiais; iš esmės bus paten
kinti tarybinių žmonių po
reikiai turėti gerai sutvar
kytus butus; išnyks sunkus 
fizinis darbas. TSRS pa
sidarys trumpiausios darbo 
dienos šalis.”

Lietuvos žmonės, ypatin
gai Lietuvos jaunimas turi 
viltį, kad Tarybų Sąjunga 
tai pasieks, jeigu neįvyks 
karas.

Apie pavadinimus
Lietuvių kalboje turime 

labai daug praktiškų pava
dinimų. Žuvėdra vadiname 
paukštį, kuris gyvena pa
mariais ir žuvis ėda. Pelė
da — plėšrų didelėmis aki
mis paukštį, kuris peles 
ėda. Laikrodis — laiką ro
do; lietsargis, kuris saugo
ja nuo lietaus, ir,tt.

Kitos tautos irgi turi pa
našių pavadinimų. Ang
liškai žemuoges vadina 
“strawberries,” nes jos au
ga ant stiebelių. Vynuoges 
vadina “grapes,” italai — 
“grappo,” vokiečiai ir fran- 
cūzai — “grappe,” nes jos 
auga kekėmis.

PIRMIEJI ŠULINIAI
Europoje pirmuosius šu

linius pradėjo paruošti tik 
prieš 800 metų. Kinai juos 
gaminosi prieš tūkstančius 
metų. Taip pat gilioje se
novėje šulinius ruošė egip
tiečiai ir kiti Artimųjų Ry
tų gyventojai, kur buvo ir 
yra stoka prėsko (gėlo* van
dens.

Tokio. — Jąpinijos biznie
riai nepasitenkinę, kad 
JAV varžo įvežimą teksti
lės prekių.

A. JUODELIS ......  “ t.

Lietuviai Brazilijos pramones > 
centruose

ponus, o vyrai — į miškus.butus už pigią kainą, parū
pinti gerai apmokamą dar
bą, parduodavo priemies
čiuose žemės sklypus, kur 
kartais jiems visai nepri
klausydavo, ir 1.1. Į tų 
aferistų nagus nemažas 
skaičius mūsų tautiečių bu
vo pakliuvę.

Tarp Lietuvos kaimo 
“drąsių bernelių” ir miestų 
lumper-proletarų išsipl ė t ė 
didelis g i r t u o k liavimas, 
peštynės ir kitokia tamsy
bės požymio “kultūra,” kuri 
užkrėtė visą naujai besiku
riančią koloniją ir tuo nu
žemino lietuvių vardą vie
tinių ir kitataučių akyse.

Dėl nesuprantamų prie
žasčių ir aplinkybių, per il
gus metus tarp vietinių 
vardas “ungarez” (veng
ras) buvo pažemintas var
das. Braziliečiai visus atei
vius — lenkus, lietuvius, 
rusus ir kitus — vadindavo 
“ungarais,” tuo išreikšda
mi pažeminimą, o vokietis 
(alemao) tai buvo pasidi
džiavimo, garbės vardas.

Vokiečių gerbimas Brazi
lijoj tęsėsi iki Antrojo pa
saulinio karo, ir tik prasi
dėjus karui pradėjo šiek 
tiek smukti, kuomet Hitle
rio submarinai prie Brazi
lijos pakraščių nuskandino 
apie 30 prekinių laivų.

Skurdas, vargas
Sunkus fizinis darbas 

fabrikuose, arba prie grio
vių kasimo, drėgno rūsio 
aplinka, varginantis poilsis 
ant surūdijusios geležinės 
lovos, kartais surastos kur 
nors sąšlavyne, prasčiausias 
maistas ant dėžių lentų su
kalto stalo, prie kurio sto
vėdavo, vietoj kėdžių, pora 
žibalo dėžučių, o prie durų 
—rūkstantis anglimi kūre
namas pečiukas, padarytas 
iš skardos ir kelių plytų,— 
šitoks tada buvo mūsų tau
tiečių šeimos židinėlis, pir
momis dienomis įsikūrusių, 
kur alkoholizmui plėstis bu
vo geriausia dirva.

Praeid amas šaligatviu, 
girdėdavai besiveržiančius 
garsus lietuviškos dainos, 
susimaišiusios su alkoholio 
kvapu, — ten linksmindavo
si “ungarezai.” Įdomu pa
žymėti, kad Brazilijoj alko
holinis gėrimas buvo ir dar 
yra pigiausias produktas, 
kurio atsargos niekuomet 
netrūko. Tai tur būt rezul
tatas esamos privatinės ini
ciatyvos, kurią taip gina 
kapitalistai ir jų pakalikai.

Italo kapitalisto F. Ma- 
tarazzo milžiniški fabrikai, 
vokiečių kompanijos alaus 
fabrikai “Antarctica,” 
“Brama” ir “Progreso”, 
anglų kompanijos “Frigori- 
fico Armour” ir kiti, iš Lie
tuvos kilusio žydo Klabino 
popieriaus fabrikas, — juo
se šimtai lietuvių pradėjo 
užsidirbti duonos kąsnį.

Kasdien šimtai lietuvių 
stovinėdavo prie Kla b i n o 
fabriko vartų, prašydami 
darbo todėl, kad jame 
buvo galima susikalbėti lie
tuviškai ir rusiškai, nes ten 
buvo nemažai generolų, pul
kininkų ir kitokių činovnin- 
kų baltagvardiečių, pabėgu
sių nuo proletarinės revo
liucijos 1917 metais, ir šia
me fabrike jie turėjo užė
mę vadovaujamas vietas. 
Žinoma, netrūko ir alemo- 
nų (vokiečių).

Merginos — pas ponus
Merginos ir jaunos mote

rys metėsi į tarnystes pas

STRAIPSNIS, III
San Paulio mieste yra 

trys geležinkelio stotys: 
Luz, Sorocabana ir do Nor
te (dabar dvi pastarosios 
stotys pramintos Julio Pres- 
tes ir Roosevelto vardais), 
kuriose kas kelioliką minu
čių traukiniai zvimbia į vie
ną ir į kitą pusę.

1926-27 m. buvo lietuvių 
tikra reemigracija iš pro
vincijos į taip vadinamą 
didžiausią “Pietų Amerikos 
Industrijos Centrą” — 
S. Paulo miestą. Tiesa, ne 
visi į San Paulą pakliuvo ir 
visam laikui apsigyveno: po 
keletą šimtų ir net tūkstan
čių atsirasdavo ir kituose 
miestuose: Rio de Janeiro, 
Porto Alegre, Curitiba ir 
kitur.

Ne visi gi turėjo laimės 
pamatyti kavos krūmą ar
ba cukrinių nendrių; tie, 
kurie apsimokėjo iš Lietu
vos kelionės išlaidas, galė
jo iš Santos arba Rio de 
Janeiro uostų keliauti, kur 
jiems patinka. Tokie lietu
viai ir buvo pirmieji miestų 
gyventojai, kurie gyvenan
tiems po keletą dienų šali
gatvy naujai atvykusiems 
savo tautiečiams kartais 
patardavo arba padėdavo 
kaip kur, kur atrasti ir kaip 
išnuomoti kokį nors sklepelį 
Bom Retire, arba kamba
riuką Mookoje, Santa Ana, 
Lapoj ir kituose San Paulo 
miesto rajonuose.

Šeimas, ir dar šeimas su 
mažais vaikais ir seneliais 
galėjai matyti prie viršmi- 
nėtų stočių šaligatviuose sė
dinčių ir gulinčių mūsų 
tautiečių.

Aš kartą atvykęs į Kau
ną pasivėlinau į traukinį ir 
turėjau nakvoti Kaune, bet 
kadangi neturėjau pinigų 
nakvynei viešbuty, tai be
vaikščiodamas gatvėmis iki 
24 vai. pavargau ir, sura
dęs suoliuką, atsiguliau ir 
užmigau.

Nežinau, kiek aš miego
jau, tik pajutau, kad kaž
kas mane smarkiai papur
tė. Pabudęs žiūriu: du 
policininkai.

—Tu kas toks? Kodėl čia 
miegi? — klausia jie.

Mane iškratė, apžiūrėjo 
pasą ir liepė nešdintis, jei
gu nenoriu atsįdurti dabok
lėj, pareikšdami, kad gat
vėj ant suolo miegoti drau
džiama.

Kuomet Brazilijoj teko 
tokių nakvynių turėti kele
tą naktų, tuomet prisimi
niau ir tą nuotykį Kaune.

Kaune ir čia
Savoj tėvynėj neturėjau 

teisės keletui valandų pri
gulti ant suoliuko, o Bra
zilijoj gali gyventi gatvėje, 
ar kur nors po tiltu ir su vi
sa šeima nors ir apskritus 
metus, tavęs joks policinin
kas nepajudins, ypatingai 
tais metais.

Tiesa, San Pauly tuo lai
ku gauti skiepą arba kam
bariuką nebuvo jau taip di
delis sunkumas, bet nepa
žįstančiam miesto, nemo
kančiam vietinės kalbos ir 
be cento prie dūšios buvo 
nelengva problema.

Dėl šios priežasties buvo
me priversti gyventi po die
vo stogu, laukdami, iš kur 
ateis kokia nors pagalba. 
Atsirasdavo ir “geradarių,” 
kurie ne vienai šeimai išva
lė kišenes, išviliodami net 
paskutinį dolerį, jei kuris 
dar turėjo atsivežęs iš Lie
tuvos.

Tie aferistai siūlė gerus 

San Paulo centre yra aikštė 
Šv. Benedikto vardu (San 
Bento), kuri tais laikais 
buvo pagarsėjusi tarnysčių 
ir kitokio darbo ieškojimo 
po atviru dangumi birža. 
Kasdien šimtai gražių lie
tuvaičių - raudonskruosčių 
trypdavo toje aikštėje,, o po
nai, ponios ir ponaičiai, jas 
apžiūrinėdami, derėdavo al
gas. Susiderėdavo, pasodin
davo į automašiną ir išsi- 
veždavo. Tokia tarnaitė bū
davo tikra vergė: dirbdavo 
dieną ir naktį už labai ma
žą atlyginimą. Žinoma, ga
lėjo vieną sykį į savaitę ar 
per 15 dienų aplankyti sa
vo tėvus.

Buvo ir “Kitokių 
tarnysčių”

Bet pasitaikydavo ir ki
tokių “tarnysčių.” Mergi
na, arba jauna graži mote
ris, išvežta iš San Bento; 
dingdavo be žinios, arba 
paklysdavo nupuolusių mo
terų šunkeliuose. Dėl šios 
priežasties daug lietuvių 
šeimų liko išardytų: moti
nos negrįžo prie savo vaikų 
ir vyrų. Vyrai, sužinoję 
žmonų poelgius, palikdavo 
su mažais vaikais; dukte
rys, pasivažinėję automaši
nomis ir paragavę “links
mesnio” gyvenimo, atsiža
dėjo savo motinų ir tėvų.

Toj pačioj “biržoj” gau
davo darbus ir vyrai su ap
mokama kelione, kurią ap
mokėdavo įvairių kompani
jų agentai, išveždami juos 
įvairiems darbams: geležin
kelių tiesti, tiltų ir elektroj' 
stočių statyti, ir 1.1. Tokius 
darbus lietuviai vadindavo 
“darbais miškuose,” nors, 
kartais tie darbai ir nebuvo 
miškuose. Lietuviams dau
giausia buvo žinomas šis 
“darbas miškuose’’ pagarsė
jusiame Cubatao (Kubato- 
nas}, tunelių kasimo dar
bai.

Tai gal vienintelė pasauly 
vieta, kur ruožte 200 kilo
metrų, nuo Santos iki May
rink, yra iškasta 32 tune
liai. Šitų tunelių kasimas 
ir geležinkelio pravedimas 
truko apie 10 metų. Darbus 
vykdė įvairios kompanijos.- 
Ten dirbo šimtai ir lietuvių, 
kurie dėl biaurių darbo są
lygų, silpno maisto ir tro- 
piško, neįprasto europie
čiams klimato, buvo apsėsti 
įvairių tropiškų ligų, kur 
daugelis prarado savo svei-* 
katą, o kiti net gyvybę.

Nesuprantama, kokiems 
galams reikėjo tiek daug 
darbo ir bilionų milereisų 
išlaidų Brazilijos valdžiai 
tiesti šį geležinkelį, pava
dintą Santos-Mayrin. Jis 
dabartiniu laiku mažai nau
dojamas ir labai apleistas: 
bėgiai apipuvę ir tunelių 
sienos ir pakraščiai žolė
mis apaugę, samanotos, kas 
duoda labai šiurpų vaizdą. 
Rodosi, kad per dieną prabė
ga du traukiniai iš Santos į 
Mayrink ir du iš Mayrink į 
Santos, kurių garvežiai dar 
malkomis kūrenami ir va
gonai gerokai sukliurę, ku
rie daro labai nemalonią iš
vaizdą.

(Bus daugiau)

Rio de Janeiro. —. Brazi
lijos žemdirbių vadas Fran*- 
cisco Juliao sako: “Esu ko- <• 
munistas ir nieko neturiu 
prieš tai, kad tokiu mane
vadina”.

4 g.-Laisve (Liberty)— Penkt, gruodžio (Dec.) 15,1%1



4

/

I
Į

i

'LAISVĖS' VAJUS
(Tąsa iš 1-mojo puslapio)

raštinėj, jis pridavė dvi naujas prenumeratas ir atnau
jinimų.

Atvyko ir kitas veteranas vajininkas į raštinę, tai 
Antanas Stripeika iš Elizabeth, N. J. Jis pridavė naują 
prenumeratą ir atnaujinimų.

Kiekviena penktadienio vakarą į Brooklyną atvyks
ta scenos mėgėjas Tadas Kaškiaučius iš Newark, N. 
J. Apart meninių gabumų, jis irgi gerai darbuojasi va
juje, pridavė pluoštą atnaujinimų.

Jurgis Šimaitis, Brockton, Mass., prisiuntė naują 
prenumeratą ir atnaujinimų.

J, Šapranauskienė, Philadelphia, Pa., prisiuntė 
naują prenumeratą ir atnaujinimų.

A. Žemaitis, Baltimore, Md., darbuojasi vajuje, kad 
laikytųsi laimėtojų skyriuje. Jis prisiuntė atnaujinimų.

K. Kasulis, Worcester, Mass., taipgi gražiai darbuo
jasi. Jis jau pražengė lawrenciecius. Jam pagelbėjo su 
nauja prenumerata ir atnaujinimais D. G. Jusius.

J. Blažonis, Lowell, Mass., prisiuntė atnaujinimų. 
Rašo, kad darbuojasi palaikyti Lawrence-Lowell laimė
tojų skyriuje.

Great Neckas įšoko į laimėtojų skyrių. P. Beeis 
prisiuntė naują prenumeratą ir atnaujinimų.

Pittsburgho vajininkai gražiai pasirodė šį sykį, J. 
Miliauskas prisiuntė naują prenumeratą ir atnaujini
mų, o P. Kavaliauskas ir P. J. Martin atnaujinimų.

A. Lipčius, Eddystone, Pa., laikosi stipriai, prisiuntė 
atnaujinimų. Laukiame žinių nuo jo “partnerio” P. Šla
jaus.

J. Žebrys, Cleveland, Ohio, prisiuntė naują prenu
meratą ir atnaujinimų.

Ursula Paich, Bridgeville, Pa., įstojo į vajų su nau
ja prenumerata ir atnaujinimais. Linkime jai daug sėk
mės.

Sekanti vajininkai pakilo punktais su atnaujini
mais: J. Butkus ir M. P., So. Boston, Mass.; M. Valilio- 
nienė, Miami, Fla.; J. K. Navalinskienė (LLD Mot. kp.), 
Binghamton, N. Y.; B. E. Senkevičienė, Chicago, Ill.; 
V. Černauskas, Rochester, N. Y.; ir A. Stepon, Lewis
ton, Me.

Vajininkai gražiai darbuojasi. Jiems didelis kredi
tas priklauso už jų darbą. Jie daug turi važinėti, daug 
kartų neranda skaitytoją namuose, bet jie nenustoja 
vilties—jie žino, kad mes visi įvertinam jų darbą.
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Liet. Socialis klubas, Miami, Fla............
j LLD 75 kp., Miami, Fla....................• • ♦ •

’ Lucy Jonis, Portland, Ore.......................
J. Miliauskas, McKees Rocks, Pa. ... •.
A. Žalis, Philadelphia, Pa........................
A. Sheris, New Kensington, Pa. ...... 
J. Ragauskas, Shelton, Conn..................
V. B., Miami, Fla. . ...................,..........
J. Thomas, New Kensington, Conn. ... 
S. Smith, LaPorte, Ind.................. •....
V. Banevičius, Waterbury, Conn............
M. Valentine, Plainfield, Conn. ...........
A. Zeikus Metuchen, N. J..................... •
V. Degutis, Albany, N. Y..............
Chas. Brown, Brooklyn, N. Y................ .
Frank Bush, Brooklyn, N. Y.................
J. Jasiūnas, Bridgeport, Conn.............. •
C. Stashinskas, New Kensington, Pa. . 
V. Karalius, Ntugatuck, Conn. . •.......
Alex Kidulas, Union City, Conn..............
Ig. Karlonas, Scarsdale, N. Y...........•..
Petras Dudavage, Minersville, Pa...........
A. ir J. Navalinskai, Binghamton, N. Y 
M. ir F. Krungliai, Woodhaven, N. Y. .. 
LLD 44 kp., Lowell, Mass. .. ..................
A. Stravinskas, Lowell, Mass. .. •.........
J. A. Augliai, E. Billerica, Mass, .......
B. Lukoševičius, Washington, Pa...........
V. Ohesnikas, New Kensington, Pa. ... 
Ig. Stasionis, Tuckahoe, N. Y. .
J. Čeponis, Ville LaSalle, Canada...........
A. Kunevičienė, Maspeth, N. Y. ........
U. Kamaitis, Brooklyn, N. Y..............
V. Kazlau, Wethersfield, Conn...............
Rapečka, St. Petersburg, Fla. . •...........
F. ir M. Lideikiai, Largo, Fla................
A. Zablackienė, Clearwater, Fla. •.......
J. Blažonis, Lowell, Mass.........................
Po $l:Eliz. Wicinas,Homestead,Pa.; M.Yanavich,

Washington, Pa.; P. Paul, A. česnikas, New Kensing
ton, Pa.; A. Remeikis, M. Budnikas, Pittsburgh, Pa.; 
V. Daunis, Union City, Conn.; J. Zaleskas, Naugatuck, 
Conn.; Matthew Baltus, Hales Corners, Wis.; Anna 
Eloshides, R. Chuberkis, So. Boston, Mass.; P. Daude- 
ris, Chicago, Ill.; F. Linkauskas, Goal Center, Pa.; Ro
žė Stripinis, Peter Kmaras, A. Orintas, Brockton, 
Mass.; B. Ostapuk, Geo. Miškeliūnas, Newark, N. J.; 
J. Purtikas, M. Kibartas, J. K. Pens, K. Bogužas, J. Le
kavičius, Pittsburgh, Pa.; P. J. Martin, Wexford, Pa.; 
P. Grigutis, Clark, N. J.; V. Guris, A.. Jay, Brooklyn, 
N. Y.; S. Kazilionis,

i

N. Y.; S. Kazilionis, S. K. Mazan, Cleveland, Ohio.; 
J. Sabaliauskas, Ed, Stega, O. špakauskas, M, Žalimie- 
nė, A. Vasil, Worcester, Miass.; Ch. Masaitis, Leicester, 
Mass., F. Petrauskas, Shrewsbury, Mass; A. Pauliukai- 
tis, Phila., Pa.; A. Akulaitienė. New Hope, Pa.; R. Chu- 
lada, N. Miami Beach, Fla.; J. Blaškis, St. Petersburg, 
Fla.; Walter Lack, Miami, Fla.; John Chappel, Ham
den, Conn.; A, Sholunas, W. Haven, Conn.; J. Alekso, 
V. Žolynas, M. Valinčius, New Haven, Conn.; A. Stri- 
peika, Bridgeport, Conn.; J. Vaznis, Rumford, Me.; M. 
ijhį i j, i < ,‘j : / I \ i.»ūit i ‘ • ii ' J « <r * .Hi.L.t > •. ■ “<

.; P. Narus,, Fla.; B. Mikulis,

Karazejus, A.šidlauskas, Port Washington, N. Y.; A. 
Augustinavičienė, S. Alexa, J. Palubinskas, J. Zupkaus- 
kas, Lowell, Mass.; Gh. Koyutis, Dracut,Mass.; M. Vir
bickas, Great Neck, N. Y.; P. Narus,, Fla.; B. Mikulis, 
ir J. Janulis, N. Chelmsford, Mass.

Iš anksčiau gauta $2,873.17. Dabar įplaukė $415.00. 
Viso gauta $3,288.17. Balansas $1,711.83.

VAJININKŲ MIESTAI AUKOMIS STOVI SEKAMAI
Connecticut valstija ...-----
Worcester, Mass ................
New Jersey valstija ...........
Miami, Fla...............................
Brooklyn, N. Y.......................
Philadelphia, Pa...................•.
Lawrence-Lowell, Mass.........
Cleveland, Ohio .............. •
San Francisco, Calif.............
Pittsburgh, Pa.....................
Great Neck, N. Y. ........ 
Binghamton, N. Y..................
Scranton, Pa................ ..........
Los Angeles, Calif............ •..
Plymouth-Wilkes-.Barre, Pa. 
Bridgeville, Pa.....................
Brockton, Mass. ...................
So. Boston, Mass. ........... .. .
Rochester, N. Y........... .
Cambridge, Mass....................
Easton, Pa.............a .,...........
Detroit Mich.................. .........
Baltimore, Md................. . . . .
Chicago, Ill. ..........................
Norwood, Mass. ...................
EJddystone, Pa.........................
Lewiston, Me.................... . . . .
Shenandoah, Pa......................
Rumford, Me......................... .
Gardner, Mass.................... . .
Nashua, N. H. ..................... .
Hudson, Mass.

$556.00
264.67
248.00
223,00
194.00
135.00
130.00

. 66.00
. 64.00
. 57.00
. 53.00
. 48.00
. 41.00
. 40.00
. 39.00
. 33.00
. 33.00

. 31.00

. 28.00
. 27.00
. 27.00
. 26.00
. 22.00
.. 17.00

.• 15.00
... 7.00
... 5.00
.. 4.00
... 4.00
... 2.00 
... 1.00 
... 1.00

Ačių viršminėtiems prieteliams' ųž gražias dovanas. 
Didelis ačiū ir organizacijoms, kurios taip gražiai pri
sideda prie jubiliejinio fondo.

“Laisves” Administracija

BINGHAMTON, N. Y
Vykome pasiklausyti 

gražių dainų
Sekmadienis. Lapkričio 

26 diena. Ankstyvas ry- 
tas', saulutė tik patekėjus ir 
baigia apgaubti savo skais
čiais auksiniais spindulė
liais visą žemės paviršių. 
Rodos, bus graži dienužė.

Mes — P. Jasilionienė, O. 
Diši-enė, L. Čeponienė, M. 
Kulbienė ir šių žodžių rašy
toja — iš vakaro buvome 
susitarusios vykti į Wilkes- 
Barre, Pa., pasiklausyti 
gražių dainų. Mat, Lietuvių 
Tautiškų Laisvų Kapinių 
Asosiacija rengia puikų 
koncertą ir vakarienę. O 
programą atlikti atvyks pa
rinktieji New Yorko Aido 
choro dainininkai, vadovau
jami Mildred Stensler.

Devintą valandą ryto vi
sos gražiai nusiteikusios, su 
linksma, malonia šypsą vei
duose, sėdome į draugės Di- 
šienės mašiną ir pradėjome 
kelionę Wilkes-Barre link. 
Oras gražus, malonus, ke
lias geras, Onutė mašiną 
gražiai valdo,, kelionė jauki 
ir linksma. Truputį pirm 
12 valandos mes jau buvo
me pas d-gę Onutę Globičie- 
nę. Ji mus gražiai priėmė. 
Didelis, širdingas dėkui 
jums, Onute, už tai.

Pasivąlgę skanius pietus, 
truputį pasilsėję, važiavome 
į svetainę, D-gė Globičienė 
taipgi sykiu su mumis va
žiavo.

Po trumpos valandėlės at
vyko ir niujorkiečiai, aukš
tai išsilavinę Aido choro 
dainininkai: Nellie Ventie- 
nė, Ona Čepulienė, Nastė 
Bukni-enė, Koste Rušinskie- 
nė, Elena Brazauskienė, Ta
das Kaškiaučius ir- Jonas 
Grybas, vadovaujami Mild
red Stensler. Buvo, labai 
malonu juos visus sutikti ir 
šiltai, draugiškai paspaus
ti jų dešinę.

Pradėjo ateidinėti ir pub
lika — vietiniai ir iš apy
linkės miestelių. Susitikau 
su seniai pažįstamais, drau
gais Kasparaitiene ir Šu- ij tOljj?. > BL'l'to'! f- £»> j.

kiais. Dar socialistų laikais 
daug darbavomės pažangių
jų lietuvių tarpe. Tai buvo 
malonus, šiltas susitikimas 
ir gražūs prisiminimai įš 
praeities visuom e n i n ė j e 
veikloje.

Susitikau ir su daugiau. 
veikėjų: draugus Žilinskus, 
Rauduves, Klevinską, Genį 
ir daug kitų.

Dainininkai, kiek pasilsė
ję ir išsigėrę šiltos kavu
tės, pradėjo ruoštis, tvarky
ti estradą, o publika vis 
dauginasi, vis ateidin'ėja, 
vis daugiau malonių pažin
čių, daugiau pasikablėjimų.

Truputis po ketvirtos va
landos prasidėjo programa. 
Pasirodė Moterų Kvartetas, 
jo narės pasipuošusios tau
tiniais drabužiais, publika 
sutiko jas plojimu. Jos gra
žiai sudainavo kelias Lietu
voje sukurtas daineles, ku
rios publiką didžiai sužavė
jo. Po to sekė E. Brazaus
kienės solo. Ji buvo šiltai 
sutikta, o jai labai sekėsi 
dainuoti. Jos malonus bal
sas klausytojams suteikė 
daug malonaus linksmumo. 
Seka Tado. Kaškiaučiaus ir 
Jono Grybo duetąs. Jie pa
sirinkę gražias liaudies dai
nas, irgi gražiai atsireko- 
mendavo savo aukštu išsila
vinimu dainoje. Dąįnuoja 
ir visa grupė sykiu. Jų pa
rinktos dainos gražiai suža
vėjo klausovus. Poilsis 10 
minučių.

Antrą dalį programos ir
gi pradėjo Moterų Kvarte
tas. Sekė solo, duetas ir 
d-gės Buknienės deklamavi
mas. Ji labai jaudinančiai 
išreiškė jos deklamacijos 
dvasią. Ir po visos grupės 
dainavimo programa buvo 
baigta.

Tenka pasakyti, kad visi 
progrąpios dalyviai pasiro
dė gražiai ir dalyviams su
teikė daug malonumo, šir
dingas dėkui jiems už jų 
pasiaukojimą. Taipgi šir
dingas dėkui Mildred Stens- 
ler už jos gabų vądovavimą.

Po tos gražios programos
i

sekė šokiai, vakarienė, vai
šės, draugingi pasikablėji- 
mai.

Buvo malonu ir smagu 
būti tokioje jaukioje publi
koje, o laikas bėgo greitai. 
Apie 9 valandą, atsisveiki
nusios su mielaisiais daini
ninkais, draugais ir pažįs
tamais., sėdome į Onutės Di- 
šienės mašina ir traukiame 
namu link.

Onyte Wcllus-

Cuddy, Pa.
Susižeidė Ignas Strelčiūnas

Gruodžio 4 d., savo na
muose, Ignas Strelčiūnas 
parkrito ir susilaužė šlau
nyje kaulą. Skubiai buvo 
išvežtas į ligoninę, Wash
ington, Pa. Randasi kam
baryje 463.

Gruodžio 7 d. padarė jam 
operaciją ir sudėjo kablius, 
kad laikytų daikte kaulą.

Ignas jau yra 95 metų 
amžiaus ir turi mainierių 
dusulį. Per daug metų jis 
prisikentėjo nuo tos ligos. 
Jis yra LDS 45 ir LLD 
kuopos nariu, “Laisvės” ir 
kitų pažangių laikraščių 
skaitytojas. Mėgsta skaity
ti knygas. Ignas ir jo žmo
na Rožė dažnai aukoja 
stambias sumas darbinin
kiškai spaudai ir kitiems 
svarbiems reikalams. “Lai
ke “Laisvės” 50 metų ju
biliejaus jie aukojo $50.

Būtų gerai, kad draugai 
ir draugės aplankytų ligo
nį pasikalbėtų, suramintų. 
Pageidaujama, kad iš to
liau parašytų laiškučius ir 
atvirukus. Jo namų adre
sai*: Box 311, Cuddy, Pa. 
Jo nelaimėje
suraminimas labai reikalin
gas.

Reiškiu nuoširdžiaus i ą 
užuojautą Ignui ir jo žmo
nai Rožei, linkiu jam grei
tai pasveikti ir sulaukti 
šimto metų.

Ona Remeikiene 
(“Laisves” redakcija ir 

visas personalas reiškia Ig
nui ir Rožei užuojautą. Lin
kime Ignui greitai pasveik-

ir senatvėje

PRANEŠIMAI
CLEVELAND, OHIO

LMS Clevelando skyriaus meti
nis susirinkimas įvyks gruodžio 16 
d, 6 vai. vak., LDS klubo svetainėj, 
9305 St. Clair Ave.

Prašome visus narius dalyvauti 
šiame susirinkime; turime daufl 
svarbių dalykų aptarti, taipgi turu 
me išrinkti naują valdybą. Po su
sirinkimo turėsimo skanių užkan
džių.

Prašome atsivesti ir naujų narių.
Sekr. S. Kumickas (98-99)

ELIZABETH, N. J.
Trys Svarbūs Susirinkimai

LDP Klubo, LLD 54 kuopos ir 
LDS 33 kuopos susirinkimai įvyks 
sekmadienį, Gruodžio-Dec. 17 dieną, 
prasidės 2 vai. popiet, vieta 408 
Court St.

Klubo susirinkimas prasidės 2-rą 
valandą popiet, o vėliau seks kuopų 
susirinkimai. Šie visi susirinkimai 
yra ne paprasti, bet priešmetiniai, 
juose bus renkamos valdybos 1962 
metams. Todėl prašome minėtų 
organizacijų narius dalyvauti susi
rinkimuose ir užsimokėti duokles.

A. S. (98-99)

16 
ve-

Lawrence, Mass.
Filmai iš Lietuvos

Šeštadienį, gruodžio 
d., 6 vai. vakare, Lenkų
teranų Julian Stopyra pos
to svetainėje, 23 Monmouth 
St., bus rodomi filmai iš 
Lietuvos. Matysite naują 
Lietuvos žmonių gyvenimą 
ir girdėsite jaunimo dainas. 
Visi ir visos kviečiami.

Turiu pranešti, kad “ViL 
nies” kalendorius 11962 me
tams jau atėjo. Galėsite šia
me parengime įsigyti. La
bai svarbus, yra daug gerų 
raštu.

Apsilankiau pas Povilą 
LipseviČių. Dar tik įėjau, o 
jis jau klausia, kaip yra su 
jo “Laši vės” prenumerata, 
ar dar nepasibaigė. Jis atsi
naujino savo “L” prenume
ratą, nors dar ir buvo nesi
baigus”, taipgi savo brolio 
Lietuvoje. Prie to dar porą

dolerių aukojo į “Laisves” 
fondą. Taip reikia rūpintis 
savąja spauda, kuri teikia 
mums žinias, informacijas 
ir kelia mūsų kultūrinį 
laipsnį.

S. Penkauskas

Tarybų Lietuvos filmai
Bus rodomi šiose lietuvių 

kolonijose:
WORCESTER, Mass. — 

šį penktadienį, gruodžio 15 
d., 29 Endicott St. Pradžia 
7-tą valandą vakare.

LAWRENCE, Mass. — 
gruodžio 16 d., 6-tą valandą 
vakare, Julian Stopyra Post 
svetainėje, 2 3 Monmouth 
Street.

BROCKTON, MASS. — 
gruodžio 17-tą d., 2-rą vai. 
popiet., Lietuvių Taut. Na
mo svetainėje.

Rodymą atliks Jonas Gry
bas ir Klemensas Briedis iš 
Ozone Parko, N. Y.

GREAT NECK, N. Y.

POVILAS KUTKUS
Mirė Gruodžio 15 d., 1960.

Sukanka vieneri metai kai mirė mano gyve
nimo draugas Povilas Kutkus, paliko mane ir 
savo gerus draugus, su kuriais per ilgus metus 
bendrai dirbo darbo žmonių labui. Jo gražus 
gyvenimas ir nuveikti darbai pasiliks mano at
minimuose ant visados.

K. KUTKIENĖ

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Frau as Milerčikas
Mirė Gruodžio-December 14, 1926

Jau trisdešimt penkeri metai kai tragiškai žuvo 
kasyklose, Minersvillės (Pa.) apylinkėje. Mūsų 
mylimas vyras ir šeimos tėvas visuomet pasiliks 
mintyse.

Marijona (Milerčikienė) Krungliene
Alberta Urbaitienė, duktė 

Aldona Kelly, duktė

LAWRENCE, MASS.
Nauji Filmai iš Lietuvos

Dvidešimt tūkstančių dainininkų. 
Bažnytiniai chorai dalyvauja kartu 
su liaudies chorais, tautiškuose kos
tiumuose.

Žvejojimas palei Kanadą, lai
vai statyti Lietuvoje.

Filmų operatorius J. Grybas, ma- 
nadžeris K. Briedis, abu iš New 
Yorko.

Rodymas įvyks šeštadienį, Gruo- 
džio-Dec. 16 d-, 6-tą vai. vakare, 
Julian Stopyra Post svetainėje, 23 
Monmouth St.

Maloniai kviečiame atsilankyti.
Rengimo Komitetas (98-99)

WORCESTER, MASS. — 
Labai svarbūs filmai iš Lietuvos 

Gruodžio 15 d., 7. vai. vakare, 
29 Endicott St., įvyks parodymas 
naujų filmų iš Lietuvos.

Patartina bei ragintina amerikie
tiškam ’ jaunimui ateiti ir pama-1 
tyti dabartinę Lietuvą, jų tėvų tė- 
vįšhę. Filmai labai įdomūs, gražūs.

Rengia LLD 11 kuopa.
(98-99)v

Daugiau įvairių parengi, 
mų Laisves naudot .

PASIKLAUSKITE SAVĘS
SEKAMŲ KLAUSIMŲ

Apie Firmą, j Kurią Kreipsitės, Pirm Negu Siųsite

DOVANŲ PAKETĄ Į U.S.S.R.
1. Ar firma patikima?
2. Ar įrodžiusi tai?
3. Ar atsargiai ir tvarkingai atlieka pakavimą,

išsiuntimą ir priruošimą dokumentų ?
4. Ar naudoja geriausias dėžes?
5. Ar ši firma biznyje daugiau 25 metų?
6. Ar yra oficialiai autorizuota firma?

Atsakymas yra TAIP į visus viršminėtus klausimus, jeigu jūs siųsite 
savo dovanų pakus per bile sekantį skyrių, priklausantį

GLOBE PARCEL SERVICE, Ine.
716 WALNUT ST., PHILADELPHIA 6, PA. PHONE: WA. 5-3455

48% EAST 7th STREET 
NEW YORK 3, N. Y.
PHONE: GRamercy 3-1785

263 MARKET STREET 
NEWARK 2, N. J. 
PHONE: MArkct 3-1968

979 S. BROAD STREET 
TRENTON, N. J. 
PHONE: EXport 4-8085

3206 EASTERN AVENUE 
BALTIMORE 24, MD 
PHONE: DI. 2-2374

4102 ARCHER AVENUE 
CHICAGO 32, ILL.
PHONE: FRontier 6-6399

6460 MICHIGAN AVE. 
DETROIT 10, MICH. 
PHONE: TAshmoo 5-7560

390 W. BROADWAY
SO. BOSTON 27, MASS. 
PHONE: ANdrcw 8-8764

683 HUDSON AVENUE 
ROCHESTER 21, N. Y. 
P1IONE: BAker 5-5923

346 THIRD AVENUE 
PITTSBURGH 22, PA. /
PHONE: GRant 1-3712

1313 ADDISON ROAD 
CLEVELAND 3, OHIO 
PHONE: UTah 1-0807
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Nuoširdi padėka
Mes, liūdinti Jurgio Ja- 

misono-Janušonio šei m a, 
reiškiame viešą padėką vi
siems mūsų draugams, gi
minėms, bičiuliams už pa
reikštą mums užuojautą 
asmeniškai, laiškais ir per 
“Laisvę”, taipgi už dalyva
vimą šermenyse, laidotuvė
se ir už aplankymą mūsų 
namų po laidotuvių.

Mes esame dėkingi Rojui 
Mizarai ir Antanui Bim
bai už pasakytas šermeni
nėje ir kapinėse kalbas, ku
riose buvo šiltai paliesti 
mirusiojo visuomeni n i a i 
darbai.

Esame labai dėkingi Ka- 
tarinai ir Juozui Yuodeš- 
kams, kurie liūdesio dieno
mis buvo su mumis ir kuo 
begalėdami mums padėjo.

Esame dėkingi visiems 
draugams ir kaimynams, 
parūpinusiems maisto ir 
padėjusiems pavaišinti pa
lydovus, grįžusius iš kapi
nių.

Už viską visiems didelis 
ačiū!

Anna Jamison, žmona 
Mildred Stensler, duktė 
Jean ir Kenneth, anūkai

Livingston, N. J.

So. Boston, Mass.
Iš Lietuvių Piliečių 
klubo susirinkimo

Susirinkimas nebuvo 
skaitlingas, bet draugiškas 
ir prisirašė trys nauji na
riai. Iš raportų paaiškėjo, 
kad veikimas geras. Žaidi
mų rengimo komisija ra
portavo, kad parengimai 
įvyk s t a kas šeštadienį, 
žmonių atsilanko nemažai, 
lieka ir pelno. Kurie lankė
si, buvo pasitenkinę, o ku
rie dar nesilankė, tai ma
loniai kviečiame. Žaidimų 
pares įvyksta kiekviena 
“subatą” vakarais, 318 W. 
Broadway, So. Bostone.

Skaitytas laiškas nuo ka
nadiečių “Liaudies Balso”, 
prašant paramos. Klubas 
paaukojo $5, o nariai dar 
$12, tai bendrai kanadie
čiams pasiuntėme $17. Lin
kime jiems pasisekimo kul
tūriniame darbe.

Sekantiems metams iš
rinkta klubo valdyba. Meti
nis banketas įvyko gruo
džio 10 d. Gaspadinės pa
ruošė skanaus maisto, ko
misija davė svečiams ir iš
gerti. Klubas taria ačiū vi
siems ir visoms už dalyva
vimą. Žmonių atsil a n k ė 
skaitlingai Buvo atvažiavę 
ir iš kitų kolonijų. Pasta
tymui Prūseikai paminklo 
buvo surinkta aukų $29. 
Didelis dėkui aukojusiems.

LLD 2 kuopos susirinki
mas įvyko gruodžio 7 d. Jis 
buvo draugiškas. Renkant 
valdybą pasirodė, kad na
rių ūpas geras, turi noro 
veikti, nes katrą tik per
statė. tas tuojau ir apsiė
mė. Tai labai gerai.

Komitetas raportavo, kas 
buvo veikiama. Du kartus 
buvo surengta pasikalbėji
mai. Dalyvavo ir svečias, 
kuris labai daug naujo pa
sakė.

Nutarta surengti “Lais
vės” paramai pietus. Įvyks 
po Kalėdų. Surengimui iš
rinkta komisija.

LLD 2 kp. susirinkimai 
įvyksta kiekvieno mėnesio 
pirmąjį ketvirtadienį, 7 vai. 
v., klube, 318 W. Broad
way. Kviečiame visus na
rius lankytis. Atsiveskite ir 
savo pažįstamus, lai ir jie 
susipažįsta su Draugijos 
veikla. Dalyvaukime susi
rinkimuose, dažniau susi
tiksime su draugais ir drau
gėmis, visi būsime links
mesni ir sveikesni.

< J. Skliutas

“Šviesos” skaitytojams
Jau išėjo iš spaudos žur

nalo “šviesos” 4-tas nume
ris. Jame rasite daug nau
dingų pasiskaitymų. Visi 
Lietuvių Literatūros Drau
gijos nariai jį už dienos 
kitos gausite. Nepadekite 
neperskaitę.

Bet norime skaitytojų 
dėmesį atkreipti į dvi 
spaustuves padarytas ne
malonias technines klaidas. 
Puslapyje 121 straipsnyje 
“Geltlige — Botkino liga” 
per klaidą sumaišytos skil- 

I tys — pirmosios skilties 
vieton įdėta antroji skiltis. 
Tokia pat klaida įvykusi ir 
Puslapyje 125-tam straips
nyje “žmogaus gyvybė įsi- 
tvieskė laboratorijoje”, kur 
irgi pirmosios skilties vie
ton įdėta antroji. Skaity
dami tai paimkite savo dė
mesin.

“šviesos” Redakcija

Brockton, Mass.
Mūsų parengimai

Krutami paveikslai - fil
mai iš Lietuvos bus rodomi 
sekmadienį, gruodžio 17 d., 
2 vai. Po pietų, Lietuvių 

į Taut. Namo žemutinėje 
svetainėje. Prašome visus 
vietinius ir apylinkės lietu
vius dalyvauti. Rodymą 
ruošia LLD 6 kuopa. Fil
mus rodys Jonas Grybas ir 
Klementas Briedis iš Niu
jorko. Būkite laiku, nes ro
dymas prasidės laiku.

Šiuomi pranešu, kad jau 
turime atėjusį Vilnies 1962 
metų kalendorių. Įsigykite. 
Matykite Jurgį Šimaitį.

Laukimą Naujų metų 
rengia Montellos Vyrų Dai
lės Grupė. Įvyks gruodžio 
31 d., sekmadienio vakarą, 
Liet. Taut. Namo žemuti
nėje svetainėje, 8 Vine St. 
Įėjimas tik 50 centų. Ten 
gausite visko už prieinamą 
kainą. Bus namie gaminto 
maisto ir įvairių gėrimų, 
taipgi bus muzika šokiams.

Rengimo Komitetas

Waterbury, Conn.
99 langai išdaužyti 

vienu vakaru
Gruodžio 2 d., šeštadienio 

vakarą, išdykėliai West Li
berty gatvėj išdaužė vieno 
sandėlio 99 langus. Atro
do, kad tai beprotiškas dar
bas, bet taip buvo.

Kyla klausimas, kodėl 
mūsų jaunuoliai tokiais 
darbais užsiiminėja? Gal 
todėl, kad jauni žmonės tu
ri daug energijos, o neturi 
kur ją sunaudoti? Jiems 
reikalinga protinga suaugu
sių vadovybė.

Mano supratimu, prieaug
liais turėtų susi rūpinti 
valstybė, skiriant tam tiks
lui daugiau pinigų. Už 
tuos pinigus turėtų būti vi
suose miestuose įsteigta 
daugiau žaislaviečių, kur 
jaunuoliai turėtų naudingo 
užsiėmimo, neturėtų laiko 
galvoti apie blogus darbus. 
Reikia atsiminti, kad nors 
langų daužymas yra blogas 
darbas, bet juk mūsų jau
nimas atlieka dar ir bloges
nių darbų. Prieš tą blogį 
reikia kovoti.

J. Strižauskas

Carlsbad, N. M. — JAV 
technikai sako, kad ne
daug iš požemio ištrūko 
nuo atominės bombos spro
gimo radioakcijos fiuodų.

Brewton, Ala. — Čionai 
siautė tornado audra, lai
ke kurios 12 žmonių buvo 
sužeista.

New Haven, Conn
Anna Valelionis gavo šir

dies smūgi. Sūnus pašaukė 
pirmosios ’ pagalbos ambu- 
lansą. Kada važiavo į li
goninę, tai sūnus ambulan- 
se mirė nuo širdies smūgio, 
o motina—ligoninėje.

Mūsų mieste pasitaiko 
' daug užpuolimų. Senutė, 
apie 80 metų amžiaus, ėjo 
namų link. Du jaunuoliai 
ją užpuolė, atėmė nuo jos 
piniginę su keliais doleriais 
ir pabėgo.

Miesto vyriausybė įsakė, 
kad automobilių savininkai 
nepaliktų mašinų nakties 
laiku gatvėse, nes jų paliki
mas kenkia gatvių nuvaly
mui.

Puvo tokių, kurie neklau- 
cė. Jų automobiliai buvo 
paimti ir nuvežti. Automo
bilių savininkai tik už tris 
naktis sumokėjo $3,500 
baudos atsiimdami savo au
tomobilius.

Frank Kowalski, senato
rius į Conn, valstijos sei
melį, dažnai kalba už sene
liu reikalus. Jis sako, kad 
greitoje ateityje bus pra
vestas įstatymas, kad se
neliai gautų medikalinę pa
galbą iš valstybės. Tokios 
jo kalbos nepatinka dakta
rams, kurie sveikatos rei
kalus paverčia į savo biznį.

______

LLD kuopa turės savo su
sirinkimą antradienį, gruo
džio 19 d., 7:30 vai. vaka
re. Pageidaujama, kad vi
si nariai dalyavutų, nes tu
rėsime išsirinkti valdybą 
1962 metams. Ęu$ ir kitų 
reikalų. Gerai būtų, !kad 
nariai atsivestų ir ■: nepri
klausančių, lai jie susipa
žįsta su Draugijos veikla.

J. Kunca
■____________ i : ■ i ■

Jokubka apie Leonui 
Prūseikai paminklą
LLD 1-osios kuopos na

rių pasidarbavimu sukel
tų dolerių žiupsnį gavęs, 
čikagietis dienraščio “Vil
nies redaktorius S. J. Jo
kubka rašo kuopai:

Čekį ir aukotojų sąrašą 
L. Prūseikos paminklui per
daviau L. Prūseikos pa
minklo pinigų globotojai 
Mildred Fribere. Kai pra
dėsime kampaniją pinigų 
sukėlimui, paskel b s i m e 
spaudoje.

Ryšium su vykstančiais 
“Vilnies” ir “Laisvės” va
jais, pinigų rinkimu pa
minklui daug nesirūpiname. 
Tačiau pinigai plaukia. Jau 
turime daugiau kaip $700. 
Kiek lėšuos paminklo pa
statymas, vargu dabar pa
sakyti. Esame susitarę su 
Lietuvos dailininkais, kad 
jie padarytų paminklui pro
jektą. Kaip greitai atsiųs 
projektą, taip greitai pra
dėsime ieškoti specialistų 
paminklo pastatymui. Tada 
maž daug užčiuopsime, kiek 
pinigų reikės.

Esamą paminklo statymo 
komitetą plečiame, ir ruo
šiamės darbui.

Šiaip pas mus viskas, 
kaip žmonės sako, po seno
vei. Laikraščio vajus vyks
ta gerai. Po truputį gauna
me naujų skaitytojų... Pa
stogėje bent kol kas (gr. 7) 
visi sveiki...

Hoosick Falls, N. Y. — 
Sulaukus 101 metų amžiaus 

'mirė piešėja Grandma Mo
ses.

Bal Harbour, Fla.—9,000 
elektrikierių skelbs streiką, 
jeigu unijos reikalavimai 
nebus patenkinti..

Aido Choras pas ukrainiečius
Praeitą sekmadienį New 

Yorke įvyko ukrainiečių 
koncertas. Žmonių buvo 
daug, taip, kad jau daugiau 
netilpo į svetainę. Štai ir 
mūsų Aidas sudainuoja 6 
dainas, ir po kiekvieno dai
navimo buvo taip gausių 
plojimų, kad nenorėjo pa
leisti nuo estrados. O. tai 
ženklas, kad choras daina
vo gerai.

Reikia pripažinti, kad 
mūsų coro moterų tautiniai 
kostiumai daug pagražina 
visą choro atvaizdą. O ki
ta, daug padeda mūsų chor
vedės Mildred mokėjimas 
publikai perstatyti kiekvie
ną dainą taip aiškiai, su
prantamai, kad sėdinčiam 
publikoje jau aišku, apie ką 
yra dainuojama.

Taigi, kaip yra gražu, 
kad mūsų Aidas taip gra
žiai atsirekomenduoja. Ir 
aš varde visų aidiečių atsi
kreipiu į visus, kurie tik 
galite dainuoti ir mylite 
dainą, ateikite ir stokite į 
Aido chorą. Juo mūsų cho
ras bus didesnis, tuo jis bus 
gražesnis.

Choras pradės savo prak
tikas pirmą penktadienį po 
Naujų metų. Vieta: 102-02

Mažinkime šalčio 
pavoją, taupykime 

sveikatą
Kaip mes galime išvengti 

kvėpavimo užsikrėtimą, pri- 
skaitant influenzą, papras
tą šaltį, gronkitį ir pneu
moniją? Tai yra keblus už
davinys, nebent esi retas 
paukštis šiame; pulke ir nie
kad šių ligų nekliudomas. 
Gyvenant - .ant - tuščios salos 
greitai ■ būtų J išrišta' proble
ma, kadangi'! ten nėra susi
rišimo su civilizacija. Taip 
rašo dr: T. R; Van Dellen.

Šaltį ■ pagimdo virusai. 
Jis yra perduodamas nūo 
vieno žmogaus kitam. Ši
tas gali įvykti tiesioginiu 
palytėjimu ar per įkvėpavi- 
mą organizman spiaudalo 
— išspiauto oran užkrėsto 
šalčiu žmogaus. Valgant 
maistą, čiupinėjant., kilno
jant indus,>! rankšluosčius, 
popierius, šviežiai užterš
tus užkrėstomis ligos “slap
tybėmis,” galima užsikrėsti.

Šitas veda mus prie pir
mų dviejų patva r k y m ų , 
kaip išvengti šalčių: laikyk 
savo rankas švariai, kuo
met kvėpavimo užkrėtimas 
yra gausus. Nupr austi 
pirštai mažina progas nešti 
virusus į burną. Šalinkis 
žmonių kamšaties ir šalčiu 
sergančių aukų.

Trečias dalykas: laikyk 
aukštą pasipriešinimą, tai 
pajėgsi atmušti bile gemalą, 
besiveržiantį į nosį ir gerk
lę. Tas yrą gaunama geru 
poilsiu — miegu ir erdvia 
lauko mankšta.

Vitaminai ir balansuota 
dieta neprašalina šalčiu už
sikrėtimo, bet gali palaikyti 
jam tinkamą atsparą.

Tabakas erzina ir alko
holis gamina sukepimą plė
velių. Veik atsargiau, nes 
šitos plėvelės yra šalčio ap
vyniotos. Vėsumas taip pat 
gali paliesti nosies ir gerk
lės išsišakojimus. Yra įro
dymų, kad ir susijaudini
mas veikia taip pat. Gru
pė žmonių iš Johns Hop
kins Medikalės Mokyklos 
surado, jog nupuolę dvasio
je individai serga nuo už
krėtimo šalčiu ilgiau negu 
kiti. i J. N.
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Liberty Avė., Ozone Park. 
Laikas: 8 vai. vakaro.

Naujų metų pasitikimas
Kaip pirmiau Aidas tu

rėdavo pasitikimą Naujų 
metų, taip turės ir šiemet. 
Įvyks sekmadienio vakarą, 
8 vai., Laisvės salėj, 102 St. 
ir Liberty Avė. Privažiuo
ti galima 8 Avė. traukiniu, 
kuris eina iki Lefferts 
Blvd. Išlipti Oxford stotyj.

Visi norintieji su aidie- 
čiais pasilinksminti, sma
giai laiką praleisti prie 
gardžių užkandžių ir gėri
mų, geram orkestrui gro
jant įvairius šokius, užsisa
kykite vietas dabar pas ai- 
diečius arba Aido rėmėjus. 
Užtikrinam, kad turėsit la
bai gerus laikus ir sutiksim 
Naujus metus visi bendram 
sambūryje.

Trys savaitės atostogų
Aidas pasiėmė atostogų. 

Kadangi pereitą penktadie
nį įvyko aidiečio Ch. Alek
syno gimtadienis, tai jis 
visus gerai pavaišino. O. 
choras jam sudainavo “Lai
mingai metų”, palinkėdami 
jam ilgiausių metų ir dar 
daug kartų su juo pasi
linksminti.

Aido ch. Korespondentas

Mokytoją protestas 
prieš slėptuves

New Yorke iš dvidešimt 
aukštų mokslo įstaigų 730 
profesorių ir mokytojų pri
sidėjo prie Bostono profe
sorių protesto prieš agita
ciją statymui slėptuvių.

Protestą paskelbė Co
lumbia universiteto profe
soriai, jų tarpe yra pasira
šę ir trys Nobelio dovanos 
laimėtojai.

Profesoriai ir mokytojai 
pasiuntė atvirą laišką pre
zidentui Kenedžiui, protes
tą gubernatoriui Rockefel- 
leriui, kuris stoja už slėp
tuvių statymą. Jų laiškas 
bus paskelbtas “Thie New 
York Times” gruodžio 19 
d. laidoje. Tarp kitko, pro
fesoriai sako: “Agitacija 
už įrengimą slėptiuvių nuo 
atominių bombų, tai yra 
paruošimas publikos, kad 
ji nesipriešintų atominiam 
karui. Tokia agitacija pa
didina karo pavojų”.

Maspeth, N. Y.
Serga Ona Cibulskienė
Praėjusį savaitgalį drau

gė Ona Cibulskienė pajuto 
skausmą žandikaulyje. Pa
lei dantis prasidėjo krauja
vimas, žandas sutino; sek
madienį per visą dieną 
kraujavimo sustabdyti ne
galėjo, o gydytojo prisi
šaukti irgi negalėjo.

Pirmadienį teko pasiduo
ti operacijai.

Pasirodo, kad žandikau
ly j įsimetė sukimas nuo ka
daise ištraukto dančio pa- 
silikusio šaknies gabalėlio.

Kadangi ligonė gyveno 
viena ir nesaugu buvo po 
operacijos pasilikti savo bu
te be priežiūros, tai da
bar ji gydosi-ilsisi pas mas- 
pethiečius draugus Kalvai
čius, 64-24 Perry Ave. Te
lefonas TW 4-0445.

Greito pasveikimo! Rep.

Policija raportavo, kad 
šį lapkritį buvo mažiau au
tomobilių nelaimių, negu jų 
buvo tą pta mėnesį 1960 
metais.

Miesto universitetas pra
šys, kad valstijos seimelis 
paskirtų jo reikalams $6,- 
300,000.

■ 'I ............................i. ■ ■■ . . ,|-f ^Į-- il.'n.- ■!

Iš ALDU) 1 kuopos 
narią mitingo

Gruodžio 8 dieną įvyko 
ALDLD 1-sios kuopos na
rių mitingas. Svarstyti or
ganizaciniai reikalai.

Finansų sekretorius pra
nešė, kad kuopoje pilnai pa- 
simokėjusių narių yra apie 
70; keletas jau pasimokėjo 
mokesčius ir už 1962 me
tus.

Nutarta surengti refera
tą apie naują Tarybų Są
jungos Komunistų partijos 
programą, kurią XXII-asis 
suvažiavimas lakričio mė
nesį priėmė. Tai bus seka
mų metų pradžioje.

Apie tą programą plačiai 
rašo viso pasaulio spauda, 
žmonės ja labai susidomėję, 
na, tai mūsų kuopa ir nu
tarė išsamiau supažindinti 
visuomenę su jos turiniu.

Kuopos valdybai patarta, 
kad ji, jei bus galima, pa
kviestų ir deklamatorkų pa
deklamuoti naujų Lietuvos 
poetų kūrinių. Jei bus ga
lima, pakviesti į pramogą 
ir dainininkų.

Sekamiems metams kuo
pos valdyba palikta senoji: 
V. Bunkus — pirmininkas, 
M. Stakovas — protokolų 
sekretorius, K. Rušinskie- 
nė — iždininkė. Kuopos fi
nansų sekretorius nenori il
giau pasilikti tose pareigo
se. Sako, išbuvau sekreto
rium dešimt metų, tai man 
jau ir užtenka. Bet iždinin
kė K. Rušinskienė sakė: o 
aš kuopos iždininke esu 
daugiau kaip 20 metų, ir 
dar apsiimsiu vieneriems 
metams.

Kaip čia. bus su finansų 
sekretorium, matysime ki
tame kuopos narių mitinge.

Senas, narys

SAUGOKITĖS POLICIJOS 
LAZDŲ

P'olicijos departamentas 
davė leidimą policijantams 
daug laisviau vartoti lazdas 
prieš piliečius. Girdi, iki 
šiol buvo tam tikrų suvar
žymų. Dabar išleistas įsa
kymas: “Vartokite!” Tai 
esą reikalinga policijantų 
apsaugojimui nuo užpuoli
kų. Paskutiniais laikais 
daug policijantų gauna ap
mušti.

Ugniagesių komisijonie- 
rius E. F. Cavanaugh sako, 
kad yra baisus nepaisymas 
rūkorių ligoninėse. 1960 
metais New Yorko ligoni
nėse buvo kilę 100 gaisrų, 
gi 1961 metais per devynis 
mėnesius jų buvo 130. Jis 
sako, kad devyni gaisrai iš 
dešimties buvo prasidėję 
nuo papirosų.
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ĮVYKS “LAISVĖS” B-VĖS DALININKŲ 

SUVAŽIAVIMAS '
Po suvažiavimo, 6-tą vai. vakare, 

bus “Laisvės” Konvencijinis

BANKETAS
Suvažiavjmas ir Banketas Bus

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

Visus “Laisvės” dalininkus kviečiame iš anksto 
pasiruošti dalyvavimui suvažiavime, o po suvažiavi
mo bankete. Suvažiavimas prasidės 10 vai. ryto, o 
banketas — tuojau po suvažiavimo, apie 6-tą vai. 
vakare.

Geri Valgiai ir Gėrimai. Kaina $3.50 |
Prašome iš anksto įsigyti bilietą, nes labai svarbu 

iš anksto žinoti, kiek žmonių bus bankete.
RENGĖJAI

Matysim naujus filmus 
iš Lietuvos

LLD kuopų bendrų pa
rengimų Komitetas ruošia 
pirmąjį bendrą filmų 
rodymą gruodžio 23-čią, 
Laisvės salėje, 102-02 Liber
ty Avė, Ozone Park, N. Y. 
Pradžia 7:30 v. vakaro.

Filmas “Tarybų Lietuva” 
liečia dabartinės Lietuvos 
daug temų. Kitas filmas — 
“Karo skenduolis”.

Filmus rodys J. Grybas, 
neseniai grįžęs iš filmų 
maršruto po platų kraštą. 
Visi ruoškimės dalyvauti 
ir kitus kvieskime pamaty
ti, kaip atrodo dabartinė 
Lietuva. Kviečiame visus.

Rengėjai

Dovanos “Laisvei”
Charles DeGutis, Hia

leah, Fla. “Laisvei” dova
nojo tris Lietuvių Namo 
Bendrovės šėrus $75.00 V(į$ 
tės.

Peter Chestnut, Brock
ton, Mass., “Laisvei” dova
nojo vieną Lietuvių Namo 
Bendrovės šėrą $25.00 ver
tės.

Anna Chestnut, Brock
ton, Mass., “Laisvei” dova
nojo vieną Lietuvių Namo 
Bendrovės šėrą $25.00 ver
tės.

“Laisvės” personalas už 
tai šiems draugams taria 
nuoširdžią padėką.

J. G.

Motery atidai
Paskutinis šių metų Mo

terų Klubo susirinkimas 
įvyks 20 d. šio mėn., 7:30 v.' 
v., Laisvės svetainėje. Susi
rinkimas bus svarbus, nes, 
apart organizacijos reikalų, 
bus renkama sekantiems 
metams Klbbo valdyba, J

Susirinkimą baigus, Mar
celė Yalkštienė, atžymeji; 
mui savo gimtadienio ir 
auksinės sukakties ženybi- 
nio gyvenimo, žadėjo pa
vaišinti klubietes. Yra pra
šomos visos narės dalyvau
ti susirinkime.

Kviečia K. Valdyba

PAIEŠKOJIMAS
Sesuo ieško savo brolio Dalenžins- 

ko Prano, sūnaus Jono. Gimęs 1920 
metų spalio 1 d„ Utenos rajone. 
Dingęs 1944 metais. Atsiliepkime ar
ba kas žinote praneškite buvusiai 
Lietuvoje praėjusiais metais—

Minnie Zamon
224 Plymouth St.
Bridgewater, Mass. (99-101)

VYRIŠKI DRABUŽIAI

Nauji ir biskj dėvėti paltai, batai, 
ir kiti drabužiai. Pačiam dėvėti ar
ba siųsti už marių. Prieinamos kai
nos. Pertaisymai veltui.

LUTA CLOTHING 
1556 St. Nicholas Ave. (187-188) 

NYC., IRT 191st.




