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METAI BLji

KRISLAI
1962-ieji metai.
Ką jie mums duos?
Atrodo, pasaulinio karo nebus. 
Bet ir ramybes nebus.

— Rašo R. Mizara —

Prezidentas Kenedis ir prem
jeras Chruščiovas N a u j ų j u 
Metų išvakarėse pasisakė už 
tai, kad 1962-ieji būtų tarp 
JAV ir TSRS susitarimų ir tai
kaus sugyvenimo metai.

Taiką mylinčioji žmonija 
tegali tik pasveikinti šituodu 
dviejų didžiausių ir tvirčiau
sių pasaulyje valstybių vado
vus už nepamiršimą pasauli- 

įv nes taikos išlaikymo reikalo.
Bet tik pasisakymo neuž

tenka ; reikia eiti prie visuoti
nio nusiginklavimo. Nuo žo
džių — prie konkrečių darbų.

Ar 1962-ieji metai bus vi
sur ramūs ?

Ne! Be kitko, tebekovoja ir 
kovos kolonijose pavergtieji 
už savo laisvę.

Alžirijos žmonės tebekovo
ja prieš francūzus kolonistus, 
Angolos — prieš portugalus. 
Gal būt Indonezija panaudos 
ginklą prieš hollandus impe
rialistus, tebelaikančius pa
vergtą Naująją Gvinėją. Pie
tiniame Vietname liaudis tebe
kovos prieš “savus” vergėjus 
ir jų talkininkus.

Dar daug milijonų žmonių 
kenčia kolonistų priepsaudą, 
ir jie kovos už laisvę ir nepri
klausomą gyvenimą.

Tos rūšies karai, anti-kolo- 
nistiniai karai, yra teisingi ir 

4jų sulaikyti nieks negalės, kol 
pavergtos tautos išsilaisvins.

Galime visko Mkėtis ir tū
luose Lotynų Amerikos fašisti
niuose kraštuose.

i .

Jungtinėse Valstijose, ten
ka manyti, šiais metais mili
jonai negrų savo kovą dėl pi
lietinių teisių praplės ir gal 
būt ją paaštrins.

Į kovą už civilines teises įsi
trauks vis didesnis žmonių — 
juodų ir baltų —skaičius. Ra-' 
sistų siautėjimui turės būti pa
darytas galas; negrams turės 
būti suteiktos pilnos pilietinės 
teisės, kad jie galėtų rinki
muose balsuoti, kad jie patys 
turėtų teisę būti išrinktais į 
valstijinius seimelius ir į ša
lies Kongresą.

Tikėkime, kad šiemet bus 
pasiekti dar žymesni laimėji
mai erdvių užkariavime.

Tuo atžvilgiu, praeitieji me
tai buvo kosmonautų Gagarino 
ir Titovo metai.

Šiemet, reikia manyti, jų 
pėdsakais nužygiuos ir JAV 
kosmosų užkariautojai. O ta
rybiniai gagarinai ir titovai 
gal būt šiemet pasieks Mė
nulį.

Tuomet, kai mokslas daro 
milžiniškus žingsnius pirmyn, 
JAV reakcionieriai organizuo
ja viešas ir slaptas organiza
cijas kovai prieš progresą, 
kovai prieš tuos, kurie rodo 
kelią į šviesesnį ir laimingesnį 
gyvenimą.

Iš Washingtono ateina žinių, 
kad Justicijos departamentas 
“dirba planus,” kaip “suval
dyti” šios šalies komunistus ir 
pažangesnius žmones. Pasiro
do, jog komunistai atsisako 
registruotis “svetimos valsty
bės agentais,” kaip reikalauja 
McCarrano įstatymas. Ką Ro
bert Kenedis darys, parodys 
greita ateitis. Jis žada “ką 
nors” daryti.

t Mums gi rodosi, jis turėtų 
komunistus pulti, o imti už 

pakarpos slaptas ir viešas fa
šistines organizacijas, kurios 
siūlo Amerikai pražūtį.

Dominikoje susidarė 
nauja vyriausybė

1961 metai Kinijai 
buvo laimingesni

Santo Domingo. — Po il- 
! go generalinio streiko ir 
liaudies opozicijos prezi
dentui J. Balagueriui jau 
suorganizuota Dominikos 
Taryba, kurią sudaro sep
tyni asmenys.

Tarybos prezidento par
eigas eina Dr. Rafaelis 
Bonnelly — advokatas ir 
mokytojas. Į tarybą įeina ir 
Trujillo pasekėjas genero
las Pedro R. R. Rodriguez- 
Eschavarria; Antonio I.

1 Barreras ir Luis Amiamia 
Trio, du pastarieji dalyva
vo užmušime diktatoriaus 
Trujillo.

Dr. R. Bonnelly pareiškė: 
“Dabar Dominikoje grąži-

Apie Jungi. Valstijų 
gyventojų sveikatų&
Washingtonas. — Dr. H. 

A. Ruskas, Jungtinių Vals
tijų sveikatos departamen
to narys, sako, kad 1961 
metais iš 92,500 sunkiai su
žeistų žmonių, grįžo į gali
mumą dirbti 23,800, o kiti 
jau nustojo darbingumo.

Industrinėse, valstij o s e, 
kur yra daug fabrikų, dide
lis sunkvežimių ir automo
bilių judėjimas, ten dau
giau buvo ir nelaimių.

Jis sako, kad mūsų šaly
je yra 1,161,000 kurčių

AMERIKOS VALSTYBIŲ 
KONFERENC. IR KUBA

Washingtonas. — JAV 
valstybės departamen tas 
daug veikė, kad konferen
cija nutartų nutraukti dip
lomatinius ryšius su Kuba. 
Bet vėlesniu laiku paaiškė
jo, kad didžiosios valstybės: 
Brazilija, Meksika, Argen
tina, Čilė ir dar eilė kitų 
yra priešingos griežtiems 
žingsniams. Konferencija 
atsidaiys sausio 22 d. Uru
gvajuje.

KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ 
METŲ AUKOS

New Yorkas. — Per Ka
lėdų šventes automobilių 
nelaimėse žuvo 524 žmonės, 
o įskaitant ir kitas nelai
mes, tai viso 693.

Per Naujuosius metus 
bendrai žuvo 480 žmonių, 
vien automobilių nelaimėse 
—337.

1962 metai kažkokios uto
pinės ramybės žmonėms ne
duos: vyks kovos pavergtųjų 
prieš vergėjus, išnaudojamųjų 
prieš išnaudotojus, ir prieš pa
starųjų organizuojamas gengs- 
teriškas gaujas!

Kapitalistinėje santvarkoje 
tikros ramybės niekad nebuvo 
ir nebus.

Nuoširdžiai dėkojam drau
gams, bičiuliams, prieteliams 
ir visiems geriems žmonėms už 
Naujųjų 1962-ųjų metų pro
ga prisiųstus sveikinimus ir 
linkėjimus! ,

Ačiū! ačiū!

narna piliečiams laisvė lai
kyti susirinkimus, kalbėti 
ir rašyti, nes tik to pagalba 
galima atsiekti teisybės”.

Jis sakė, kad Dominikos 
Taryba susitarė, jog per 14 
mėnesių ji panaikins dikta
toriaus Trujillo palikimą, ir 
ateinantį gruodžio mėnesį 
bus išrinkta parlamento 
nariai, o 1963 metais vasa
rio mėnesį naujas parla
mentas ir prezidentas per
ims iš tarybos galią.

Buvęs prezidentas Bala- 
gueris, Trujillo liekana, ke
tino pasitraukti už savaitės 
ar kitos, kai tik Amerikos 
valstybes nuims nuo Domi
nikos sankcijas.

žmonių, kurių tik vienas 
penktadalis nešioja techniš: 
ką prietaisą (“hearingą”); 
253,000 asmenų netekę pa
jėgos vaikštinėti — jie tik 
“kėdėse” važinė ja; . .695,000 
turi bėdų su kojomis ir 
vaikšto tik su pagalba me
talinių prietaisudr 274,000 
yra netekę vienos raukos, 
kojos arba ausies.

Bet blogiausia, tai sjk 
su dantimis: viršč32,000,0^0 
milijonai žmonių ųeturi/nei 
vieno danties.

Pavolgio nafta jau 
plaukia į Čekiją

Maskva. — Tarybų Są
junga užbaigė nutiesimą 
vamzdžių nuo Brody mies
to iš Vakarinės Ukrainos, į 
Bratislavą, Čekoslovakijos 
miesto Austrijos pasienyje. 
Jais jau teka Pavoligio 
nafta.

Pavolgio naftai kitos 
vamzdžių šakos tiesiamos 
per Lenkiją į Schwedto 
miestą, Rytų Vokietijoje, 
į Klaipėdą, į Vengriją arti 
Dunojaus, ir į Ventsiplį, 
Latvijoje.

V. Vokietijoje auga 
komunistą įtaka

Bonna. — Prieš penkeris 
metus Vakarų Vokietijos 
valdžia nelegalizanvo Ko
munistų partiją. Bet pasiro
dė, kad tas ją neatidalino 
nuo darbo masių. Industri
jos centruose ji išleisdavo 
apie 60 komunistų laikraš
tukų.

Dabar Vakarų Vokieti
jos žvalgai raportavo, kad 
dar virš 100 naujų laikraš
tukų pasirodė. , Jie mano, 
kad Vakarų Vokietijos Ko
munistų partija turi 70,000 
narių., o vien per pastarąjį 
mėnesį virš 3,000 naujų na
rių gavo. Komunistų įtaka 
smarkiai auga unijose ir 
bendrai darbo masėse.

JUBILIEJINIS 
'LAISVĖS' VAJUS

VAJUS PRAILGINTAS IKI SAUSIO 28 D.

KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS.
j . PUNKTAI

Connecticut valstijos vajininkai ........................ 8164
Brooklyn, N. Y....................................................... 6280
New Jersey valstijos vajininkai ........................ 4752
George Shimaitis, Brockton, Mass.......................  3870
Philadelphijos vajininkai ................................... 3664
K. Kasulis, Worcester, Mass................................. 2200
A. žemaitis, Baltimore, Md..................................  2077
Lawrence-Lowell, Mass. 1968 .........  1968
Great Neck, N. Y. _.............................................. 1816
So. Boston, Mass............ ........................................ 1724

A. Lipčius—P. Šlajus, 
Eddystone, Pa........ 1704

Rochester, N. Y........................ 1476
LLD 20 kp.-Mot. Skyr.

Binghamton, N. Y............ 1412
Pittsburgho vajininkai ........... 1392
Los Angeles, Calif.................... 1380
Plymouth—Wilkes-Barre, Pa. 1232
M. Uždavinis, Norwood, Mass. 1136
Miami, Fla................................. 1044
J. Žebrys, Cleveland, Ohio ....  688
L. Tilvikas. Easton, Pa.............. 638
Scranton, Pa.............................. 612
Ursula Paich, Bridgeville, Pa. 540

Sekanti Connecticut valstijos vajininkai pasidarba
vo: Jonas Patkus, New havenietis ir J. J. Ynamaitis, 
Union City, prisiuntė atnaujinimų, o J. Bujavičius, 
manchesterieti|, naują prenumeratą.
- » (Tąsa 5-tame puslapyje)

Bėgimai į Vakarus padare 
daug žalos R. Vokietijai

Maskva. — “Pravdoje” 
tilpo Walterio Ulbrichto, 
Rytų Vokietijos vado, ilgas 
straipsnis apie bėgimus į 
Vakarus.

Jis rašo, kad nuo 1949 
metų Vakarai išviliojo iš 
Vokiečių Demokratinės 
Respublikos (Rytų Vokieti
jos) apie 3,000,000 žmonių, 
ir Rytų Vokietijai padarė 
$1,500,000,000 nuos tolių. 
Ypatingai daug žalos pada
rė jie viliodami technikus, 
įvairių darbų specialistus ir 
mokytojus. Vakarų vilioji
mai pasiekė to, kad liepos 
mėnesį į Vakarus pabėgo 
iki 30,000 vokiečių. Po to ir 
buvo įvesta kontrolė susi- 
snekimams Berlyne.

Vakarai viliojo žmones 
siekimams Berliyne. 
“gerbūvį Vakarų Vokietijo
je” ir sudarydami palengvi

A. W. DULLES TEISINA 
INTERVENCIJĄ KUBON

Washingtonas. — Buvęs 
JAV užsienio žvalgybos vir
šininkas Allen Dulles kal
bėjo per televiziją progra
moje “Meet the Press”. Jis 
teisino intervenciją į Kubą, 
kuri jo vadovybėje buvo 
įvykinta 1961 m. balandžio 
viduryje.

Washingtonas. — Jungti
nės Valstijos dar siunčia į 
Vakarų Europą dvi pėsti
ninkų divizijas, apie 30,000 
vyrų. Apie 4,000 vyrų ga
bens transporto lėktuvais.

Washingtonas. — JAV 
paskolino Čilės - respublikai 
$27,110,000. ,

A. Navickas, Haverhill, Mass. 432 
V. Taraškicnč,
Chicagos vajininkai .................. 360

San Francisco, Calif........... 348
Veronika Kvetkas, Cambridge,

Mass....................... 252
Vera Smalstis, Livonia, Mich. 244
Shenandoah, Pa......................... 228
J. Patkus, New Haven, Conn. 180
Lewiston, Me..........................  180
C. Belunas, Detroit. Mich........ 144
M. Aranuk, Detroit, Mich. 144
A. P. Dambrauskas

Haverhill, Mass.................. 72
A. Valinčfus, Pittston, Pa........ 70
C. K. Urban, Hudson. Mass...... 36

nimų Sąlygas. vakarinia
me Berlyne, kurį finansuo
ja ne tik Vakarų Vokietija, 
bet ir kitos Vakarų valsty
bės.

Daugelis rytų vokiečių to 
nesuprato. Jie manė, kad 
bėgdami į Vakarus tik per
sikelia gyventi iš vienos 
Vokietijos į kitą. Nemažai 
jų grįžo atgal, kitų norui 
Vakarai pastojo kelią.

Ulbrichtas rašo, k a d 
nors Vakarai pompuoja pi
nigus į vakarinį Berlyną, 
kad jo valdžia galėtų neim
ti nuo dirbančiųjų taktų, o 
fabrikai mokėti aukštesnes 
algas, bet ten “dirbtinis 
gerbūvis” turės pasibaigti. 
Rytų Vokietijos socialistinė 
santvarka yra pastovi — 
nuolatinis žmonių gyveni
mo gerėjimas pralenks va
karinio Berlyno “gerbūvį”.

PLEČIASI INFLUENZA
Atlanta. — Influenza ple

čiasi Jungtinėse Valstijose. 
Daugiausiai susirgimų pa
sireiškė California, Oregon, 
Colorado, Arizona, Missou
ri ir Florida valstijose. Su
sirgus, reikia pasi d u o ii 
daktaro priežiūrai, nes iš 
jos išsivysto plaučių užde
gimas.

Londonas. —Vakarų Eu
ropoje siautė šaltis ir snie
gas. Per vieną parą Angli
joje iškrito 12 colių sniego, 
Šveicarijoje — 16, Miunike, 
Bavarijoje — 23.

Tokio. — Japonijos biz
nieriai ieškos rinkų Euro
poje.

Pekinas. — Kinijos pla
ningumo komisijos vice
prezidentas Po Ipas paskel
bė, kad 1961 metai Kinijai 
buvo geresni už 1960 metus, 
nes daugiau pagaminta 
maisto produktų ir indust
rinių gaminių.

Jis sako, kad industrijo
je ne tik gyveniman įvykin
tas planas, bet kai kuriose 
industrijos šakose jis ir 
pralenktas.

Kas dėl žemdirbystės, tai 
1*959 ir 1960 metai buvo ne
vykę. Dabar daug daugiau 
pagaminta maįsto produk
tų, kaip 1960 mętais, grūdų 
buvo suimta apie 200,000,- 
000 tonų.

Kuba minėjo 3 metų 
laimėjimo sukakti

Havana. — Sukako treji 
metai, kai Kubos liaudis 
nuvertė Batistos diktatūrą 
ir įsteigė dabartinę san
tvarką. .. Sukakties prog£ 
Havanoje :įvyko masinis mi
tingas, kuriame dalyvavo 
virš 500,000 žmonių. Apie 
dvi valandas kalbėjo Kubos 
premjeras Fidelis Kastro.

Jis sakė, kad kada sausio 
22 d., Urugvajuje, atsida
rys Amerikos valstybių 
konferencija, tai Havanoje 
bus sušauktas kubiečių su-

Libano sostinėje 
įvyko sukilimas

Beirutas. — Čionai įvyko 
dešiniųjų elementų sukili
mas. Jis buvo organizuotas 
Deek el Mehdi kaime, apie 
20 mylių nuo miesto, nes 
ten sukilėliai turėjo kon
centracijos centrus ir gink
lų sandėlius.

Valdžios armijos dali
niai ir policija nuslopino su
kilimą. Kaimą bombardavo 
lėktuvai. Yra užmuštų ir 
sužeistų. Suimta virš 400 
sukilėlių.

Labai keista turčių 
“šeimyniška meilė”

New Yorkas. — Turčius 
Billy Rose vėl apsivedė. Da
bar jis vedė pirmiau buvu
sią jo žmona Joyce Ma
thews. Billy Rose’ui šis yra 
ketvirtas apsivedimas, bet 
tik trečioji žmona, o Joycei 
—penktas apsivedimas, bet 
tik trečias vyras.

Joyce buvo du kartus iš
tekėjusi už Milton Berle, 
kartą su G. Gomezu, Vene- 
zuelos politikieriumi. Billy 
Rose su Joyce pirmu kartu 
buvo vedę 1956 metais, o 
1959 divorsavosi. Dabar jie 
vėl apsivedė ir pradėjo 
“medaus mėnesį”.

Londonas. — Sulaukęs 78 
metų amžiaus serga buvęs 
Anglijos premjeras Attlee.

Kinijos spauda rašo, kad 
grūdų nepakaks, jų reikės 
dar pirkti iš kitų šalių. 
Spauda žymi, kad 1962 me
tais bus dedama daugiau 
pastangų gaminti grūdų ir 
kitų maisto reikmenų, o 
mažiau medvilnės.

Tuo pat kartu spauda at
žymėjo, kad Kinija daugiau 
turi kiaulių, negu bent ku
ki kita šalis pasaulyje.

Kas dėl tarpusavinių san
tykių, tai, pasitinkant 1962 
metus, kinų spauda kriti
kavo Jungtinių Valstijų po
litiką, kaltindama, kad ji 
1961 metais prisidėjo prie 
aštrinimo valstybių nesusi- 
tarimo.

sirinkimas, kokio dar nie
kados pirmiau nebuvo. Ir 
bus priimta Antroji Hava
nos darbo žmonių deklara
cija. Pirmojj deklaracija 
bųyp priimta 1960 metais, 
taip pat laike ' Amerikos 
valstybių konferencijos, ku
rioje JAV išstojo prieš Ku
bą. Tada Havanoje dalyva
vo apie milijonas žmonių.

Kastro sakė, kad jis ir 
kiti Kubos vadai nuo nieko 
neslepia, jog jie yra mark
sistai - leninistai. Jis sakė, 
kad Kuba palaiko draugiš
kus ryšius su socialistinė
mis šalimis ir palaikys, nes 
tai jos reikalas. “Jeigu im
perialistai puls Kubą, tai ją 
gins kubiečiai ir visos bro
liškos tautos”, — sakė Kas
tro.

Įvyko ir militarinis para
das. Havanos gatvėmis žy
giavo gerai apginkluoti mi
licininkai, pravažiavo tan
kų ir artilerijos daliniai, 
buvo didelių priešlėktuvi
nių pabūklų, raketų sky
riai, ore skraidė sprūsmi- 
niai karo lėktuvai. Kastro 
sakė, kad Kuba turi 300,- 
000 lavintų milicininkų. Su
kaktyje dalyvavo virš 400 
svečių iš kitų šalių, daugu
ma jų buvo iš Lotynų Ame
rikos.

SAKO: “KAPITALIZMAS 
LAIMI”

Palm Beach, Fla. —Pre
zidentas Kenedis, kalbėda
mas apie 1961 metų tarp
tautinius įvykius, sakė, kad 
“kapitalizmas laimi”. Jis 
nurodė į pasidalinimą tarp 
socialistinių šalių, kuris 
1961 m. daugiau išryškėjo, 
kaip susilpnėjimą socialis
tinių valstybių.

Roma. —Katalikų popie
žius Jonas XXIII pasveiki
no Vakarų Vokietijos epis- 
kopalų bažnyčios vadus.

Hamiltonas, Bermuda.— 
Tarp Bermudos ir Jungti
nių Valstijų nutiesta po
vandeniniai telefono laidai.
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Nei džiaugtis, nei liūdėti
’ . NAUJUOSIUS METUS pradėjus pas mus labai 

madoje džiaugtis arba liūdėti dėl praėjusių metų įvy
kių. Mūsų komercinė spauda pilna tokių nuotaikų. Vie
niems laikraščiams praėjusieji metai buvo milžiniškų 
Vakarų laimėjimų metai, o kitiems, priešingai, viską 
nusinešė Rytai.

Argumentų turi visi. Viskas priklauso nuo to, ko
kiomis akimis į tuos įvykius žiūri ir kokiomis svarstyk
lėmis juos sveri. Mums atrodo, kad nei Vakarai, nei Ry
tai negali tik laimėjimais džiaugtis. Jeigu paimsime, pa
vyzdžiui, Jungtines Tautas, tai matysime, kad jose nė 
viena pusė pilnutinai nelaimėjo. Daleiskime, kad Jungti
nės Valstijos smarkiai laimėjo dviem klausimais. Jos ne
praleido tarybų Sąjungos pasiūlymo pamatiniai per
tvarkyti tarptautinės organizacijos sekretoriatą, panai
kinant generalinio sekretoriaus postą. Jos taip pat dar 
krtą pajėgė sudaryti daugumą prieš išmetimą laukan 
Čiang Kai-šeko kliką, kuri kalba Kinijos vardu.

Bet, iš kitos pusės, Asamblėjos pasisakymas už pil
ną ir visuotinį nusiginklavimą ir tokia milžiniška dau
guma pasmerkimas kolonializmo yra skaitoma didžiuliu 
Tarybų Sąjungos laimėjimu. Juk kaip tik šiais dviem 
klausimais jau kelinti metai Rytai laikosi aiškios, griež
tos politikos. Kaip tik Rytai išlaikymą taikos laiko pa
čiu svarbiausiu šių dienų reikalu.

Tačiau net ir tais visais klausimais, rimtai pagalvo
jus, nėra laimėjimas tik vienos kurios pusės. Ar galima, 
pavyzdžiui, laikymą didžiosios kinų tautos už Jungtinių 
Tautų sienų, laikyti Amerikos laimėjimu? Tai laimėji
mas ne Amerikos kaipo šalies, kaipo tautos, o tik siau
ros, neapgalvotos, aklos politikos. Su ja turės būti atsi
sveikinta. Tai nepadaryta šioje sesijoje, bet turės būti 
padaryta ateinančioje sesijoje.

Mums atrodo, kad netenka nei Rytams, nei Vaka
rams per daug džiaugtis kokiais ten vienpusiškais pra
ėjusių metų laimėjimais. Neigi galima sutikti su tais, 
kurie;mato vien tik pralaimėjimus.

Svarbu, kad užbaigėme 1961 metus taikoje. Svarbu, 
kad pradėjome šiuos 1(962 metus taikoje. Linke tiria, 
kacbgalėtume tą patį pasakyti ir šių metų pabaigoje bei 
1963 metų pradžioje.

Mums gi nesinori tikėti...
PER ANGLIJOS KOLONIJĄ Hong Kongą pasie- 

kia Amerikos laikraščius Kinijos komunistų pasisaky
mai dėl nesusipratimų socialistiniame pasaulyje. Kaip 
teisingai tie pasisakymai perteikiami, sunku pasakyti. 
Bet daleiskime, kad Kinijos užsienio reikalų ministras 
maršalo Chen Yi visą kaltę už visus nesusipratimus, 
pavyzdžiui, su Albanija, suvertė ant Jungtinių Valstijų 
intrigų. Girdi, Jungtinės Valstijos “griebėsi visokių pik
tų priemonių pakirtimui socialistinės stovyklos, tarptau
tinio komunistinio judėjimo ir abelnai viso pasaulio 
žmonių vienybės”, ir, aišku,“laimėjo” — tą vienybę ap
griovė.

Visi seniai žino, kad ne tik Jungtinės Valstijos, bet 
ir visos kitos kapitalistinės šalys nesigaili pastangų ir 
nesirenka priemonių pasėjimui nesusipratimų bei pasi
dalijimų socialistiniame pasaulyje. Nereikia didelio gal
vočiaus tai matyti. Bet vien tik tuo išaiškinti šiandien 
kilusius nesusipratimus tarpe Albanijos ir kitų kraštų 
komunistų negalima. Mes nenorime tikėti, kad ir Kini
jos komunistų veikėjas Chen Yi bandė visus nesusipra
timus išaiškinti tik kapitalistų intrigomis.

Praėjusio antradienio “Laisvėje” tilpo plačios iš- 
•fraukos iš- dienraščio “Pravdos” kaip tik tuo klausimu. 
Iš jų matome, kad ginčai iškilo iš to, kad supratimai ir 
priėjimai prie reikalo pasidarė skirtingi. Pąv., su alba- 
hiečiais pasidarė nebegalima susikalbėti tokiais pama
tiniais klausimais, kaip šlavimas iš komunistų judėjimo 

• asmenybės kulto, kaip kova už taikos išlaikymą, už tau
tų ir kraštų su įvairiomis socialinėmis santvarkomis 
taikus sugyvenimas, kaip pravedimas gyveniman komu- 
riistų suvažiavimų nutarimų ir pasižadėjimų. Kapitalis
tų intrigos gali būti tik pridedamuoju faktoriumi, bet 
tie vieninteliu ir pamatiniu.

Kad kapitalistiniai Vakarai negali atsidžiaugti ki
lusiais nesusipratimais socialistiniuose Rytuose, tai ne
reikia stebėtis, tai natūralus apsireiškimas. Kaip žinia, 
'juk ir socialistiniai Rytai neverkia išgirdę rimtus pasi

dalijimus Vakaruose. Taip jau yra. Toks jau yra šių 
dienų tarptautinis gyvenimas.

JUNGTINĖS TAUTOS IR 
ANGOLOS LIAUDIS

* Jungtinės Tautos, N. Y. 
— U Thantas, Jungtinių 
Tautų generalinis sekreto
rius, išreiškė pageidavimą, 
kad Portugalija įleistų J.T. 
komisiją į Angolą. Jau ilgas 
laikas angoliečiai kovoja uz
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savo nepriklausomybę. Por
tugalai žiauriai juos perse
kioja.

Maskva. — Naujųjų me
tų bankete L. E. Thompso- 
nienė, žmona JAV ambasa
doriaus, šoko su TS»RS kos
monautu Juriju Gagarinu.

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
santvarkomis. Tiesa, yra 
ginčų, daug nesusipratimų, 
bet Jungtinės Tautos vis

JIE ESĄ NUSIVYLĘ 
INDIJOS DIPLOMATU .

Kunigų “Draugo” kores
pondentė' Ona* Labanauskai
tė, kuri pavadavo Salomėją 
Narkėliūnaitę, išdidžiai pa
reiškia visų veiksnių var
du: “Mes Indijos vyriausy
bei nebeturim simpatijų”.

Pasirodo, kad kaltas yra 
įžymusis Indijos diploma
tas Krishna Menon. Girdi, 
aną dieną per radiją jis pa
sakė, kad Pabaltijo kraštų 
įstojimas į Tarybų Sąjun
gą buvo visiškai teisus, le
galus. Tuojau buvęs Meno- 
nas užverstas “šimtais lie
tuviškų protesto ' laiškų”, 
“bet iš jo paties viešo atsi
prašymo nebuvo susilauk
ta”.

Protingai Menonas pasi
elgė, visiškai ignoruodamas 
lietuvių tautos priešų pro
testus. ; 1 ^#7

DAVATKĖJA
Cleveland© smetonininkų 

“Dirva” pradėjo garbinti 
mirusį arkivyskupą Praną 
Karevičių. Girdi, tai buvo 
“didi, šventa, nepaprasta 
asmenybė”. Ir dar: “Dide
lėmis žmogaus dvasinėmis 
vertybėmis jisai spindėjo” 
ir tt.

SLA organas “Tėvynė”, 
kuri pirmiau vengdavo po
terių, dabar aiškiai pakry
po davatkų pusėn. Jos re
dakcijos komisijoje jau 
randame: “dvasišką tėvelį”. 
O gruodžio 22 d. net pir
majame puslapyje, tilpo ei- 

. lėraštis “Stębukjo naktis”, 
kuriame randame , tik tiek 
blaivaus; kiejk “Svei
koje Mari joję” .bei, .kituose 
poteriuose?' Tik/ t^s J igeįąi* 
kad poetas Krūminas savo 
poezijoje gieda ne apie asi
lus, bet apie briedžius. Ma
tyt, poetas briedį laike šva
resniu ir protingesniu su
tvėrimu už asilą.

IR JIEMS PAGAILO 
BUDELIO

Ohicagos menševikų laik
raščio redaktorius pasveiki
no mūsų vyriausybę už 
“nusispiovimą” ant Tarybų 
Sąjungos reikalavimo iš
duoti karo kriminalistą 
gen. Heusingerį nubaudi
mui. Grigaitis smarkiai iš
plūdo A. Bimbą už patari
mą laikytis 1945 metais iš
kilmingai pasirašytos su
tarties.

Greitai atsiliepė ir So. 
Bostono menševikų laik
raščio redaktoriai. Jie dar 
pikčiau kolioja Bimbą už 
tą patarimą. Atrodo, kad 
jiems ne budelis Heusinge- 
ris, bet Bimba yra “karo 
kriminalistas”.

Matote, kur jau atsidū
rė žmonės, kurie murdosi 
menševizmo baloje.

IR VĖL TA KIAULĖ
BE RAGŲ

Chicagos kunigų dienraš
tyje skaitome:

“Žinant, kas vyksta Azi
joje, Afrikoje ir kitur... ne 
tik komunistinės Kinijos 
nereikia įsileisti į Jungtines 
Tautas, bet mest laukan iš 
tos organizacijos Sovietų 
Rusiją su visais jos sateli- 

\ tais”.
Vadinasi, jeigu šita kle

rikalinė kiaulė turėtų ra
gus, tai iš Jungtinių Tautų 
“išbadytų” laukan visą so
cialistinį pasaulį. Laimė, 
kad ji yra bejėgė. Tuo tar
pu Jungtinėse Tautose su
telpa daug kraštų su skir
tingomis socialinėmis 

tiek pasilieka vienintelė pa
saulinę organizacija,. į ku
rią yra sudėtos visos žmo
nijos viltys taikos išlaiky
mui.

IR SUSIKALBĖK 
TU SU JAIS...

Aną dieną Chicagos men
ševikų dienraščio redakto
rius tūlos “čikagietės” lū
pomis išbarę Lietuvos ko
munistus, kad būk jie ėmę 
išnaikinę Lietuvoje kaimus, 
apsėję Lietuvą vienkie
miais. O dabar tas pats 
Chicagos klerikalų dienraš
tis net pirmajame puslapy
je (gruodžio 27 d.) suriko: 
“Komunistai nori išnaikin
ti Lietuvoje vienkiemius”.

GRAŽUS LAIMĖJIMAS
Vilniaus “Komjaunimo 

“Tiesa” praneša:
Gruodžio 18 respublikos sos

tines kino teatruose pradėtas 
demonstruoti naujas Lietuvos 
kino studijos gamybos trumpo 
metražo meninis kino filmas 
— novelė “Suominis.” Jis su
kurtas rašytojo Mykolo Sluc- 
kio to paties pavadinimo no
velės motyvais.

Naujojo kino filmo scenari
jaus autorius ir režisierius-sta- 
tytojas — Visasąjunginio vals
tybinio kinematografijos in
stituto režisūros fakulteto stu
dentas A. Rudelis. Tai — jo 
diplomatinis j, darbas. Filmo 
operatorius—-D. Pečiūra, dai
lininkas I. ČiAp’lys, kompozito
rius A. Bražinskas, garso ope
ratorius P. Lipeika.

Vaidmenis- naujajame kino 
filme atlieka Lęonidas ( Mila- 
šauskąs ir Živile Jakelaityte, 
žiūrovams pažįstami iš lietu- 
-visko kino filhi(M‘Gyvieji did
vyriai/’’ : Akademinio dramos 
teatro aktorė (Iręna Gerasima- 
(Vičiūtė ir Panevėžio dramos 
teatro aktorius Kazys Vitkus.

NE VISAI AIŠKI IŠVADA
Kanadiečių “Liaudies bal

se” (1961 m. gruodžio 29 
d.) vedamajame “Savo aky
se nemato ir rąsto” labai lo
giškai iš teisingai kritikuo
jami Vakarai, kurie taip la
bai šiandien užsirūstinę dėl 
Indijos pasielgimo. Laikraš
tis sako:

Vakarų pasaulio lyderiai, 
tur būt norėdami pasirodyti 
pasaulio akyse labai kilniais, 
prie kiekvienos progos pade
monstruoja nusistatymą prieš 
prievartos vartojimą, prie š 
ginklo naudojimą. Ir dabar, 
kada Indija panaudojo ginklą 
kolonistams išvaryti iš savo 
žemės, ponai pravirko gailio
mis ašaromis. Jie-nėra piršto 
pajudinę tam, k a d paveikus 
portugalus apleisti svetimas 
žemes, .bet kai Indija, išėjus 
iš kantrybės, 'pasiuntė ginkluo
tas jėgas, visi puolė raudoti, 
kad Indija panaudojo ginklą 
prieš kolonistus.

Ginklo vartojimas aplamai 
nėra geras dalykas. Bet be jo 
šiandien neapsieinama. Pati 
Portugalija naudojo ginklą 
Angoloj, kad nuslopinus kolo
nijos žmonių kovas už išsilais
vinimą iš svetimo jungo. Por
tugalai elgiasi Angoloj labai 
žiauriai. Britai naudojo ir te
benaudoja ginklą prieš savo 
kolonijų žmones. Anais me
tais jie, kartu su francūzais, 
panaudojo ginklą priešu Egip
tą, kuris tuomet atėmę iš sve
timšalių per jo žemę einantį 
Suezo kanalą. Prancūzai nau
doja pusę milijono kariuome
nės malšinimui Alžyrijos žmo
nių.

Ir pačios Jungtinės Tau
tos, girdi, neapsiėjo be jė
gos vartojimo.

“Klausimas kyla,” klau
sia “Liaudies balsas,” “ar! 
•šitaip bus visą laiką?”

Atsakymas labriį, labai; 
įdomus.

“Kol pasaulyje bus kapita-

įkaitome, “tol susi
kirtimai biis neišvengiami, 
kaip jie buvo neišvengiami iki 
šiol. Tiktai kai visame pasau
lyje bus panaikintas klasinis 
pasidalinimas, kai nebus tur
čių ir yargšų, žmonės bus iš
auklėti gyventi santaikoje, 
ginklo vartojimas pasidarys 
nebereikalingas.”

Švelniausia pasakius, 
mums atrodo, šita iš
vada per daug pesimis
tiška. Juk vadovaujantis 
šiuo supratimu, negalima 
nė kalbėti apie jokį pilną ir 
visuotinį nusiginklav imą, 
ar ne?

Vadovaujantis šiuo dės
niu, kova už visuotinį nusi
ginklavimą ir taikų valsty
bių bei kraštų sugyvenimą 
neišlaiko sveikos logikos, ne
suderinama su šių laikų 
tikrove. Tai tik utopija. 
Pirmiausiai turime pilnuti
nai visame pasaulyje susi
doroti su kapitalizmu, pa
šalinti socialinę nelygybę, 
viso pasaulio žmones išauk
lėti gyventi santaikoje, o 
tik tada galima kalbėti apie 
atsižadėjimą jėgos, tai yra, 
ginklo vartojimo.

Atsiminkime, kad čia eina 
kalba ne apie šiaip kur jė
gos vartojimą, bet tarptau
tiniuose santykiuose, t. y. 
sprendimui santykių tarpe 
tautų ir valstybių.

O, berods, mes, pažangie
čiai, jau seniai esame visuo
tinio ir pilno nusiginklavi
mo šalininkai, kas, aišku, 
reiškia atsisakymą jėgos 
vartojimo tautų bei valsty
bių santykiuose. Bent jau, 
kaip žinia, mes nuoširdžiai 
remiame : visus žygius, ku
rie veda' pasaulį į taikų su
gyvenimą ,(dar.| ir kaitalįiz- 
mui tebesant daugelyje 
kraštų), į visuotinį nusi
ginklavimą, teigdami, kad 
kitoks kelias veda į naują, 
baisų ir viską naikinantį 
niuklinį karą.

Mums atrodo, kad mūsų 
draugai kanadiečiai minėtą 
išvadą priėjo visą šitą rei
kalą rimtai neapgalvoję.

Nauji raštai
“LITERATŪRA IR 
KALBA TOMAS V”

Lietuvos TSR Mokslų 
Akademija leidžia (neperi
odiniai) stambias knygas, 
pavadintas “Literatūra ir 
kalba”. Praėjusių metų ga
le išėjo Penktasis tomas. 
Veikalo vyriausias redak
torius prof. Kostas Korsa
kas, o redakcinę komisiją 
sudaro: K. Doveika, A. Jo
nynas, J. Kruopas, J. Lan
kutis, K. Ulvydas ir J. Pet
ronis.

Šioje knygoje, kuri mus 
tik neseniai pasiekė, be ki
tų straipsnių, telpa:

Akademiko K. Korsako 
“Lietuvių literatūra Visa
sąjunginės tarybinės litera
tūros dalis.”

J. Lankučio — “Naujo 
mūsų literatūros raidos 
etapo bruožai”.

B. Tolutienės — “A. Juš
ka leksikografas.”

K. Doveikos — “Julijaus 
Slovackio ryšiai su Lietu
va.”

V. Vanago. — “Gottfri- 
das Ostermejeris — pirma
sis lietuvių literatūros isto
rikas.”

Telpa daug archyvinės 
įdomios medžiagos: V. Va
nago apie A. Strazdą, K. 
Vairo-RaČkauško — apie 
L. Malinauskaitę - Eglę ir 
J. šliupą; telpa svarbių re
cenzijų, taipgi informacinių

N. Y. gubernatorius 
Rockefelleris ir Katanga
Kai visas svietas garsiai 

kalba apie Katangą ir jos 
prezidentą Čiombę, tai N. Y. 
gubernatorius Rockefelleris 
negali tuo klausimu nei pra
sižioti. . Svarbu, kodėl jis 
tyli, kodėl negali tuo svar
biu klausimu savo nuomo
nės pareikšti.

Sunku Rockefelleriui ką 
nors sakyti, kai broliai.Rock- 
efelleriai turi apie 600,000 
Šerų anglų inves t m e n t ų 
kompanijos, kuri turi 14.47 
procento riebių Šerų tarp- 
taut. kasyklų monopolijos 
—Union du Miniere Haut 
Katanga. Kiekvienos tos 
monopolijos Šeras davė 1960 
metais apie $30 dividendų. 
Galite įsivaizduoti, kokios 
milžiniškos sumos tenka 
broliams Kockefelleriams. 
Suprantama, kodėl guber
natorius Rockefelleris nors 
tyla palaiko Čiombės avan
tiūrą, kuri naudinga mini
mos monopolijos šėrų savi
ninkams.

Tenka čia priminti ir tai, 
kad Čombės kontrolėn pate
ko 225,299 kasyklų mono-* 
polijos šėrų, kuriuos pirma 
kontroliavo Belgijos valdžia. 
Dabar Čombė gauna iš kom
panijos apie 60 milijonų do
lerių metinių įplaukų. Kai 
Belgijos valdžia pasitraukė 
iš Kongo, tai tie Šerai turė
jo pereiti centralinei Kon
go respublikos valdžiai. Bel
gijos valdžia, tačiau, nele
galiai perleido tuos šėrus 
Katangos prezidentui Čom- 
•bei, o ne legaliai Kongo res
publikos valdžiai.

Belgijos, Anglijos ir Pran
cūzijos kąį kurie bapkinin- 
kai ir; pramonininkai i taip
gi į kontroliuoja f didžiulius 
tos kompanijos šėpų kiekius. 
Nenuostabu todėl, k ą d tų 
šalių valdžios yra priešin
gos Katangą išlaisvinti, 
Kongo respublikai grąžinti. 
Jeigu Rockefelleris šiuo 
metu būtų Jungtinių Vals
tijų prezidentu, tai veikiau
sia ir jo administracija pa
laikytų Čiombės pusę.

Tad n e n u o s t a bu, kad 
Čiombė geruoju nepasiduo
da, kad jis kariauja ne tik 
prieš Kongo respublikos jė
gas, bet ir prieš Jungtinių 
Tautų ten pasiųstas milita- 
rines jėgas. Jeigu jis netu
rėtų stambios paramos iš 
Union Miniere du Haut Ka
tanga šėrininkų ir juos pa
laikančių militarinių jėgų, 
Čiombė negalėtų išsilaikyti 
Katangos valdžioje nei vie
nos dienos. Kuomet belgai, 
anglai, francūzai ir broliai 
Rockefelleriai jį palaiko, jis 
jaučiasi galįs diktuoti ne 
tik K a t a n gai, bet net ir 
Kongo respublikai Tačiau 
pasirodo, kad jo diktatū
ros dienos jau suskaitytos— 
Katanga bus grąžinta Kon
go respublikai.

Mūsų lūšnynai ir mokykla
Dr. James B. Conant pa

rašė įdomią knygą “Slums 
and Suburbs” (Lūšnynai ir 
priemiesčiai).

Savo knygoje Dr. Co
nant aprašo vargus ir bė
das Amerikos lūšnynų gy
ventojų, taipgi jų mokykli
nio amžiaus vaikų. Jis tuo 
parodo, kad Amerikoje

visos eilės autorių straips
niu.

Ypatingą dėmesį skaity
tojo atkreipia B. Tolutienės 
ilga, išsami studija apie 
leksikografą A. Jušką. Bet 
taip pat svarbūs ir kitų čia 
suminėtų ir nesuminėtų au
torių rašiniai* .

R. M. 

skelbiamos “visiems lygios 
mokslinės progos” visai ne-3 
atitinka tikrovei. Lūšnynų 
vaikai ir jaunuoliai lygių su 
turčiais progų visai neturi.

Tirdamas lūšnynų gyven
tojų ekonominį ir socialinį 
gyvenimą, knygos autorius 
surado, kad jų gyvenimas 
labai sunkus, apgriuvusiuo
se namuose didižulis susi
kimšimas, šeimose barniai, 
nesutikimai, mokiniams na
muose nėra jokios ramybės 
ką nors mokytis. Mokyklos 
suoluose tokie mokiniai ap
snūdę sėdi, niekuo nesido
mi, tik mąsto kada nors 
gauti kąsnelį maisto, kad 
alkį apraminti. Autorius 
matė daugelį mokinių klasė
se saldžiai miegant ir sap
nuojant apie skanius pie
tus, kurių tikrovėje jiems 
retai tenka ragauti. >

Reikia pasakyti, kad A- 
merikoje lūšnynų gyventojų 
milijonai. Mažas tokių šei
mų vaikų skaičius vargiai 
gali pradinę mokyklą baig
ti. O ką jau kalbėti apie 
aukštesnį mokslą varguo
menės milijonams.

Kitas dalykas, tai stoka/ 
mokyklų ir mokytojų. Šio
mis dienomis Mich i g a n o 
gubernatorius Jorn Swai- 
son pareiškė, kad vien tik 
Michigano valstijai dabar 
stoka 7,000 m o k y k 1 i nių 
kambarių, o už penkerių 
metų jau truks net 20,000. 
Militariniams reikalams ir 
reakcinių valdžių paramai 
pinigų niekad nestoka, bet 
mokykloms ir abelnai ap- 
švietai jų nėra.

Luther W. Hodges, vienas 
Amerikos, viršininkų, televi
zijoje kalbėdamas1 nusiskun
dė, kad 19&2 metals'nėt 
septyni milijbhai amerikie
čiu studentų nebaigę moks
lo apleis mokyklą suolus. O 
tai bus šmūįgiš' Anjerikai 
lenktyniuojatit: SU Tarybų 
Sąjunga, kurios jaUnimUs> 
geriau paruoštas ir išmoks
lintas. ■
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Pavyzdinga kooperatyvo 
valgykla Skuode

Lietuvoje Skuodo miestas 
gali pasigirti abelnąja pa
žanga. Tačiau daugiausia 
jis didžiuojasi savo koope
ratyvo valgykla, esančia Ge
dimino aikštėje. Ji šiuo me
tu kasdien aptarnauja apie 
600 žmonių.

L. Kadziauskienė žurnale 
“Tarybinė moteris” plačiai 
šią valgyklą aprašo. Kas
dien šviežias, higieniškas 
ir praktiškas m a i s t a s su 
įvairiais skanėstais. Visa
da stalai papuošti gėlėmis, 
švariai užlaikomi. Patar
navimas skubus. 'ą

Skuodo vyriausias gydy
tojas Matulevičius sako: 
“Maistas valgykloje labai 
įvairus, skanus, švariai pa
duodamas, todėl mudu su 
žmona beveik atsisakėme 
namų virtuvės.”

Malūno laboratorijos ve
dėja Pocienė taipgi kasdien 
toje valgykloje valgo su sa
vo vyru ir dviem dukry
tėm. Už 35 kapeikas gali
ma gerus pietus turėti. Tai 
palyginamai pigūs pietūs. 
Trys šeimos nariai pasival
go už vieną rublį. Vargiąi 
pigiau galima, namuose pa
sigaminti valgį, neskaitant 
įkyraus darbo virtuvėje.

Tokios valgyklos Lietuvo
je pavaduoja daugelio šei
mininkių sunkų ir įkyrų 
virtuvės darbą. Jos (šeimi
ninkės) gali susirasti nau
dingesnį visuomeninį užsiė
mimą. <7. •G.

Varšuva. — 1962 metais 
Lenkijos biudžetas bus 19,- 
300,000,000 zlotų.



Pasaulio darbo unijų kongreso kreipimasis 
į viso pasaulio darbo žmones

Visų šalių darbo žmonės 
—vyrai ir moterys, profsą
jungos!

Nuo 1961 metų gruodžio 
4 d. iki 15 d. Maskvoje vy
ko V Pasaulinis profsąjun
gų kongresas.

Jame dalyvavo 1,000 de
legatų, stebėtojų ir svečių iš 
97 pasaulio šalių. Jie atsto
vavo 143 milijonams darbo 
žmonių — vyrų ir moterų.

Ši istorijoje plačiausiai 
atstovaujama darbin inkų 
asamblėja plačiai svarstė 
visas pagrindines proble
mas, kurios jaudina visų ša
lių darbo žmones.

Joje aktyviai dalyvavo 
socialistinių, kapitalistinių 
neseniai išsivadav u s i ų iš 
kolonijinio išnaudojimo ša
lių ir kolonijų profsąjungų 
atstovai.

V. Pasaulinis profsąjungų 
kongresas priėmė profsą
jungų veiksmų programą 
darbo žmonių interesams ir 
teisėms ginti dabartinia- 

k me etape.
Per metus, praėjusius po 

IV Pasaulinio profsąjungų 
kongreso, darbininkų klasė 
laimėjo naujas, puikias per
gales, narsiai kovodama už 
gyvybinius darbo žmonių 
interesus, prieš imperializ
mą, už taiką ir socialinę 
pažangą.

V Pasaulinis profsąjun
gų kongresas įtikinamai pa
tvirtino, kad, kaip rodo is
torija ir faktai, atėjo laikas, 
kai darbininkų klasė kartu 
su savo natūraliais sąjungi
ninkais gali teigiamai 
spręsti problemas, kurios 
šiuo metu yra’ iškilu s i o s 
žmonijai.

Kongresas sveikino socia
listinių šalių, kurios sudaro 
trečdalį žmonijos, darbo 

4 žmonių ir profsąjungų lai
mėjimus kuriant naują gy
venimą.

Tarybų Sąjungoje pradė
ta įgyvendinti didinga Pro
grama, kuri įgalios per 20 
metų sukurti materialinę- 
techninę komunimo bazę.

Neįveikiamą socialistinių 
šalių žengimą į priekį mes 
pavadinome lemiamuoju bū
dingu mūsų epochos bruožu.

V Pasaulinis profsąjungų 
kongresas sveikino galingą 
engiamųjų tautų judėjimą 
ir didingą nacionalinio išsi
vadavimo kovą, kuri sukrė
tė kolonijinės sistemos pa
grindus; šios kovos rezulta
tas—per laikotarpį po 1957 
metų 22 šalys išsikovojo na
cionalinę nepriklausomybę.

^šiame plačiame judėjime 
darbo žmonių profsąjungos, 
susivienijusios su visomis 
nacionalinėmis jėgomis, vai
dino ir vaidina pirmaeilį 

. vaidmenį.
Soeializmą statančios re

voliucinės Kubos atstovų 
dalyvavimas V Pasaulinia
me profsąjungų kongrese 
buvo įkvepiantis pavyzdys 
visiems esantiems kongrese; 
mes pasižadame ją ginti 
nuo bet kurios imperialisti
nės agresijos.

Kongresas nutarė pada
ryti visa, kad nedelsiant bū
tų pasiekta taika Alžyre, 
pripažįstant jo nacionalinę 
nepriklausomybų teritorinio 
vientisumo pagrindu.

Kongresas ragina jus su
sivienyti ir kovoti už kolo
nializmo ir neokolonializmo 
likvidavimą.

Galingai pakilus vienin
gai darbo žmonių masių ko

mikai kapitalistinėse šalyse, 
kasmet vis nauji milijonai 
darbo žmonių įsilieja plačiu 
srautu į kovą už ekonomi-

mi- 
už 

su-

ir

ir

nių ir socialinių reikalavi- įmonėse: visur 
mų patenkinimą. Dažnai 
jie laimi žymias pergales, 
kovodami prieš kapitalistus, 
.prieš monopolijas.

Šioje kovoje, kuri vyksta 
visame pasaulyje, nustato
mi bendri jums pagrindi
niai reikalavimai:

—Ginti ir stiprinti tai
ką, išspręsti gine i j a m a s 
tarptautines problemas tai
kiomis priemonėmis, dery
bomis, pirmiausia sudarant 
taikos sutartį su abierp Vo
kietijos valstybėms ir nor
malizuojant padėtį Vakarų 
Berlyne, kuris turi tapti 
laisvu, demili t a r i z u o t u 
miestu.

—Likviduoti visas užsie- jeigu jūs vieningu frontu 
nio karines bazes kitų vals- kovojate už savo gyvybi-f 
tybių teritorijoje.

—Kovoti prieš Vakarų 
Vokietijos ir Japonijos 
litarizmo atgaivinimą, 
Japonijos ir Amerikos 
tarties anuliavimą.

—Siekti taikaus sambū
vio tarp šalių, turinčių 
skirtingą ekonominę ir so
cialinę santvarką.

—Kovoti už visuotinį ir 
visišką kontroliuojamą nu
siginklavimą ir siekti, kad 
nedelsiant būtų nutraukti 
termobranduoliniai bandy
mai.

—Vystyti demokratiją ir 
kovoti prieš visokius mėgi
nimus grįžti į reakciją 
fašizmą.

—Ginti ekonominius 
socialinius reikalavimus.

Viso pasaulio darbo žmo
nės — vyrai ir moterys!

Kongresas ragina jus su
sivienyti ir kovoti, kad šie 
bendri reikalavimai būtų 
patenkinti. Susivienyti ir 
kovoti prieš rengiamą nau
ją karą; jį rengia imperia
lizmo jėgos, kurioms vado
vauja Amerikos imperializ
mas.

Visų šalių darbo žmonės 
—vyrai ir moterys, profsą
jungos !

V Pasaulinis profsąjun
gų kongresas pagrindiniu 
uždaviniu laiko vienybės 
problemos sprendimą.

Šis kongresas sumobilizavo 
Pasaulinės profsąjungų fe
deracijos vykdomą vienybės 
politiką.

Darbo žmonių veiksmų 
vienybė nepaliaujamai didė
ja. Jūs vieni jatės visose

bate.
Aštrėjant klasių kovai, 

vis platesnės darbininkų 
masės įsitraukia į kovą, ku
ri reikalauja vienybės.

Vadovai ir organizacijos, 
kurie priešinasi vienybei, 
dažnai priverčiami trauk
tis, jūsų puolami.

Vienybė būtina darbo 
žmonėms.

Skilimu suinteresuoti tik 
kapitalistai.

Visų šalių darbo žmonės, 
visų profsąjunginių organi
zacijų nariai!

Jūs esate milžiniška jėga, 
ir ši jėga neįveikiama, jei
gu jūsų gretos sutelktos, 

I nius interesus, demokratiją 
ir socialinę pažangą, už tai
ką visame pasaulyje.

Darbo žmonės! Ryžtingai 
kovokite už vienybę. Suvie
nykite visas savo jėgas ko
vai už gerovę, laisvę ir tai
ką pasaulyje, už klestinčią 
ateitį visai žmonijai.

Darbo žmonės!
Vadovauda m a s i V Pa

sauliniame prof sąjungų 
kongrese vykusia diskusija 
ir jo nutarimais, Pasaulinė 
Profsąjungų federacija iš
kilmingai įsipareigoja iš vi
sų jėgų stengtis, kad šim
tai milijonų darbo žmonių 
susivienytų, ko jie karštai 
siekia, nepriklausomai nuo 
šalių, kur jie gyvena, nuo 
jų rasės ir religijos. Šis vie
nybės siekimas neįveikia
mas.

Tad pirmyn visi kartu, 
įkvėpti tikėjimo busimo
sioms pergalėms socializmo 
statyboje, kovoje už nepri- j vieną dieną jų,yeiklps orga

nizavimui unijos.. To nepa
darius, organizatorius areš
tuojamas ir baudž i a m a s 
vienerių metų kalėjimu ir 
užsimokėti 1,000 dok Mato
te, kas dedasi mūsų laisvo
je Amerikoje.

-i- :- -:-
Prezidentas Kenedis pasi

kalbėjime su sveikatos ir 
labdarybės sekretorium Ri- 
bicoffu pareiškė, kad pra
džioje 1962 metų jo admi
nistracija dėl visas pastan
gas, kad pravedus bilių tei
kimui seneliams medicini
nės pagalbos nemokamai, 
pagal socialės apdraudos 
planą. Prezidentas Kenedis

klausomybę, demokratiją ir 
taiką!

Visų šalių proletarai, vie
nykitės !

EINA PASITARIMAI 
BERLYNO KLAUSIME
Maskva. — L. E. Thomp- 

sonas, JAV ambasadorius, 
ilgai tarėsi su Tarybų Są
jungos užsienio ministru A. 
Gromyko. Jie tarėsi vakari
nio Berlyno reikalais.

TSRS atmetė JAV pro
testą dėl neįsileidimo JAV 
diplomatų į rytinį Berlyną. 
Gromyko sakė, kad tai Vo
kiečių Demokratinės Res
publikos reikalas.

Bet viltis nedingsta—padangė nušvis, 
Ūkanų klaikumą vėjai išsklaidys, 
Rytuose saulutė šviesti neperstos, 
Sieloj vėl jaunystės džiaugsmas 

suliepsnos!..
I. Vienužis

1961-XI-23.

Rudens vaizdas
Ir vėl ruduo nykus, klaiki ūkana, 
Viską vėl apgaubus niūri rūškana. 
Nurudę dirvonai, slėnys ir miškai, 
Nuvytę žolynų spalvingi žiedai.

O šiaurinis vėjas įdūkęs, žvarbus, 
Nudraskė nuo medžių puošniuosius lapus.
Gi padangę gaubia tamsūs debesiai:
Nes^ymba paukštelių linksmi čiulbesiai.

Atšlaitėj nykumas, vien tik dargana: 
Siūbuoja pušelė, vėjo liečiama;
Rod’s būtų našlaitė, visų apleista— 
Tik vėjas paglosto ją savo ranka.

Vien ūkanos gaubia —saulutė šykšti: 
Berželiai nuliūdę, palikę pliki.
Nėr vasaros grožio, nei spalvų žavių;
Nėr darželyj rožių raudonų žiedų 

Nekviestas atėjo ruduo paslapčia,— . 
Atėjo pašlaitėm, it vagis nakčia; 
Atėjo jis pievom, dirvonais pilkais, 
Viską nupeizojo taip niūriais dažais.

Nebešnara liepos, ievos, ąžuolai, 
Pakalnėj čiurlena upelis liūdnai.
Vasara išbėgo, it paukštė laki, 
Miškai tevaitoja—oi, dalia rūsti!

Ir ežeras, snaudęs vasaros sapnuos’, 
Štai blaškos prie kranto vėjo sūkuriuos.
Ir taip, kur tik žvelgsi—nuobodūs vaizdai: 
Neneša į tolius svajonių sparnai.

O miško dejonės—muzika liūdna:
Visur viską lietus rudenio ranka.
Buriasi varnėnai, baimės apimti,
Gal renkasi skrydžiui, kur miškai žali?., 

čia šiaurys ūbauja—oras įkyrus: 
Debesiais apgaubtas mėlynas dangus.
Ašaroja liepa; rudens nurengta, 
Rod’s būtų mergelė niekšo suvilta.

Mielajam dedei
(I. Klevinskui)

Nulinko beržas pakelėj,
Riedėjo ašara sūri,
Kai duonos ieškoti išėjai, 
Už vandenynų keliavai.

Kaskart tolyn vis nuo namų, 
Nuo tėviškėlės laukų;
Nuo motinėlės mylimos, 
Kurios Tau niekas neatstos.

O kai ant kranto išlipai,
Ir ten gero neradai;
Ir ten dejonės ir vargai
Lydėjo Tave visados.

Prabėgo metų daug margų, 
Daug sidabruotų galvoj plaukų...
O tėviškėlė šiandien jau ne ta— 
Ji pasipuošusi, jauna.

Nemato ji ašarų sūrių,
Nėra joj alkanų vaikų.
Iš vargo, skurdo prikelta
Mūsų brangioji Lietuva!

šiandien lygi tarp lygių 
Visų tarybinių tautų; ( 
Ji komunizmą stato jau, 
Ir aš, dėdule, jį matau.

■ )

Tavo giminaitė Janina Kisieliūte 
Kaunas^ 1961-XI-18.

regresas

Šen ir ten pasižvalgius
~ Kom-eręlnė spauda rašo, 

kad JAV gyventojų skaičius 
sparčiai paaugo — iki 185 
milijonų. Bet tuo kartu di
džiųjų unijų narių skaičius 
žymiai sumažėjo... Kas da
rosi su mūsų šalies didžių
jų unijų vadais? Nejaugi 
jie smarkūs ir gabūs tik sau 
aukštas algas pakelti?..

Praėjusio lapkričio mėne
sį Philadelphijoje įvykusia
me Amerikos viešjųjų mo
kyklų ^mokytojų draugijos 
suvažiavime buvo patiekta 
protesto rezoliucija mokyk
lų Apšvietos Tarybai už 
sudeginimą virš 5,000 kny
gų, kurios jai atrodė neko- 
š-ernos. Taipgi aštrų pro- 
testą pareiškė Apšvietos 
Tarybai už įvestą mokyklo
se aštrią cenzūrą. Prie pro
testo, virš 5,000 mokytojų 
pareiškė, kad mūsų mokyk
lose cenzūruota ir visaip 
suvaržyta mokymo sistema 
esanti žalinga, nes jaunuo
lių mokinių mokymas ir 
auklėjimas glūdi mokytojų 
rankose. Ir dar pastebėjo, 
kad už 15-20 metų Tarybų 
Sąjungos žmonės bus moks- 
lingiausi pasaulyje...

Star City, Ark., miesto 
taryba turi pravedusi įsta
tymą, kad kiekvienas iš ki
tur atvykęs į jų miestą uni
jos organizatorius organi
zuoti darbininkus pirmiau
sia privalb nueiti į miesto 
rotušę ir gauti leidimą or
ganizavimui unijos.

■ Leidimas kainuoja 1,000 
dolerių. Nuimama rankų 
nuotrauka, ir organizato
rius privalo užsimokėti po 
tūkstantį dolerių už kiek- 

esąs įsitikinęs, kad seka
mam Kongreso posėdy 
skaitlinga 180,000 daktarų 
draugija, su dideliais mai
šais, nenugalės 180,000,000 
amerikiečių humaniškų 
troškimų...

Philadelphijos miesto svei
katos pareigūnas dr. Gillis 
pranašauja šią žiemą influ- 
enzos epidemiją. Sako, kad 
šita “flu” bus labai pavo
jinga, ir pataria žmonėms, 
kurie turi širdies, plaučių 
negalavimus ir cukrinę li
gą, būtinai iš anksto čiepy- 
tis. Bet prįvatiški gydyto
jai ir ligoninės nusiskun
džia, kad labai mažai čiepų 
turi. Sako, ims apie porą 
mėnesių, iki vaistų išdirbė
jai pagamins užtenkamai 
čiepų.

Mūsų šalies didieji mili- 
taristai giriasi, kad jie iš
rado ir jau gali pasigamin
ti naujos rūšies bombą, kuri 
sprogdama gali sunaikinti 
tik gyvybę, bet pastatus ir 
kitokį turtą, per amžius 
žmonių sukurtą, paliktų 
čielybėje, jų nesunaikin-

Tai tikra kapitalistinė 
bomba! Tik žmones išžudy
ti, o jų likusį turtą sau pa
sigaminti. Tas naujasis iš
radimas vadinamas “nutro- 
no” bomba.

Neseniai JAV sveikatos 
ir labdarybės sekretorius 
Ribicoff pranešė Kongresui, 
kad praėjusiais metais mų- 
sų šalyje visokie sukčiai ir 
žmonių apgavikai išmelžė 
iš amerikiečių kišenių apie 
trejetą bilijonų dolerių. 
Daugiausia atsižymėjo Vais
tų" gamintojai ir pardavėjai 
stebuklingiems gydymams 
vėžio, širdies ir artrito li
gų. O antroj vietoj stovi 

/įvairūs vitaminu išdirbėjai, 
kurie neturi jokios vertės 
stiprinimui žmogaus kūno.

Niujorke istoriniuose me
dicinos archyvuose surasta, 
kad 1659-1661 metais gyve
no žymus lietuvis gydytojas, 
vardu Dr. Alexander Caro
lus Curtis (Karolis Kur
sis). Jisai pagyvenęs po
rą metų Niujorke grįžo at
gal į Europą.

Lietuvos priešai “veiks
niai” vis nesiliauja šmeižti 
žodžiais per spaudą dabar
tinę socialistinę Lietuvą. 
Tie pletkininkai net verkš
lendami dejuoja, būk tai da
bartinė Lietuva niekados 
nebuvo taip slegiama ir 
kryžiuojama, kaip dabar...

Meluoja tie niekšai! Lie
tuva niekuomet nebuvo to
kia laisva, kaip dabar.

Lietuvių gydytojų sąjun
gos suvažiavime praėjusį 
birželį Niujorke, be kitų 
svarstymų, buvo pakeltas 
klausimas ir apie Amerikos 
lietuvių ištautėjimą ir ieš
kota priemonių užkirtimui 
kelio ištautėjimui. Po ilgų 
diskusijų nutarta kreiptis į 
plačiąją lietuvių visuomenę, 
raginant ją stoti į kovą 
prieš Amerikos mokyklų 
Apšvietos tarybą ir griež
tai pareikalauti, kad ji pa
naikintų diskriminaciją vie
šose mokyklose, kad lietuvis 
vaikas turėtų teisę mokytis 
ir savo tėvų kalbos, o ne 
vien tik anglų, nes toks slo
pinimas mokykloje vaiko 
tautinės kalbos ir visko, kas 
surišta su jo tautine kilme 
ir praeitimi, nepateisina
mas. Vien tik kreipimas 
vaiko dėmesio į visa, kas

yra angliška/'^Vė'da vaiką 
prie demoralizacijos, ir jis 
iškrypsta iš tėvų auklėj imp. 
kontrolės. . .

Sumanymas neblogas pa
žabojimui greito vaikų' iš- 
tautėjimo. Bet kyla klausi
mas: ar šis sumanymas bus 
galima praves tr gyvehi- 
man? Ir ar pasiseks lietu
viams sulaužyti ahglo-sak- 
sų kalbos monopoliją viešo
se mokyklose?.. .

Išlindo yla iš mąišol 
neseniai menševikų laikraš
čiai — Bostono “Keleivis”- 
ir Chicagos “Naujienos” ne-, 
sidrovėdami rašė savo išgal
votus šmeižtus, būk tai 
Maskva finansuoja laikraš-

Kiniečių meninė kūryba 
Lietuvos sostinėje

VILNIUS.—Tapyta ada
ta—šis negirdėtas, neįpras
tas mums taikomosios dai
lės žanras yra labai popu
liarus liaudies Kinijoje. Su 
geriausiais šio savito žanro 
kūriniais lankytojai šiuo 
metu gali susipažinti Vil
niaus Valstybiniame dailės 
muziejuje atidarytoje kinų 
taikomosios dailės parodoje.

Jos salėse eksponuojama 
apie 600 keramikos, farfo- 
ro, bronzos, emalės, lako 
darbų, kaulo, medžio, ak
mens raižinių, gausūs au
dinių, 'Siuvinėjimų pavyz
džiai nuo seniausių laikų 
iki XX amžiaus.

Savita, daugiaamžė Kini
jos kultūra atliko svarbų 
vaidmenį visų Tolimųjų Ry
tų kultūro-s istorijoje. Nuo
stabūs kinų liaudies laimė
jimai taikomojoje dailėje 
yra vertingas įnašas ir į pa
saulinį kultūros lobyną. To
dėl visiškai suprantamas di
džiulis respublikos visuo
menės susi domė j imas šia 
įdomia, turininga paroda, 
atspindinčia pagrindi nius 
taikomosios dailės bruožus 
įvairiais jos vystymosi lai
kotarpiais.

Daugelis parodoje ekspo
nuojamų darbų pagaminti 
europiečių užsakymu. Štai 
miniatūrinė “namų vaisti
nėlė” buvo atlikta Petro I 
užsakymu. Atskiri daiktai 
turi europietiškus herbus. 
Tai rodo plačius Kinijos ry
šius su kitomis valstybėmis.

Žymiausią parodoje eks
ponuojamo farforo dirbinių 
dalį sudaro Cziansi provin
cijos meistrų kūriniai. Šia
me stambiausiame Kinijos 
farforo pramonės centre 
jau nuo senovės buvo atlie
kami pagrindiniai impera
toriaus rūmų ir užsienio 
šalių užsakymai. Tačiau 
farforo pramonė ypač su
klestėjo pastaraisiais me
tais, kada čia buvo įkurtas 
farforo gamintojų mieste
lis su puikiomis kūrybinė
mis laboratorijomis.

Kinija — šilko tėvynė. 
Parodoje eksponuojami se
nųjų ir šiuolaikinių šilko 
audinių pavyzdžiai. Ypač 
įdomus yra įvairių liaudies 
meistrų rankomis atlikti iš- 
siuvinėjimai, pei z a ž i n ė s 
kompozicijos.

Turtingas atspalviais nef
ritas, daugiasluoksnis chal
cedonas, agatas, kalnų kriš
tolas ir kiti kalnų “turtai“ 
įkvė p d a v o raižytojus di
diems kūrybiniams suma
nymams. Kinų liaudies 
meistrai meniškai panaudo
ja ir paprastą medį — jo 
įvairius suaugimus, šakeles. 
Ta prasme ypač įdomi me
džio skulptūrėlė, vaizduo
janti gėrio dievą. Raižymo 
virtuoziškumu patr a u k i a

3 p.—LaisvS (Liberty)— Penktad., sausio (Jan.) 5, 1962

Tį "“Laisvę.” TSciau ^Lais
vės” redaktorius R. Mizara, 
pastebėjęs menševikų plet- 
kus, jiems teisingai atsakė, 
kad laikraščio “L” išleidi
mas priklauso pažangiosios 
liaudies nuoirdžiam duosnū- 
mui ir prenumeratoms O 
dabar pažvelgkim, kas fi
nansuoja socialistų judėji
mą jų vadinamam laisva
jam pasauly? Philadelphijos 
“Daily News” kolumnistai 
Robert S. Allen ir Paul 
Scoff rašo, kad socialistų 
Internacionalą visur finan
suoju rWashingtono slaptoj i 
žvalgyba — Central Intęį- 
įigence Agency. Gal dėl to 
socialistai taip žiauriai puo
la komunistus.

ažūriniai skrituliai, išrai
žyti vienas kito viduje iš 
vieno dramblio kaulo gaba
lėlio.

Paroda taip pat supažin
dina lankytojus su popie
riaus piaustymo meno lai
mėjimais. Išpiaustyti žirk
lėmis ar peiliu šie papuoša
lai pritvirtinti prie kepurių, 
drabužių, batų gyvenamųjų 
namų, vartų. Šis paprotis 
susijęs su Naujųjų metų 
šventėmis Kinijoje ir todėl 
piaustinių siužetuose ir or
namentuose žymią vietą už
ima linkėjimų simbolika. 
Juose daug jumoro ir kūry
binės fantazijos.

R. Česna

Simfoninė poema apie 
Kauno jaunuolius

...Tai buvo prieš pusant
rų metų. Lankydamasis 
Kaune, kompozitorius Jur
gi#” Gaižauskas atsitiktinai 
sutiko/ režisierių Henriką 
Vancevičių.

•' —Klausyk, brolau, gel
bėk iš bėdos, — spausda
mas ranką draugui, skubiai 
bėrė režisierius. — Pjesę 
apie Kauno komjaunuo- 
lius-pogrindininkus statom, 
reikėtų muzikos... Gal pa- 
rašysit?..

Netrukus Kauno Dramos 
teatre įvyko V. Bubnio pje
sės “žvaigždės negęsta” 
premjera. Žiūrovai, šiltai 
sutiko spektaklį, gerai 
įvertino jo muzikinį apipa
vidalinimą, kurį paruošė 
kompozitorius Gaižauskas.

—Dirbau prie šio spek
taklio su dideliu kūrybiniu 
užsidegimu, — prisim e n a 
kompozitorius. — Aplan
kiau Kauno didvyrių arti
muosius, draugus, kalbė
jausi su žmonėmis, asme
niškai juos pažinojusiais. 
Mane giliai sujaudino šių 
jaunuolių didvyriškum a s, 
narsumas, ir kartu didis 
žmogiškumas, papr a s t u- 
mas, taip būdingas jiems. 
Tada ir gimė manyje min
tis “pastatyti” tiems šau
niems, karštai gyvenimą ir 
dar karščiau Tėvynę mylė
jusiems vaikinams ir mer
ginoms “paminklą” — su
kurti jų atminimui heroji
nę simfoninę poemą.

Ištisus met. dirbo kompo
zitorius prie savo naujojo 
kūrinio. Pagaliau įtemptas, 
darbas buvo baigtas. Šio
mis dienomis Vilniaus Vals
tybinėje filharmonijoje įvy
ko premjerinis koncertas, 
kurio metu -pirmąsyk buvo 
atlikta ir naujoji J. Gaižaus
ko simfoninė poema. Tary
bų Lietuvos muzikinė vi
suomenė karštai sutiko 
naująjį kompozitoriaus kū
rinį

R. čėsna



A. Kupriene

. Vaikų f an ta:
Daug fantazijos elementų 

būna mažųjų pasakojimuo- 
■jse. Iš vaiko pasakojimų 

mes sužinome apie jo vidaus 
pasaulį, galime užbėgti už 
akių daugeliui blogybių.

Sunku nustatyti ribą tarp 
vaiko melo ir fantazijos, 
tačiau jautrūs, savo, vaikus 

. pažįstą tėvai sugebės tai 
{padaryti.

Ginasi vaikai nelindę į 
?svetimą sodą, neėmę iš bu

feto skanėstų, nes melas at- 
• veda į vagystę, o šios daž
niausiai dangstomos melu. 
Todėl ši vaikų yda viena 
dažniausių. Su ja tėvams 
reikia kovoti.

Vaikų melas neretai pina
si su jų fantazija, todėl rei
kia labai jautriai, subtiliai 
klausytis, ką jie pasakoja.

Jeigu suaugęs lengvai ski
ria sapną nuo realybės, tai 
vaikas gali pasakoti sapną, 
kaip tikrą savo gyvenimo 
faktą.

Suaugusiųjų uždavinys
Suaugusiųjų uždavinys — 

reaguoti j vaiko pasakojimą 
ir jam pačiam padėti at
rinkti lakios vaizduotės pa
darinius nuo realių faktų.

Noras pasigirti savo jė
gomis irgi ne kartą pastū
mėjo vaiką į melą.

Iš laukų grįžęs tėtis sako: 
—Ekskavatorius per dobi

lieną iškasė platų griovį.
—O aš jį peršokau!—pa

sigiria nejučiomis sūnelis. 
Pasigiria ir pats mato, kad 
tai netiesa, bet kelio atgal 
jau nėra, ir su visom smulk
menom pasakoja, kaip tatai 
atsitiko. Protingas tėvas, 
eidamas po pietų į darbą, 
pasivadina ir sūnų:

—Sakais—peršokai. Na, 
gerai, parodysi dar kartą, 
kaip tu moki.
Ir juo artyn griovys, tuo 

artyn teisybė: griovį per
šokęs ne vienas, bet drau
go padedamas, paskui — 
peršokęs siauriausioj vi-etoj. 
O prie griovio išryškėja vi
sa tiesa.

Tėvas nebara, tik rūstoku 
balsu perspėja, Jkad sūnus 
daugiau svarstytų tai, ką 
kalba.

Vaiko atkaklumas
Padėkime pačiam vaikui 

susidaryti melo sąvoką.
Mama uždraudė eiti į šal

tąjį kambarį. Mamos kaip 
sykis nėra namie, ir ketu
rias vasaras saulute džiau
gęsis Gintarėlis samprotau
ja:

—Seneli, dabar eikim į 
šaltąjį kambarį, o kai ma
ma tik paskambins prie du
rų, mes išbėgsime.

Vaikas atkakliai siekia 
savo tikslo, visai net nekel
damas klausimo, gera tai, 
ką jis sumanė, ar ne, ir nuo 
senelio savų planų net ne
slepia. O šias problemas 
spręsti reikia pratinti vai
ką iš mažens. Kaip tai pa
daryti? 3-4 metukų vaikas 
negalvoja sąvokomis, bet 
daugiau vaizdais. Ir suma
ningas senelis piešia vaiz
dus, kurie padeda vaikui 
išryškinti melo sąvoką.

—Kas apgaudinėja ma
mytę, tas melagius. Ir Gin
tarėlis- bus melagis. Mamy
tė verks, verks, kad Ginta
rėlis toks pasidarys, verks 
ir susirgs...

Ir taip toliau.
■ Čia būtinai reikalinga ir 
balso intonacija, kuri su
teikia pieši a m i e m s vaiz
dams ryškumą, ir gestiku
liaciją, ir veido mimiką.

Melo šaknų kerojimas
Žinoma, toks menkas me

las nepadarys vaiko sielai 
didelės žalos, j-eigu bus tuoj

sija ir melas:
išrautas. Liūdniau, jei me
lo šaknys iškeroja, jei vai
kas turi sąlygas ir yra 
įpratęs meluoti net ten, kur 
jam nėra jokio reikalo. Ta
da rpikia vaiką kontroliuo
ti net mažiausiose smulk
menose.

Alytė pati išsitraukė pie
ninį dantuką. Ji įsitikinusi 
kad dėl to labai pasikeitė.

—Tėvelis dabar manęs 
nepažins, — džiaugiasi ji,— 
pasakyk, mamyte, kad čia 
ne aš., o svetima mergaitė.

—Tai bus melas, o aš ne
noriu būti melage. Pasaky
sime geriau tėveliui taip: 
spėk, tėtuši, kas ištraukė 
Alytei dantuką. Tikriau
siai, tėvelis neįspės. Tai bus 
įdomu, ir tai nebus melas.

Mama, susivaidyk!
Eidamas j mokyklą, Ei

mutis, nieko blogo negalvo
damas, iš mamos rankinuko 
pasiėmė 10 kapeikų prieš
piečiams. Mama pinigų pa
sigedo. Ji kitąsyk liepdavo 
vaikui pačiam pasiimti pi
nigų, o dabar štai ji vadina 
vagimi. Vaikas ginasi ne
vogęs.

—Tu ne tik vagi, bet dar 
ir meluoji! — šaukia ma
ma, skaudžiai įžeisdama sūr 
nų.

Reikia vaikams aiškiai 
nurodyti, kas galima, kas 
ne, ir nesusipratimų atve
jais nepriekaištauti vaikui 
melo.

Nevadinkime vaiko mela
giu, kai jis neturi jokios 
tendencijos meluoti, kai jis 
prasilenkia su tiesa tik dėl 
to, kad jam taip pasirodė.

Sauliukas pasakoja drau
gams, kad jo tėvelis nusi
vijo meškerę 10 metrų il
gumo! Sauliukas “r” rai
dės dar neištaria, iš kur 
jam žinoti, kiek tas 10 met
rų .bet kaimynė paniekinan
čiai pavadina jį melagiu.
Neužpulk vaiko nekaltai!
Nieko nėra žalingesnio 

vaikų auklėjime, kai vaikas 
užpuolamas nekaltai.

Kitąsyk baimė prisipažin
ti negerai pasielgus veda į 
naują melą, o šį pastarąjį 
prisieina dangstyti visa ei
le naujų nebūtų istorijų.

—Kas prirašė pieštuku 
ant sienas? Kuris iš jūsų? 
—klausia, grėsmingai diržu 
tarškindamas tėtis savo vai
kų būrelio.

Sutikime, kad ir suaugu- 
siams tokiu kritišku mo
mentu ne visada užtektų pi
lietinės drąsos pasakyti tie
są. Tokiu “stiliumi” daž
nai tardomas vaikas nesa
kys teisybės net tada, kai 
jokia bausmė negrės, nes jo 
sąmonėje susidarys klaidin
gas gyvenimo supratimas: 
teisybę visada lydi diržas, 
fizinės bausmės.

Taigi, grasinantys ragini
mai pasakyti tiesą, fizinės 
bausmės nepadės kovoti su 
melu. Geriau — ramus to
nas, šaltakrauji š k u m a s , 
taktas.

Vaiko nuotaika
Štai vaikas serga. Čia 

jam kojytę skauda, čia pil- 
viuką, čia rankytę. O ligos 
nei rankytėje, nei kojytėje 
nėra. Be abejonės, tai ne 
melas. Ligonėliui visam ne
gera, ir skųsdamasis jis ne
meluoja.

Vidmantas neatliko namų 
darbų. Rytą skundžiasi įvai
riom ligom. Temperatūros 
nėra, išvaizda — sveiko vai
ko. Nebūtina jį tuojau va
dinti simuliantu ir melagiu. 
Sąlyginiai sutikime, kai 
jis, tikriausiai, labai dide
lis ligonis ir kad jam tuoj

st i ir mokyti
jį pas tetulę užpuolęs šuo, 
didumo “kaip arklys,” o jo 
akys — kaip puodukai. Už
pultas šuns,, vaikas, be abe
jonės, išsigando, o baimė 
viską padidina. Nelaikyki
me tai melu. Patikslinti 
vaiko įspūdžius galime : 
“Muziejaus boštas, bet tik 
atrodo ligi debesų, tik atro
do, jog dviračiu jis važiuo
jąs taip greitai kaip trau
kinys.”

Ugdant vaiko fantaziją, 
reikia kovoti su vaikų kap
rizais. Kiekvieną vakarą 
mažoji sesutė verkdavo, ne
norėdama eiti gulti. Mama 
sugalvojo štai ką:z imituo
dama traukinį, ji pukšėjo 
ir švilpė, vairuodama gar
vežį. “Garvežys,” ritmin
gai čiuksėdamas, pareiškia: 
“Kas nori į Miegenus, tas 
sėdasi.” Prie mamos priki
bo vienas vaikas, paskui ki
tas, galop ir mažoji sesutė:

Il as noliu į Mieganus.
Visi, į taktą brūžuodami 

kojomis,, apvažiavo kamba
rį, po to kiekvienas vai
kas išlaipintas prie savo lo
velės. Ir mažutė nebesispy
riojo: jai patiko įsivaiz
duoti “traukinį.”

Fantazijos ugdymas
Ugdykime mažųjų fanta

ziją, supersonifiku o d a m i 
gamtos reiškinius. “Saulu
tė jau už girelių miegoti 
leidžias, žiūrėk, kaip ji šyp
sosi tau pro debesėlį ir kvie
čia čiūčia-liūlia.” Tegul vai
kas ir užmiega su mintimi 
apie ’gerąją saulutę, kuri 
našlaičius sušildo, apie 
žvaigždeles, kurios puošia 
vargšę Pelenę.

Nereiktų visada atsisaky
ti, jei vaikai kviečia suau
gusius pažaisti kartu.

—Tėveli, rfies žaidžiam zo
ologijos sodą. Pabūk liūtas!

Kiek dži a u g s m o, kiek 
naujų kūrybinių minčių ky
la mažiesiems žaidimo da
lyviams, kai jų tarpe grės
mingai riaumoja ir jų tėtis.

Tai, kas matyta teatre, 
mokyklos scenoje, yra pui
ki priemonė vaikų kūrybi
nei vaizduotei ugdyti. Tė
vams telieka tik paraginti 
vaikus, kad jie namuosę pa
kartotų vieną kitą sceną. 
Dažnai ir paskatinti nerei
kia. Vaikai patys pasida
ro namuose “teatrus,” užsi
dangsto “scenas.” Suaugu
sieji neturėtų to drausti ir 
skeptiškai žiūrėti į šias vai
kų pramogas. Negalima į 
tokį vaidinimą neateiti, jį 
išpeikti. Priešingai — įver
tinkite kaip vaikų darbą, pa
mokykite, kaip kalba raga
na/- o kaip našlaitė, kaip 
Karabasas Barabasas, kaip 
turi elgtis scenoje Burati
nas.

Normalaus vaiko fantazi- 
je, kaip taisyklė, skųstis 
negalima.

Padek vaikui
Vis dėlto yra dalis vaikų, 

kurie nesugeba susikurti 
savo pasaulio kambario ar 
kiemo kertelėje. Toks vai
kas nuolat nuobodžiauja, 
slankioja be tikslo. Paro
dykime jam, kad medinė ka
ladėlė — puikus muilas, 
brūklys baltiniams kočioti— 
skalbimo lenta, o apverstoje 
taburetėje puikiausiai gali
ma išvirinti baltinius, ir 
vaikas nuostabiai tiksliai 
pamėgdžios skalbėjos jude
sius.

Kreida į dvi dalis pada
lintos grindys gali sukelti 
visą eilę vaizdų: šiapus 
brūkšnio — sausuma, pa
krantė, anapus — jūra. Pa- 
kraščiu kartu su vaiku.

taip juos supra 
pat reiksią piauti apendici
tą arba kad jis negalės dėl 
ligos žaisti futbolo, ir1 jūs 
pamatysite, kaip vaikas be
matant pasveiks. Tėvas ar 
auklėtojas turi pažinti vai
ką, jo pomėgius bei silpną
sias puses ir tuo pasinaudo
ti kovojant su melu.

Šitaip susidoroję, su pir
mu melu — simuliacija, ga
lime būti tikri, kad noras 
antrą kartą vaizduoti taria
mą ligonį praeis.

Pažinkime vaiką
Įsitikinkime patys, ar mū

sų vaikai nebando pameluo
ti. Ar jie moka pasakyti 
teisybę tada, kai ji karti? 
Jei nemoka — padėkime 
jiems.

Štai motina nejučiomis 
stebi kambary žaidžiančius 
vaikus. Ji matė, kad Audry- 
tė kreida ištepė kilimėlį ant 
sienos, bet nieko nesakė.

—Čia Audrytė taip ne
gražiai padarė? — klausia.

—Ne aš, čia Kęstutis, —■ 
nė nemirktelėjusi, ramiai 
atsako mergaitė.

Melam aiškus,. Progos 
praleisti negalima. Nesi- 
karščiuodama motina ragi
na dukrelę prisiminti, ar ne 
ji čia pritepusi, ragina bū
ti teisingu vaikučiu. Bet 
Audrytė vis ne ir ne.

—O kieno piršteliai krei
duoti? Tu, tikriausiai, ir 
nežinojai, kad sutepei kili
mėlį.

—Nežinojau.
—Taigi, tu, Audrytė, iš

tepei kilimėlį?
—Aš, — pagaliau vaiko 

lūpose tiesa.
—Tėti! Audrytė teisybę 

sako! Tai gražu teisybę sa
kyti !.

Tėvas retai paglosto, bet 
šį kartą verta: už teisybę.

Vaiko ambicija
Visų kovos su melu būdų 

neįmanoma suminėti. Be ki
ta ko, galima paliesti ir 
vaiko ambiciją.

—Ką čia turi?—klausia 
senelė Rimutį, kuris ranky
tėje už nugaros slepia tė
tės parkerį.

—Nieko!
—Vaje! — stebisi senelė. 

—Mūsų Rimutis nemoka 
pasakyti teisybės!

—Moku! — atšauna drą
siai mažytis.

—Na, tai pasakyk, ką tu
ri?

—Tėvelio parkerį!
Neapgaudinėk kitų

Ar gali teisingumo rei
kalauti iš vaikų tėvai, ku
rie patys kitus apgaudinė
ja? Štai motina pati liepia 
vaikams, jei kas skambins 
iš tarnybos, sakyti, kad jos 
nėra namie, o paskui tuos 
pačius vaikus baudžia, kai 
jie seka mamos pavyzdžiu.

Ar reikia vaikams žino
ti tiesą apie senį Šaltį? Ar 
reikalinga “gandro” pasa
ka? Kai kurie tėvai galvoja, 
jog toks “nekaltas” melas 
vaiko auklėjimui nekenkia, 
girdi, tik ugdo jų fantazi
ją. Iš esmės yra kitaip. Iš 
pradžių vaikas tiki suaugu
sių pasakojimais, paskui, 
beaugdamas ir stebėdamas 
aplinką, pradeda abejoti, 
pagaliau įsitikina, kad su
augusieji jam melavo. To
dėl reikia sakyti tiesą, ypač 
jei vaikas to klausia. Sene
lis Šaltis — tai mokytojas, 
tik prisilipdęs barzdą. O ir 
apie “gandrą” galima ras
ti būdų vaikui paaiškinti 
tiesą.

“Kūrybinis” melas
Šiek tiek apie “kūrybinį” 

melą. Vaikas pasakoja, kaip 

sivaikščiokime “jūros” pa- 
Lietingą dieną kambaryje 

vaikai tik kivirčijasi. Po
ra sustumtų taburečių, suo- 

‘liukA^ • štai jums ir kam
barys. Tbg'ul išsidėsto ja
me savo žaislus, tegul vaiz
duojasi esą suaugę.

Vaikų vaizduotė geriau 
lavinasi kolektyve, kuriame 
vaikai, n e p a s ižymį lakia 
fantazija, įtrau k i a m i ir 
gražia forma pačių vaikų 
priverčiami įsivaizduoti tai 
vieną, tai kitą situaciją.

Vaikai ir pasakos
Mūsų ir kitų tautų tau

tosaka — puiki medžiaga 
vaikų fantazijai ugdyti. Se
kime pasakas ir mokykime 
to savo vaikus.

Vaikas pats sekdamas kad 
ir labai populiarią pasaką, 
bus priverstas šį tą pakeis
ti, prikurti. Paraginkime 
mažuosius pasekti pasaką 
apie savo katytę, šuniuką, 
karvutę. Nebūtų istorijų 
apie namuose laikomus gy
vulius nelaikykime tokiu at
veju.

Reikia pastebėti, kad yra 
perdėtai lakios fantazijos 
vaikų, kurie ir tegyvena pa
sakų pasaulyje, nebejausda
mi po jomis realybės. Šito
kiems pasakų sekimą reikia 
gerokai apriboti.

Ugdykime vaikų vaizduo
tę net namų ruošą atliki- 
nėdamos. Mazgojame grin
dis. Vaikai susodinami ant 
sofos, nusiavę kojytes, jas 
susikelia. Visi įsivaizduoja 
esą laivelyje, saugojasi ne- 
įkrist į “jūrą.”

O kiek gražiausių svajo
nių galima sukelti pokal
biais apie palydovus, apie 
Jurijų Gagariną. Net ir pa
tys mažieji panorės skristi 
į žvaigždeles, raketa pa
siekti mėnuliuką.

Sunku matyti ribą tarp 
vaiko melo ir fantazijos. 
Turime gerai pažinti savo 
vaiko vidaus pasaulį, tada 
galėsime sėkmingai kovoti 
su pasitaikančiu melu ir ly
gia greta ugdyti mažųjų 
kūrybinę vaizduotę:

Iš “Tarybine moteris”

ŽVEJAI
Krykščia sidabro žuvėdros, 
Moja jūreiviams sparnu. 
Vėtros, pašėlusios vėtros 
Daužos viršum vandenų.
Šypsosi vyrai ant denio, 
Dega narsa jų širdy.
Lr su bangom nuplazdena
Jų sutartinė skardi:
— Siauski, jūružė žalsvoji,— 
Veidus teprausia purslai!
Kuo audringiau tu banguoji, 
Tuo pilnesnį bus tinklai!
Tavo glėby mes užaugę, 
Esam: bebaimiai, tvirti. 
Audros, grėsmingai sustaugę, 
Bus mums lopšinė nakty!..
Grįžo sugrįžo žuvėdros— 
Kopose prieglobstis jų...
Nešė per Baltiją vėtros 
Dainą bebaimių žvejų.

Vincas Giedra

GIMTINEI
Gimtine mano gintarine, 
Su mariom plaukiančių 

kviečių!
Už ką tau meilę begalinę 
Jaunoj širdelėj aš jaučiu? 
Gal už klevus prie viešo kelio, 
Už paukščių giesmę paryty? 
Gal už kvepėjimą birželio 
Ir lapų auksą lapkrity? 
Mieli man tavo vyturėliai 
Ir kvapas auštančios dienos. 
Tačiau ne tai širdy įskėlė 
Ugnelę meilės amžinos... 
žinau aš savo darbo liaudį, 
Matau, koks žingsnis jos platus. 
Į tavo rūbą ji įaudė 
Naujų laikų naujus raštus. 
Graži tapai miškuos pastolių, 
Skardžiam motorų gaudime. 
O mūsų laimė—ne už tolių, 
Bet žengia tėviškės žeme... 
Todėl priimk, brangi gimtine, 
žodžius šiuos meilės didelės. 
Kol tik širdis plazdės krūtinėj, 
Jšblėst ta meilė negalės!

Vincas Giedra

Pas mus kitaip
Anądien klausiu draugą 

Antaną:
—Kodėl mes, vyrai, esame 

tokie ištižę, sudribę, seni ke
rėplos?

—Ką gi dabar tu čia zau
niji? — atsikirto jis?

■—Nagi tik paklausyk, — 
sakau jam:—Moteris, nors 
jos būtų 60-70-80 metų am
žiaus, vadiname Marytėmis, 
Onytėmis, Barbutėmis, ir 
tam panašiai, bet kodėl gi 
mes nesivadiname Jonukais, 
Antanukais, Pranukais, o 
tenkinamės senių vardais?

—Jei tu nori suvaikėti, 
gali vadintis Stepuku. Aš 
gi pasilieku subrendusiu 
Antanu!

— Į pokalbį įšimaišė ir 
Stefanija:

—Mačiau Lietuvos spau
doj, kad ten net mažus niu
jorkiečių V e n t ų sūnukus 
vadina Povilu Konradu, o 
ne Poviliuku, Konraduku.

Taigi, taigi, Lietuvoj vai
kus augina į vyrus, o mes 
senutes moteris paverčiame 
mažomis mergaitėmis ...

r •

Lietuvoj kai žmogus mirš
ta, tai numiršta negyvai.

Pas mus gi kitaip: vietoje 
mirti, tik “išsiskiria iš gy
vųjų tarpo.”

Tai visgi geriau “išsi
skirti iš gyvųjų tarpo” ir 
apsigyventi ten, kur nėra 
gyvų, negu numirti . . .

•

Lietuvos spaudoje dar ir 
kito dalyko neteko matyti, 
kurį mes turime. Ten dar 
neteko pastebėti “laikraščio 
patrioto.” Gi mūsų spaudo
je jų pasitaiko.

Tai kur gi daugiau pat
riotizmo?

O jei dar pradėtume va
dinti dešros mėgėjus “deš
ros patriotais,” snapso mė
gėjus—“šnapso patriotais,” 
ir t. t., tai niekas pasauly 
patriotizmu mūs nesukirs- 
tų!

Tūli ateiviai Ameriką va
dina. antrąja savo tėvyne.

Aš gi ją vadinu antruoju 
savo kraštu.

Tėvų žemė, tėvynė, kaip 
ir motina, yra tik viena.

Priešgina

Pasaulinės reikšmės 
laivų statykla Lenkijoj

Stambiausioje Lenkijos 
Gdansko laivų statykloje 
pradėtas statyti laivų—žu
vų perdirbimo bazės — se
rijos laivas. Naujas laivas 
bus kartu plaukiojanti ba
zė, perdirbimo fabrikas, 
viešbutis ir kultūros namai 
nedidelių laivų žvejams. 
Laivo talpa — 10 tūkstan
čių tonų. Jis gali plaukioti, 
nepriplaukdamas prie uos
to, 75 dienas. Gdansko lai
vų statykla, be Japonijos 
laivų statyklų, yra vieninte
lė pasaulyje, gaminanti to
kius laivus. Gdansko, Gdy
nės, Šcecino laivų statyklo
se statomi 10, 15 ir 19 tūks
tančių tonų talpos laivai.

Lenkijos laivų statyba — 
viena jauniausių pramonės 
šakų’ Pirmasis laivas šaly
je buvo pastatytas 1948 
metais. Dabar Lenkija pa
gal laivų statybą užima 9 
vietą, o pagal laivų ekspor
tą — 6 vietą pasaulyje. 
Vien tik šiemet per 9 mė
nesius Lenkija išsiuntė į 
užsienio,, šalis 23 laivus, ku
rių visų talpa — 110,000 to
nų. Be. kitų šalių, perkan
čių Lenkijoje laivus, yra 
Tarybų Sąjunga, Indonezi
ja, Brazilija, Šveicarija.

4 p.-Laisve (Liberty)— Penktad., sausio (Jan.) 5, 1962

Britų moterys prašo 
pasigailėjimo nuodų! ,
Iš Londono pranešama, 

kad moteris daktarė sakė, 
jog motinos ir močiutės 
prašė jos pasigailėjimo nuo
dų beskausmiam sunaikini
mui šeimos branduolinio 
kos. Jos neatrodo mąstan-

Šitos moterys nėra nei is
terikės, n e i sugedusiais 
nervais. Jos protiškai logiš
kos. Jos neatrodo mąstan
čios tik apie save. Jos tik
rai rūpinasi apie savo šei
mų likimą po branduolinio 
susikirtimo. Taip rašo Dr. 
Phyllis Dobbs savo laiške 
Britanijos medikaliam žur
nalui.

D r. Dobbs sako, jog visos 
moterys prašo ko tokio, kas 
naikintų likusius žmones 
tykiai ir beskausmiai. Dr. 
Dobbs sako, kad nors ji sim
patizuoja toms moterims, 
ben negali patenkinti pra
šymo.

Bubnijimas visokių slėp
tuvių ir beverčių apsaugos 
būdų nuo branduolinio ka
ro varo žmones iš proto 
dar pirma jo prasidėjimo, 
o kas atsitiks, kai visokios^ 
bombos vers žemyn moder
niškus dangoraižius? Pas 
ką tada prašys pagalbos? 
Ir kas bus už tai atsakin
gas?

Tos moterys, nors, sako
ma, “protiškai logiškos”, 
klaidingai protauja. Vieton 
kovot už taiką, pastot kelią 
branduoliniam karui, jos 
ieško nuodų išžudymui nuo 
karo likusių, suprantama, 
jo sužalotų žm;onių. Prasta 
išvada.

Militaristai dabar zuja po 
pasaulio kampus, drūtina 
pozicijas karui, nekreipia 
dėmesio į žmonių protes
tus ir jų kovą už pasaulinę 
taiką, žmonijos čielybėje 
išlaikymą; jie, mat, kovoja 
prieš komunizmą, nepaisy
dami, kas rytoj bus, kiek^ 
turto ir gyvybių žus, bile 
jie sėdės valdymo balne.

J. N.

Worcester, Mass.
Gruodžio 28 d. vietinis 

“The Evening Gazette” iš
leido nuųiatytas vietas vi
sam Worcester County, kur 
bus pastatytos slėptuvės 
nuo atominių bombų bom
bardavimo pasislėpti. Iš
vardina kiekvieną miestu
ką visame paviete ir pada
linti į tris dalis trims kon- 
traktoriams darbai. Yra 
paskirtas worcesteriskis di
delių namų būdavo t o j a š 
kontraktorius-—E. J. Cross 
Co.

Kiekviena slėptuvė talpinu 
50 žmonių ir bus aprūpin
ta maistu ir medikamentais 
penkioms dienoms. Rašo: 

“The entire program is 
expected to be completed 
by June, 1962, rather than 
Decern ber, as originally 
planned.

“H. F. Rossi and other 
state and federal CO offi
cials met last night in West
boro Town Hall to map 
plans for the survey with 
representatives of about 35 
cities and towns in Area 3.”

Karo troškėjai, priedui 
prie kitų visokių provokaci
jų, pasimojo statyti slėptu
ves. Mano, bus geriausia 
priemonė žmonių opiniją 
pakreipti linkui karo reika
lingumo. Žinoma, tai gal 
kiek sumažins nedarbą.

Duonos kaina vėl pakilo 
mieste — du centai ant ke
palo; buvo 22 centai, dabąij 
bus 24 c. Vadinamas “Jcing^ 
size” kepalas—28 c. D, J.

*
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JUBILIEJINIS 
. 'LAISVES'VAJUS

(Tąsa iš 1-mojo puslapio)
Julius Kalvaitis, brooklynietis, ir jo bendradarbiai 

gražiai pasirodė su daugeliu atnaujinimų.
S. J. Liutkus, Elizabeth, N. J., prisiuntė atnaujinimų.
Philadelphijos vajininkai irgi gražiai pasidarbavo: 

A. Matulis (Levittown), R. Merkis, P. Puodis. J. Šapra- 
nauskienė ir P. Walantiene prisiuntė pluoštą atnaujini
mų.

A. Žemaitis, baltimorietis, pakilo punktais su at
naujinimais.

J. Gaidis, Maynard, Mass., prisiuntė atnaujinimų, 
jis savo punktus kredituoja Lawrence-Lowell.

P. Beeis ir F. Klastauskas, Great Neck-Hunting- 
ton, N. Y., prisiuntė atnaujinimų.

South Bostonui pasidarbavo su atnaujinimais A. 
Dambrauskas ir J. Butkus.

A. Lipčius, Eddystone, Pa., prisiuntė naują prenu
meratą, mano, kad gal pasiseks daugiau gauti. Jaučia
si, kad gal bus “lucky”.

L. Bekešienė ir J. Stanley, Rochester, N. Y., su lin
kėjimais prisiuntė ir atnaujinimų.

M. Kazlauskienė, Binghamton, N. Y., uoli moterų 
skyriaus vajininkė, prisiuntė naują prenumeratą ir at
naujinimų.

J. K. Mažukna, pittsburghietis, prisiuntė atnaujini
mų. Būtų gražu, kad ir Pittsburgh© apylinkė pridėtų 
savo punktus, gal būtų proga įšokti į laimėtojų skyrių.

Nuo Pacifiko kranto vėl gauta gerų žinių — J. K. 
Alvinas, Yucaipa, Calif., prisiuntė naują prenumeratą ir 
atnaujinimų — jis skiria punktus losangeliečiams.

Vera Smalstis, Livonia, Mich., prisiuntė naują pre
numeratą. O šitie vajininkai pakilo punktais su atnauji
nimais: M. Uždavinis, Norwood, Mass.; M. Valilionienė, 
Miami, Fla.; Clevelandui Anna Salen, ir L. Tilvikas, 
Easton, Pa.

Visi viršminėti vajininkai gražiai pasidarbavo. Dė
kojame jiems už jų sezoninius linkėjimus.

Philadelphia, Pa.
Per,tris dienas švenčių 

Penns y Ivan i jos valstijoje 
žuvo 25 žmonės, Pjjįl^l- 
phija laimingą^zųvo tik vie
nas. Per televiziją, radiją 
ir spaudą policija įspėjo au
tomobilių vairuotojus va
žiuojant būti blaiviems.

Chesteris, Philadelphijos 
kaimynas, lietuvių kolonija 
nedidelė. Chesteryje yra du 
spaudos veteranai — Lip
čius ir Šlajus. Ir šiame va
juje jie savo kolonijos gar
bę palaiko, atnaujindami 
senus ir gaudami naujų 
skaitytojų. Gražiai pasiro
dė ir finansiniai Bekampių 
išvykoje pereitą vasarą.

Philadelphiečių ar kitų 
parengimuose visada juos 
abu rasi. Jai neklystų, tai 
abudu pensininkai. Dau
giau tokių pasišventėlių.

Į JUBILIEJAUS FONDĄ AUKŲ GAUTA SEKAMAI:
Per J. Kuncą, New Haven, Conn......................<$27.00
A. Matulis, Levittown, Pa.........•.................... 25.00
LLD 25 kp. (per J. Deltuvą), Baltimore, Md. 25.00 
Cleveland© (Ohio) Meno choras (per A. Salen) 20.00 
F. Roman, So. Windsor, Conn..................... •. 12.00
Nellie Grigas, Rockford, Ill.........•. . . ..............  11.00
Ona Wellus, Binghamton, N. Y....................... • 11.00
LLD32kp. (per J.Patkus), New Haven, Oonn. 10.00 
Juozas ir Karolina Deltuva, Baltimore, Md. .. 10.00
K. Laurens, Philadelphia, Pa. . •..................  10.00
Frank P. Zavis, Bethlehem, Pa.....................    10.00
L. ir M. Trakimavičiai, Norwood, Mass. .... 10;00
B. Ramanauskienė, Sellersville, Pa.................... 9.00
S. J. Liutkus, Elizabeth, N. J. ........................  7.00
J. Miller, Rochester, N. Y.................................. • 6.00
N. ir P. Ventai, Forest Hills, N. Y. ....................6.00
S. Žavis, Ft. Lauderdale, Fla.................................6.00
F. Lešinskas, Philadelphia, Pa. . •....................  6.00
Antanas Zazas, Lake Worth, Fla...................... 6.00
J. Sabanskas, S. Sudbury, Mass.............•......... 6.00
V. E. Kazėnai, Johnson City, N. Y...................... 6.00
Laisvės draugas, Binghamton, N. Y.   ......... 5.00
M. Kazlauskienė, Binghamton, N. Y................ 5.00
Frank Umpa, Richmond Hill, N. Y................. • 5.00
P. Gutauskas, Forest, Canada........... •............  5.00
S. Karvelis, Forest, Canada .............•.............. 5.00
Vincas Burda, San Leandro, Calif.................... 5.00
J. Sholunas, West Haven, Conn. ..................... 5.00
Moterų klubas (per A. Salen), Cleveland, Ohio 5.00 
Laisvės skaitytoja, Johnson City, N. Y............ 4.00
D. Norvich, Montreal, Canada........................... 3.00
J. Vaičekauskas, Binghamton, N. Y.................... 3.00
J. J. Ynamaitis, Union City, Conn.......... ............3.00
Charles August, Rockville, Conn...................... 3.00
Paul Kukonis, Brooklyn, N. Y. •...................... 2.00
J. Sabanskas, Elizabeth, N. J............................. 2.00
J. Ziulys, Toronto, Canada . •............................ 2.00
A. Balčiūnas, Montreal, Canada ....................  2.00
S. Leesis, Saginaw, Mich. ................................ , 1.22
Po $1: P. Čereška, Rochester, N. Y.; S. Skerston,

Bridgewater, Mass.; A. Kristaponis, A. Puodienė, B. Mil
ler, St. Globis, Philadelphia, Pa.; W. Stadolnik, Lynn, 
Mass.; J. Draugelis, Huntington, L. L; J. Linda, Doug-, 
laston, L. L; T. Vizdžiųnienė, Port Washington, L. I.; 
Ona Mastauskas, E. Setaucket, L. L; Mary Nečiunskas, 
Maspeth, L. L; V. Čepulis, A. Balaika, Brooklyn, N. 
Y.; A. Kuliešas, Maynard, Mass.; John Valma, Norwood, 
Mass; B. Minett, Coldwater, Canada; Bruno Medley, J. 

I Žemaitis, New Haven, Conn; G. Daukas, Rochester, N.
Y. ; W. Diamond, So. Boston, Mass.; J. Krauzlis, Hun
tington, L. L; K. Prokapas, Fitchburg, Mass.; M*. Rad- 
lusevičienė, Cleveland, Ohio; A. A ., Union City, Conn.; 
J. Krasauskas, M. Simonaitis, Binghamton, N. Y.; D. 
Kvalkauskas, Bloomsburg, Pa.; A. Simanaitis, Pitts
burgh, Pa.; A. Matulis, Lewittown, Pa.; W.'Baltrušaitis, 
Brooklyn, N. Y.; A. Arbačauskienė, Minersville, Pa., ir 
B. Petraitis, Baltimore, Md.

Iš anksčiau gauta $4,249.67. Dabar įplaukė $279. 
Viso gauta $4,528.67. Baląnsas $471.33.

Prašome įsitėmyti, kad vajus prailgintas iki sausio 
£8 d., 1962 m. Tikimės, kad iki to laiko galėsime užpildy- 
įbi nustatytą jubiliejinę kvotą — $5,000.

Dėkojame viršminėtiems aukotojams už gražią pa
ramą.

“Laisves” Administracija

Philadelphijos Puodis, 
viešėjęs pereitą vasarą Lie
tuvoje, parsivežė šiltą pal
tą, ir tas jam patarnauja 
gauti naujų skaitytojų 
“Laisvei.” Šapranauskienė, 
nors ligos varginama, bet 
rūpinasi spauda, kaip rūpi
nosi praeityje. Walentiene 
gauna naujų ir atnaujina 
senus, ne tik “Laisvę,” bet, 
su Merkiu, ir “Vilnį.”

Worcester, Mass.
Skuba mirtis

Pastaruoju laiku veik nė
ra tos savaitės, kad nebūtų 
lietuvių mirusių. Su pabai
ga 1961 met gruodžio 31 
d. mirė Ona Banienė (Ši
monytė), 78 metų amžiaus. 
Šiame mieste ji išgyveno 45 
metus, buvo narė keleto re
liginių moterų draugijų, tai 
religiniai ir palaidota.

Gruodžio 30 d. po ilgo ne- 
sveikavimo mirė Kazimiera 
Mikelioni-enė (Noreikaitė), 
68 metų amžiaus. Tai buvo 
laisvų pažiūrų moteris, ne
mažai buvo dalyvavusi pa
žangiajame veikime, skaitė 
“Laisvę” ir kitokią pažan
gią literatūrą, prig u 1 ė j o 
prie L. S. ir D. Draugijos, 
nemažai vaidinimuose ne
mažas roles atlikdavo, kaip 
gabi aktorė. Jos vyras mi
rė prieš keletą metų ir buvo 
laisvai palaidotas. Jie iš
auklėjo sūnų Alfonsą ir 
dukterį Nataliją, kurie jau
nystėj dalyvaudavo, kaip 
muzikai, pažangiųjų paren
gimuose. Bet, štai, dabar 
savo motiną palaidojo su 
bažnytinėmis apeigomis. 
i

Čia šiemet Naujųjų me
tų sutiktuvės buvo kvailai 
suvaržytos: nevalia "buvo šo
kius rengti, nevalia kortuo
ti, ir po vidurnakčio neva

Rusams pardavus savo 
svetainę, susidarys keblu
mų su parengimais, ypatin
gai koncertais.

Tarybinis judis “Cinde- 
rela” buvo rodomas World 
teatre. Žymią rolę vaidina 
.Raisa Stričkova. Veikalas 
prasideda ankstyvais rusų 
imperijos laikais ir eina iki 
sovietinės gadynės. Tai is
torinė legenda. Vaidinime 
dalyvauja Bolshoi baleto 
choristai ir šokėjai.

Spaudos atsiliepimai apie 
judį ir vaidintojus gražūs.

lia tostus gerti, gėrimų bu
fetai turi būi uždaryti! 
Mat, tas mėlynasis įstaty
mas dar palaikomas. Ne
mažai žmonių išvažiavo iš 
Mass achusetts valstijos į 
Connecticut arba Niujorko 
valstijas pasilinksminti su 
Naujaisiais metais. D. J.

Waterbury, Conn.
Teko dalyvauti dviejuose 

parengimuose. Abu įvyko 
bažnytinėse svet a i n ė s e. 
Protestantų bažnyčioje bu
vo parengimas sukėlimui fi
nansų. Antrąjį parengimą 
ruošė Maršuotojai už taiką. 
Daug buvo žmonių.

Vėlesniu laiku perskai
čiau “Šviesos” No. 4, 1961 
m., ir “Vilnies Kalendorių”. 
Abudu leidiniai labai svar
būs — yra gerų raštų. Pa
tarčiau ir kitiems pasiskai
tyti.

•T. Strižauskas

East St. Louis, Iii.
Maža mūsų lietuvių ko

lonija ir ta retėja. Pereitais 
metais kovo 28 d. mirė 
“Laisvės” skaitytojas Jo
nas Mikalauskas.

L. B.

Daugiau įvairių parengi
mų Laisve# naudai

Mirus mūsų mylimai sesutei ANASTAZIJAI 
GRICIŪNIENEI, reiškiame širdingą padėką lai
dotuvių direktoriui J. Kavaliauskui, grabne- 
šiams, giminėms ir draugams už gėles, ir visiems, 

kurie palydėjo į kapines.
Amelia Gurkiienė ir

> Cassie Valentą, seserys
Natalie Krist, velionės draugė

—Philadelphia, Pa.

' Automobilius turint i e j i 
įsitėmykite miesto patvar
kymą, kad dideliam sniegui 
užėjus nepaliktumėt savo 
mašinų uždraustose vietose. 
Palikti karai bus paimti ir 
būsite nubausti užsimokėti 
$15 ir pasėdėti 15 dienų ka
lėjime. Daroma tai, kad iš
vengus pereitų metų nuoty
kių, kuomet gatvėse palik
ti karai sulaikė susisieki
mą.

PHILADELPHIA. PA. |

Mirus H

Anastazijai Griciūnienei Į
Reiškiame širdingą užuojautą šeimai, dukrai 9
Josephine, sūnui Henry, marčiai Bette ir jų g
vaikučiams; seserims Amelia Gurklienei ir S
Cassie Valentą, visiems giminėms ir draugmas. |

A. Žalis
R. ir H. Merkiai
F. ir P. Walantai

M. čerkauskienė
F. Jablanskienė
K. Kazlauskienė

Philadelphietė mergina, 
vidurinės mokyklos studen
tė, baltveidė, atbuvo 18-kos 
dienų kalėjimo bausmę Bal
timore j e. Jos prasikalti
mas, kad kartu su juodvei- 
džiais studentais dalyvavo 
segreguotose valgyklose.

1 ----------
Frankford elev e i t e r i o 

įvykusioje nelaimėje vienas 
užmuštas, daug sužeistų. Ty
rinėjimas sako, kad elevei- 
terio struktūra yra tvirta 
ir nebuvo pamato nelaimei. 
Tyrinėjimas vedamas to
liau.

Sveikinu su 1962 metais visą “Laisvės” kolek
tyvą, ten sunkiai dirbančius darbininkus, visus 
mūsų darbininkų spaudos platintojus, rėmėjus, 
skaitytojus. Taipgi Tarybų Lietuvos draugus ir 
drauges, su kuriais man teko susipažinti 1959 
metais. Linkiu jums geriausios sveikatos ir motų. 

f

Taipgi linkiu kuo geriausios sveikatos savo 
giminėms, Valančauskų šeimai Tarybų Lietuvoj, 
žemaičių Kalvarijoje, Sedos rajone.

North East Philadelphi- 
joje gruodžio 27-tą d. įvyko 
smulkius žemės drebėjimas. 
Tai bus 29-tas iš eilės. Pir
mas įvyko 1737 m. gruodžio 
7 d.

P. V. GASPAR1ENĖ
Grand Rapids, Mich.

1961 m. lapkričio rinki
muose Pennsylvanijos pilie
čiai atmetė siūlomą valsti
jos konstitucijos pataisymą, 
kad gubernatorius, išbuvęs 
ketverius metus, galėtų 
kandidatuoti kitam termi
nui. Pilietis

Spring Green, Wis. —Su
sikūlė <du sunkvežimiai ir 
žuvo 5 žmonės.
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ST. PETERSBURG, FLA.

'<• Mirus

Mikniui Kairiui nf
Reiškiame širdingiausią užuojautą jo žmonai

Domicėlei, dukrai Aldonai Helman, sesutei
Onai Kamarauskienei, dviem sesutėm

Lietuvoje, jo anūkams ir kitiems
giminėms ii

Tony Kairis 
Olga Kairis 
Autose Zablackienė 
Pranas ir Adelė 
Wm. Stakėnas
O. Stakėnienė 
A. Metelionis 
J, Blaškys
P. Blaškienė 
J. ir H. Bernotai 
J. Gendrėnas 
G. Gendrėnienė 
P. ir O. Navickai 
J. Miller 
M. Millerienė 
Agnes Pike 
V. Mickevičius 
M. ir F. Lideikiui
D. Cheplinskas
E. Naginskienė

draugams.
A. Gailiūnas 
M. Gailiūnas 
D. ir J. Gribinai
J. Žukas
A. Palucky
A. ir M. Jasynai
J. Grigas
P. Grigienė
T. Grigas
D. Lestnik
J. ir P. Simanai
S. ir A. Kanapė 
A. Pličkauskienė
J. ir H. Žilinskai 
Wm. žilaitis 
Ant. Jurevičius 
Agnė Jurevičienė 
F. ir A. Šklėriai 
J. ir O. šarmukšniai 
A, Vėglea

ST. PETERSBURG, FLA.
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Mikniui Kairiui
Reiškiame širdigiausią užuojautą jo žmonai Domi 

celei, dukrai Aldonai Helman, sesutei Onai
Kamarauskienei. Taipgi dviem sesutėm 

Lietuvoje, jo anūkams ir kitiems > 
giminėms ir draugams.

Alex ir A. Lapenai
A. ir K. Pakšiai
S. ir E. Milwich 
V; if V. Pačiai
B. Mickus
J. ir O. Greblikai 
M. Stainys
J. ir O. Burduliai
A. Petrauskas
K. Valaika
J. ir A. Kelley
T. Kaškiaučius
J. ir O. Rowatai 
J. ir E. Dovidoniai
L. ir M. Chepeliai

A. Ruseckas
K. ir M. Puišiai
N. Lenigan
J. Vilkelis
E. Jasky
A. K. Straukas
J. Galvanauskas
O. Rakauskienė
P. ir O. Klimai *
J. ir O. Rubai
J. ir A. Stukai
O. Pacienė

(žaliukienė)
B. ir A. Putrimai

< WORCESTER, MASS.

Banketas pasveikinimui 
“Laisves” suvažiavimo

Rengia L.L.D. 11 kuopa
Sekmadienį,

Sausio 14 January
Lietuvių Svetainėje, 29 Endicott St.

Pradžia 1 vai. dieną.
Apart skanių valgių bus ir dainų

1 programa. Dainuos

Jonas Sabaliauskas ir Ona Dirvelienė
Vjąi apšvietą branginanti žmonės prašomi atsilankyti 
į šj gražų parengimą įr paremti laikrašti '“Laisy^-”

Kviečia Rengėjai
* ♦ • į <***' < *

---- ------ -
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Lietuviškos naujienos
Rašo A. Zienius

Vis vardan tos laisves...
Išeivių spaudoj nėra la

biau mėgstamo žodžio, kaip 
“laisvė”. “Dirvoj” rašo E. 
Čekienė, kad “Lietuvos Lai
svės Komitetas” st a i g a 
nebeteko “laisvės”... Dr. 
Nemickas kaltina, kad “V. 
Sidzikauskas iškilęs į poli
tinius solistus,” taipgi pats 
save išrinko “pavergtųjų 
Europos Tautų Seimo* 
“laisvių delegacijos” pirmi
ninku. Girdi, pirmininku 
tapęs “ne rinkimais, bet 
dievo malone...”
Reiktoj pasekti lenkų 
pavyzdžiu

Vienas iš lietuvių išeivių; 
kultūrinio ryšio bruožų bu
vo įgalinti lietuvių liaudies 
meno - tautodailės populia
rinimą Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse. Sumany
mas pas lietuvius dėl daug 
priežasčių negalėjo būti 
įgyvendintas, bet tai pada
rė lenkai. Šiuo metu Brook- 
lyno Muziejaus galerijoje 
vyksta lenkų tautodailės 
paroda ir pardavimas.

Muziejaus pareigūnai pa
tys išvažinėjo Lenkiją, su
rinkdami gražesnius audi
nius, drožinius, keramiką, 
žaislus, piešinius. Muziejui 
mielai talkininkavo CE- 
PELIA, lenkų tarpusavio 
ryšio komerciniais pagrin
dais kooperatyvas, turįs 
savo skyrius Varsų v o j, 
Briuselyj ir New Yorke.. 
Kooperatyvo pagrind i ni s 
tikslas—skatinti lenkų kul
tūrinę kūrybą ir amatus. 
Lenkų kūriniai yra ir par
duodami, nes turi pasiseki
mą svetimtaučiuose.
Lituanistikos skyrius 
Pjiiladęlphijęs bibliotęjfflj

’V. Mačiūnas jau nuo se
no dirba Pennsylvanijos 
Universiteto Philadelphijoj 
bibliotekoj, kurioj, kartu 
su kitais, globoja platų li
tuanistikos skyrių, čia su
plaukia dalis išmirštančios 
lietuviškos išeivijos lietu
viškų knygų bibliotekų.
“Gėdos kelias nr. 40”

Kai prieš kelias savaites 
Vilniaus “Tiesoj” tilpo re
portažas, pasirašytas “S.S.” 
vardu, “Gėdos kelias”, ku
riame buvo aprašyta, kaip 
Amerikos juodosios rasės 
pilečiai yra niekinami ir že
minami baltųjų biznierių 
kelyje iš Vašingtono į Niu
jorką, keli net “Laisvės” 
skaitytojai beveik pasipik
tino. Ir koks buvo jų nuste
bimas, kai’ praėjusią savai
tę apie tą patį kelią įsidėjo 
reportažą žurnalas “LIFE”. 
Šiame reportaže praneša
ma, kad Amerikos užsie
nių reikalų ministerija ėmė
si akcijos ir dabar jau 64 
užeigos iš 52 vienodai ap
tarnauja tiek baltus, tiek 
juodus Amerikos piliečius, 
tiek ir afrikiečius.
Patarimas Laurinčiukui

Brookl yno “Vienybėj” 
naujas jos vienas redakto
rius, Vytautas Sirvydas, 
konstatavęs, kad “Izvesti- 
jos” įsidėjo Amerikos Pre
zidento pasikalbėjimą, siū
lo, kad “Selskaja Žizn” ko
respondentas Albertas K. 
Laurinčiukas imtų ir pada
rytų pasikalbėjimą savo 
laikraščiui, “sakysime, su 
prof. Kolupaila”... Prof. 
Kolupaila, Notre Dame vie
nuolių išlaikomo universite
to profesorius, vienuolių 
“Drauge” gruodžio mėn. 
numeryj nei iŠ šio, nei iš to 
“pranašauja”, kad iš Klai
pėdos Chersono vandens 
kelio nieko neišeisią. Girdi, 

“Nenoriu būti pranašu, bet 
naujas sumanymas vėl bus 
sulaikytas nenumatytų įvy
kių”. Istorija kartojasi: 
Oginskio kanalą kasė bau
džiauninkai, dabar kas “ta
rybinis žmogus.” Skamba 
tarytum' būtų ne prof. Ko
lupailos, bet “vienuolyno 
žmogaus” leptelėjimas. 
Nevalia laisvėje

Rašo Jonas Rūtenis “Vie
nybėje”: “Kokiems gi mūsų 
“išminčiams” (naujakurių 
“politikams”) ateina į gal
vą, kad Salomėja Narkėliū- 
naitė savo mėgėjišku filmu, 
susuktu Lietuvoj lankymo
si metu, tapo pavojinga?.. 
Bet, man rodos, jie priklau
so tai mūsiškių kategorijai, 
kurie, kaip Antanas Gus
taitis sako, “bijo savo šešė
lio, net aukštelninki gulė
dami...”

Ne šešėlio bijo tie žmo
nės — jie iš to pragyvena, 
—“laisvinimu” paremta vi-j 
sa jų “karjera”...

Philadelphia, Pa.
Apie velionę Anastaziją į 

Griciūnienę.
Anastazija Griciūnie n ė | 

mirė gruodžio 23 d. rytą, i 
savo namuose 5148 Ogden • 
St., sunkiai išsirgusi virš 3 j 
mėnesius, išgyvenusi 80 m. 
Pašarvota buvo laidotuvių 
direktoriaus Jos. Kava
liausko įstaigoje 1601-03 S. 
2nd St. Gruodžio 27-tos ry
tą tapo išlydėta į Fern
wood kapines palaidoti šalę 
vyro ir dukrytės Bronės, 
kuri ten ilsisi nuo 1923 m.

Šermeninėj ir ant kapų! 
atsisveikinimo kalbą pasa
kė draugas R. Merkis, nu
švietė velionės Griciūnie- 
nienės varganą jaunystę ir 
gražiai įsisavintus darbi
ninkų judėjime ir apšvieto- 
je takus. Ji priklausė LLD 
10 kuopai, skaitė “Laisvę”, 
kurią mylėjo ir brangino 
iki paskutinės gyvenimo 
valandos, nepametė sąmo
nės, nors jau buvo labai 
silpna.

Ligoninėj išbuvo dvi ir 
pusę savaitės. Kalbėjo, kad 
labai sunku krūtinėj, kad 
jau ir lova darosi kieta. Sa
kė: — Mr. Kavaliauskas tu
ri prirengęs man gerą lovą, 
ten pasilsėsiu, kad tik ne
reikėtų čionai ilgai kentėti.

Pastangose ją gelbėti, li
goninėje ir, vėliau, parvež
tai namo jai daugelį kartų 
perpylė kraujo, tačiau ji vis 
silpnėjo, sumenko ir mirė. 
Bet Kavaliausko gražiai iš
rėdyta tartum tik ilsisi akis 
užmerkus. Gėlių buvo labai 
daug nuo giminių ir drau
gų, kurių velionė turėjo 
gausiai ir gražiai sugyveno 
su visais.

Direktorius Kavaliauskas 
varde Griciūnienės ir jos 
šeimos paprašė palydovus 
sugrįžti pas jį į kambarius, 
kur buvo gražiai priimti ir 
pavaišinti.

Velionė paėjo iš Kuprių 
kaimo, Vabalnikų par. At
važiavo į šią šalį 1902 m. 
Susipažinus ir susituokusi 
su Julium Griciūnu susi
laukė dviejų dukrelių ir 
sūnaus.

Paliko liūdinčius dukrą 
Josephine ir sūnų Henry, 
marčią Bettę, anūkus Hen
ry ir Nancy, Susan ir 
Mark.

Sūnus rūpinosi motinos 
priežiūra dar ir sveikai bū
nant, aprūpino, jeigu ko jai 
reikėjo. Sūnus Henry yra 
labai dėkingas motinos 
draugei Mrs. Natali Krist, 
kuri 10 savaičių prižiūrėjo 
jo motiną, dieną ir naktį 

budėjo, slaugei ateinant po 
porą valandų į namus padė
ti jai ligonę apžiūrėti.

Velionė Anastazija Gri- 
ciūnienė paliko dvi sesutes: 
Mrs. Amiliją Gurklienę, gy
venančią Philadelphijoj, ir 
Mrs. Cassie Valentą, gyv. 
Egg Harbor, N. J., jų šei
mas ir daugiau giminių.

Ilsėkis Anastazija Griciū- 
niene gražiose Fernwood 
kapinėse, užbaigus gyveni
mo vargus ir kančias, kurių 
daug perleidai!

Jos dukrai, sūnui, mar
čiai, anūkams, seserims 
linkiu ramintis: kas mirė— 
nebegrįš, taip jau yra gam
tos surėdyta.

P. Walantiene

Reiškiame padėką grabo- 
riui Jos. Kavaliauskui už 
gražų patarnavimą laike 
laidotuvių ir visur, kur tik 
reikėjo; grabnešiams; gi
minėms ir draugams už gė
les; R. Merkiui už pasakytą 
atsisveikinimo kalbą; pa
lydovams ir visiems, kurie 
kaip nors patarnavo mums 
mūsų liūdesio metu. Priim
kite mūsų padėką:

Josephine, duktė
Henry, sūnus
Bette, marti
Henry, Jr., ir Nancy, 
Susan, Mark, anūkai.

Brockton, Mass.
Gruodžio 23 d., automobi

lio nelaimėje, sunkiai buvo 
sužeistas “Laisvės” skaity
tojas Kastantas Grakaus
kas. Jam sulaužė kaulus. 
Atrodo, kad ilgai teks būti 
ligoninėje. Randasi Phaneu 
ligoninėje. Jo gyvenimo na
mai 26 Payton Ct., Brock
ton. Linkiu pilnai susveik- 
ti.

Gruodžio 26 d., po sniego 
kasimo, staigiai mirė "Mike 
Karpowich. Priklausė prie 
Šv. Roko pašalpines drau
gystės. Paliko; unliūdime 
žmoną Amiliją (Dawanai- 
tis) Karpavičienę, sūnų 
Stanley, jo žmoną, brolį 
Juozą, kuris gyvena Lie
tuvoje. Palaidotas Melrose 
kapinėse.

Montello Dailės Vyrų 
grupė surengė Naujųjų me
tų laukimo parengimą. Jis 
gerai pavyko. Susirinko ne
mažai senimo ir jaunimo, 
šeimininkės naruošė ska
naus maisto. Vieni kitiems 
palinkėjo laimingų 1962-jų 
metu.

Georgo Shimaitis

Liet. Namo Bendrovės 
šėrininkų dėmesiui
Nemažas Lietuvių Namo 

Bendrovės šėrininkų skai
čius dovanoja savo Šerus 
“Laisvei”. Jų dovanoti Še
rai tada pervedami “Lais
vės” nuosavybėn.

Betgi atsiranda ir tokių 
šėrininkų, kurie už dova
notus Šerus norėtų “Lais
vės” prenumeratą, atnau
jinti. O tai padaryti negali
ma, kadangi “Laisvei” do
vanotas Šeras šiuo metu 
neduoda “Laisvei” pinigi
nės naudos.

Prašome tų, kurie dova- 
| nojia savo serus “Laisvei”, 
pirmiausia ant tų serų pa
sirašyti, taipgi vienas liu
dininkas turėtų pasirašyti 
ir tada tuos Šerus siųsti ne 
“Laisvei”, bet sekamai:

Lithuanian Bldg. Corp. 
102-04 Liberty Ave. 
Ozone Park 17, N. Y.

Gavę jūsų pasirašytus 
Šerus, su informacija per
vesti juos “Laisvei”, tuoj 
mielu noru juos pervesime 
“Laisvei” ir tada “Laisvė” 
paliks jūsų Šerų savininkė.

J. Gasiūnas

Linksmai pasitikome
Naujuosius metus

savo darbo naštą, jos pasi-Kas metai Aidas surengia: 
Naujųjų Metų pasitikimo 
vakarą. Tą patį padarė ir 
šiemet. Buvo surengtas 
linksmas ir gražus sutiki
mas 1962 m. Svečių buvo 
daugiau negu buvo tikėta
si, tas sudarė rengėjams ne
smagumo. Nors mes esame 
labai patenkinti skaitlingu 
atsilankymu, bet neužsisa
kant iš anksto vietos, prisi
eina visiems nukentėti. 
Rengimo komisija prirengė 
visko pilnai, ir dar uždeda
ma viršaus ,dėl 20 asmenų. 
Bet kaip tik įvyko priešin
gai, vietoj skirtos kvotos, 
atėjo 40 žmonių daugiau.

Taigi tas sudarė daiug ne
smagumo rengėjams, dėl 
trūkumo su maistu ir gėri
mais. Rengėjai visuomet 
nori savo visus svečius pri
imti ir pilnai patenkinti. O 
neužsisakius iš anksto vie
tos, sudaro trūkumą arba 
perviršių, už kurį reikia už
mokėti, o negalima sunau
doti.

Šį taip didelį ir sunkų 
darbą atliko mūsų nenuils
tančios draugės: Nelė Ven- 
tienė, Nastė Buknienė, Vera 
Bunkienė ir Stepanija Sas- 
na. O kad palengvinti tą

SVEIKINA
Mieli Draugai Laisviečiai, 

kaip malonu matyti Jūsų 
“Laisvės” koncertų rekla
mas ir jau pažinti visą eilę 
asmenų, kaip ’ drauges Mild
red Stensler,’ Estelle Bog- 
den, Eleną Brazauskienę, 
Nellie Ventienę, Nastę 
Buknienę, Kostę Rušins- 
kienę. Gal dar kai ką iš jų 
teko ^Lietuvoje pažinti, bet 
šias labiausiai pasisekė įsi- 
dėmėtij’’,.f • o?. v

Tad noriu'^Šiai proga ypač 
jas pasveikinti ^ ir ^ pasi
džiaugti jas iprisimindamąs.

O taip1 pat .mielai sveiki
nu'ir višas’-bei visus kitus 
koncerto atlikėjus,' kurie,
matyt, nemažai triūso ir 
širdies įdeda? į tą meno dar
bą.

Nuoširdžiai sveikinu ir 
Jus visus, Brangūs Drau
gai laisviečiai, Naujųjų Me
tų proga ir linkiu, kad bu
simieji metai atneštų pa
lengvėjimą visose srityse. 
Linkiu visiems sveikatos ir 
pasisekimo Jūsų darbuose.

Būkite sveiki!
Justas Paleckis

Vilnius,
1961. XII. 21

Naujųjų — 1962-jų Metų 
proga sveikiname “Laisvės” 
laikraščio redakciją, j o s 
bendradarbius ir linkime
kuo geriausios sėkmės dar
be.

Taip pat . norime pasvei
kinti savo tetą —Grigaitie
nę Agnę, gyvenančią Los 
Angeles mieste ir palinkėti 
jai kuogeriausios sveikatos, 
ilgų gyvenimo metų, sėkmės 
darbe ir gyvenime.

Tamulaičių šeima
Veliuona

Sveikinu su Naujais Me
tais “Laisvės” administra
ciją ii* redakciją. Ir mano 
duktė mokytoja ir žentas 
Stirbavičiai prisiuntė man 
laišką iš Lietuvos ir mane 
prašo jų vardu pasveikinti 
“Laisvės’’ redaktorius ir 
bendradarbius su Naujais 
Metais. Jie sako, kad “Lais
vėje” telpa gerų raštų, ir 
džiugu, kad ji eina su darbi
ninkų klase ir kovoja už tai
ką pasaulyje.

A. Stripeika, 
Elizabeth, N. J.

kvietė sau į talką Onutę Če
pulienę. Jos per dvi dienas 
dirbo rūpestingai ir sun
kiai. Taigi aš vardu viso 
Choro tariu jums, draugės, 
širdingą ir didelį AČIŪ.

Bet prie to didelio darbo 
prisidėjo ir mūsų veiklusis 
choro pirmininkas Jonas 
Grybas, taipgi ir Walteris 
Brazauskas, jiems į pagal
bą atėjo draugai Alekas Ne
vins ir Povilas Venta. Šie 
visi draugai dirbo užsimo
kėdami savo įžangą, be to, 
draugai Ventai užmokėjo ir 
už savo sūnus, sakydami: 
“Jie nori taip pat valgyti.” 
Ačiū jums, draugai, už dar
bą ir už užsimokėjimą, o| 
choriečiai jus gerai prisi
mins ateityje.

Šį kartą mes turėjom ke
letą svečių, tai draugus 
Bunkus iš Newarko ir Kaz
lauską iš New Yorko mies
to. Pastarasis dar pirmu 
kartu dalyvavo pas aidie- 
čius.

Baigdamas noriu visiems 
dalyviams ir rėmėjams var
du Choro tarti Ačiū, ir pa
linkėti laimingų Naujųjų 
metų. Choro Koresp.

Sveikinimai iš Kauno
Naujametinius sveikini

mus ir linkėjimus laisvie- 
čiams siunčia rašytojas A. 
Liepsnonis, gyvenąs Kaune.

Per laiškus E. ir R. Mi- 
zarams su Naujaisiais me
tais sveikino profesorius 
Z. Januškevičius “ vi sus 
draugus, kurie; mane dar 
prisimena.” .,

Taip, pat sveikina ir pro
fesorius K. Ėaršaiįskas.

Abudu (profesbriai yra vi
zitavę, JAV, abudu čia suti
ko nemažą skaičių pažan
gių lietuvių. Mes jų vizitų 
niekad nepamiršime; sma
gu, kad ir jie nepamiršta 
mūs!..

Albany* — Atsidarė New 
Yorko' valstijos seimelio 
posėdžiai. Bilių yra 2,280.

Wilmington, Del. — Su
laukęs 66 metų amžiaus mi
rė poetas Robertas Hillyer.

Paieškojimas
Sesuo ieško savo brolio Dalen- 

žinsko Prano, sūnaus Jono. Gimęs 
1920 metų spalio 1 d., Utenos rajo
ne. Dingęs 1944 metais. Atsiliep-
kite arba kas žinote praneškite bu
vusiai Lietuvoje turistei praėjusią 
vasarą.

Minnie Zamon
224 Plymouth St.
Bridgewater, Mass. (102-103)

TARYBŲ LIETUVOS 
FILMŲ VAKARAS 

Įvyks šeštadienį

Sausio 6 January, 1962
Matysime

Filmą--.“Tiltas” 
ir kitus

Schwaben Hall ę
474 Knickerbocker Ave.

Brooklyn, N. Y.
Pradžią 7:30 vai. vakaro

Filmus rodys Jonas Grybas
Rengia ir visus kviečia Literatūros 

Draugijos kuopų bendras 
Parengimų Komitetas.

6 p.—Laisvė (Liberty)— Penktad., sausio (Jan.) 5, 1962

į Lietuvos filmy rodymas 
sausio 6-tos vakarą
Matysime filmą “Tiltas” 

ir kitus.
“Tiltas”, istoriška drama, 

vaizduoja pirmkarinę Lie
tuvą, karo metų ir po karo 
Lietuvą. Reta proga Lietu
vą trijuose laikotarpiuose 
matyti. Nepraleiskite nepa
matę.

Pradžia 7:30 v. vakaro.
Rodymas bus Schwaben 

Hall, 474 Knickerbocker 
Ave., Brooklyn-Ridgewood.

Iš BMT Canarsie ar Ja
maica traukinių Myrtle 
Ave. stotyje persėsti į 
Myrtle traukinį. Išlipti 
Knickerbocker stotyje.

Filmai ilgi, pradėsime ro
dyti skirtu laiku, nesivėluo- 
kite.

Kviečia LLD kuopų bend
rų parengimų Komitetas.

Po miestą pasidairius
Policijos departamentas 

praneša, kad 1961 metais, 
New Yorko mieste, buvo 
13,750 automobilių nelai
mių. Laike jų užmušė 383 
žmones ir sužeidė 13,914.

Brooklyne susimušė dvi 
jaunuolių gaujos. Muštynė
se buvo subadytas Joseph 
Di Giovani, 15 metų ber
niukas, kuris nuvežtas į li
goninę mirė. Policija sulai
kė keturis jaunuolius tyri
nėjimui.

Po Kalėdų miesto sanita
rinis skyrius tik per dvi va
landas surinko iš gatvių 
4,200 kalėdinių eglaičių. 
Švaros departamentas pra
šė, kad eglaites padėtų ant 
šaligatvio krašto, bet dau
gelis išmetė jas į gatvės vi
durį ir ,ldėl to;įvyko kelios 
automobilių . nelaimės. Po 
i960 5 m. Ralėdų švaros 
dept. darbininkai ': surinko 
35,000 eglaičių?

Valstijos kapinių tvąr- 
kymo taryba susitarė, kad 
šeštadieniais ir sekmadie
niais nebūtų laidojimų. Bet 
prieš tai protestuoja stačia
tikiai .žydai, kurie stengia
si mirusį . kuogreičiausiai 
palaidoti,.

Trys plėšikai įsiveržė į 
grąžos įstaigą, 21 W. 112th 
St., Manhattane, ir išsinešė 
$800 pinigais.

... I
M, J. Pencusko, 55 metų 

amžiaus, gyvenąs 235 W 
15th St., Manhattan, pasi
tikdamas 11962 metus šau-
dė iš savo apąrtmento pro 
langą. Keturis kartus iššo
vė, už tai gavo 30 dienų 
kalėjimo.

[SĮn

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju mie

liesiems mano giminėms ir 
draugams, kurie man daug^ 
padėjo liūdesio valandoje, 
mirus mane mielai motinai, 
ypač giminaitėms Mrs. Ju
liai Abazorienei ir Joanai 
K a i rienei; draugėms ir 
draugams Adelei Rainienei, 
Bronei Šalinaitei-Sukaskas, 
Mrs. Sofijai Levickienei, 
Juozui Naujokui; Vincei 
Jonuškaitei už gražų giedo
jimą; R. Mizarai už apra
šymą; Šalinskų įstaigai už 
malonų patarnavimą; ir vi
siems giminėms ir drau
gams už gėles ir nuoširdžią 
užuojautą.

Jonas Valentis

Aido choras
Aido choro pirmoji šių 

metų pamoka įvks sausio 
5-tos vakarą paprastu lai
kų, “Laisves” salėj. Pradė
sime ruoštis Aido 50 metų 
jubiliejaus .koncertui, tad 
svarbu atvykti visiems cho- 
riečiams. Taip pat dabar 
laikas ateiti visiems, kurie 
ketinote choriečiais tapti.

* Valdyba

PRANEŠIMAI ’
ST. PETERSBURG, FLA.

LLD 45 kuopos metinis susirinki
mas įvyks sekmadienį, sausio 7 (į., 
11 vai. dieną, laiškanešių svetainėj, 
314 — 15th Ave. So. Po susirin
kimo bus užkandžių ir pasilinksmi
nimai. Kviečiame dalyavuti ir ne- 
narius.

Nutar. rast. J. Greblikas

ST. PETERSBURG, FLA.
LLD 45 kuopa rengia didelius 

pietus šeštadienį, Sausio-Jan. 13 d. 
Vieta—314 — 15th Ave., So. Pietūs 
bus patiekti 12 vai. dieną. Mūsų ge
ros šeimininkės žada paruošti labai 
gerus pietus ir kviečia visus atsi
lankyti. Bus gera muzika šokiams 
ir kiti pasilinksrųinunai.

Rengimo komisiją (2-3)

J OZONE <»ARi£,'(N.':Y; ] t '
LLD 135 . Lųppo^ susirinkimas 

įvy.k§A§ąusio 10 d., 7:3O vai. vakare, 
‘‘Laisvės’C salėję. Ęųs,, išduodami 
raportai iš praėjusių metų . vokiąs,.

Visi Ruopps nariai, būtinai daly
vaukite. Taipgi UŽsimokekirfie duok
les, kad Centras galėtu (juoti kny
gų užsakymą ateinantiems metams.^- 
Ir atsiveskite naujų narių įrašyti.

‘ Valdyba . (2-3)

PHILADELPHIA, PA..,
LLD 10 kuopos susirinkimas įvyks 

sausio 12 dieną vengrų svetainėje, 
1144 N. 4th St. Prasidės 7:30 vai. 
vakare.

Prasidėjo naujieji, metai, tadgi 
pradėsime ir naują organizacijos 
veijdą su dar didesne energija negu 
praėjusiais metais, ir užsimokėkime 
iš anksto metines duokles. Valdyba

DETROIT, MICH.
Sausio 21-mą d. yra rengiamas 

banketas Leono Prūseikos paminklo 
fondui. (Pranešimas gautas telefo
nu, nepasakyta banketo pradžia, nei 
svetainė.) (103-104)

ELIZABETH, N. J.
DPK, LLD ir LDS kuopų susi

rinkimai įvyks sausio 7-tą dieną, 
2-rą valandą poipet, 40 Court St.

Kadangi dėl rodymo paveikslų iš 
Lietuvos ir dėl blogo oro tomis die
nomis, kuriomis turėjo įvykti drau
gijų susirinkimai, o dviejų neįvyko, 
tai šiame susirinkime turime da
lyvauti visi ir pasiruošti šių metų 
veikimui. L

Komitetas (1-y;

BROOKLYN, N. Y.
LDS 46 kuopos metinis mitingas 

įvyks trečiadienį, sausio 10 d., 7:30 
vai. vakare, "Laisvės” svetainėje, 
102-02 Liberty Avė.; Ozone Parke. 
Visus mūsų kuopos narius nuošir
džiai kviečiame dalyvauti. Išklau
sysime raportus iš praėjusių metų 
veiklos ir perrinksime valdybą šiems 
metams. Valdyba

OZONE PARK, N..2Y.
Lietuvių Namo Bendrovės direk

torių susirinkimas įyyks pirmadie
ni, sausio 8 d., savame name. Pra
džia 7:30 vakare. J. O. .. (1-2)

PARDAVIMAI
ST. PETERSBURG, FLA.

Namas Pardavimui
2-jų metų senumo namas, medi

nis. Asbestos tile dengtas. 6 kam
bariai, tile grindys, aliuminiai langai, 
su rakandais. Elektra-gesas. Virtu
vėj kabinetinis pečius, vonia su 
karštu vandeniu ir tile, šaldytuvas.

Vieta aukštai, prie Bušų sto
ties, netoli krautuvių ir marių mau
dynių. 6,500 sq. ft. žemės, 32 me
džiai. įvesta kanalizacija. Lietu
viais apgyventa. Kaina $10,500, 
lengvais išmokėjimais.' Pardavimą 
priežastis — turiu du namus.
pasimatymo rašykite: W. Z., 18ro 
Quincy St., So., St. Petersburg, 
Fla. (1-9)




