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KRISLAI į Buvo žymūs T. Sąjungoje
JAV Kongrese. • 1961 metais pasiekimai
Ko liaudis nori? A

JUBILIEJINIS Jungtinių Valstijų farmų 
gamyba ir kainų reikalai

Vyskupas Čalis Salatka. 
Babrauskas ir Tysliava. 
Mūsų suvažiavimas.

• Rašo R. Mizara

Kai skaitytoją šitie žodžiai 
pasieks, JAV 87-ojo Kongre
so antroji sesija jau bus atsi
dariusi, ir prezidentas J. F. 
Kenedis bus padaręs Kongre
sui tradicinį State cf Union 

pranešimą apie buitį mūsų 
kra-He.

Šiemet, lapkričio mėnesį, 
j^jus renkama 88-asis Kongre
sas: visi žemesniojo buto — 
House of Representatives — 
deputatai bus renkami, taipgi 
trečdalis senatorių — 37 iš 
viso.

Dėl to abiejų partijų atsto
vai Kongrese, ką nors kalbė
dami bei darydami, vis atsi
žvelgs ir į lapkričio mėnesio 
6-ąją, į busimuosius rinkimus.
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JAV žmonės trokšta, kad 
Kongresas centriniu klausi
mu statytų pasaulinės taikos 
išlaikymą, kad sumažintų lė
šas ginklavimuisi, kad dau
giau lėšų skirtų mokykloms ir 
gyvenamiesiems namams sta
tyti, kad padėtų seno am
žiaus žmonėms ligoje ir ne
laimėje.

O jei kurie kongresmanai 
tuos klausimus bus “pamir
šę”, jiems tai bus nuolat pri
minta.

Štai ir pirmadienį, sausio 
15 d., JAV moterys — WO
MEN FOR PEACE—į Wash
ington.}. iš įvairių miestų siųs 
savo masines delegacijas, kad 
jos primintų kongresmanams 
tai, ko šiandien JAV liaudis 
nori. ■

Vasario mėnesį, tikimasi, 
JAV studentai padarys tą 
patį: siųs Washingtonan savo 
delegacijas, taipgi taikos iš
laikymo reikalu.

Kongresui reikia nuolat ir 
nuolat priminti: Amerikos 
žmonės nori ne slėptuvių, o 
taikaus sugyvenimo — ilga
metės pasaulinės taikos už
tikrinimo.

Mes norime, ir tai atvirai 
sakome:

♦ *

1. Ši Kongreso sesija turė
tų tarti stiprų žodį dėl civili
nių (politinių) teisių ir lais
vių.
> 2. Pravesti įstatymą lai
duojantį seno amžiaus žmo
nėms nemokamą medicininę 
pagalbą.

3. Panaikinti Ne-amerikinį 
komitetą, atsisakant jį finan
suoti.

4. Atmesti pražūtingą Mc- 
Carrano aktą.

Visa tai Kongresas padarys, 
jei JAV žmonės nesnaus, jei 
jie nuolat ir nuolat to reika
laus.

Kun. J. Prunskis džiaugiasi, 
kad popiežius Jonas XXIII 
įšventino vyskupu gimusį 
Grand Rapidse, Michigano 
valstijoje, lietuvių kilmės ku
nigą Charles A. Salatkų.

Kokius nuopelnus Charles 
A. Salatka bažnyčiai atliko, 
kadangi jis buvo įšventintas į 
vyskupus, nežinome. Jis dar 
jaunas, tik 43 meų amžiaus.

Bet vyskupas Salatka vys
kupijos neturės — jis bus tik 
Grand Rapids diecezijos vys
kupo Allen J. Babckock “pa- 
^ločnykas”.
~ O kai dėl jo “lietuvybės”— 

ji labai abejotina. Salatka 
pakrikštytas Kazimieru, “Lie-

Maskva. — 1961 metais 
Tarybų Sąjunga daug pa- 

| siekė industrijoje ir kitose 
gyvenimo srityse. Jos sun
kioji ir lengvoji industrija 
žymiai pralenkė 1960 metų 
gamybą.

i Špižiaus (keto) pagami
no 51,100,000 tonų, plieno— 
71,000,000 tonų. Lyginant 
su JAV gamyba, tai špy- 
žiaus pagaimnta 82 procen
tai JAV gamybos, o plieno

, —78 procentai.
: Naftos gauta 166,000,000 
tonų, o natūralių dujų — 
59,500 milijonai k u b i š k ų 
metrų. Jų gavyba pralen
kė 1960 metus net 42 proc. 
Elektros pagaminta 327,000 
milijonai kilovatvalandžių. 
Sekamais metais jos bus 
daug daugiau pagaminta, 
nes bus paleista elektri
nė Bratske, ant Angaros 
upės, kurios pajėgumas bus 
4,500,000 kilovatvatų. Taip

Hollandai bandė 
nužudyti Sukamą
Jakarta. —Indonezijos pre

zidentas Sukamo pareiškė, 
kad turi neginčijamų įro
dymų, jog bombą metė Hol
land! jos agentai. Bomba 
užmušė 3 žmones ir 28 su
žeidė.

Tai jau ketvirtas hollan- 
dų pasekėjų pasikėsinimas 
ant Sukamo gyvybės. 1957 
metais buvo mesta grana
ta, 1958 m. hollandų šali
ninkai iššovė mortyros 
sviedinį, 1960 metais hol
landų lėktuvas buvo užpuo
lęs lėktuvą, kuriuo Sukamo 
skrido.

Washingtonas. — Trečia
dienį atsidarė JAV 87-ojo 
Kongreso Antrosios sesijos 
posėdžiai. Demokratų par
tija turi didelę daugumą 
narių, kaip Senate, taip ir 
Atstovų bute.

tuvos patrono” vardu, na, o 
vadinasi Čaliu (Charles), Ka
roliu !..

Prunskis gali džiaugtis, bet 
nei lietuvybei neigi lietuviams 
darbo žmonėms abelnai, Ča- 
lio A. Salatkos vyskupu įšven
tinimas jokios naudos neduos!

Čikagos klerikalų laikraščio 
bendradarbis Benys Babraus
kas, “pagerbdamas” mirusįjį 
Juozą Tysliavą, viename mi- 
tingėly paskelbė, “kad Tyslia
va buvo be jokio mokslo bu
vęs...”

Nežinau, kiek Benys Bab
rauskas turi “mokslo”, tačiau, 
bešališkomis akimis: jis tėra 
tik nykštukas, palyginti su 
“nemokytu” Juozu Tysliava.

Na, draugai laisviečiai, rim
tai rūpinkimės “Laisvės” ko
operatyvo akcininkų (šerinin- 
kų) suvažiavimu, įvyksiančių 
Š. m. vasario 4 dieną!

Prašome siųsti suvažiavimui 
pasveikinimus, sumanymus, 
patarimus! Padarykime jį di
delį, visais atžvilgiais sėkmin
gą.

gi paleista darban ir visa 
eilė mažesnių jėgainių. Le
ningrade ir Charkove jau 
gamina turbinas po 300,000 
kilovatų jėgos.

Cheminių reikmenų du 
kartus tiek pagamino, kaip 
jų buvo pagaminta 1955 m. 
1961 m. jų pagaminta $8,- 
400,000,000 vertės.

Bet TSRS vyriausybė ne
pasitenkinus agrikulitūros 
gamybos reikalais. Ukrai
noje grūdų suėmimas gerai 
pavyko, bet sušlubavo Ka
zachų respublika. Bus da
roma viskas, kad 1962 me
tais ir šioje srityje page
rinus reikalus.

Taip pat valdžia daugiau 
pinigų skiria gaminimui 
drabužių, apavų, mėsinio ir 
pieninio maisto, televizorių, 
radijo imtuvų, skalbimo 
mašinų ir kitų kasdieninių 
gyvenimo reikmenų.

Paaugo bedarbių 
skaičius

Washingtonas. — A. J. 
Goldbergas, JAV darbo sek
retorius, pranešė, kad da
bar mūsų šalyje yra 4,091,- 
000 bedarbių, gaunančių 
nedarbo apdraudą. Gruody
je bedarbių padaugėjo 101 
tūkstančiu.

Goldbergas sako, kad šis 
padaugėjimas yra norma
lus, nes kiekvieneriais me
tais žiemą, kai užsidaro lau
kų darbai, bedarbių padau
gėja. Jis mano, kad pa
laipsniui nedarbas mažėja.

UHP vv» -v .• luscia isgąshs, - 
sako kubiečiai

Havana. — JAV valsty
bės departamentas išleido 
pareiškimą, kuriame sako, 
būk Kuba apsiginklavime 
stovi pirmoji po JAV, nes 
praėjusiais metais ji gavo 
iš socialistinių valstybių 
$100,000,000 vertės ginklų.

Kubiečių dienraštis ARe- 
voliucion” rašo: “Kuba tu
ri teisę ginkluotis apsigyni
mui... Bet jeigu ji ir būtų 
gavus už 100 milijonu dole
rių ginklų, tai jie sudarytų 
labai mažą kiekį... JAV 
vyriausybė tą žino, nes ji 
tik vieno lėktuvnešio pasta
tymui išleidžia pinigų ke
turi kartus tiek... JAV ka
pitalistai nusigando ne 
ginklų, bet Kubos liaudies 
vieningumo ir Lotynų žmo
nių jai pritarimo.”

Maskva. — TSRS paliuo- 
savo Belgijos lėktuvą, kuris 
paklydo skrisdamas iš Per
sijos į Turkiją. TSRS ka
ro lėktuvas jį privertė nu
sileisti netoli Groznyji mies
to, 200 mylių TSRS terito
rijoje.

Havana. — Kuba ir TSRS 
pasirašė naują prekybos 
sutartį.

VAJUS PRAILGINTAS IKI SAUSIO 28 D.

KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS.
PUNKTAI

Connecticut valstijos vajininkai ........................ 8164
Brooklyn, N. Y........................................................ 6732
New Jersey valstijos vajininkai ........................ 5190
George Shimaitis, Brockton, Mass..........................4194
Philadelphijos vajininkai ................................... 3664
K. Kasulis, Worcester, Mass................................. 2574
Great Neck, N. Y................................................... 2092
A. žemaitis, Baltimore, Md................................... 2077
Lawrence-Lowell, Mass. ...........................  1968
So. Boston, Mass..............................  1772

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

Rochester, N. Y........................ 1632
Los Angeles., Calif.................... 1488
Pittsburgh© vajininkai ............ 1428
LLD 20 kp.-Mot. Skyr.

Binghamton, N.fY............ 1412
Plymouth—Wilkes-Bąrre, Pa. 1232 
M. Uždavinis, Norwood, Mass. 1136 
Miami, Fla. ’.........   1044
J. Žebrys, Cleveland, Ohio ........ 760
L. Tilvikas. Eastoh, Pa.............. 638
Scranton, Pa................................ 612
Ursula Paich, Bridgeville, Pa. .. 576

Brooklynui su nauja prenumerata ir atnaujinimais 
pasidarbavo Senas Juozas ir kiti bendradarbiai.

F. Šimkienėj Arlington, N. J., prisiuntė naują pre-
(Tąsa 5-tame puslapyje)
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Ką &ako "Izvestija" 
Berlyno reikalais

Maskva, — Naujųjų me
tų proga buvo daromi lin
kėjimai ir politiniai pareiš
kimai. JAV valstybės sek
retorius Dean Ruskas svei
kino vakarinio Berlyno gy
ventojus ir sakė, kad JAV, 
“nepaisant kainos, visomis 
jėgomis gins vakarinį Ber
lynu.”

Tarybų Sąjungos valdžios 
organas “Izvestija” rašo, 
kad toks pareiškimas tada, 
kai eina tarp TSRS ir JAV 
diplomatų pasitarimai sure
guliavimui vakarinio Ber
lyno reikalų, buvo ne vie
toje. Dienraštis, tarp kit
ko, rašo:

“Lai Vakaruose nelaukia, 
kad Tarybų Sąjunga atsi
sėstų prie stalo tam, idant 
ir ant toliau vakarinį Ber\ 
lyną palikus Anglijos, Pran
cūzijos ir Jungtinių Valsti
jų okupacijoje... Kas to lau
kia, tai bus jiems geriau, 
jeigu jie atsisakys nuo to
kio stebuklo...

Tarybų Sąjunga nesikėsi
no ir nesikėsina prieš Va
karus. Ji nori padaryti taiką 
su Vokietiojmisir sunorma- 
lizuoti vakarinio B e r 1 y - 
no reikalus . . . Kiekvienam 
yra aišku, kad po užbaigi
mo Antrojo pasaulinio ka
ro jau prabėgo 16 metų ir 
labai laikas likviduoti karo 
palikimą...”

Iš Londono ateina žinių, 
kad Anglijos vyriausybė 
siekia greitesnio pasitarimo 
vakarinio Berlyno reika
lais.

Walteris Ulbrechtas, Ry
tų Vokietijos vadas, kalbė
damas su Columbia Broad
casting Systemos atstovu,

Chicagos vajininkai ................ 576
A. Navickas, Haverhill, Mass. 432 
V. Taraškienė,

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. Valinčius, Pittston, Pa........ 70
C. K. Urban, Hudson; Mass...... 36

sakė, kad Vokiečių Demo
kratinė Respublika ne tik 
nesusilpnins sienos Berlyne, 
bet paims į savo rankas 
Vakarų valstybių susisieki
mą per jos 110 mylių te
ritoriją.

Vokiečių dienraštis “Neues 
Deutschland” kaltino JAV 
generolus A. E. Watsoną ir 
Lucius Clay, kad jie “Ber
lyne užsiima neprotingu el
gesiu, kuris turėtų privers
ti JAV vyriausybę susirū
pinti.”

Maskvoje diplomatai nu
mato, kad vėl greitai įvyks 
pasitarimas tarp JAV am
basadoriaus ir TSRS užsie
nio ministro, kuris gal iš
sklaidys tirštą atmosferą 
vakarinio Berlyno klausi
mu.

ŠALČIAI IR SNIEGO 
AUDROS

Chicago. — Pirmos sau
sio savaitės pabaigoje buvo 
dideli šalčiai ir siautė snie
go audros nuo Texas iki 
Kanados. Tik per vieną 
dieną kai kuriose valstijo
se iškrito 40 colių' sniego. 
Butte, Mont., šaltis buvo 
41 laipsniu žemiau nulio. 
Daug žmonių nukentėjo, 
yra ir žuvusių.

Geneva. — šaukia į Ge- 
nevą visų trijų frakcijų La
oso vadus.

Praga.—Sulaukęs 76 me
tų amžiaus mirė vyskupas 
Mikai Buzalka.

Manila. — Susikūlė JAV 
laivyno lėktuvas ir žuvo 4 
lakūnai.

Washįngtonas. — Dauge
lyje pasaulio šalių yra di
delė žmonėms maisto prob
lema, nes ten ar dėl žemes 
netinkamumo, ar dėl atsili
kusių gamybos būdų, ar dėl 
kitokių priežasčių — nepa
kankamai maisto pagami
nama.

Kita padėtis yra Jungti
nėse Valstijose, kurios turi 
didžiausius plotus derlingos 
žemės, patyrusius farmų 
darbininkus, pakan karnai 
mašinerijos ir išvystytą 
transportą.

Mūsų šalis turi savų 
maisto gaminimo problemų, 
kurias atžymi Orville L. 
Freemanas, JAV agrikultū
ros sekretorius, ir James 
Patton, Farmers Union pre
zidentas. Jungtinėse Vals
tijose didžiausia problema, 
tai kainos ant farmerių ga
minių : f armeriai gauna ma
žai mokėti, o tų reikmenų

Italija vis turi 
savą problemą

Roma. — Gyventojų su
rašinėjimas įvyko praėjusio 
spalio mėnesį. Italija da
bar turi 50,464,000 gyven
tojų ir 37,4.00,000 kambarių. 
Reiškia, gyvenamųjų namų 
klausimas išspręstas.

Bet Italijoje vis dar yra 
nedirbančių žmonių. Ne
darbo problema gali padi
dėti, nes gyvenamų namų 
statybos darbai sustos. 1961 
metais buvo pastatyta na
mų, kurie turi 9,596,000 
kambarių.

Paaugo T. Sąjungos 
Deimantą gavyba

Maskva. — Dienraštis 
“Pravda” plačiai rašė apie 
Tarybų Sąjungos deimantų 
gavybą. Deimantų kasyk
los randasi šiauriniame Si
bire. Ten, kur seniau buvo 
mažas kaimelis, vadinamas 
“Mirnyji,” tai dabar jau 
yra 20,000 gyventojų mo-j 
dernus miestelis.

Dauguma jo gyventojų 
dirba prie deimantų gavi
mo. Yra įrengta modernus 
fabrikas jų atskyrimui nuo 
uolėnų ir apdirbimui.

1960 m. TSRS išvežė dei
mantų ir į kitas šalis, vien 
į Angliją, buvo išvežta už 
$3,400,000 vertės.

Washingtonas.—Su 1961 
metų pabaiga federaliniuo- 
se kalėjimuose buvo 23,7l90 
kalinių.

Lisabonas.— Portugalijos 
imperialistai sako, kad jie 
Angoloje užmušė 34 sukilė
lius. į

Albany, N. Y.-JNew Yor- 
ko gubernatorius Rockefel- 
leris reikalauja valstijai 
$2,395,000,000 biudžeto, tai 
yra 54 milijonų dolerių dau
giau negu buvo 1961 m. 

naudotojai — miestų gy
ventojai — turi aukštomis 
kainomis maisto reikmenis 
pirktis. Reguliavimui kai
nų kišasi JAV vyriausybė: 
vienur ji teikia farmeriams 
kreditų, kur prastesnė že
mė, kitur primoka ūkinin
kams, kad jie nesėtų tų ar 
kitų javų, idant jų gamy
ba toli nepralenktų reikala
vimo.

Mūsų šalyje daugiausia 
yra pagaminama kukurūzų. 
195(9' metais jų buvo suim
ta 4,361,170,000 bušelių, o 
kviečių — 1,128,150,000 bu
šelių. 1960 metais buvo su
imta beveik tiek pat. 1961 
metais kukurūzų, kviečių, 
rugių ir kitų javų buvo su
imta žymiai daugiau kaip 
1960 metais.

Washingtonas. — 1962 m. 
JAV pirks iš Guatemalos 
315,900 tonų cukraus.

Havanoje įvyks 
konferencija

Mexico City. — Lazaro 
Cardenas, buvęs Meksikos 
prezidentas, ir kiti Lotynų 
Amerikos liaudies vadai 
šaukia konferenciją Hava
noje. Ji atsidarys sausio 
22 d., tai yra, kartu su A- 
merikos valstybių sąjungos 
užsienio ministrų konferen
cija.

Ministrų konf er e n c i j a 
įvyks Urugvajuje. Jau da
bar JAV planuojama imtis 
žingsnių prieš “komunisti
nę Kubą.” Suprantama, kad 
Havanoje liaudies konfe
rencija išstos prieš kišimą
si į kitų šalių reikalus.

Vėliausios žinios
Maskva. — Belgų lėktuvo 

keleiviai pilnai pasitenkinę 
TSRS pasielgimu. Sako, kad 
belgų lėktuvas paklydo su
gedus kompasui.

Haga, Hollandija.—Susi
kūlė du keleiviniai trauki
niai. Nelaimėje 87 žmonės 
buvo užmušti ir virš 200 
sužeist.

Lima, Peru. — Nuvirto 
ledų kalnas į miestelį, ku
riame gyveno apie 3,000 
žmonių.

Varšuva. — čionai išsi
plėtė influenzos epidemija 
—serga apie 80,000 žmonių.

Bonna. — Anglijos prem
jeras Macmillanas tarėsi su 
Vakarų Vokietijos kancle
riu Adenaueriu. Sakoma, 
kad jie suderino savo tak
tiką vakarinio Berlyno rei
kalais.

Valmeyer, Ill.—Šiame pa
viete jau yra 2,500 žmonių, 
sergančių influenza.

Alžyras. — Į Orano mies
tą francūzai sutraukė savo 
armijos 20,000 vyrų.
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Rūstus, liet sveikus priminimas
P/VSIRODO, kad eina platūs slapti pasitarimai tarp 

abiejų Amerikų valstybių del busimosios užsienio reika
lų ministrų konferencijos, kuri įvyks Urugvajuje sausio 
22 dieną. Sakoma, kad kol kas bendros kalbos, ką da
ryti su Kuba, nesurandama. Jungtinės Valstijos ir visa 
eile mažų Lotynų Amerikos valstybėlių norinčios nu
tarti tuoj sutraukyti visus ryšius su revoliucine Kuba 
ir paskelbti jai visuotinį politinį, kultūrinį ir ekonominį 
boikotą. Tik taip, girdi, būtų nuversta Kubos vyriau
sybė su Fidel Kastro priešakyje. Bet Brazilija, Meksi
ka ir dar viena kita šalis nesutinkančios taip toli eiti. 
Jos nematančios tokio baisaus pavojaus iš revoliucinės 
Kubos pusės.

Ryšium su visu šiuo reikalu vertas plačiausio dė
mesio “N. Y. Times” (sausio 7 d.) tilpęs niujorkiečio 
Winthrop Parkhurst laiškas. Jis visiems amerikiečiams 
primena tokius dalykus, apie kuriuos reikėtų rimtai pa
galvoti. Jis pagrįstai teigia, kad mūsų vyriausybės at- 
sinešimas linkui Kubos neturi jokio pateisinimo. Jis pa
rodo, kad pernai mūsų vyriausybės sugalvotas ir pa
ruoštas ginkluotas užpuolimas ant Kubos prasižengė 
prieš visokius įstatymus. Mes esame prasikaltę, sunkiai 
nusidėję.

Savo išvadą Mr. Parkhurst paremia Amerikinių 
Valstybių Organizacijos čarterio 15-tu punktu, kuris 
buvo visų valstybių priimtas ir pasirašytas 1948 me
tais. Na, o kaip tik tos pačios organizacijos užsienio 
reikalų ministrai laikys konferenciją ir svarstys, kaip 
nubausti Kubą. Už ką? Juk ji buvo užpulta. Juk ji 
užpuolė Jungtinės Valstijos. Juk Jungtinės Valstijos, 
girdi, sulaužė organizacijos čarterį!

Mr. Parkhurst pateikia tą čarterio punktą ištisai. 
Jame aiškiai pasakyta, kad griežčiausiai yra draudžia
ma bile valstybei prieš bile valstybę tiesioginiai ar ne
tiesioginiai ruošti, organizuoti, remti bet kokį ginkluotą 
įsiveržimą. Griežčiausiai draudžiama bilė valstybei kiš
tis į bile valstybės vidinius reikalus. O ką daro, mūsų 
vyriausybė? Visi mato, kokios intrigos vedamos: Ku
boje prieš vyriausybę. ,

Mr., Parkhurst eina dar toliau ir įrodo, , kad tuo 
ginkluotu žygiu prieš Kubą mūsų vyriausybe sulaužė 
pačių Jungtinių Valstijų Kodeksą (Title 18, Section 
960), pagal kurį skiriama sunki bausmė bet kam, kas 
Jungtinėse Valstijose sąmoningai organizuotų arba pa
dėtų finansiniai ar kitaip organizuoti bet kokį žygį 
prieš šalį bei valstybę, su kuria Jungtinės Valstijos 
nekariauja. Vadinasi, mūsų vyriausybė su užpuolimu 
ant Kubos sulaužė ir mūsų šalies įstatymus.

Gerai, kad Mr. Parkhurst tuos daylkus atidengė ko
mercinės spaudos skaitytojams. Ne vienas jų gal rim
čiau pagalvos apie priešš Kubą vedamą įkaitusią pro- 

. pagandą.
Mažytė Kuba nesudaro niekam jokio pavojaus. Ją 

reikia palikti ramybėje.

| KAS KĄ RAŠO IR SAKO |
J u I . ' /L ......— -*

SAVAITRAŠČIO “THE valstijų valdovus, kurie, buki įdėk jie j teplūsta ir šmeiži-
W0RKER” VAJUS daug padarę praplėtimui ku nevadini M. McCone, bet

ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS

Pažangauš' anglų kalba 
savaitraščio “The Worker” 
redaktoriai- ir admi'nistra^ ■ 
cija nutarė-' pravest- platų 
laikraščio vajų. Kaip ir pa
prastai panašiuose vajuose, 
tikslas yra gauti naujų 
skaitytojų, atnaujinti išsi
baigusias prenumeratas , ir 
aukomis ' laikraštį sustip
rinti. Per vajų būsią sie
kiama sukelti $120,000 
fondą. Daugiausia paramos 
tikimasi iš Niujorko pažan
giųjų žmonių, nes čia “The 
Worker” turi daugiausia 
skaitytojų.

Reikia žinoti, kad tokio 
didžiulio savaitraščio išlei
dimas labai brangiai kaš
tuoja. Administracija sa
ko, kad per metus išleidimo 
kaštai pasiekia $240,000. 
Iš prenumeratų tik pusė iš
laidų tepašidengia. Kitą 
pusę tenka sukelti aukomis.

Ko tikimasi iš Kongreso sesijos?
TREČIADIENĮ šalies sostinėje prasidėjo 87-ojo Kon

greso 2-oji sesija. Daug vilčių į ją dedama. Daug iš jos 
tikimasi. Prezidentas Kenedis ruošiasi su savo pasiūly
mais. Jis jau turėjo pasitarimus su abiejų kapitalistinių 
partijų vadais. Išdėstė jiems savo pageidavimus.

„ •.. Aišku, kad tik sesijos eigoje pilnai išryškės vyriau- 
...sybės norai ir tų partijų orientacija į juos. Tačiau kai 

kas jau yra žinoma. Jau žinoma, pavyzdžiui, jog pre- 
. zidentas Kenedis nori, kad Kongresas leistų jam labai 

.pumušti muitus. Girdi, tai reikalinga Amerikos pre
kybos su Europa pakėlimui. Jis taipgi, sakoma, labai 

,.:norėtų, kad šitoje sesijoje Kongresas užgintų jo pa
siūlymą įvesti prie socialinės apsaugos senyvo amžiaus 
amerikiečiams nemokamo medicininio aptarnavimo sis- 

-temą.
Kaip įvairių kongresmanų pozicijos nusistatys tais 

ir kitais klausimais? Jau kai kas aišku. Jau aišku, 
pavyzdžiui, kad jau viešai yra organizuojamas visų 
reakcinių jėgų iš abiejų kapitalistinių partijų bendras 

• frontas prieš visus sumanymus, kurie turi socialinės 
’ reikšmės. Ypač reakcionieriai kaustosi kovai prieš 
" įvedimą nemokamai gydymo pagalbos seniems žmo- 
’ nėms, pirmoje vietoje pensininkams. Vadinasi, kaip 

praeitoje sesijoje, kaip visose kitose sesijose, taip šioje 
respublikonai ir demokratai iš pietinių valstijų veiks

GERAS PASIŪLYMAS 
KONGRESUI

Naujųjų Metų proga gru
pė įžymių amerikiečių pa
siuntė prezidentui Kene
džiui laišką su rimtu pri
minimu ir paraginimu. 
Keletas desėtkų laišką pa- 
sirašusių veikėjų ragina 
Kenedį susirūpinti ateinan
čioje Kongreso sesijoje at
šaukimu McCarran įstaty
mo. Tai įstatymas, jie sako, 
kurio negalima suderinti su 
šalies Konstitucija ir žmo
nių demokratinėmis teisė
mis. Laiške raginamas ir 
Kongresas pačiomis sesijoj 
pirmosiomis dienomis svars
tyti • McCarrąn įstatymo .at*‘ 
šaukimo reikalą: ■■'.</ .•

■ , Šios piliečių grupės pasiū
lymas yra remtinas visų 
Amerikos žmonių. Reikia, 
kad pats prezidentas tuo 
susirūpintų. Jo pasidarba
vimas paakstintų Kongreso 
narius imtis įstatymo at
šaukimui žygių.

Reikia atsiminti, kad kai 
McCarran aktas buvo pri
imtas, prezidentas Truma- 
nas jį vetavo, tai yra jo ne
pasirašė. Aktas tapo įsta
tymu be prezidento pasira
šymo, įvestas gyveriiman 
reakcininkų užsispyrimu 
šalies Kongrese. Dabar lai
kas, kad prezidentas Kene
dis pasidarbuotų jo atšau
kimui. Prezidentas turėtų 
išgirsti balsą minėtų veikė
ju-

KRITIKUOJA 
VALSTYBES 
PROKURORĄ KENEDĮ

“The Worker” (sausio 7 
d.) vedamajame smarkiai 
kritikuoja Valstybės proku
rorą Robert Kenedį, prezi
dento John Kenedžio brolį. 
Mat, pabaigoje metų pro
kuroras pateikė visam kra
štui savo raportą apie civi
linių laisvių padėtį 1961 
metais. Tame raporte Mr. 
Kenedis labai pasigyrė. Gir
di, praėjusiais metais labai 
daug buvo laimėta toje mū
sų šalies gyvenimo dirvoje. 
Ypač jis pagyrė pietinių 

išvien. Jie nepraleis, jei tik pajėgs, jokio sumanymo dėl 
liaudies gerovės. Tai aišku.

Ar šioje sesijoje sudarys daugumą tie kongresma- 
-aai, kurie vienais ar kitais sumetimais norėtų suteikti 
"žmonėms tam tikrų nuolaidų? Greitoje ateityje pa- 
.. matysime.

Beje, prezidentas Kenedis jau padarė nepateisina
mą reakcionieriams nuolaidą, nebesiūlydamas šiai se-

- sijai civilinių teisių gynimo biliaus. Tai nusileidimas, 
kuriuo, matyt, prezidentas tikisi arb.a tikėjosi laimėti 
pietinių valstijų diksikratus savo kitiems sumanymams.

- Pasiteisinimas, kurį davė Amerikai prezidento brolis
- generalinis- prokuroras Robert Kenedis, neišlaiko, krL

tikos. Kaip žinia, prokuroras aiškino, kad naujo civi
linėms teisėms ginti įstatymo nebereikia, nes, girdi, 
vyriausybė savais patvarkymais “labai gražiai aprūpina • 
civilinių teisių reikalus.” .’O matome, kaip aprūpina: 
pilni pietinių valstijų kalėjimai žmonių, kurie išdrįso 
tomis civilinėmis teisėmis naudotis.

Tai šitaip dalykai atrodo sesijos pradžioje. Jau 
■ dabar galima sakyti, kad iš jos kažin kokių laimėjimų 
Amrikos darbo žmonėms netenka tikėtis, nebent tie 
žmonės, ypač organizuoti darbininkai, didžiosios indust
rinės unijos ir visa Darbo Federacija JĮšsijudins reika
lauti, kad jie, darbo žmonės, nebūtų pamiršti. Tai turė- 

, ■. tų. būtj .daroma be jokių delsimo.

civilinių laisvių.
Šis savaitraštis Kene

džio visą. raportą pavadina 
“neteisingu dokumentu”. 
Juk ypač pietinėse valstijo
se 1961 metais buvo pra
vestas plačiausias teroras 
prįeš negrus ir baltuosius, 
kurie kovojo prieš rasinę 
diskriminaciją. Dar ir šian
dien juk pietinių valsti
jų kalėjimai užkimšti kovo
tojais už civilines laisves. 
Jau jeigu pietinių valstijų 
valdovai atkakliai priešinosi 
negrų teisėms, tai ypač pra
ėjusiais metais atkakliai jie 
joms priešinosi.

Kokiais sumetimais Val
stybės prokuroras šitaip 
aukštyn kojomis tiesą ir 
faktus pastatė? Atsakymas 
aiškus: jis norėjo Amerikos 
žmonėms ir pasauliui pasi
girti, kad jo vadovaujamas 
Justicijos departamentas at
liko savo pareigas ir stovėjo 
civilinių laisvių sargyboje. 
Gaila, bet visi matote, kad 
jis ir Justicijos departamen
tas nepadarė visko, ką ga
lėjo ir turėjo padaryti ap
gynimui negrų civilinių 
laisvių. Nereikėjo girtis.

MŪSŲ MENŠEVIKAMS 
PASIDARĖ KARŠTA

• . J ‘

Aną dįeną “Laisvėje” 
mes, pasiremdami rimtais, 
autentiškais- šaltiniais, pa
rodėme, kad pasaulinį so
cialistų judėjimą jau per 
visus paskutinius dešimt 
metų finansuoja Jungtinių 
Valstijų Centime Žvalgybos 
Agentūra: /Už tai ant mū- 

ksų baiši&i^ užsirūstino So* 
Bostono mbn&evikų -' laikraš
čio redaktoriai. Ir plūsta 
jie mus kaip'patrakę. Tik 
paklausykite:

...tik ‘Laisves’ nedakepę 
redaktoriai gali rimtai im
ti pletkus, kad Amerikos 
ČIA, taigi Vyriausybės 
įstaiga, remia Europos so
cialistus. ■

“Be to, remia kaip? Na
gi, organizuoja socialistų 
internacionalo konferenci
jas! 1

“Tokias nesąmones gali 
kalbėti tik visiški neišma
nėliai arba šmeižikai...” 
(“K.”, sausio 3 d.).

Betsi mes pateikėme in
formacijos šaltinius. Mes 
parodėme, kąd taip praneša 
net du Philadelphijos laik
raščio kolumnistai Robert 
S. Allen ir Paul §cott. Jie
du gi\ sako, kad taip pa
saulį infonpuoja ne koks 
nors “neišpianėlis”, kaip 
sako “Keleivis”, o nau
joji Centrinės Ž valgy gos 
Agentūros , galva, būtent 
Mr. McCone, tik sugrįžęs 
iš Europos,, ir susipažinęs 
su ten Centrinės žvalgybos 
Agentūros veikla per pas
kutinius dešimt metų! Ne
jaugi apie Centrinės Žval
gybos Agentūros veiklą 
daugiau ir geriau žino “Ke
leivio” redaktoriai, negu 
prezidento Kenedžio paskir
tasis tos šjaptos žvalgybos 
direktorius ir vadovas? Ko- 

“Laisvės” redaktorius? Kur 
gi tų “Keleivio” redaktorių 
protas? Kokiais gi mulkiais 
jie laiko savo skaitytojus!

Bet dar įdomiau tas, tai 
kad mus išplūdę, neišmanė
liais ir šmeižikais paskelbę 
už paskelbimą to, ką apie 
finansavimą socialistų są
jūdį sako kolumnistai Scott 
ir Allen ir Centrinės Žval
gybos Agentūros direkto
rius McCone, jie patys fak- 
tinai pripažįsta, kad taip iš 
tikrųjų yra. Tik pasiklau
sykite :

“Tuo tarpu klausimas dėl 
Amerikos vyriausybės pa
žiūrų į socialistus yra rim
tas ir naujoji Amerikos vy
riausybė siūlo ir net reika
lauja, kad P. Amerikos ša
lys, kurios gauna Amerikos 
paramą, vykintų įvairias 
socialines reformas. Aišku, 
kad tokias reformas gali 
vykinti tik tų reformų šali
ninkai, pirmon galvon soci
alistai.”

Vadinasi, Amerikos vy
riausybė suranda, kad jos 
siūlomas reformas Lotynų 
Amerikoje ir, aišku, visa
me pasaulyje, gali gražiau
siai pravesti ponai sociails- 
tai — tokie, kaip mūsiškiai 
iš “Naujienų” ir “Kelei
vio”. Jeigu taip, tai kodėl 
ji jų negali finansuoti?

Bet, žinoma, tik paskuti
nis neišmanėlis gali tikėti, 
kad Amerikos Centrinė 
Žvalgybos Agentūra remia 
ir finansuoja socialistus 
tais sumetimais, jog jie ge
riausiai gali pravesti pre
zidento Kenedžio suplanuo
tas reformas. Tik sąmonin
gas apgaudinėtojas gali to
kią nesąmonę įkalbinėti sa
vo skaitytojams.

Tos nesąmonės išblašky
mui užtenka vieno trumpo 
priminimo: Mr. McCone 
teigia, kad socialistus Cen
trinė Žvalgybos Agentū
ra finansavo per paskuti
nius dešimt metų, tai yra 
per devynerius metus dar 
prieš Kenedžio administra
ciją. Tik dabar McCone 
sako, gal reikėsią pagalvoti, 
ar toks socialistų finansa
vimas mums apsimoka! Po
nai socialistai, matyt, labai 
išsigandę, nes gali netekti 
svarbios paramos. Nejaugi 
ir “Keleivio” redaktoriai to 

i prisibijo?
Klausimas, kodėl Ameri

kos Centrinė Žvalg. Agentū
ra finansuoja socialistų ju
dėjimą? Ar tam, kad jie 
padėtų mūsų vyriausybės 
“reformas” pravesti?

Ne! Finansuoja juos to
dėl, kad jie jau seniai tapo 
aršiausiais darbininkų gre
tų skaldytojais, darbininkų 
vienybės ardytojas. Jokių 
kitokių sumetimų Žvalgy
bos Agentūra neturi.

JUNGTINIŲ TAUTŲ 
SEKRETORIATAS

Jungtinės Tautos. >— U 
Thantas, J. T. generalinis 

j sekretorius, paskyrė savo 
pavaduotojus. Nuo pirmiau 

i buvo trys: R. J. Bunche, 
; nuo JAV; Juriji Arkadeje- 
• vas — TSRS; C. V. Nara- 
į simhan — Indijos. Prie jų 
i prisijungė dar: G. Loufti— 
i Egipto, Juži Nosek — Če
koslovakijos, K. J. Amach-

■ ree — Nigerijos.

Jakarta. — Indonezijos 
užsienio reikalų ministras 
pareiškė, kad Vakarų 
Naujoji Gvinėja yra Indo- 
.nezijoą.dajjg. ......  ,

Darbdviai laimi, 
darbininkai nukenčia

Kai pas darbininkus nė
ra vienybės, kai jie yra iš
skirstyti į daugelį unijų, 
fabrikantai iš to daug pa
sinaudoja, o darbininkams 
tenka panešti nuostolius.

Pavyzdžiui galima paimti 
American Can kompanija. 
Toji kompanija išsišakojusi 
po visą šalį, turi 48 dirbtu
ves. Už pirmus pereitų me
tų devynius mėnesius pa
darė pelno virš 36 milijo
nus dolerių, atėmus taksus. 
Palyginus su tuo pačiu pe
riodu 1960 metų, ji padarė 
pelno šešiais milijonais do
lerių daugiau.

Tai ko jai trūksta? Pel
no, rodos, padaro pakanka
mai, kad .'■•alėtų ir darbi
ninkams kiek nors pridėti 
ir jų sąlygas pagerinti. Bet 
to iš fabrikantų juk geruo
ju negausi. Tenka už kiek
vieną centą kovoti.

Viena tos kompanijos 
dirbtuvė, esanti Geneva, N. 
Y., pranešė savo darbinin
kams tai, kad jinai pasiruo
šusi 1962 metais ne tik ne
pakelti algų, bet 37 centus 
i valanda numušti. Dirbtu
vės viršininkai pareiškė: 
jeigu darbininkai nesutiks 
su tuo kompanijos pasiūly
mu, tai dirbtuvė būsianti 
uždaryta ir visi darbininkai 
paliksią be darbo. O kur 
jiems nedideliame mieste 
be darbo dėtis? Kaip su jų 
užpirktais nameliais? Kaip 
šeimas teks tada išmaitinti? 
Juk tokiame mieste tiesiog 
negalima .kito darbo susi
rasti.

Jų unijos, International 
Association of Mąchinists, 
vadai jau linkę derėtis su, 
kompanija dėl algų nuųiuši- 
mo. Tai žalngas: unijos va
dų palinkimas gęruoju pa
siduoti kompanijos pasinio-: 
jimui. Jeigu šios dirbtuvės 
darbininkų algas pasiseks 
nukapoti, kas tada gali at
sitikti su kitomis 47 dirb
tuvėmis, ar ir kitų dirbtu
vių darbininkų algos nebus 
nukapotos?

Blogiausia, kad visų 48 
dirbtuvių darbininkai yra 
išskirstyti į. virš tuziną uni
jų ir kiekviena dirbtuvė tu
ri skirtingus su darbinin
kais kontraktus. 48 dirbtu
vės — 48 kontraktai, ne
paisant to, kad visos dirb
tuvės yra vienos American 
Can kompanijos. Jeigu visi 
48 dirbtuvių darbininkai 
priklausytų prie vienos uni
jos, su kuria kompanija bū
tų priversta vieną kontrak
tą pasirašyti, darbininkų 
reikalai būtų šimteriopai 
apsaugoti. Kodėl gi unijos 
toleruoja tokią anarchiją?

Knyga apie hitlerininkų 
grįžimą

Rašytojas T. H. Tetens 
parašė 257 puslapių knygą, 
pavadintą “The New Ger
many and the Old Nazis”.

Net ir komercinė spauda 
pripažįsta, kad ši knyga 
yra labai svarbi, nes jinai 
faktiškai ir dokumentaliai 
parodo, kaip hitlerininkai 
sėkmingai grįžta Vakarų 
Vokietijon ir kaip ten jie 
entuziastingai pasitinkami 
ir priimami.

Knygos autorius Tetens 
rašo, kad “senieji naciai” 
okupuoja visą Vakarų Vo
kietijos politinį, juridinį, 
mokslinį ir ekonominį gy
venimą”. Senieji hitlerinin
kai dabar dominuoja “nau
jojoje Vokietijoje” kiekvie
ną gyvenimo sritį. Kari
niai kriminalistai, išėję iš 
2 p.-Laisvė (^ibęrty) - PenM., „gausio (,Jan.) 12, 1962

kalėjimų, “priimami kaip 
didvyriai ir jiems suteikia* 
mos geros municipalinės,
valstijinės ir federalinės 
valdžios vietos”. Antisemi
tizmą jie tuojau skleidžia, 
žydus niekina, žemina.

Premjeras Konradas Ade- 
naueris, žinoma, netoli nuo 
hitlerininkų kritęs. Jis 
skaito nacius “savais žmo
nėmis”, smarkiausiais prieš 
komunizmą kovotojais. Ai
šku, ši knyga Adenaueriui 
nepakenčiama ir neleistina 
Vakarų Vokietijoje • platin
ti. Bet ką gali pasakyti 
apie tai mūsų prezidentas 
Kenedis? Ką gali pasakyti 
amerikiečiai, iš kurių tak
sais iškolektuoti bilijonai 
pagelbėjo Vakarų Vokieti* 
joje gražinti senąjį hitleriz- 
mą naujose formose? y

Indėnų gyvenimas 
nepavydėtinas

Indėnų reikalų biuras tei
gia, kad Jungtinėse Valsti
jose indėnų gyventojų skai
čius laipsniškai, nors labai 
lėtai, didėja.

1492 metais, kai buvo aL> 
rasta Amerika, kaip istori
kai apskaičiuoja, gyveno 
dabartinėje Jungtinių Val
stijų teritorijoje apie 850,- 
000 indėnų. Baltieji iš Eu
ropos atvykėliai daug jų iš
naikino, taipgi su “civiliza
cija” atneštos visokios ligos 
ir nepakenčiamos gyvenimo 
sąlygos sumažino jų skaičių 
iki 250,000. Bet 1960 me
tuose gyventojų surašinėji
mas rodo, kad Jungtinėse 
Valstijose randasi 509,147 
indėnai. Tai parodo, kad 
pastaraisiais metais indėnų 
skaičius didėja.; i • i

Pasirodo betgi; kad- per 
45(kmetų indėnų skaičius 
nei kiek nepakilo, bet dar 
340,000 sumažėjo. :O kitų 
gyventojų skaičius per1 tą 
patį laiką pasiekė net 185^ 
milijonus. Matote, koks tai 
didžiulis skirtumas.

Pelningas plaukų kirpėjo 
amatas

Filmų sostinėje Hollywoo- 
de Jay Sebrin turi trijų 
sėdynių plaukų kirpyklą. 
Bet ji yra pelningiausia 
kirpykla visoje Amerikoje, 
nes savininkas j metus pa
sidaro apie $50,000.

Kaip jis tokioje mažoje 
įstaigoje tokią krūvą pinigų 
pasidaro?

Jis už plaukų nukirpimą 
ima $15, taipgi gauna ne
mažai “tipsų”. O jo kli- 
jentai—ne paprasti žmonės, 
bet Hollywoodo filmų žvaig
ždės. Be to, jis pakviečia
mas ir į kitus miestus. Vie
nas aliejaus magnatas jaA 
sumokėjo už "apkirpimą net 
$500. ,. ;

Sunku rasti tokių kirpė
jų, kurie susilygintų su Jay 
Sebrinu. Didžiulė daugu
ma barberių labai pasiten
kintų, jei jie galėtų nors 
$5,000 į metus uždirbti. 
Taigi, pelningas gal tik. vie
no kito plaukų kirpėjo ama
tas.

J. G.

Įsteigta duonos prekyba
KAUNAS.— Kauno mie

sto gyventojai dažnai būda
vo pasipiktinę bloga duonos- 
pyrago ir jų gaminių pre
kyba.

Siekiant pagerinti šių ga
minių kokybę ir geriau or
ganizuoti prekybą, Kaune 
Įsteigta duonos prekyba, 
kurios direktoriumi paskir
tas A. Gelažius. Reikia ti
kėtis, kad dabar padėtis pa
gerės.



Bevardis

Dar iš Panamos apie įvairų jos žmonių gyvenimą
Aš ir vėl Panamoje, tai 

Centrinės Amerikos mažo
ji šalelė, netoli ekvatoriaus.

Praėjusiais metais daug 
rašiau apie tą šalelę ir, ro
dos, jau nebeliko kas dau
giau apie ją rašyti. Bet jei 
žmogus turi atviras akis ir 
mintį, tai visuomet pama
tai gyvenime ką naujo ir 
įdomaus.

Šiandien spalio 29-ta. Pas 
jus, aplink N e w Y o r k ą, 
gamta apsirengė auksiniu 
apsiaustu prieš ėjimą į žie
mos poilsi. Rudeninė saulu
tė rieda pietiniu horizontu, 
meiliai šypsodamasi. Aukso 
spalvos lapai krenta deng
dami žemės maitintojos 
krūtinę, kad apsaugojus ją 
nuo žiemos šalčių. Miškai, 
įvairiaspalviuose rūb u o s e 
laukia pamotės žiemos, iki 
juos šiaurės vėtros nurengs. 
Čia, Panamoje, to gamtos 
grožio nėra. Čia tik du se- > 
zonai — žiema ir vasara. 
Žiema nuo birželio iki gruo
džio — karšta ir šut- 
ri, vasara nuo gruodžio iki 
birželio — karšta ir sausa. 
Žalumynų, nors ir apskritus 
metus žaliuojančių, veidai 
apsiblausę, rūbai aptręšę ir 
neturi sezoninio įvairumo.

Na, tai ką gi veikti šį 
spalio sekmadienį? Skaitau 
Jacko Londono pasakaitę 
“Odyssey of the North.” 
Jis parodo gyvenimą pliką 
— tokį, koks jis tikrovėje 
yra. Alaskos tyrynuose he
rojus Haass, kurio tėvai ar 
seneliai buvo balti, su i n dė
jęs. Herojina U n g u , ku
rią jis įsimyli, irgi balta
odžių tėve iš salos Akatan 
dukra, dabar indėnaitė. Ha
ass veda Ungą. Baltas jū
reivis pagrobia Ungą nuo 
Haasso. Haassas jos ieško 
po visą platų pasaulį, ir 
taip toliau...

Skaitykit Jacką Londoną. 
Jis realaus gyvenimo veid
rodis, amžinai žėrintis.

Skaitymas — geras daly
kas, bet reikia akis daboti. 
Aš pasiimu kamerą ir juos
tą filmų. Traukiu i vidur- 
miestį nufilmuoti Panamos 
tautinę lioteriją. Lygiai 11 
vai. kiekvieną sekmadieni 
panarni ečiai susirenka į 
aikšte prie centrinės gatvės, 
netoli Šv. Onos parkučio, 
bandyti savo laimikį

Toie aikštelėje pakelta 
estrada, lyg altorius po bal
dakimu. Ten sunsirenka 
Loterijos viršininkai, kurie 
per savaitę yra išpardavę 
šimtų tūkstančiu vertės bi
lietų. ir tuos bilietus ten 
traukia. Numerius sumeta 
į vielinį krepšelį. Krepšelis 
pakabintas ant horizontali
nės ašies, aplink kuria jis 
sukasi. Prisilaikydami ša
lies įstatymu, kurie nurodo 
Loterijos lošimą, jie tą 
krepšelį pasuka penkis kar
tus i dešinę ir penkis į kai
rę, kad gerai sumaišius ja
me esančius bilietus. Po to 
išima vieną numerį ir pa
kabina ant didelės lentos, 
kuri aiškiai matoma visoje 
Loterijos aikštelėje.

Tūkstančiai publikos 
lemi ja

Irgi pagal šalies įstaty
mą, trys eilės numerių, po 
keturis numerius kiekvieno
je eilėje.

Pirmoje eilėje, pamenu, 
buvo 7191, antroje — 0086, 
trečios nebepamenu. Bet ir 
nesvarbu.

Na, stoviu ir žiopsau, nors 
bilieto ir neturiu. Filmuo
ju minią ir Loterijos eigą.
Bankai atdari. Laimėjusie
ji tuoj iškeičia bilietus į pi
nigus.

Jau pusė 12 vai. (ameri

koniškai pusė po 11), sek
madienio rytas. Lioteriją 
baigėsi. Laimėjusieji bėga 
iškeisti bilietus į pinigus. 
Kai kurių laimikis siekė 
šimtus, keleto net ir tūks
tančius, didžiumos—tik do
lerines. Pralaimėjusieji kiū
tina namo, galvas nuleidę. 
Kad ir nieko nelaimėjęs 
nei pralaimėjęs, ir aš kiūti
nu tarpių Avenida 8 Sur 
(pietine 8-ąja alėja) rytų 
link.

Smuklė — katedros 
konkurentas

Kitame bloke nuo Loteri
jos aikštelės Panamos Ka
tedra. Jos niaurus veidas 
nukreiptas rytų link. Prie
šais jo fasadą — kita maža 
aikštelė su šventųjų statulo
mis ir keletas tropiškų krū
mokšniu. Ten vaikai žai
džia bole. Skersai aikštelės, 
nuo katedros į rytus, di
džiulė užeiga, vadinama 
Kantina Central (centrinė 
smuklė).

Girdžiu katedros varpus 
“ding-dong”—šaukia grieš- 
ninkus i dievnami. Minios 
laimėjusiųjų ir pralaimėju
siųjų traukia — vieni į ka
tedrą. kiti į smuklę.

Aš irgi prakiutinu pro 
katedrą, kurios lan g u o s e 
matosi šventųjų veidai, mal
daujanti almužnos, ir einu 
su didžiuma į centrinę 
smuklę. Katedra manęs ne
vilioja, kadangi aš pirmiau 
esu joje buvęs ir, švankioje 
žvakių atmosferoje, dūmo- 
jęs apie jos auksinę praeitį 
ir nelabai šviesią jos ateitį. 
Smuklė yra didžiausias ka
tedros konkurentas.

Centrinė smuklė yra apie 
trejeto šimtų asmenų tal
pos. Jos durys žiūri į va
karus,- per aikštę tiesiog į 
katedros fasadą. Rytinia
me smuklės pasienyje — 75 
pėdų ilgio baras. Klientų 
trys eilės prie baro ir apie 
pora šimtų prie staliukų 
linksmai vaišinasi. Biznis 
geras. Savininkas linksmas 
ir draugiškas. Smuklės at
mosfera nešvaresnė už ka
tedros kodylo atmosferą. 
Čia dvokia tabako dūmai ir 
alkoholio kvapsnys. Aš nu
sipirkau puskvortę alaus, 
nuslinkau prie mažo staliu
ko pasienyje, girkšnoju ir 
stebiu publiką.

Vaizdas smuklėje
Čia girdžiu ne vargonų 

liūdnas melodijas, bet kli
entų čiaukšėjimą. Ispanų 
kalbą, rimčiau vartojamą, 
šiek tiek suprantu. Bet čia 
pokalbiai skamba lyg vabz
džių lizdas. Priešais mane 
kitas staliukas. Ten du apy
jauniai vyrukai girkšnoja 
alutį ir vienas kitam labai 
nuoširdžiai ka tai aiškina. 
Moteriškių čia nesimato. 
Jos gal dar katedroje dievą 
prašo, kad jų vyrai nepra- 
gertų duonai reikalingų pi
nigų.

Abelna smuklės publika— 
pusamžiai žmonės, didžiu
moje juodspalviai. Tiedu 
vyrukai priešais mane — 
pusbalčiai. Vienas iš jų 
juodplaukis, ispano ir indė
no mišinys. Antrasis sto
romis lūpomis, garbanotais 
plaukais, negroidas. Jie at
rodo labai draugiški ir nuo
širdūs tarp savęs. Vienas 
kitam jie patarnauja, da
bodami, kad draugo taurė 
neištuštėtų. Jie be pertrau
kas kažką pasakoja — gal 
savo vargingo gyv e n i m o 
priepuolius. Tik indėnas vi
suomet spiaudo tirštomis 
seilėmis į grindis. Aplink 
jo kėdę, lyg būrys viščiukų, 
spiauduliai. Bet šiaip jie 

labai rimti ir dar negirti.n
Aš j uos ten i jau < i i rkdatai' 

Per pusvalandį','’iki aš iš- 
siurbsčiau puskvortę alaus, 
jie išgėrė po keturias. Man 
puola į mintį, kodėl gi ne
būtų galima spręsti gyveni
mo problemas svetainėse, 
viešuose organizuotų žmo
nių susirinkimuose? Ten 
jų sprendimai turėtų dides
nį svorį. Čia, nežiūrint po
kalbio rimtumo ir temų 
svarbos tarp tų dviejų drau
gų, neturi socialiniame gy
venime reikšmės. Smukli- 
nes diskusijos, nežiūrint ko
kios jos būtų svarbios ir 
rimtos, niekuomet, jei bent 
peštynių atveju, nepateks į 
spaudą.

Patvarkymai
Centrinė smuklė įrengta 

ne per brangiai, tipiškai 
amerikoniškai. Virš baro 
pareiškimas, kad mažame
čiai negali gauti gerti; ki
tas — kad negalima gau
ti gėrimų bargan; trečias— 
kad spjaudyti ant grindų 
draudžiama.

Kiti pasieniai išpuošti 
keletu miesto vaizdelių. Di
džiuma paveikslų — pus
nuogės arba visai, kaip Ie
va, nuogos merginos. Vie
nam Ieva smalsina Adomą 
“dievo užgintų” vaisių pa
ragauti...

Man ten besėdint, užeina 
apysenis gražiai apsirengęs 
žmogelis. Jis nesėdo prie 
staliuko tučtuojau, bet 
dailia lazdžiuke pasirams
tydamas, ėjo prie kiekvieno 
toje plikų merginų paveiks
lų galerijoje ir jas labai 
smalsiai studijavo. Prie Ie
vos ir Adomo jis gerokai 
užtruko. Nežinau, ar tam 
senukui jau net ir Ieva su 
Adomu begalėjo užkaitinti 
kraują... ;

Mano dėmesys centrine 
smukle atlyžo. Iškiūtinau į 
pietų 8-ąją gatvę. Žmonių 
minia pilasi iš katedros. 
Vieni eina sau namo, kiti 
tiesiog per aikštelę į cent
rinę smuklę.

Buvau išprašytas 
laukan

Einu rytų link į pajūrį. 
Už poros blokų, Pacifiko 
krante, stovi didelis gražus 
pastatas. Jis yra Union 
Člubas. Unijos klubas čia 
nereiškė darbininkų unijos 
klubo. Tai turčių klubas. 
Praėjusiais metais mane iš 
jo mandagiai išprašė lau
kan aptarnautojas. Mat, 
aš ten norėjau papietauti. 
Tarų^s paklausė, ar aš tu
riu narystės knygutę. At
sakiau, kad ne. Jis sako: 
Čia nenariams nevalia! Aš 
jam aiškinu, kad aš esu 
amerikonas ir galiu lengvai 
padengti pietų lėšas. Bet 
tas irgi nieko negelbėjo. Vė
liau sužinojau, kad tame 
klube narystės mokestis — 
$500 į metus. Patarnauto
jas gal pamanė: “jei tau 
$500 pinigas, tai tau čia ne 
vieta!”

(Jei kurie, kaip ekskur
santai būsite Panamoje, bū
tinai pamatykite Loterijos 
aikštę, Panamos Katedrą 
su jos šventų stovylėlių 
aikštele ir centrinę smuk
lę.)

Šį kartą aš pradilbinau 
pro unijos klubą ir nuėjau 
už keleto blokų į senąjį' for
tą, kurio žemutinius pasie
nius skalauja galingasis 
Pacifikas. Čia tropiška sau
lutė kaitina, bet rytų vėje
lis gaivina nervus, nuvar
gintus centrinėje smuklėje.

Nepaprastas vaizdas
Mintimis skrendi į pietus

Philadelphia, Pa.
"per tyvuliuojantį vandeny
ną ir mataUPietinės Ame
rikos Pacifiko pakrantes iki 
pat jos rago — žemės, va
dinamos Tier a Fuego (ug
nies žemę), kurią siaubia 
Pietinio Poliaus pūgos. Žiū
ri į šiaurę, perskrisdamas 
Panamos sąsmaugą ir Mia
mi, ir matai savo antrosios 
tėvynės didmiestį, garsųjį 
New Yorką. Žiūri j rytus, 
mintimis persk r e n d i per 
Braziliją ir truputį kryp
telėjęs į šiaurę matai savo 
gimtinę Lietuvą — Vilnių, 
Klaipėdą, Padangą, kur 
man su^ turistų grupe pra
ėjusią vasarą ‘teko lankytis.

Daug minčių sukasi gal
voje apie Lietuvą ir norė
tųsi apie ją daug parašyti. 
Bet Lietuva taip brangi ir 
tema apie ją tokia išdidi ir 
šventa, kad negi apie ją ra
šyti skubotai ir neapgalvo
tai. Jei sveikata tarnaus ir 
išeisiu poilsiui po šio\įtemp- 
to darbo Panamoje, tai gal 
šį tą apie savo įspūdžius 
Lietuvoje ir plačiau parašy
siu.

Kai kas sakys: “Pamir
ši,” “Lįetuvą p a m i r š i!” 
Per 49 metus Amerikoje 
nepamiršau jos kalbos ir jos 
tradicijų. Per tą trumpą 
laikotarpį, kiek man lemta 
dar gyventi nuo pernykščio 
joje apsilankymo, joje įgytų 
įspūdžių nepamiršiu.

Saitai su tėvynė
Dažnai susirašau su bro

liu Lietuvoje, ir jam daug 
ką atvirai pasakau. Nežiū
rint visų rašinėlių, privatiš- 
kį laiškai gali būti svarbes
ni. “Kraujas tirštesnis už 
vandenį,” sako lietuviškas 
priežodis. Nežiūrint, kaip 
tas vanduo, būtų pasaldytas 
ideologijomis,, vis tiek krau
jo lašas pakeis jo spalvą.

Na, gana šnekėti į save. 
Važiuosi papietauti ir pa
rašyti “Laisvei” korespon
denciją apie centrinę smuk
lę. Bet ko gi nepridėti prie 
šio juodraščio, par a š y t o 
centrinėje smuklėje? Jis be 
plano, be literatūrinių prie
skonių, pagražinimų, kurių 
aš neturiu. Jame bandžiau 
nupiešti nuogą gyvenimą, 
kaip jį matau. Tegul re
daktorius sprendžia, ar tam 
mano juodraščiui viėta gur
be, ar laikraščio skiltyse.
rri !• 1 v v* •Ilinelis po auksciausiu 

Europos kalnu
Italų darbas Mount Blank 

tunelio kasime laikinai 
sulaikytas, nes darbinin
kai, kasdami jį, prakir
to požeminį upeliuką, kuris 
šauna vandenį po 250 ga
lionų į sekundą; dedamos 
pastangos vandens pašalini
mui.

Italijos kasėjai skubinasi 
1962 m. gruodžio mėnesį 
susitikti ir susijungti su 
Francūzijos darbininkais, 
kurie kasa tunelį iš kitos 
kalno pusės. }

Francūzijos darbininkams 
dar liko kasti apie trys 
mylios, o Italijos—3Už my
lios. Tunelio ilgis bus 
9.2 mylios. Jo iškasimas, 
įrengimas kainuos 40 mili
jonų dolerių. Tai bus dvie
jų linijų automobilių kelias 
ir sumažins 20 procentų 
kelionę tarpe Romos, Pary
žiaus ir Londono.

Po tuo kalnu yra ir dau
giau tunelių, bet jie yra ge
ležinkelių tuneliai; automo
biliams tunelio iki šiam lai
kui nebuvo. Jo iškaščius pa
dengs Francūzija ir Itali-

Pradžia metų, 
pradžia kovų

Purex korporacija prašo 
teisėjo John P. Fullom ap- 
rubežiuoti pikieto skaičių. 
Kompanija sako, kad jos 
pareigūnams reikalinga ap
sauga įeiti dirbtuvėm Du 
šimtai dvidešimt penki dar
bininkai kovos lauke nuo 
gruodžio 18-tos. Streikui 
vadovauja Oil Chemical lo- 
kalas 8373.

Yale Towne kompanija 
sako ims skebus streikui 
laužyti, įspėdama streikuo
jančius. Labor Board šau
kia abi puses prie derybų. 
Lokalo 1717 pareigūnas 
areštuotas būk tai gyvenan
čio skebo namuose, Cam
den, N. J. Kaltinamasis sa
ko, kad jis nebuvo Camde- 
ne nuo praėjusios vasaros 
ir kad jis yra kaltinamas 
be pagrindo.

Reading miesto taryba 
pasirašė su unija dvejų me
tų kontraktą, pakeldama 
uždarbį $312 metams. Pir
mas pakėlimas sausio mė
nesį $208, antras spalio 
mėnesį $104. Išdirbusiems 
12 metų pridėta viena sa
vaitė atostogų. Išdirbu
siems 20 metu — dvi sa
vaitės.

Maisto išvežiotojai išven
gė streiko. Kontraktas pa
ilgintas 30 dienų laikotar
piui su pakėlimu 17į cento 
valandai. Kitus reikalavi
mus išspręs derybų eiga. 
Kontraktas su tymsterių 
lokalu pasibaigė gruodžių 
28 d.

Warner kompanijos dar
bininkai, priklausanti, loka- 
lui 830, kompanijos sąlygas 
su pakėlimu 6į cento va
landai atmetė, paskelbdami 
streiką. Paliečia 145 dar
bininkus.

Su sausio 1 diena įėjo 
galion valstijos medikalinės 
pagalbos įstatymas, pagal 
kurį sulaukęs 65 metų gali 
užsidirbti $1,500 į metus, 
patekus i ligoninę ir reika- 
aujant kaštų padengimo, 
turi parodyti savas san
taupas.

Žalnieraitienė, veikli LLD 
10 kuopos iždininkė, prieš 
šventes gavo širdies ataką. 
Jei teko užsilaikyti ramiai, 
gulėti lovoje. Dabar jaučia
si geriau. Linkiu jai greitai 
susveikti.

Delaware upėje nuo neži
nomu nuodų žuvo tūkstan
čiai žuvų ir ne kasyklų sri
tyje, bet žemiau Eastono 
iki Washington Crossing. 
Philadelphijos gyventojams 
nebuvo pranešta, kadangi 
užnuodytas vanduo nebuvo 
jų pasiekęs. Lehigh univer
siteto profesorius sako, kad 
Lehigh unė nėra saugi nuo 
nuodų. Tyrinėjimas veda
mas suradimui priežasties, 
iš kur nuodai atsiranda.

Tarp Philadelnhijos ir 
Toronto (Kanadoj) a tida- 
rytas lėktuvais susisieki
mas be persikėlimo.

Valstijos aukščiausias 
teismas palaiko žemesnio 
teismo sprendimą, pagal 
kurį dr. Boler kaltinamas 
neatsakyme į tūlus klausi
mus, kuomet mokyklų tary
ba 1953 metais jį klausinė
jo. Ką dr. Bbler darvs— 
apeliuos į šalies Aukščiau
siąjį teismą ar ne, nieko ne
sakoma.

250 namų savininkų prieš 
jų norą verčiami įvesti au-

j z * < » A’atomatišką gaisrininkų pa
šaukimą. Įtaisymas J, trijų 
šeimynų namui, sakoma, 
kainuoja $150.

U. S. Court of ^Appeals 
nuosprendžiu Brooks* Shoe 
ir Brooks Shoe Manufac
turing kompanijos turi at
lyginti $28,011 už sulaužy
mą kontrakto ir pabėgimą 
iš Philadelphijos nuo ..uni
jos. Kompanija' 'apliPrOb 
Philadelphiją Įi957 metų ko
vo mėnesį. Kontraktas, tu
rėjo pasibaigti 1957 metų 
gruodžio mėnesį.

Lokalo 127-to valdyba sa
ko, kad jie tiek nuostolių 
turėjo narių duoklėmis ir 
darbininkų algomis.

Pilietis

Laiškas iš Lietuvos
Mūsų senas laisvietis Mo

tiejus Klimas prieš porą 
metų lankydamasis Tarybų 
Lietuvoje susipažino ir su
sidraugavo su įžymiu šių 
laikų veikėju Vytautu Pe- 
čiūra, Tarybų Lietuvos Me
no reikalų valdybos virši
ninku. Dabar Motiejus ga
vo nuo jo laišką ir davė 
mums juo pasinaudoti. Iš 
laiško sužinome, kad Vy
tautas Pečiūra buvo labai 
rimtai susirgęs. Džiugu, 
kad jo sveikata pradeda 
taisytis. Visi mes linkime 
šiam veikėjui pilnutinai ir 
greitai savo sveikatą pa
taisyti. Redakcija.

•

Brangus Drauge 
Motiejau Klimąi!

Aš Jums nuoširdžiai dė
kingas, kad neužmirštate 
draugų, vis parašote laiš
kelį. L . . *

Aš pastaruoju metu nega
lėjau rašyti laiškų, nes rim
tai sirgau.

Nemalonu rašyti apie li
gas, bet rašau todėl, nes bu
vo priežastis, dėl kurios aš 
ilgesnį laiką nerašiau laiš
kelio.

Aš visuomet su didžiausiu 
malonumu prisimenu mūsų 
drauge praleistą laiką Lie
tuvoje. Tikrai būtų malonu 
dar kartą susitikti ir pa
bendrauti. Labai greitai 
prabėga laikas, rodos tai 
buvo visai neseniai, bet jau 
prabėgo dveji metai. Per 
tuos dvejus metus Tarybų 
Lietuvoje daug pasiekta, 
daug naujų fabrikų pasta
tyta. Pasipuošė miestai 
naujais gyvenamais namais. 
Jums būtų labai įdomu pa
matyti tą didelį skirtumą, 
ką pasiekėme mes, darbo 
žmonės, per dvejus metus. 
Reikia pabrėžti, jog visų 
svarbiausia, kad mes gyve
name su laiminga ateitimi, 
k^rią mums užtikrina Ta
rybų Sąjungos Komunistų 
Partijos XXII suvažiavimo 
nutarimai. Mes “kovojame 
už laimingą gyvenimą, kad 
mūsų krašte žmogus žmo
gui būtų draugas, bičiulis, 
brolis. Kas nori brolybės, 
laimingo gyvenimo, tas ne
nori karo. Visa progresy
vioji žmonija nenori karo 
ir mes dedame visas pa
stangas. kad jo nedaleisti.

Sutinkant Nau j u o s i u s 
1962 metus norisi Jums, 
Drauge Motiejau, palinkėti 
daug sveikatos, laimės ir 
džiaugsmo. Kad šie metai 
būtų taikos metais, kad 
pasaulyje nežvangėtų gink
lai. kad nesilietų nekaltų, 
laisvę mylinčių žmonių 
kraujas.

Draugiškai spaudžiu 
Jums dešine ir su malonu
mu laukiu Jūsų laiškų.

Vytautas Pečiūra
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Žasliai šiandien
Tarptautiniai laiškai Žas

lių vidurinėje mokykloje —- 
ne naujiena. Draugų laiš
kai iš Čekoslovakijos, ^Bul
garijos, Lenkijos ir ki&ffša- 
lių praturtino mokykiU3*in- 
fernacionalinį kampelį. Ta
čiau šį kartą laiškas visuą 
nustebino.. Ant voko buvo 
užrašyta “Žaslių mokyklos 
mokytojai.”

Kam atiduoti laišką? Juk 
vidurinėje mokykloje j dirba 
net 32 mokytojai!

Viskas paaiškėjo, atplė
šus voką. Rašė Jc^ias .Ur
bonas, dar prieš pirmąjį pa
saulinį karą išvykęs, iš Lie
tuvos ir dabar gyvenantis 
Jungtinėse Amerikos Vals
tijose. Jis prisimena seną
ją medinę mokyklą prie eže
ro kranto ir, galvodamas, 
jog ir dabar čia tėra tik 
viena mokytoja, klausia jos, 
kaip šiandien atrodo Žas
liai.

Vidurinės mokyklos mo
kytojai parašė atsakymą 
emigrantui. Jie papasako
jo, jog Tarybų valdžios me
tais Žasliai pasikeitė neat
pažįstamai. Čia veikia vidu
rinė mokykla, kuri jau iš
leido daugiau kaip 200 abi
turientų. Mokykloje yra fi
zikos. chemijos kabinetai, 
metalo ir medžio apdirbimo 
dirbtuvės, kino stacionaras, 
keliu tūkstančių tomų bib
lioteka. Prie mokyklos vei
kia internatas. Jame gyve
na 50 moksleiviu.A.

Parašė mokytojai ir apie 
nauia apylinkės ligoninę, 
kultūros namus, “Spartuo
lio” žemės ūkio mašinų fab
riką, apie tai, kad į kiek
vieno Černiachovskio vardo 
kolūkio kolūkiečio namus 
atėjo elektra. E.

4 MILIJONAIS 
DAUGIAU

KAUNAS. — Autobusų 
parko kolektyvas sutiko 
naui uosius metus — įvykdė 
metinį keleivių pervežimo 
planą ir pradėjo dirbti 1962 
metų sąskaita.

Šauniai padirbėjo auto- 
transportininkai. Jie šiemet 
pervežė 73,338,500 keleivių, 
beveik 4 milijonus daugiau, 
negu pernai, sutaupė daug 
degalų.

• Šiemet mieste atidaryta 
daug naujų maršrutų, pra
ilginti kai kurie senieji 
maršrutai. Daugeliu marš
rutų kursuoja autobusai be 
konduktorių.

Kolekcininkų draugija
VILNIUS. — Vilniaus 

miesto Tarybos vykdomojo 
komiteto posėdyje buvo 
įsteigta miesto kolekcininkų 
draugija. Pašto ženklų, at
viručių, senovinių pinigų, 
ženklelių, degtukų etikečių 
kolekcininkai bus suvienyti 
savo klube, kurio uždaviniai 
nubrėžti priimtuose laiki
nuose įstatuose. •

Draugija padės muzie
jams, kultūrinėms organi
zacijoms ir įstaigoms jų 
darbe, padės kelti pažintinį 
ir meninį tarybinių pašto 
ženklų ir kitokios mažųjų 
formų pramoninės grafikos 
lygį, plėsti ir stiprinti ry
šius su užsienio šalių ko
lekcininkais. K-tas

Redakcijos Atsakymai
H. Thomas, Hingham, 

Mass. — Lietuvių koopera
tyvo du Šerai ir Namo ben
drovės vienas Šeras gauti ir 
perduoti abiem įstaigom. 
Dėkojame.
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Ką matė amerikietis 
"baisiajame" Sibire?

Vyriausiąjį Greičiūno sūnų matydavau 
labai retai. Pasirodydavo jis tėviškėje ir 
greit vėl išvažiuodavo. Rodos, į užsienį. 
Metęs studijas, jis pradėjo dirbti pašto vir
šininku. Tėvui rodėsi, kad tik iš šito jo 
vaiko išeis tikras Greičiūnas. “Nė nesu
skaičiuoju, kelintos kategorijos mano Bole
sas. ,.Tik jau labai aukštos. Miesto burmis
tras, didžiausias ponas, iš tolo vožia jam 
skrybėlę”, — didžiuodavosi, •
Š Man Bolesas buvo prisimintas tiek, kad 
$epakęsdavo manęs seklyčioje.'. 1 Ypač prie 
Svečių. “Kam tą piemenį laikot kambary
je?’^ — paklausė jis kartą tėvą; išginęs ma
de pro duris, kai norėjau tik pasiklausyti 
plokštelių muzikos. Bet didžiausias atmini
mas nuo jo man liko — vytelės per rankas. 
Už ką jas gavau, sužinojau tik iš Mai vinos. 
Pasirodė, kad važeliK kurį buvau gražiai 
nuplovęs ežere, jo žmonai atsidavė mėšlais, 
ir dėl to į atlaidus ji turėjusi eiti pėsčia.

— Kasdien aukšti sveči/i. Pradėjau ne
mokei su jais prie marčioj elgtis. Atskyrė 
mane, valgyt ėmė duoti skyriuRi^^Sūnui ge
riau duodavo valgyt, o manęs ir vneprilei- 
džia. Girdi: “Jau tėvelis skaniau pavalgė“. 
Ėmiau slapta kiek prisidurt, bet viskas greit 
atsidūrė po raktu. Neištvėręs pasisakiau 
Bolesui, kad pas sūnų jau reiks badaut. Įsi
drąsinau ir marčią pabart. Į mano žodį 
toji dešimt. Ir kad pusė žodžio būtų tiesa!

Teko po to man persišaldyt, atsigult, ir 
marti suvis pašėlo. Duos, būdavo, valgyt 
ar marškinius, tai vis linkėdama, kad kitą
syk jau netektų duot. O aš gulėjau ir ligą 
pergulėjau. Tik klaidą padariau, pasiskun
dęs Bolesu kaimynams. Sūnus irgi stojo 
prieš. Sakau: sūnus! O koks jis man be 
Sūnus?! Pačios įbaustas, manęs ėmė tėvu 
nevadint. Senis, ir viskas, žmonėms ėmė 
pasakot, kad aš jau suvaikėjęs, apsibaręs 
su protu. Išmetinėjo, kam tiek pinigų su
kišau Malvinai, kam auksinius atidaviau Vik
torėliui.

— Kur Viktoras?
— Tas Vakaruos. Pabėgęs. Pageluvį ža

dėjau užrašyt Bolesams, o išėjo ne taip. 
Perniek nuėjo ir svetur pramėtytas mano 
turtas. Ko norėt, kad ir Bolesas užsigynė 
gavęs iš manęs ne dvidešimt penkis, o tik 
penkis tūkstančius. Atidaviau paskutinius, 
ir marti pasidarė švelnesnė. Tik neilgai. 
Atvažiavo jos motina, ir vėl priekabiai. 
Kartą per sieną išgirdau, kaip ji motinai 
skundėsi: “Parėjo tas senis ir sėdi. Nieko 
nedirba. Apės jis mus. Snukis tas jo dide
lis, raudonas“. O ką aš senas bedirbsiu ? ! 
Ėmęs ir pamokinau aš ją.

Stojo tyla. Smarkiai susijaudinęs Grei
čiūnas stengėsi tvardytis. Matyt, jis- ir 
marčiai mokyt buvo greičiausiai pavartojęs 
lazdą.

— O ką sūnus? — paklausiau.
Prabilo senis negreit, žiūrėjo jis į žemę, 

tarsi ieškodamas ten atsakymo. Vyturėlių 
čiulbesys jam turėjo būti labai toli, nes 
Greičiūnas jo, matyt, negirdėjo.

a- Tas mano sūnelis prieš ją kaip žindu
kas veršelis* Sakau: pamokyk ir tu, o jis 
atsiprašyt man liepia. Sako, kad žmona 
jam esanti gera, o kad aš nesugyvenu, tai 
gal ir kaltas esu. Girdi, ko tėvai jaunos 
neišmokė, jis jau neišmokys. Negaudamas 
vakarienės, kartą paklausiau, ar man išeit, 
kur lazda veda, kad valgyt neduodat. O 
sūnus tyli, žiūri į pačią. Man rankos tik 
sudrebėjo. Kur beeisiu, sakau, jei man tik 
mirt teliko? “O dėlto nemiršti“, — marti 
man. Kas mane į karstą beįdės, jeigu iš- 
varot į svetimus, sakau. “Kam smirdės, tas 
įdės“, — vis ta mano marti. O sūnus kaip 
žemė. Nemačiau, kur laikė jis akis. Pasa
kiau tik, kad pagalvotų, ką daro. Ką dau
giau?! Marti ne marškiniai, neišskalbsi, 
ant tvoros nepadžiausi. Kokia yra, ir pasi
liks. (Nebent bėda pamokytų. Sūnus liepė 
išeit. Patarė grįžt pas Malviną.

Savo gyvenimo istoriją senis, matyt, bai
gė. Pats mačiau, kad pagaliau atsidūrė 
valstybės globon. Bet mano mintys tebesi
suko apie šį Pagėluvio viešpatį, iš kurio 
paskum taip pasityčiojo vaikai. Praėjo 
trisdešimt metų, ir man vėl teko prisiminti 
lazdą, kuria mane mušė vaikystėje. Stam
bus vyras, pripuolęs iš pasalų, mušė mie
gantį vaiką. Tikėjau nebeginčijama Grei
čiūno senatve, bet netikėjau pačiu Greičiū
nu. “Veidmainiauja senis, dedasi niekuo 
nekaltas, mažas, kuklus“ — kalbėjo aiškiai 
man širdis. Ir iš tikrųjų — žvėris buvo, 
žvėris ir išsiaugino. Koks buvo jis, tokie 
ir jo vaikai.

Atsistojau. Laikas buvo eiti.
— Tai matai, kokia man bėda. Turėjau 

turto ir vaikų, o neturiu kur būt, — vėl sku
biai prašneko Greičiūnas. — Kai aš augau 
tarp septynių, lupdavo mus tėvas už tai, kas 

/buvo ir kas bus negerai. Lupo už trejus 
devynerius metus. Dėl to ir užaugome do
ri. O aš vaikus per daug mylėjau. Matyt, 
neprilupau, kiek reikia. Pirmus metus dar 
laukdavau jų, davęs žinią, ■ kur randuos. 
Žadėjau bart, ko tėvo nelanko. Dabar jau

nelaukiu. Norėčiau tik pamatyt dar vie
tas, kur augau, \ vaikus auginau... Yra čia 
tokių, kurie gardesnį kąsnį po priegalviu 
kiša, žadėdami pavaišint anūkus. Bet lau
kia jų ir nesulaukia. Norėčiau ir aš dar pa
sidžiaugti anūkais. Bet turiu ramintis .. . 
Pasipasakojau, bet tu — kaip į ugnį. Mat, 
sakoma, pavalgęs nesakyk pečiui ačiū; pe
čius pačiai, pati katei, katė visam svietui. 
Nenoriu, kad mano šneka prieitų vaikus. 
Pasidaryčiau ir iš jų priešus. Juk, kad ne 
marti, ne žentas, nebūtų šitaip...

Nueidamas atsigręžiau. Mačiau, kaip se
nis Greičiūnas sugniužo ant suolo. Jo laz
da nuvirto žemėn.

* *. ,*
Buožę Greičiūną būčiau ir vėl pamiršęs, 

jeigu šiomis dienomis nebūčiau sutikęs jo 
sūnaus Boleso. Sutikau jį visai netikėtai, 
grįžtant su savo lengva mašina iš pajūrio. 
Vilkėjo jis pilkomis kelnėmis. Melsvų marš
kinių apykaklė buvo atlapa. Per tą trum
pą mūsų susitikimo valandėlę niekas dau
giau jame, rodos, ir nebekrito man į akis, 
vien ta gauruota jo krūtinė. Iš veido Bole
sas buvo į tėvą. Ypač iš akių. Bet jo akys 
man pasirodė tokios neišraiškingos, jog iš 
jų nieko negalima buvo spręsti apie patį 
Bolesą.

Dirstelėjau mašinos vidun. Ten sėdėjo 
moteriškė. Ant užpakalinės sėdynės buvo 
padriektas Greičiūno švarkas. Mėtėsi ilius
truoti užsienietiški žurnalai.

— Važiuoji su žmona? — paklausiau.
Pasisukęs plačiu veidu į mane, Bolesas 

šyptelėjo. . Sublizgo auksiniai dantys.
—• Kaip matai !
Ji dvelkė kvepalais. Moteriškais. Aštriais. 

Aš galvojau apie senį Greičiūną, Kretkam- 
pio senelių namuose tebelaukiantį apsilan
kančių vaikų, ir tie kvepalai mane smarkiai 
erzino.

— O kaip tėvas?
Bolesas tylėjo. Kažko delsė atsakyti. O 

gal man taip pasirodė.
— Kieno ? Ar mūsų ?
Linktelėjau galvą. Jis pamažu išsiėmė 

cigaretę. Pasiūlė užsirūkyti.
— Mes tėvą jau palaidojom.
— Kas jam?
— Infarktas, rodos. Taip taip! Savotiš

kas tas mūsų senis. Buvo.
Senio Greičiūno jau nėra, ši žinia mane 

daugiau nustebino, negu nuliūdino. Ištinka 
žmogų ir stagi mirtis. Juk Greičiūnas buvo 
jau gerokų metų ir, kaip man dar pernai 
Kretkampyje pasirodė, jau pasenęs. Gero 
pažįstamo kartais pasigendi ir per savaitę, 
o čia buvo jau praėję ištisi metai, žiūrė
jau į buką Boleso žvilgsnį ir galvojau apie 
šviežiai supiltą jo tėvo kapą. Norėjau klau
sti, ar jis bent kartą spėjo pasimatyti, pasi
kalbėti su tėvu. Neradau pirmo žodžio. 
Nubalęs Greičiūnuko veidas atrodė paten
kintas, bet ligūstas, žiūrėti į jį buvo nema
lonu.

Prieš mane stovėjo gyvenimu patenkintas 
Greičiūnukas, per kelis žingsnius — jo leng
va mašina, ir moteris joje.

— O kada tėvas mirė?
*— Kada?! Bus jau ketvertas metų.

Man pasirodė, kad prieš mane švystelėjo 
tas pat raudonas, iš pykčio perkreiptas Grei
čiūno veidas, kurį prieš daugel metų Page
luvyje aš pamačiau, pašokęs iš miego, ga
vęs per galvą lazda.

PIRMOS SNAIGES
Pamatėm vieną rytą — 
Visur tik balta, balta... 
Visur pūkų prikritę, 
Lyg žemei būtų šalta.
Tai mes žiemos sulaukėm, 
Rudens dienelės baigės.
Visi nudžiugę šaukiam:
—Ei, sveikos, pirmos snaigės!

P. Kondratas
("Lietuvos pionierius’’)

POKALBIS SU ŽIEMA
Skraido snaigės laukais, 
Šaltas viesulas ūžia, 
■Vėl gruoduotais takais 
Vaikštinėja žiemužė.

Ji ranka ledine
Beldžias mano palangėj: 
—Ar senutę mane

Tu sutikt pasirengei?
O gal vėtros piktos
Tu, vaikine, bijaisi
Ir ant kfosnieš šiltbs 
Išsitiesęs raivaisi?

—Tu, žiemuže, nešauk— 
Prieš tave nedrebėsiu! 
Truputėlį palauk— 
Aš slides užsidėsiu. /

Nuo kalnelių stačių 
Tartum vėjas aš skrisiu. 
Ir pusnynu plačiu 
Užsigrūdihęs grįšiu.

Vincas .Giedra
(Iš "Lietuvos Pionieriaus")

Sibiras, tai- milžiniškas 
kraštas, daug didesnis už 
Jungtines Valstijas. Gam
tiniai jo turtai dideli, nors 
dar pilnai neištirti, bet jau 
ir tas, kas žinoma, stebina 
pasaulį. Miškai didžiausi. 
Tarp iškasamų turtų yra 
aukso, deimantų, anglies, 
sidabro ir kitokių medžiagų. 
Daug yra naftos. Upės di
delės, žuvingos ir galingos. 
Bet žmonių nedaug tegyve
na.

Tarybų Sąjungos vyriau
sybė daug ištyrė Sibirą, 
pravedė naujų geležinkelių, 
vieškelių, pastatė miestų ir 
daugybę fabrikų. Dabar Si
biras jau ne tas, kas buvo 
prie caro režimo.

Šiomis dienomis Sibire 
lankėsi “The New York 
Times” kolumnistas Harri
son T. Salisbury, kuris prieš 
kelerius metus buvo to laik
raščio korespondentas Ta
rybų Sąjungoje. Jis tik da
lį Sibiro išvažinėjo, bet ir 
tai, ką jis matė, jį nuste
bino.

Irkutsko miestas randasi 
netoli milžiniško Baikalo 
ežero. |Tas ežeras, tai sa-' 
vo rūšies jūra. Jis yra be
veik 400 mylių ilgio, užima 
13,200 ketvirtainių mylių 
plotą, vietomis turi 5,500 
pėdų gylio. Baikale veisiasi 
virš 1,000 įvairiausių žuvų 
ir gyvių rūšių.

Irkutskas didelis ir gra
žus. Irkutsko universitete 
mokosi 5,000 studentų, o 
bendrai įvairias ankšto 
mokslo įstaigas lanko 24,- 
000 studentų.“ Mieste yra 
daug didelių fabrikų. Vei
kia 660,000 kilovatų-valan- 
dų elektrinė.

Už 350 mylių į šiaurę nuo 
Irkutsko yra Bratsko mieš

ti e oi
tas, prie kųyjo jau paleido 
veiklon pirmąsias turbinas 
elektrinės jėgainės, kuri 
įrengiama ant Angaros 
upės. Jėgainė, kada bus pil
nai paleista darban, jos jė
ga bus 4,500,000 kilovat- 
vatvalandžių; per metus ji 
pagamins apie 25 bilijonus 
kilovatvalandžių, jėgos. Ji 
bus du kartus didesnė už 
Grand Coulle Dam, didžiau
sią Jungtinių Valstijų elek
trinę. Prie Bradsko elektri
nės įrengimo dirba 40,000 
žmonių. Greta jos jau iš
augo didelis rąiestas. Bet 
ir ši jėgainė nebus Sibiro 
didžiausia. Prie Krasnojars
ko stato kitą jėgainę ant 
Janisėjaus upės, kurios jėga 
bus virš 5,000,000 kilovat
valandžių.

Amerikinį korespondentą 
nustebino ir darbai Šeleko- 
ve, arti prie Irkutsko, kur 
įrengiamas didžiausias pa
saulyje aliuminio gaminimo 
fabrikas.

Šelekovas išaugo į 25,000 
gyventojų miestą. Greta 
aliuminio fabriko yra pa
statyta arba statomi kiti 
fabrikai, gaminanti gyveni
mo reikmenis.

Mieste yra gražūs apart- 
mentiniai namai, krautuvės, 
mokyklos, ligoninės, teatras, 
filmų teatras ir kitokios 
įstaigos. Amerikietis rašo: 
“Šie Sibiro plotai, laikui bė
gant, susilygins su Vokieti
jos Ruhro ir Jungtinių 
Pittsburgho industrin i a i s 
centrais.’’ Angaros upė gali 
pagaminti daugiau elektros 
jėgos negu bet kuri' kita 
upė pasaulyje. Sibire yra 
6,800 milijonų tonų anglies.

Štai ką mate amerikietis 
Sibire, kuriuo Lietuvos 
priešai vis dar gąsdina žmo
nes. D. M. Š.

Lietuvos radiotechnikos
pramone

Buržuazijos valdymo me
tais Lietuvoje buvo kalba
ma apie savąją radiotechni
kos pramonę. Net skelbė 
konkursą “liaudies imtu
vui” sukurti. Įdomu, jog 
jame be užsienio firmų “Te- 
f u n k e n , ” “Phillips” ir 
“Markoni,” dalyvavo ir ra
dijo mėgėjas P. Radžiūnas. 
Kai jo pateiktasis imtuvas 
buvo pripažintas geriausiu, 
minėtų firmų atstovai jam 
pasiūlė stambų kyšį, kad 
tik jis savo pavyzdį atsiim
tų, nes prekyba radijo im
tuvais buvo nepaprastai pel
ninga. Kaune keli vertei
vos buvo įsteigę radijo dirb
tuvę “Karadi,” kurioje iš 
užsienyje pirktų detalių 
m o n tuodavo “lietuviškus” 
radijo imtuvus. Tačiau jų 
teišleido vos keliolika. Tuo 
viskas ir pasibaigė.

Jau pirmaisiais Tarybų 
valdžios metais Vilniuje 
pradėjo statyti valstybinį 
e 1 e k t rotechnikos fabriką.
1941 metų balandžio 19 d. 
vietinės pramonės liaudies 
komisaro M. šumausko įsa
kyme nurodoma, kad minė
tam fabrikui reikės “per š. 
m. paskutinįjį ketvirtį pa
gaminti 2,000 imtuvų, o
1942 metais jų gamybą pa
kelti ligi 16*000.”

Po karo išlikusiose šio 
fabriko patalpose įsikūrė 
Lietuvos radiote c h n i k o s 
pirmagimis -- “Elfos” ga
mykla. Čia 1957 metais pra
dėta dešimtimis tūkstančių 
gaminti magnetofonus “El- 
fa”40” (1960 m—36,275), 
ir radiogramafonus Liia-

12” (1959 m. — 52,811). 
“Elfos” produkcija gerai 
vertinama ir turi plačią pa
klausą visoje šalyje. Šiuo 
metu įmonė išleidžia naujus 
m a g netofonus “Gintaras” 
ir pradėjo gaminti dar to- 
bulesnius—“ Aidas. ”

“Daina” — taip poetiškai 
buvo pavadintas pirmasis 
lietuviškas radijo imtuvas, 
kuris pasirodė 1958 m., o 
jau sekančiais metais Lietu
vos radiotechnikai sukūrė ir 
pradėjo gaminti pirmąją 
Tarybų šalyje magnetolą 
“Neringą.” Iš 1960 metais 
pagamintų 32,937 lietuviš
kų radijo imtuvų “Nerin
gai” atitenka 22,740. šiuo 
metu jau sukonstruota nau
ja magnetola “Vaiva.”

Septynmečio planu 1965 
metais numatoma gaminti 
magnetolų — 60,000, radio
lų—30,000, magnetofonų— 
60,000. s

Broliškosioms respubli
koms padedant, Tarybų Lie
tuvoje kuriama galinga te
levizijos pramonė. Vilniuje 
jau veikia pirmoji televizi
jos mazgų gamyklos eilė. 
Apie šios įmonės dydį gali
ma spręsti jau vien iš to 
fakto, kad dabar statomas 
šios gamyklos pagrindinis 
korpusas užima trijų hekta
rų plotą. Panevėžyje stato
ma kineskopų gamykla.

Artimiausiais metais Ta
rybų Lietuvos radiotechni
kos pramonė išleis lietuviš
kus televizorius, kurių sep
tynmečio pabaigoje numa
toma kasmet, gaminti J00 
tūkstančių.

St. Petersburg,. Fla.
' (Šios eilutės skiriamos neseniai mirusiam 

Mykolui Kairiui)
Prie tavo karsto, brangus drauge, 
Mes susirinkę, klojam gėles,
Per daugelį metų, tartum kartu augę, 
Tave taip žinom, — tavo idėjas

Visad buvai rūpestingas darbe,
Visuomenės tau buvo lengvi darbai, 
Gi šiandien, brangusis, jau guli grabe, 
Prieš tave liūdi šeima ir draugai.

Kovos dar nėra laimėtos, kurias pasirinkai, 
Kovose pasiekiai senatvės gilios, 
Kaipo “ateiviui”, buvo sunkūs laikai, 
Nepraleidai dykai nė vienos valandos.

Vis kėliai augštyn kovos vėluką,
Tikėjai, ateis sprendžiamoji valanda, 
Nors gyvenime sunkumų netrūko, 
Ėjai su progresu visur visada...

Bet, štai, nutrūko gyvybės siūlas, 
O, Lietuvos sūnau tu brangus!..
Užsitarnavai tu dar gyvas būdamas, 
Siekiai geresnio būvio per vargus... •

Ilsėkis, Mykolai, tu saldžiam miege, 
Nes palieki pasaulį daug laimingesnių, 
Radai tu liaudį tamsią, bejėgę, 
Šiandien ji žengia keliu šviesesniu, 

Ir dar, ir 'dar—metas kitas,— 
Mes vis žygiuosim pirmyn kovose, 
Laisvoji mintis nestovės ant vietos, 
Vargšams patekės saulutė šviesi.

Geras Draugas

Philadelphia, Pa.
Miesto burmistras R. Dil

worth ir spauda sako: šie
met naujųjų metų tradici
nis 62-asis “Mummer” pa
radas buvo gražiausias ir 
įdomiausias už visus buvu
sius paradus. Per 7 valan
das plačiąja gatve maršavo 
apie 16,000 paraduotojų su 
32 benais. Žiūrovų irgi bu
vo apie 75,000. Įvyko kelios 
muštynės tarp girtų mar- 
šuotojų ir policijos. Aštuo- 
ni girti tvarkos ardytojai 
areštuoti., Kai kurie mar- 
šuotojai dėvėjo kostiumus, 
kainuojančius $1,600.

Parado vardas “Mum
mers” paimtas iš graikų le
gendinio dievaičio “Mo- 
mus.”

• • •
Šiemet Pęnnsylv a n i j o s 

valstijoj 4,718-ai automobi
lių vairuotojų neišdavė lei
dimų dėl silpno regėjimo, 
o kitiems 3,207 šoferiams 
nedavė leidimų dėl senat
vės ir nervų sutrikimų.

Philadelphijos miesto 
sveikatingumo ir labdary
bės pareigūnai teigia, kad 
mieste randasi tūkstančiai 
motinų kurios netinkamos 
būti motinomis. Todėl ir 
jaunuolių ištvirkėlių skai
čius didėja...

Taipgi mieste serga įvai
riais proto sutrikimais vie
nas iš 12 žmonių.

Iki šiol Pennsylvanijos 
valstijos labdarybės depar
tamentas sumokėdavo ligo
ninėms ir privačiams gydy
tojams sąskaitas tik už tuos 
asmenis,, kurie gyvena iš 
pašalpos. Bet dabar vals
tija užmokės gydymo są
skaitas ir už tuos, kurie ne
ima pašalpos, bet neišgali 
užsimokėti daktarams ųž 
gydymą.

• • •
Philadelphijos miesto vie

šosioms mokykloms pristi
go kvalifikuotų mokytojų. 
Sakoma, kad. daugelis mo
kytojų dabar moko vaikus 
nepabaigę mokytojų kursų 
(be diplomų).

Miesto rotušėje demokra
tų politikierių rietenos ne
pasibaigia. Dabar daug 
triukšmo keliama dėl per
mokėjimo $20,000 kontrak- 
toriams už nuvalymą sniego 
nuo gatvių praėjusią žiemą.

Taipgi dideli miesto po
nai šiemet apsižiūrėjo, kad 
pernai kelios dešimtys as

4 p.-Laisvė (Liberty)—Penkt., sausio (Jan.) 12, 1962

faltu nugrįstų gatvių jau 1 
reikalauja didelių pataisy
mų, nes gatvėse pasidarė 
daug duobių. Kaltinami 
gobšūs kontraktoriai už 
naudojimą pigios rūšies me
džiagos gatvių grindimui.

Demokratų pirštai nė 
kiek netrumpesni už res
publikonų... Neutralus

Waterbury, Conn.
Mirė Jonas Tareila

Sausio 2 d., sulaukęs 87 
metų amžiaus, St. Mary li
goninėje mirė . Jonas .Tarei- 
la. Jis gimė Lietuvoje. Į 
JAV, į Ąnsonia, jis atvyko 
1891 metais. Ten laikė 
smuklę.

Prieš 40 metų apsigyve
no Waterburyje ir dukters > 
vardu turėjo vaistinę. Mir
damas paliko dvi dukteris, 
4 anūkus ir 5 poanūkius.

Politiniai Tareila skaitėsi 
tautininku, bet pasirodo, 
kad priklausė prie dviejų 
parapijų; vienos Waterbu
ryje, o antros Ansonijoje. 
Palaidotas Kalvarijos kapi
nėse.

Nuo 1903 iki 1909 metų 
jis buvo prezidentu Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje.

J. Strižauskas

Cliffside, N. J.
Linkime pasveikti

Praėjusiais metais iš Qhi- 
cagos atvyko Jonas Janulis, 
pažangietis ir darbininkiš
kos spaudos rėmėjas. Se-4 
niau jis čia gyveno, bet gy
vendamas Chicagoje ją pa
mėgo ir yra pasiilgęs chi- 
cagiečių draugų ir draugių.

Buvo smarkiai susirgęs. 
Ligoninėje išbuvo 5 dienas. 
Dabar gyvena pas brolio 
dukterį, kuri jį gerai pri
žiūri. Jis randasi 370 Cliff 
St., Fairview, N. J. Kas 
galite, aplankykite.

Janulis jau sulaukė 76 
metų amžiaus, bet gerai at
rodo ir mėgsta skaityti. Jis 
skaito “Vilnį,” užsirašė 
“Laisvę” ir dar paaukojo 
$2.

Linkiu jam pilnai susveik- 
ti.

' •
LLD 77 kuopos susirinki

mas įvyks sekmadienį, sau
sio 14 d., 3 vai. popiet, pas 
J. Bakūną, 316—3rd St.

Pasibaigus LLD susirin
kimui, ten pat bus LDS 115* 
kuopos susirinkimas. Abie->įr 
jų kuopų nariai kviečiami * 
dalyvauti. G. S.
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JUBILIEJINIS 
. 'LAISVĖS' VAJUS

(Tąsa iš 1-mojo puslapio)
numeratą ir atnaujinimą. Taipgi A. Stripeika, eliza- 
bethietis, prisiuntė naują prenumeratą.

George Shimaitis, Brockton, Mass., prisiuntė pluoštą 
atnaujini mil.

K. Kasulis, Worcester, Mass., irgi prisiuntė atnaujini
mų.

P. Beeis, Great Neck, N. Y., prisiuntė naują prenu
meratą ir atnaujinimų.

J. Petrus, Jamaica Plains, Mass., pasidarbavo So. 
Bostonui su atnaujinimais.

L. Bekešienė, Rochester, N. Y., prisiuntė atnaujinimų.
S. F. Smith, Los Angeles, Calif., prisiuntė atnaujinimų*
Pittsburgh© vajininkams pasidarbavo su atnaujini

mais J. Kazmer.
Geo. Žebrys, Cleveland, Ohio, prisiuntė atnaujinimų.
J. Purtik, pittsburghietis, prisiuntė atnaujinimų ir 

kredituoja Uršulei Paich, bridgevillietei.
Alice Jonikienė ir B. Senkevičienė, čikagietės, pri

siuntė atnaujinimų.

Gražiai pasidarbavo visi viršminėti vajininkai.

J JUBILIEJAUS FONDĄ AUKŲ GAUTA SEKAMAI:
Ona Makarevičienė (atminčiai mirusio vyro

Mykolo), Brooklyn, N. Y............................. $50.00
Lucy Rauduvė, Pittston, Pa................................  31.00
A. Staniulis, Hampton, N. J............................... 26.00
Moterų Klubas (per L. Ž.), Hartford, Conn. 25.00 
J. S. M., Hartford, Conn................................. 11.00
D. Raymond, Hartford, Conn................................ 11.00
J. Chelus, Fords, N. J....................................... 11.00
S. Pakarklis, Brockton, Mass................................  10.00
Henry Griciūnas, Philadelphia, Pa.....................  10.00
John Uraitis, Orlando, Fla.......... ............................10.00
A. Lapata, So. Windsor, Conn..........................  9.00
Z. R. Yuška, Granby, Conn...................................   6.00
P. V. Gaspar, Grand Rapids, Mich.................... 6.00
A. šešelgis, Chicago, Ill........................................ 6.-00
J. Palskis, Scottville, N.Y......................   6.00
Vincent V. Vasys, Chicago, Ill............................. 6.00\
Dr. A. K. Butko, Chicago, Ill................................ 6.00.
H. Svečias, Hartford, Conn.................................. 5.00
J. Lukštas, Windsor, Conn.................................... 5.00
Mary Kaunas, St. Clair, Pa......................    5.00
J. Kazulis, Taunton, Mass................................... 5.00
Petrukas, Richmond Hill, N. Y............................. 5.00
P. J. Malinauskas, Fairport, N. Y....................... 5.00
Ona Arlauskienė, Newark, N. J........................   5.00
Adam Peters, St. Louis, Mo.................  . 5.00
F. Černiauskas, Chicago, Ill............. ,................ 5.00
Alex Gabal, Chicago, Ill........................................ 5.00
F. Jokubonis, Tewksbury, Mass............................. 3.00
F. Kvietkauskas, So. Boston, Mass...................... 3.00
Mary Sass, Ft. Myers, Fla.......... .. ....................... 3.00
Mae Zasines, San Bernardino, Calif..................... 3.00
W. Young, Cleveland, Ohio ............................... 3.00
Alice Yonik, Chicago, Ill........................   2.00
F. Sutkaitis, Cleveland, Ohio .. _.................... 2.00
A. Saulėnas, Somerville, N. J................................ 2.00
A. Liokaitis, Verdun, Canada .............................. 2.00
F. Kaziliunas, Worcester, Mass............................ 2.00
M. Sabaliauskienė, Newington, Conn................... 2.00
Ch. Akscin, E. Hartford, Conn.......................... 2.00
M. Johnson, Hartford, Conn................................ ■ 2.00
Po $1: Alice Tamm, Brooklyn, N. Y.; J. Ragauskas, 

Shelton, Conn.; C. Pozar, Hannacroix, N. Y.; Paul Zu- 
naris, Lake Worth, Fla.; J. Jasas, P. Norvidas, A. Rau- 
linaitis, Hartford, Conn.; M. Egelevičius, Wilson, Conn.; 
Mrs. York, Warehouse Pt., Conn.; J. Barkauskas, 
Manchester, Conn.; Mrs. Ketchin, Windsor Pt., Conn.; 
J. Kvedaras, McKees Rocks, Pa.; H. Janolevicz, W. 
Elizabeth, Pa.; Ch. Daugėla, Shrewsbury, Mass.; J. 
Krukonis, Worcester, Mass.; G. švedas, Rochester, N. Y.; 
VI. Bartulis, Gardner, Mass.; S. Uždavinis, Haverhill, 
Mass.; Sophia Žukas, Portland, Oregon; Konst. Savie

ji kas, So. Barre, Mass.; J. Galminas, Dearborn, Mich.;
A. Simokaitis, Great Neck, N. Y.; A. Yuknevich, Car
rolltown, Pa.

“Cinderella,” Nauji Metai, 
LSK veikla■ *. y

Veikiausia mažai kas iš 
lietuvių pastėb&fd1 laikraš
čio skelbimą ir matė labai 
vertingą ir žavingą Bolšoi 
Baleto sukurtą filmą iš le
gendinės pasakaitės, vadi
namos “Cinderella”.-' Tarp 
amerikiečių “Cinderella” 
yra tik populiari pasakai
tė, dažniausia skiriama vai
kams. Tarybų šalies Bol
šoi Teatro Baletas, su Pro- 
kofjievo muzika, Zakarovo 
choreografija ir baleto šo
kiais iš tos pasakaitės su
kūrė pasaulinio lygio me
no šedevrą.

Tik gaila, kad Miami 
mieste šis filmas buvo ro
domas nuošaliniame teatre, 
o ne centre. Rodos, kaip ir 
norėta, kad tą taip puikų, 
taip žavingą ir spalvingą 
baletinį kūrinį negalėtų 
matyti plati žmonių masė. 
Prie to, ir filmo rodymo lai
kas buvo tarpe kalėdų ir 
naujų metų, kuomet žmo
nės užimti pirkinių ir “pa- 
rių” kvaituliu.

Vietinis Miami Herald 
pripažino, jog Bolšoi Bale
tas iš “Cinderella’’ padarė 
pasaulinio lygio meno kū
rinį. O kūrinio balerinas, 
Stručkovą, Maksimova, 
Riabikiną ir kitus baleto 
dalyvius vertina kaipo ge
riausius pasaulyje. Mes tik' 
tiek galime pasakyti: Jei 
dar kuriam mieste bus ro
doma Bolšoi Baleto “Cinde
rella”, matykite tą kūrinį, 
nes tokio dar nematėte.

Nauji Metai
Lietuvių Socialis Klubas 

sutiko naujus metus pirma
dienį, sausio 1, 1962 m. Ir 
galima pasakyti, kad visais 
atžvilgiais naujų metų po- 
kilis gerai pavyko, vietinių 
ir svečių dalyvavo apie šim
tas ar daugiau. Gaspadi- 
nės, vadovybėje Mrs. M. 
Koch, labai gerai skaniais 
patiekalais net dviem at
vejais vaišino svečius.

Pokilio pirmininkas, Jo
nas Thomsonas, pakvietė 
keletą vietinių ir svečių, 
kurie tinkamai, trumpais 
bruožais pakalbėjo apie 
LSK veiklą ir palinkėjo 
laimingų naujų metų ir tai-

Iš anksčiau gauta $4,528.67. Dabar įplaukė $344. Vi
so gauta $4,872.67. Balansas $127.33.

Atrodo, kad vajaus nustatytą jubiliejinę kvotą baig
sime šį mėnesį. Balansas mažas — manome, kad mūsų 
gerieji prieteliai tą balansą išlygins. Ačiū viršminėtiems 
už gražias dovanas.

Laisves Administracija

ANGLIJA TARIASI 
SU GUATEMALA

Londonas. — Labai įsi
tempė santykiai tarp Bri
tanijos ir Guatemalos. Pa- 

' staro ji reikalauja, kad Ang
lų Hondurasas būtų jai ati
duotas. Guatemala, randasi 

\ ; Centrinėje Amerikoje. Ji 
” *užima virš 42,000 ketvirtai

nių mylių ir turi 3,700,000 
^gyventojų. Anglų Hondu- 

<rasas rubežiuojasi su Gua
temala. Jis užima 8,870 
ketvirtainių mylių ir turi 
apie 100,000 gyventojų. % ' -i 4 • M* b . 4 . I • . • _

$236,000,000 Už LAIVO 
PASTATYMĄ

Camden, N. J. — New 
York Shipbuulding Corp, 
pradėjo statyti lėktuvnešį 
“Kitty Hawk”. JAV valdžia 
jau sumokėjo korporacijai 
$178,000,000. Sutarta uš lai
vo pastatymą sumo keti 
$236,700,000. Už tokią sumą 
pinigų būtų galima pasta
tyti labai daug gyvenimo 
namų.

Detroitas. —Sulaukęs 70 
metų amžiaus mirė astro
nomas Dr. Robertas R. Mc- 
Math.

’ 1 ‘ 1 - - Vik j* > i. L' o 'f' i hU Aų i

MIAMI, FLA.
✓

ti į grupę, suarmonizuoti. 
..^įnpnia, tai dar tik mintis, 
bet ne Tuščia mintis.

Naujų metų pokilis buvo 
geras, praėjo su geru ūpu 
ir gera nuotaika. Tik ant 
rytojaus išgirdome nema
lonią žinią. Buvęs Brukli- 
nietis Aimanas, grįždamas 
namo, pateko į auto nelai
mę. Antras auto užgavo 
Aimano automobilį ir abie
jų automobilių vairuotojai 
tapo sužeisti. Aimanas 
sveiksta. Aimanas vairavo 
gerai, policija pripažino an
trąjį nelaimės kaltininku. 
Reiškiame širdingą užuo
jautą Aimanui ir linkime 
jam greitai susveikti.

Mitingas ir piknikas
Sausio 7-tą įvyko Lietu

vių Socialio Klubo piknikas 
ir mitingas. Dėka, kad mes 
turime gerų ir darbščių 
gaspadinių ir gaspadorių, 
visi klubo nariai ir svečiai 
buvo aptarnauti skaniais 
valgiais. O svečių buvo 
daug.

Baigus pietus ir pasi
vaikščiojus Žekonių sode, 
klubo pirmininkas Kanapė 
atidarė mitingą. Mrs. M. 
Koch, J. Thomsonas ir ki
ti raportavo, kaip gerai pa
vyko naujų metų pokilis ir 
dar pelno liko virš 50 dol. 
Klubo valdyba raportavo, 
jdg baigoje senų metų išmo
kėta bilų ir išaukota apie 
300 dol. Vienok klubo ižde 
dar randasi arti 5,000 dol.

Jonas Thomsonas davė 
gerą pranešimą, kaip eina 
kova už medikalės šalpos 
biliaus pravedimą. Mano
ma, kad tas taip labai rei
kalingas bilius šiais metais 
bus priimtas Kongrese.

Šiame susirinkime ir 
vėl kilo klausųnas, kad Lie
tuvių Socialis Klubas įsi
steigtų pastovią vietą, kur 
būtų galima daugiau veik
ti kultūriniai. Nuolatinė 
vieta, kur nariai galėtų su
eiti ir sutikti naujai at
vykstančius svečius, suruo
šti kultūrinius pokilius, 
yra labai reikailnga. Mia- 
myje pažangiečių lietuvių 
kolonija kas metai auga. 
Nariais auga ir Lietuvių 
Socialis Klubas. Štai, kad

ir šiame mitinge viena Mrs. 
M. Koch perstatė 12 naujų 
narių. Viso į LSK įstojo 
14 naujų narių.

Šiame klubo piknike daug 
svečių teko sutikti iš įvai
rių valstijų ir miestų. Iš 
N? Y. valstijos: Bečienė, P. 
Stočkienė (operos solistės 
Stoska, motin'a), Alf. Rai
no, A. Adomaitis ir J. Va- 
rauskas. Iš Mass, valsti
jos: B. Browny, J. Verec- 
kas, A. Walius, N. Grybie
nė ir M. Dvareckienė. Glo- 
bičienė iš Pa. Tom Levi 
iš Maine valst. Frank Levi 
iš III. valst. Tadas Kaš- 
kiaučius iš N. J. valst. Kai 
kurie tik svečiuojasi, šildo
si, o kiti jau ruošiasi nuo
latiniai čia apsigyventi.

Klubo apšvietos-kultūros 
komisija pranešė, kad jau 
buvo duota kelios paskaitė
lės kultūros, sveikatos klau
simais. Komisija įgaliota 
veikti ir toliau. Ypač pa
geidaujama gauti naujų 
filmų iš Lietuvos.

Kai atvyksta daugiau 
svečių, tai ir mūsų pikni
kai tampa didesni, skait- 
lingesni. Bet ar visi mes 
įvertiname- ir suprantame 
kiek darbo turi tos moterys 
ir vyrai, kurie turi šimtui 
ar daugiau žmonių maistą 
supirkti, savo namuose jį 
pagaminti ir svečius aptar
nauti? Tai reikia didelio 
noro ir pasišventimo. Tai 
garbė ir didelė dėka Jums.

Ramstis

Maskva. — TSRS siunčia 
kitą ambasadorių į Gvinė
jos respubliką. Juo bus Di- 
mitrius Dektiaras. Jis pa
keis atšauktąjį Danelį So- 
loda. 4.

PARDAVIMAI
ST. PETERSBURG, FLA.

Namas Pardavimui
2-jų metų senumo namas, medi

nis. Asbestos tilo dengtas. 6 kam
bariai,, tile grindys, aliuminiai langai, 
su rakandais. Elcktra-gesas.. Virtu
vėj kabinetinis pečius, vonia su 
karštu vandeniu ir tilo. 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. Pardavimo 
priežastis — turiu du namus. Dėl 
pasimatymo rašykite: W. Z., 1818 
Quincy St., So., St. Petersburg; 
Fla. (1-9)

kos pasaulyje.
Kaip tik po linkėjimų- 

kalbų, S. Zavis pristojo 
prie rekordinės muzikos. 
Na, ir jau pokalbiai apie 
senatvės ir sveikatas nuti
lo, neliko ir “senelių”. Šo
kiai pradėjo suktis ir dainos 
paplito salėje. Ir dar kas 
daugiau. Pokylin atvyko 
grupė netikėtų svečių, o jų 
tarpe Vytautas Lipnickas 
ir Benis, su jais ir geroji 
armonika. Abu šie vyrai 
yra geri armonikos ir dai
nos praktikantai. Vytau
tas ir dainininkas. O mūs 
klubiečiai ir svečiai savo 
laiku daug jų buvę chorų 
nariais, dainos mėgėjais, 
jų tarpe buvęs solistas Vai
neikis, gera dainininkė Ade
lė Savukienė, buvusi solistė 
Zeivienė. Čia ir operečių 
solistas Tadas Kaškiaučius.

Tad ir suskambėjo dai
nos iš “Grigučio”, “Sta
sys,” “Kad aš turėjau kai
me mergelę” ir daug daug 
kitų liaudies dainų. O Ka
zys Kriaučiūnas taip pat 
gerai žinomas aktorius, 
operečių vaidintojas, išstojo 
su keletu savo kūrybos hu
moristinių eilėraščių. Ypač 
jo eilėraštis, “Žmonės ir 
Florida”, gražiai pašiepė 
tuos, kurie vyksta Flopidon 
įvairių “laimių” ieškoti.

Ir štai jau kyla mintis 
apie choro sudarymą. Žmo
nių yra,. balau, ir dar gerų, 
yra. Tik reikia jie subur-

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.
TURĖSIME SVEČIŲ NET Iš WASHINGTON©

Apart skanių valgių bus ir dainų
1 programa. Dainuos

Visi
Jona$ Sabaliauskas ir Ona Diryelienė ~ - 

apšvtoį$*branginanti žmones prašomi atsilankyti 
gražų parengimą ir paremti laikraštį “Laisvę.”

’ ’'17 K viečia Rengė j ai

LIVINGSTON, N. J.

Užuojautos skelbime dėl
J. Janušonio-Jamison ’ mir
ties, tilpusiame “LŽj#ėje”, 
gruodžio 5 dieną, buvo 
praleistos sekamos pavar
dės: O. Dobinienė, Rabi- 
kauskienė ir Brusokienė. 
Labai atsiprašau už neap
sižiūrėjimą.

Ch. Anuškis

Washinglonas. — Pasi
traukė iš JAV užsienio 
žvalgybos (Central Inteli- 
genee Agency) Eleonora 
Lansing Dulles, tai sesuo 
buvusio viršininko Alleno 
biiHcso.

Venecija, Italija.—Grupė 
jugoslavų atplaukė čion lai
veliu ir prašo politinės prie
glaudos.

PITTSBURGH, PA.

Ignas Strielčiunas
Mirė gruodžio 21 d., palaidotas gruo. 24 d., 1961 m.

; v < i

Mes reiškiame užuojautą žmonai Rozalijai 
ir visiems jo giminėms.

Jos. Mažeika M. ir P. Paulauskai
J. Miliauskas J. K. Mažukna
J. Purtikas G. Lekavičius
O. Remeikienė M. Budninkas
M. ir J. Grdovich P. Martinkus
F. ir M. Imbras J. Kaucevičius
S. ir U'. Paich F. Mikantas
Jurgis Gabris

Sveikinimas

Karl ir Elizabeth Zak 
Seattle, Wash.

K Sveikiname su naujais .metais visą “Laisvės” 
B personalą, skaitytojus, rėmėjus mūsų šalyje.

Taipgi ir Lietuvoje, tuos, kurie yra pasišventę 
W darbe ir apšvietoj dėl Lietuvos ir viso pasaulio 
W taikos.

o

...... .. tnr—mr
So. Boston, Mass.

“Laisves” Naudai Metinis
BANKETAS

• dxt?. ■ I • ’

Rengia ALDLD 2-ra kuopa

Sekmadienį, Sausio-Jan. 21
Pradžia 1 valandą dieną

318 W. Broadway, So. Bostone
Gabios gaspadinės pagamins skanių valgių, 

duos ir “burnutę”.
Bus Muzikine Programa su Dainomis

Kviečiame ne tik Southbostoniečius, bet ir iš 
apylinkės dalyvauti šiame tradicijiniame “Lais
vės” bankete.

0:10

o

*

PASIKLAUSKITE SAVĘS
SEKAMŲ KLAUSIMŲ *;

Apie Firmą, į Kurią Kreipsitės, Pirm Negu Siųsite

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

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

Atsakymas yra TAIP j visus viršnainėtus klausimus, jeigu jūs siusite 
savo dovanų pakus per bilo sekanti skyrių, priklausanti

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

—

48j/2 EAST 7th STREET 
NEW YORK 3, N. Y.
PHONE: GRamercy 3-1785

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

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

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

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

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

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

683 HUDSON AVENUE 
ROCHESTER 21, N. ¥. 
PHONE: BAker 5-5923

346 THHjtP AVĘNUE 
PITTSBURGH 22, PA. 
PHONE: GRant 1-3712

1313 ADPISON ROAD 
CLEVELAND 3, OHIO 
PHONE: UTah 1-0807 1

r

Greitu) Savo Pakus Mums PRISIŲSKITE, O Mes Greitai IŠSIŲSIM .
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Lietuviškos naujienos
Rašo /t. Zienius

LIETUVIAI GABŪS 
VITRAžISTAI

Skaitome spaudoj iš Lie
tuvos, kad tautiečiai vitra- 
žistai pirmauja Tarybų Są
jungoje savaisiais vitražais. 
Įdomu, kad ir šiapus, Ame
rikoje, lietuviai dailininkai 
prasimušė. V. K. Jonynas, 
su buvusiu savo studentu, 
turi vitražų studiją. Albi
nas EIskus taipgi gabūs 
vitražistas ir tapytojas. Joj 
darbų paroda šiuo metu 
Vyksta Čikagos lietuvių ko^ 
loūijoj. Jo tapyba turi kaž
ką bendro su B a r a n i k o, 
šio laikraščio bendradarbio, 
tapyba.

Jonynas baigė vitražus 
Connecticut valstijoj.

Neišvengiamai kyla su- į 
gestija: va, kad taip suruo-Į 
šus visų lietuvių vitražistų j 
iš viso pasaulio škicų pa-' 
rodą.

Lietuvaitė
“Shirley Temple”

Prieš kelerius metus Los 
Angeles lietuvių bendruo
menėj, vaikučių pasirody
muose, išsiskirdavo blondi- 
nukė mergaičiukė savo ga
bumais ar tai šokant tau
tinius šokius, ar tai lietuvių 
daineles dainuojant. Jos 
vardas buvo Jūratė Nausė
daitė. Ir koks buvo malo
nus surprizas, kai matai šią 
mergaitę šiandien Radio Ci
ty Niujorke didžiausiame 
kino ir revue teatre de
monstruojamame Walt Dis
ney filme “Bebes in Toy
land,” viename iš pagrindi
nių vaikų rolių. Tik jos 
vardas jau kitas. Juozo ir 
Margaritos Nausėdų Jūratė 
patapo «Ann Juilian.” Tąip 
norėjo bendroves “specialis
tai.” Mat, demokratinėj A- 
merikoj yra tam tikros tau
tos ir kalbos “biskį geres
nės” nei lietuviška. Argi iš 
tikro būtų sunku bet kam 
ištarti “Jura Nausėda”?

Naujos knygos iš visur
Iš Lietuvos tik ką pasie

kė Justino Marcinkevičiaus 
“Kraujas ir Pelenai.” Tai 
herojinė poema apie Pirčių- i 
pio tragediją. Knygos ap
lanke sekoma: “Tikrasis 
humanizmas tėra (šiandie
ninis) tarybinis humaniz
mas, kuris dvelkia iš kny
gos puslapių: meilė žmogui 
ir neapykanta jo žudikui...”

Niujorko lietuviškosios 
grafikos žinovai, turį gali
mybės sekti viso pasaulio 
grafikos raidą, įdomiai 
svarstė poemos raižinius ir 
iliustracijas, atliktas S. 
Krasausko. Rado, kad dai
lininkas neabejotinai dide
lio talento, nors kai kuriuo
se darbuose stipri dar len
ko K. ir T. įtaka. Tačiau 
p. p 120, 121 ir 122 pusi. S. 
Krasausko darbai yra patys 
stipriausi.

Iš Anglijos lietuviškos 
knygos klubo pasiekė Danu
tės Paškevičiūtšs-Klimienės 
poezijos knyga “Aš negaliu 
verkti.” Poezijoje štai eilė
raštis, kur “daugiausia” 
užsimenama Lietuva.” 
“...šiandien varčiau laišką: 
Tėviškė mana seniai juk 

palikta.
Jie sako, kad nei pirkios 

tos nėra, 
Nei svirno.
Kad ten prie vieškelio

saugo 
Tankus beržų miškas. 
Paliko tik tas pats

dangus...”
Ir tik tiek. Tiek tipiš

kas yra eilėraštis.
Kaip tipiškas yra šito

kios, negalinčios net verkti 

lietuviškos išeivijos “Dir
vos” redaktoriaus “B. G.” 
vedamasis, stebinąs politiš
ku tuščiažodiškumu: “Su
tikdami 1962 metus (rašo 
tautininkas B. G.), visi gie
dojome “Lietuva, tėvyne 
mūsų...” Daugelio akyse ži
bėjo ašaros....”

Pasiskaičius tai, neatsi
stebi: kas gi pagaliau dir
ba Lietuvos laisvei, jos at
eičiai, plačiąja to žodžio 
prasme — tėvynėj keldami 
pramonę, mokslą, ūkį, ar 
tie, kurie “verkia negalėda
mi verkti,” kuriems “Lie
tuva tėvynė mūsų” simbo
lizuoja tik jų asmeniškai 
geras dienas krašte, be 
Klaipėdos, be Vilniaus, tarp 
keliu diktatorių terorizuo
jamame krašte?

Kitas atsiliepiams apie 
lietuvių dainas

1945 metais teko skaityti 
“Encyclopedia Americana” 
kelias nuomones apie lietu
viškas dainas, — girdi, tai 
esančios- lyriškiausios dai
nos pasaulyje. Praėjusį pa
vasarį Algirdas Landsber
gis kreipėsi į žinomą ameri
kiečių romanistą, poetą ir 
biografą R. Payne, prašy
damas talkos išleisti Lietu
viškos liaudies dainų ir po
ezijos rinktinei. Literatas 
ne tik prisidėjo prie rink
tinės paruošimo, bet štai 
kaip atsiliepė apie lietuvių 
liaudies dainą, beveik už
mirštą pačio lietuvio išeivio 
namuose:

“Aš nežinau nieko Va
karų literatūroje, kas pri
lygtų Lietuvos dainų gro
žiui ir tyram primityviam 
spindesiui. Jos, atrodo, bu
vę parašytos pasaulio ryt
metyje, ir rasa dar tebėra 
ant jų.

Žmonės, kurie jas rašė ir 
dainavo, yra labiausiai pa
vydėtini iš bet kada gyven
tojų. Jie turėjo.;gilų, ins
tinktyvų jausmą . papras- 
čiausiems dalykams — miš
kams ir tekančiam vande
niui, ir merginų veidams, ir 
dangaus spalvoms.' Jie dai
navo bemeniškai, tarsi dai
nuoti būtų taip lengva, 
kaip kvėpuoti, bet kiek 
daug meno yra jų bemeniš- 
kume!

Tame yra dainos vers
mė.”

Payne iševrtė tuziną lie
tuvių liaudies dainų lietu
vių poezijos rinktinei anglų 
kalba, The Green Oak. 
Rinktinė jau įpusėta spaus
dinti ir turėtų pasirodyti 
1962 m. sausio viduryje.

So. Boston, Mass.
Iš LLD 2 kuopos metinio 

susirinkimo
Kuopos susirinkimas bu

vo skaitlingas. Valdybos 
nariai išdavė raportus iš 
metų veiklos. Organizatorė 
Kazlauskienė rap o r t a v o , 
kad kuopos veikimas buvo 
geras. M. Paurienė, finan
sų raštininkė, raportavo, 
kad kuopoje yra 66 nariai, 
už 1962 metus jau pasimo- 
kėjo 50 narių. S. Rainar- 
das, užrašų raštininkas, ra
portavo, kad kuopa gerai 
prisidėjo prie piknikų, kaip 
apskričių, taip ir “Laisvės.” 
Į “L.” pikniką buvo nu- 
samdžius autobusą. J. Rai- 
nardienė, iždininkė, rapor
tavo, kad kuopos ižde ran
dasi $200. Parengimai bu
vo sėkmingi. Dambrauskas, 
knygius, pranešė, kad bu
vo partraukta 35 egzemp
lioriai “Vilnies” kalendo
riaus ir visi jau parduoti, 

tai nutarta, parsitraukti 
daugiau.
Banketas “Laisves” naudai

Nutarta paaukoti $50 į 
‘Laisvės” fondą. Taipgi 

nutarta pasiųsti delegatą į 
“L.” dalininkų busimąjį su
važiavimą ir “Laisvės” pa
ramai surengti pietus. Jie 
įvyks sekmadienį, sausio 21 
d., 1 vai., 318 W. Broadway, 
So. Bostone. Valgius paga
minti jau apsiėmė penkios 
gabiausios gaspadinės.

Prie skanaus maisto bus 
ir išsigėrimo. Pasitikme, 
kad visi pažangūs lietuviai 
atsilankys į šį parengimą. 
Atminkime, kad “Laisvė”— 
mūsų laikraštis, kuris per 
visus metus teikia iš viso 
pasaulio teisingas žinias, 
įvairias informacijas, duo
da daug straipsnių, pamo
kinimų, kaip gyevnti ir ko
voti už geresnę žmonijos at
eitį, už išlaikymą pasaulyje 
taikos.

Pasitikime, kad turėsime 
svečių ir iš kitų miestų. Pa
geidautina, kad atsilankytų 
ir worcesterieciai. Aš jau 
treji metai So. Bostone gy
venu, o dar neteko jų ma
tyti mūsų parengimuose, 
nors mes skaitlingai lanko
mės į Worcesterio parengi
mus.

Prašome visus ir visas 
dalyvauti ir paremti “Lais-
ves” naudai parengimą.

J. Skliutas

Lawrence, Mass.
Įdomios knygos

“Prelatas Olšauskis.” Do- 
kumentalė apybraiža, 282 
puslapių, išleista Lietuvoje. 
Pasiremiant dokumentais, 
knygoje nupiešiama prelato 
nusistatymas link darbo 
žmonių, persekio j i m a s jo 
dvare samdinių, pataikavi
mas caro režimui, kenkimas 
Lietuvos liaudžiai.

Prelatas nuo jaunų dienų 
intymiškai gyveno su vie
na moteriške. Jie buvo su
silaukę ir sūnaus. Kada sū
nus paaugo, tai Olšauskis 
kur tai jį išvežė, kuris ir 
dingo. Savo meilužei pasa
kojo, būk sūnų išsiuntęs į 
Ameriką mokytis. Jų gy
venimas baigiasi tragedija, 
nes Olšauskis nužudo savo 
meilužę. 

• « •
Antra labai svarbi kny

ga, tai “Archyviniai doku
mentai apie racionalistų 
antiliaudišką veiklą.” Joje 
aprašoma nacionalistų ban
ditiška veikla: užpuldinėjji- 
mai ir žudymai ramių Lie
tuvos žmonių, kurie atsisa
kė nuo senos išnaudojimo 
santvarkos.

Jų tarpe buvo iš Anglijos 
ir JAV atsiųstų, kurie, pri
sidengę išgalvotais pasiva- 
dinimais, terorizavo ir žudė 
ištikimus Lietuvos sūnus ir 
dukras.

Vienas iš jų, Jeronimas 
Leščinskas, buvo atvykęs į 
Ameriką, 1950 metais gy
veno Bostone, susirašė su 
esamais Anglijoje, kurie 
buvo ruošiami vežti į Lietu
vą sabotažo ir diversijų 
veiklai. Nuvyko į Lietu
vą, buvo nuvežtas su išgal
votu Petraičio vardu. Ten 
veikė su miškiniais. Jie žu
dė nekaltus žmones, iki pa
teko į liaudies vyriausybės 
rankas.

Abidvi knygos yra labai 
įdomios. Žinoma, jų JAV 
negalima gauti, nes jos iš
leistos Lietuvoje. Pagei
daujanti jas perskaityti, su
sipažinti su faktais, galėtu
mėte paprašyti savo gimi
nių, kad jums tas knygas 
prisiųstų iš Lietuvos.

S. Penkaiiskas

Daugiau įvairių parengi
mų Laisves naudai.

LINKeJIMAI Iš VILNIAUS
Priicš kalėdų ir naujų metų šventes mes gavome gra

žius linkėjimus su šventėmis nuo Vytauto ir Elenos Pe- 
čiūrų ir jų šeimos iš Vilniaus. Jie kartu su linkėjimais 
prisiuntė ir savo nuotrauką skaitant “Laisvę.” Jie, tarp 
kitko, rašo:

“Mes su didelio žingeidumo skaitomu laikraštį “Lais
vę,” kas dedasi progresyvių lietuvių taepe Amerikoje. 
Ačiū, kad užrašėt inums “Laisvę.”

Pečiūra ir jo žmona yra garbingi meno veikėjai Lie
tuvoje. Vytautas yra gavęs net tris liaudies meni
ninko garbės raštus nuo valstybės. Jų sūnus Donatas 
ir duktė Nijolė taipgi menininkai.

Mes susipažinome, su Pečiuromis, kai svečiavomės Ta
rybų Lietuvoje. Ir nuo to laiko tarp mūsų užsimezgė 
nenutraukiami ryšiai. Jie, mat, labai malonūs žmonės.

Beje, ši draugų Pečiūrų nuotrauka mums visiems 
amerikiečiams primena, kad geriausia dovana siųsti 
Lietuvon, tai užrašyti savo giminėms bei draugams 
“Laisvę.” Ji yra ten labai pageidaujama ir skaitoma.

Jonas ir Magdele Juškai

Elena ir Vytautas Pečiūros

Nuoširdi padėka
širdingiausiai dėkoju vi

siems, kurie suteikėte pas
kutinį patarnavimą mano 
mylimam gyvenimo drau
gui Michael Makarevičiui. 
Jis mirė staiga, netikėtai. 
Tai baisiausias man smūgis.

Tie, kurie lankėte jį šer
meninėje arba palydėjote į 
kapines, ištiešėte man sura
minimo ranką didžiojo liū
desio valandoje. Ypač nuo
širdžiai dėkoju “LaisVes” 
redaktoriui f jyojui Mizarai 
už pasakymai] a u s ni i n g ų 
atsisveikinimo prakalbėlių 
šermeninėje ir kapinėse. Už 
viską visiems būsiu visados 
giliai dėkinga.

Ona Makarevičienė , •• "f

Nepaprastai 
gražus filmas

Cameo teatre (8th Avė., 
tarp W. 43 ir 44 gatvių), 
Niujorke, dabar eina labai i 
gražus spalpotas Tarybų 
Sąjungoje, darytas filmas— 
“Pavasaris prie Volgos.” 
Jame yra lengvas siužetas, 
įpinta kiek romanso, meilės 
bei gamtovaizdžių, bet už
vis svarbiausia, tai baletas 
“Berželis,” kuris prieš po
rą metų dalyvavo Niujorke 
su Moysoejevo trupe, tik 
čia jo repertuaras daug 
platesnis. Tų mergaičių šo
kiai ir dainos, tai tikra fil
mo pažiba, kuri tiesiog su
žavi žiūrovą iki ašarų!

Manau, jog nė vienas, kas 
tik šio ansamblio menišką 
veiklą turės laimę matyti, 
nenusivils; priešingai—gai
lėsis tie, kurie jo nematys!

I

Be to, duodama ir įdomių 
vaizdų iš gyvenimo Ukrai
nos uostamiesčio Odesos.

Kiekvienam verta nueiti!
A. P.

J. Bendorius

į . WORCESTER, MASS.
a Sveikinu ir linkiu geriausių naujų metų tau, 
į brangi Lietuva tėvyne, tavo pareigūnams ir vi- 
įp siems piliečiams.
| Taipgi “Laisvės” personalui ir visiems jos 
| skaitytojams, draugams ir draugėms. Geriau- 
& sios sėkmės visiems! RENGĖJAI
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SERGA
Julius Kalvaitis pranešė 

“Laisvės” redakcijai, kad 
Geo. Kairūkštis sunkiai ser
ga. Jis gydosi savo namuo
se, 1076 E. 93 St., Brookly
ne.

Būtų ligoniui suramini
mas, kad jį daugiau draugų 
aplankytų.

Julius Kalvaitis taipgi 
aplankė T. Repšį. Jis taip
gi ligonis — paralyžiuotas. 
Jis randasi savo namuose, 
29 Sheridan Ave., Brookly
ne. Jam būtų irgi- malonu, 
jei daugiau draugų jį ap
lankytų.

GABI LIETUVAITE
Salvinija Gedvilaitė, gyve

nanti Richmond Hill, laimė
jo dovaną už anglų kalbą. 
Ji yra 17 metų amžiaus. 
Lanko Our Lady of Wis
dom akademiją.

Po miestą pasidairius
Sveikatos skyrius prane

ša, kad vien New Yorko 
mieste yra virš 4,000 narko
tikų. Nemažai jų tarpe 
yra tarp 13-15 metų am
žiaus.

Ugniagesių departmentas 
praneša, kad mieste įvyksta 
daug gaisrų. Prašo dau
giau atsargumo: prižiūrėti 
pečius, išvalyti skiepus, ne- 
sukišti daug vielų junginių 
vienoje vietoje į elektros 
“konektorius.”

Atvyko žymus Tarybų 
Sąjungos pianistas Emilis 
Giles. Tai ketvirtas jo ap
silankymas Amerikoje. Jis 
koncertuos JAV ir Kana
dos miestuose.

Housing teismas nubaudė 
devynis namų savininkus už 
nedavimą nuomotojams pa
kankamai šilumos. Jie nu
bausti pasimokėti $645.

Geras susirinkimas, 
gražūs nutarimai

Sveikiname “Laisves” 
suvažiavimą

Aš manau, kad iš visų Di
džiojo Niujorko lietuvių or
ganizacijų mūsų Lietuvių 
Literatūros Draugijos 185 
kuopa bus pirmutinė pa
sveikinti “Laisvės” bendro
vės dalininkų suvažiavimą, 
kuris įvyks vasario 4 dieną. 
Taip nutarėme padaryti įvy
kusiame kuopos susirinki
me. O kad mūsų sveikini
mas nesusidėtų tik iš gra
žių žodžių suvažiavimui ir 
“Laisvei” linkėjimų, tai 
kartu pasiųsime ir $25 pa
ramos.

Puikus pavyzdys kitoms 
LLD kuopoms ir kitoms or
ganizacijoms pasekti. Lauk
sime pasirodant!

Susirinkimas įvyko praė
jusį trečiadienį. Iš valdy
bos raportų sužinojome, 
kad mūsų kuopa praėjusiais 
metais labai gražiai išsilai
kė ir veikė. Tikėsite, ar ne, 
bet per 1961 metus buvo į 
kuopą įrašyta 11 naujų na
rių. Tik labai, labai gaila, 
kad praėjusiais metais ne
tekome trijų senų narių. 
Mirė Vincas Kazlauskas, 
Kazim:eras Balčiūnas ir 
Litvinas. Visi buvo plačiai 
žinomi pažangūs lietuviai 
ir mūsų didžiosios organi
zacijos seni nariai.

Iš finansų sekretoriaus 
Klemenso Briedžio sužino
jome, kad už šiuos metus 
jau turime pasimokė jusiu 
duokles daugiau negu pu
sę narių. Netenka abejo
ti, jog ir likusieji visi na
riai duokles pasimokęs be 
ilgo uždelsimo. Beje, gavo
me vieną naują narę. Ją 
įrašė mūsų kuopos aktyvi 
narė Albina Mikalaus. Ra
ginami ■ ir kiti nariai pasi
darbuoti. Dar labai, labai 
galima gauti naujų narių į 
šią kultūrinę organizaciją.

Kuopa p a s i m o k ė j o už 
šiuos metus duokles į Lietu
vių Meno Sąjungą. Nori
me, kad ir ateityje mūsų 
meninė organizacija veik
liai rūpintųsi' lietuviškojo 
meno puoselėjimu Ameri
kos lietuviuose.

Kuopos sekretorius Jonas 
Grybas pranešė, kad jis su
sirašinėja su jaunuoliu Ba
niu iš Merchantville,’ Pa., 
dėl pakartojimo taip gra-

VYRIŠKI DRABUŽIAI

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

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

NYC., IRT 191st. 

VASARIO-FEBRUARY 4-tą DIENĄ, 1962 M.
ĮVYKS “LAISVĖS” B-VĖS DALININKŲ

SUVAŽIAVIMAS
I

Po suvažiavimo, 6-tą vai. vakare, 
bus “Laisvės” Konvencijinis

BANKETAS
Suvažiavimas ir Banketas Bus

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

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

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

iš anksto žinoti, kiek žmonių bus bankete.

žiai pavykusio “Laisvės” 
koncerto šauniosios progra
mos. Sakoma, kad dainų ir 
muzikos programą pavyko 
nepaprastai gerai užre-^ 
korduoti. Visi mes norime 
ją dar kartą išgirsti. Tam 
parengimui numatoma sau
sio 21 dienos, tai yra sek
madienio popietė. Nutarė
me popietės dalyvius dar 
pavaišinti šilta kava ir ska
niais pyragais. Taipgi prie 
dainų ir muzikos progra
mos bus pridėta trumpa 
prakalbėlė. Ruoškitės daly
vauti ir tuo visu pasinau
doti.

Skaitytas laiškas iš Chi- 
cagos Leono Prūseikos pa
minklo pastatymo reikalu. 
Pranešama, kad galimai, 
greičiausiu laiku pats pa- į 
minklo statymo komitetas; 
paskelbs visus planus. Kaip 
žinia, mūsų kuopa praėju
siame susirinkime pamink
lo pastatymui paaukojo $25. 
Tam reikalui Brooklyne 
jau yra ir daugiau aukų 
surinkta.

Kaip matote, šiuos me
tus mūsų kuopa pradėjo la^ 
bai gražiai. Tikime, kad vi
si jos šiais metais žygiai 
apsivainikuos gražiais re
zultatais. Rep.

LLD 1 kp. nariams
SUSIRINKIMAS

LLD 1-os kuopos susirinki
mas įvyks sausio 19-tą, 7:30 
vai. vakaro, Laisvės patalpo
je. Reikia pasitarti svarbiais 
reikalais. Visi nariai prašo
mi dalyvauti.

Valdyba
(4—5)

PRANEŠIMAS
DETROIT, MICH.

Sausio 21-mą d. yra rengiamas 
banketas Leono Prūseikos paminklo 
fondui. (Pranešimas gautas telefo
nu, nepasakyta banketo pradžią, nei 
svbtainė.) « ' į . f f , i įl0&-104)

PAIEŠKOJIMAS
Paieškojimas iš Lietuvos ,

Paieškau Kazio čėsnos, s. Kazio, 
kilusio iš Tauragės apskr., Kviedar- 
nos valsčiaus, Luomos kaimo. Vo
kiečių okupacijos metu išvežtas į 
Vokietija darbams. Po karo' rašė 
laiškus tėvams jš Anglijos. Kas ži
no apie jį, prašau pranešti šiuo ad
resu:

Lithuania — U.S.S.R.
Šilutės rajonas,
Jonaičių paštas, 
Šilmeižių kaimas. 
Kabarauskas Stasys, Petro.

PARDAVIMAI
GERI NAUDOTI MINK PALTAI

TIKRIEJI MINK STULOS. Kaip 
nauji $110. PERSIAN LAMB PAL
TAI $150. Už visus 5 metų ga
rantija.

ROSALLE FURS
178 North Ave., New Rochelle, N. Y.
(sekr. Arnold Constable.) Atdara 

pirm, ii’ ketv. nuo 9 v. r. iki 6. v. v.
Kitom dienom iki 6 v. v.
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