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KRISLAI
Dalyvaukite!
Karve Maskvoje ir 

Washingtone.
Piktos lenktynės.
Tik 2-ji po Amerikos.
Tai bent vėjai!
Prezidentui pasiskaityti. 
Broliams parapijonams.

— Rašo A. Bimba —

“Laisvės” bendrovės dali
ninkų suvažiavimas jau čia 
pat, ateinantį sekmad i e n į . 
Smarkiai prie jo ruošiamasi. 
Vienu ar kitu būdu visi ga
lite dalyvauti. Ypač Didžiojo 
Niujorko ir apylinkės dalinin
kai būkite!

Anų dieną mūsų komerci
nė spauda smarkiai pajuokė 
premjerą Chruščiovą, kam jis 
rūpinasi karvių šėrimu ir prie
žiūra.

Bet štai prieš kelias dienas 
mūsų prezidentas Kenedis ir
gi susirūpino karvių likimu. 
Farmeriai verkia. Turės kar
ves piauti. Amerikos žmonės 
vis mažiau pieno suvartoja. 
Kad pagelbėti karvėms, pre
zidentas pats pasižadėjo kas
dien išgerti po puskvortę bal
to pienelio!

Pienas yra geras, sveikas 
maistas. Be karvių mūsų gy
venimas būtų daug trumpes
nis. Iš karvių juoktis negražu.

Nelaimingoje Čikagoje eina 
labai gyvos, lenktynės tarp 
'kunigų “Draugo” ir menševi
kų “Naujienų.” Klausimas: 
kurio laikraščio redaktoriai 
geriau moka teisinti, ginti ir 
garbinti Klaipėdoje teisiamus 
sutanuotus sukčius ir speku
liantus.

Pabaigoje šių metų Vakarų 
militarinėje sąjungoje, NATO 
vadinamoje, Vakarinės Vokie
tijos militarinė jėga jau bus 
tik antroji po Jungtinių Ame
rikos Valstijų. Anglija ir 
Francūzija jau bus pralenk
tos.

Viskas rodo, kad kada nors 
anglai ir francūzai vėl gaus 
nuo vokiečių į kailį. Juk anais 
metais panašiai pakilo pabai
sa Hitleris.

Mano “frentai” iš So. Bos
tono savaitraščio atsisako 
liautis garbinę Anglijos impe
rialistus. Ne žmonių verčiami, 
ne baimės spiriami, ale gry
niausiai iš savo geraširdystės 
jie paleidę visą eilę kolonijų 

* Afrikoje ir Azijoje.
Girdi, “permainų vėjai” 

pakeitė ir’ anglų konservato
rius. Tik nepasako, kaip ten 
galėjo atsitikti, kad per šimt
mečius jie su jokiais “vėjais” 
nesiskaitė, o tik dabar jiems 
“pasidavė”? Man atrodo, kad 
jie išsigando kolonijų žmonių. 
Bijo gauti mušti. Bijo prie
šintis, nes žino, kad nebelai
mės. Štai kame visa paslap
tis...

Tik šiomis dienomis man 
pateko į rankas 1952 metais 
išleista knyga “Lincoln and 
the Russians.” Nepaprastai 
svarbi knyga. Ją parašė All- 
bert A. Woldman. Joje su
kuopta daug medžiagos iš 
Amerikos Pilietinio karo isto
rijos. Ją būtinai turėtų per
skaityti prezidentas Kenedis.

Faktais, autentiškais doku
mentais įrodoma, kaip Rusija 
tiesiog išgelbėjo Jung tines 
Valstijas nuo sunaikinimo.

Kaip žinia, Francūzija ir 
.Britanija darė suokalbį į Pi- 
1 lietinį karą įsikišti Pietinių 
valstijų vergų savininkų nau
dai. Būtinai į suokalbį sten
gėsi įtraukti ir Rusiją.

(Tąsa 6-tam pusi.)

Jungt. Valstijų rezervistai ii’
1962 m. ginklavimasis

Kuba nesitrauks nuo 
socialistinio kelio

Washingtonas. — Prezi
dentas Kenedis reikalauja 
iš Kongreso apsiginklavi
mui $52,700,000,000, tai 55 
kartus daugiau, kiek JAV 
tam išleido 1938 metais.

Numatoma, kad Kongre
so nariai priims pasiūlymą, 
bet po to bus “karas” už 
pinigų paskirstymą tarp 
armijos, karo laivyno ir or- 
laivyno. Kiekviena apsi
ginklavimo šaka jau dabar' 
įrodinėja, kad ji “svarbes-; 
nė”, negu kitos. Prie šių' 
trijų apsiginklavimo rūšių,1 
dabar prisidėjo dar raketų 
gaminimo ir naujų ginklų 
išradimo komitetai. I

Prezidentas . orlaivynui 
siūlo 20 bilijonų dolerių,'

Nevyko gyvenimas 
jaunai porai

Haworth, N. J. — Nelai
mingai žuvo Frank ir Rena 
Lovato, jauna italų pora. 
Jie augo Italijoje ir įsimy
lėjo. Prieš ketverius metus 
Frank atvyko į JAV, bet 
1960 m. grįžo į Italiją ir 
apsivedė su savo mylimąja 
Rena.

Vienok bendram sugrįži
mui neturėjo pinigų. Jis 
vienas grįžo į JAV, o Rena 
tenai dirbo ir sutaupė ke
lionei pinigų. Po dviejų die
nų, kai Rena atvyko, jos 
vyras nukrito nuo namo, 
susižeidė ir mirė. Jo žmona 
paėmė miego tabletų ir am
žinai užmigo. Frank buvo 
23 m'etų, o Rena 21 metų 
amžiaus.

PER VISĄ SAVAITĘ 
DEMONSTRAVO

Karakas. — Venezueloje 
per ištisą savaitę demon
stravo studentai ir darbi
ninkai su obalsiu: “Rankas 
šalin nuo Kubos”. Policija 
ir armija puolė demon
strantus. Susirėmimų metu 
žuvo apie 50 žmonių, virš 
200 buvo skaudžiai sužeis
tų, ir 1,000. areštuotų.

EISENHOWERTS Už 
MILITARISTUS

Washingtonas. — Prieš 
kiek laiko JAV vyriausybė 
pavarė genrolą už tai, kad 
jis užsiėmė kraštutiniais 
kurstymais prieš komunis
tus. JAV vyriausybė sako, 
kad tai ne militaristų rei
kalas.

Buvęs prezidentas Eisem 
'howeris prisiuntė ilgą pa
reiškimą ir reikalauja, kad 
leistų militaristams aiškinti 
apie “tarptautinį komunis
tinį pavojų”.

Tel Avivas. — Daugiau
siai žydų gyvena Jungtinė
se Valstijose, apie 5,000,000.

Bagdadas. — Irakas ir 
Sirija tariasi dėl bendro 
apsigynimo.

bet komandieriai sako, kad 
to “nepakanka”, nes jie tu
ri tik 1,200 toli siekiančių 
bombinių lėktuvų, ateityje 
jų dar daugiau reikės, o iš 
esamų nemažai jau “pase
no”.

1961 metais sutvirtinimui 
armijos, jūrinio laivyno, or- 
laivyno jėgų buvo pašaukta 
155,000 rezervistų. Tarp pa
šauktųjų ir jų šeimų kilo 
didelis nepasitenkinim a s. 
Dabar Pentagono vadai ir 
gynybos sekretorius McNa
mara ruošiasi į militarinę 
tarnybą daugiau gauti sa
vanorių, ypatingai iš jau
nuolių, tik baigusių mokyk
las, o mažiau šaukti i tar- 
nybą rezervistų.

“Konge daro Vakarai 
suokalbį”, - TSRS

Jungtinės Tautos, N. Y. 
— V. Zorinas, TSRS dele
gacijos pirmininkas, parei- 

• kalavo Saugumo Tarybos 
posėdžio.z Jis sakė, kad 
anglai, belgai ir kiti Vaka
rų imperialistai padarė 
naują suokalbį prieš Kongo 
ir jos veikėjus.

Zorinas sakė, kad Vaka
rai suokalbiauja su Tshom- 
be, vyriausiu kaltininku 
nužudyme Lumumbos. Da
bar ten areštavo Lumum
bos sandraugą A. Gizengą 
ir suokalbiauja nužudyti jį 
ir jo artimus.

PREZ KENEDIS APIE 
PROPAGANDĄ

Washingtonas. — Res
publikonai reikalavo sulai
kyti paštu spaudos siunti
nius iš socialistinių šalių, 
nes iš ten siunčia “propa
gandą”.

Spaudos konferencijo j e 
prezidentas Kenedis sakė, 
kad amerikiečiai tinkami 
išklausyti abiejų pusių. Kas 
dėl siuntinių, tai jis sakė, 
kad per metus iš socialisti
nių šalių į JAV atėjo 2,- 
300,000 svarų spaudos, o 
per tą laiką JAV į tas šalis 
pasiuntė 16,000,000 svarų 
savo propagandos.

JŪRŲ LIŪTAS BUVO 
KALTININKAS

Houston, Texas. — Mies
to gyventojas Harry Rice 
šaukė policiją, ugniagesius 
ir kitus miesto sargus, nes 
rado “baisybę”. Atskubėjo 
keli policijos vežimai, šunų 
gaudytojai, trys televizijos 
automobiliai, du automobi
liai iš radijo stočių ir daug 
reporterių.

“Baisybė” buvo jūrų liū
tas, kuris iš kaimyniško kie
mo “išėjo” į gatvę pasi
vaikščioti.

\ Havana. — Kubos vy
riausybė sušaudė Pedrą 
Ponsą ir Pedrą Perežą už 
šnipavimą JAV naudai.

Punta del Este, Urugva
jus. — Amerikos valstybių 
konferencijoje Dtean Rus
kas reikalavo ‘bausti Kubą. 
Jis siūlė:

Paskelbti, kad Kubos vi
daus santvarka neatitinka 
Amerikos sistemai, pašalin
ti Kubą iš Amerikos valsty
bių sąjungos, nutraukti su 
Kuba prekybą ir suorgani
zuoti komitetą, kuris su
rastų priemones veikimui 
prieš “TSRS ir jos bloko 
agresiją Amerikoj”.

Ruskas kaltino, kad Ku
ba sudaro “Amerikos vals
tybėms pavojų”. Jis kalti
nimus rėrriė net Chruščio
vo pareiškimu TSRS Ko
munistų partijos 22-jame 
suvažiavime, kur Chruš
čiovas sakė \ “Mes giliai įsi
tikinę, kad ateis laikas, ka
da vaikai ir vaikaičiai net 
tų, kurie dabar nesupranta, 
arba nenori suprasti, o gy
vens komunizme.”

Už Kubos delegaciją kal
bėjo jos prezidentas Osval
do' DorticosUTo prado. Jis 
kaltino Jungtines Valstijas

JAV PAKELS LAIŠKŲ 
PERSIUNTIMO KAINĄ
Washingtonas. — JAV 

Kongresas nutarė pakelti 
paprastų laiškų persiunti
mo kainą nuo 4 iki 5 centų, 
o už oro paštą nuo 7 iki 8 
centų už laišką. Manoma, 
kad šis pakėlimas sutelks 
JAV valdžiai $700,000,000 
priedinių įplaukų.

Vėliausios žinios
Washingtonas. — Antra

dienį, sausio 30 d., pas JAV 
prezidentą, Baltąjame Na
me, svečiuosis Aleksejus 
Adžubejus. “Izvestijos” re
daktorius su žmona Rada.

Washingtonas. — JAV 
atominiai specialistai ma
no, kad šiemet Kinija jau 
pasigamins atominę bombą.

Janakpuraš, Nepalis. — 
Bomba buvo mesta po ka
raliaus Mahendra automo- 
biliumi, kada jis važiavo iš 
bažnyčios, bet karaliaus ne
sužeidė.

Bangkokas. —. čionai, 
Thailando sostinėje, siautė 
baisus gaisras. Sudegė apie 
1,000 namų, virš 6,000 žmo
nių liko be pastogės.

Lake Placid, N.Y.-Adi- 
rondacks kalnuose susidau
žė karo lėktuvas “B-47” ir 
žuvo 4 lakūnai.

Vladivostokas. — Per dvi 
paras TSRS Sachalino salo
je prisnigo- 9 pėdas sniego. 

New Delhi. — Indija ne- Los Angeles, Galif.—čio- 
sirengia karap.prieš Pakis- nai siautė baisi sniego aud- 
taną už Kašmirą. ra ir prisnigo 6 colius.

už agresijas prieš Kubą. 
Torrado sakė, kad 1961 m. 
balandžio mėn. Jungtinės 
Valstijos suorganizavo, ap
ginklavo ir invazijos jėgas 
atgabeno į Kubą. JAV 
ir dabar visaip kenkia Ku
bai: organizuoja pabėgė
lius, juos ginkluoja, lavina, 
siunčia diversantus, kursto 
Lotynų Amerikos valstybes 
nevesti prekybos su Kuba, 
nutraukti su ja diplomati
nius ryšius ir siekia nu
versti Kuboje liaudies san
tvarką, ją pakeičiant tokia 
santvarka, kokia pirmiau 
buvo, tai yra, — paklusnia 
JAV kapitalistams.

Torrado sakė, kad Kubos 
liaudis remia dabartį n ę 
santvarką, atmušė invaziją, 
nori taikiai su visomis šali
mis, jų tarpe ir su Jungti
nėmis Valstijomis sugy
venta nesikiša į kitų šalių 
reikalus ir neleis niekam 
kištis į\avo reikalus.

Kubos \ prezidentas pa
reiškė, kad nėra pasaulyje 
jėgos, kuri galėtų kubie
čius pasukti nuo socialisti
nio kelio. V

NEPATINKA GREITAI 
VAŽIUOJANTIEMS

Hartfordas. — Connecti
cut valstijos vieškelių poli
cija nusprendė važinėti be 
policijos ženklų automobi
liais, kad suvaldžius greitai 
važiuojančius automobilis
tus. Tas nepatinka skubaus 
važiavimo automobilistams 
ir jie kelia protestus.

Washingtonas. — The 
National Institute of 
Health viršininkai praneša, 
kad sveikatos departamen
tas tyrinėja plaučių užde
gimo ligos priežastis. Sako, 
kad nuo šios ligos bus gali
ma įskiepyti žmones.

Oslo. — Norvegų laive 
“Jotunfjell” įvyko sprogi
mas. Nelaimėje vienas jū
rininkas užmuštas ir keli 
sužeisti.

Maskva. — TSRS ir Ki
nija pasirašė sutartį apsi
keitimui kultūriniais pasie
kimais ir technine pagalba.

.... I
Beirutas. — Libano vy

riausybė suėmė kapitoną F. 
Avadą, kuris vadovavo su
kilimui. Sako, kad ji yra 
areštavus 4,000 sukilėlių.

Washingtonas. — JAV 
suteiks $25,000,000 kredito 
Dominikos respublikai.

Bukareštas. — Rumunija 
ir Turkija pasirašė preky
bos sutartį.

"Žmonijai reikia taikos, o ne 
slėptuvių,”— Malinovskis

Maskva. — Dienraščio dustrinius ir politinius ceri- : 
“Pravdos” korespondentas1 trus, sunaikinti ištisas ša- 
klausė maršalo R. Malinov-' lis, kurios paskolino savo 
skio, TSRS gynybos minist
ro, apie atominius ginklus 
ir nuo 1 
Korespondentas klausė:

“Prašau paaiškinti, ką 
reiškia Jungtinių Valstijų' 
gynybos sekretoriaus Mc-^ 
Namara pareiškimas, kad; 
JAV gali sunaikinti Tary-! 
bu Sąjungą?”

Malinovskis sakė, kad 
abidvi šalys yra labai galin
gos. Jis pareiškė: “Ką Mc
Namara galvoja, tai aš ne
žinau... Aš turiu pasakyti, 
kad TSRS vienu raketų 
smūgiu galėtų sunaikinti 
visus Jungtinių Valstijų in-

plotus dėl JAV karo bazių../ 
.............   o...... ... , Bet tik isterikai gali kal- 
bombų slėptuves, bėti už atomiriį karą. Žmo

nijai reikalingas taikus su
gyvenimas, o ne karas...” 

, Kas dėl slėptuvių nuo ato
minių bombų, tai Malinovs
kis sakė:

“Nėra slėptuvių prieš 
atomines ir hidrogenjnes 
bombas, nes desėtkų ir net 
šimtų milijonų tonų dina
mito jėgos bombos — viską 
sunaikintų, o ką sprogimų 
jėga dar nesunaikintų, tai 
radioak c i j a užnuodytų... 
Ruošimas slėptuvių, tai yra 
iš anksto pasigaminimas 
sau grabų ir kapų”.

Apie laivų statybą
kapitalo šalyse

Londonas. — Jau šešti 
metai Japoniją eina prieša
kyje laivų statybos. 1961 
metais ji pastatė virš 300 
laivų, bendrai 1,835,000 to
nų įtalpos. Anglija buvo 
antroje vietoje — ji pasta
tė 218 laivų, 1,192,000 tonų 
įtalpos.

Anglų jūrininkystė netu
ri davinių, kiek naujų laivų 
pastato Tarybų Sąjunga, 
Kinija ir kitos socialistinės 
šalys, bet yra žinoma, kad 
TSRS naujų laivų statyba 
didėja su kiekvieneriais me
tais. (

INDINEZIJA STIPRINA 
SAVO KARINĮ LAIVYNĄ

Jakarta. — Indnezija tū
li 4 naikintojus, 4 subma- 
rinus, 18 • torpedinių karo 
laivų. Ji juos gavo iš Ta
rybų Sąjungos. Prie to, ji 
dar turi 8 iškėlimo desan
tams karo laivus, pastaty
tus JAV, taipgi kelis desėt- 
kus nedidelių karo laivelių. 
Dabar laukia iš TSRS kru- 
zerio ir dar kelių karo lai
vų. Indonezija pirko karo 
laivų ir Vakarų Vokietijoje.

LABAI SUMAŽĖJO JAV 
PREKYBA SU TSRS

Washingtonas. — 11961 
metais Jungtinių Valstijų 
prekyba su Tarybų Sąjun
ga ir kitomis socialistinė
mis šalimis nupuolė. 1960 
metais JAV valdžios buvo 
duota leidimų už $94,000,- 
000 išvežti prekių į socia
listines šalis, o 1961 metais 
jau tik už $55,800,000.

HOLLANDAI IR ANGLAI 
RUOŠIASI KARUI

Jakarta. — Vakarų Nau
jojoje Gvinėjoje hollandai 
ir anglai ruošiasi karui. Iš 
Anglijos atvyko karininkų, 
buvo atgabenta daug gink
lų ir amunicijos, o hollan
dai mobilizuoja vietos gy
ventojus, juos moko karinio 
pratimo ir ruošiasi karui 
prieš Indoneziją.

Unijų vadai ir penkių 
valandų darbo diena

Washingtonas. — 1962 
metų pradžioje New Yorke 
9,000 elektrikierių darbi
ninkų laiiųęjo 5 valandų 
darbo dieną, tai pirmas Įvy
kis darbo istorijoje.

Šalyje yra virš keturi mi? 
Ii jonai darbininkų be dar
bo. Automatiacija vis ma
žiau reikalauja darbininkų. 
Šalyje su kiekvieneriais me
tais priauga apie 1,500,000 
darbininkų.

Bet AFL-CIO vadai sa
ko, kad jie neįdomauja 
5 valandų darbo diena.

GUATEMALOJE ĮVEDĖ 
KARO STOVĮ J*

Guatemala. ‘— Iš kulko-/ 
svaidžio buvo nušautai 
Guatemalos policijos virši-l 
ninkas Ranulfo G. Onęlle? 
Prezidentas M. Ydigoras 
Fluentes įvedė karo stovį.

Ekstra
Washingtonas. — Erdvių 

laivas “Ranger-3”, kuris 
buvo iššautas į Mėnulį, pro 
Mėnulį praėjo 23,000 mylių 
atstume.

Vilnius. —Už pinigų spe
kuliaciją Lietuvos teismas 
nuteisė kunigą Liudą Povj- 
lionį aštuoniems metams 
kalėjimo. Tuo pat kartu 
kunigą Bronių Burneikį nu
teisė keturiems metams ka
lėjimo, B. Ąlsį, J. Mikalaus
ką, A. Paškevičių nuo me
tų iki penkerių.

Cape Canaveral, Fla. — 
Sausio 27 dieną viskas bu
vo paruošta iššovimui kari
ninko John Glenho apskri- 
dimui aplinkui Žemę, bet 
“dėl blogo oro išsovimas 
atidėtas”.

Maskva. — Atvyko Suo
mijos karininkai pirkti ta
rybinių ginklų.

Budapeštas. — Rumuni
ja ir Austrija pasirašė pre
kybos sutartį.
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Labai retas, bet labai Svarbus...
TOKS ATSITIKIMAS, kad būtų galima susikalbėti 

su “N.Y. Times”, yra labai retas, labai nepaprastas da
lykas. Todėl džiugu, kad šiuo tarpu net dviem klausi
mais mes galime nuoširdžiausiai paremti to • didlapio 
nusistatymą. Pilnai sutinkame su juo, kai jis (sausio 24 
d.) savo vedamajame pasmerkia Kongrese susidariusį 
reakcinių demokratų ir respublikonų frontą^prieš visus 
visuomenei naudingus bilius. Tiesiog ir pavadina “Susi
vienijimu dėl reakcijos”. Taip pat pilnai sutinkame su 
tuo didlapiu, kai jis griežtai atmeta reakcionierių pasi- 
mojimą Kongrese pravesti įstatymą, kuris priverstų vy
riausybę neįsileisti jokios literatūros iš socialistinių 
kraštu, v

Kaip žinia, tokį uždraudimą praktikavo Trumano 
ir Eisenhowerio vyriausybės. Pernai kovo mėnesį pre
zidentas Kenedis tą beprotišką uždraudimą panaikino. 
Teisingai “Times” pastebi, kad nuo to žygio mūsų ame
rikinis kapitalistinis pasaulis nesubyrėjo. Tai kam tą 
uždraudimą atgaivinti? Nėra jokio reikalo. Teisingai 
didlapis tokį uždraudimą pavadina “geležine uždanga”.

Reakcionierių “Susivienijimas dėl reakcijos” yra 
pavojingas reiškinys. Jis žada sužlugdyti vyriausybės 
žmonių Kongrese pastangas pravesti praplėtimą socia
linės apsaugos sistemos, įtraukiant į ją medicininį ap
tarnavimą seniems žmonėms. Jis žada dar didesniais 
suvaržymais papildyti McCjirran įstatymą. Jis nepra
leis jokio civilinių teisių biliaus.

MIKOJANO MISIJA 
GERAI PAVYKUSI

Amerikos spaudoje bu
vo nemažai rašyta apie ne
susipratimus1 tarp Tarybų 
Sąjungos ir Afrikos ša’ies 
Gvinėjos. Tie nesusiprati
mai buvo pasiekę tokį laips
nį, jog kai kurie tarybiniai 
diplomatai turėjo Gvinėją 
apleisti. Bet šiomis dieno
mis Gvinėjoje lankėsi Ta
rybų Sąjungos Ministrų Ta
rybos pirmininko pavaduo
tojas A. Mikojanas. Viskas 
rodo, kad tie nesusiprati
mai buvo sėkmingai baigti. 
Tai salima spręsti iš Miko- 
jano pareiškimo spaudai, 
padaryto apleidžiant Gvinė-

Reakcionieriai to siekia. Bet jiems tai pavyks tik 
tada, jeigu Amerikos žmonės miegos. Ybač čia turėtų 
svarbus vaidmuo tekti mūsų organizuotiems darbinin
kams, mūsų darbo unijoms. Deja, kol kas, nieko nesi
girdi apie sudarymą galingo viso krašto mastu bendro 
fronto už progresą. Gal dar atsiras, gal dar pakils. Gal 
organizuoti darbininkai, gal gi ir Darbo Federacijos va
dovybė laiku pamatys pavojų ir stos į kovą prieš “susi
vienijimą dėl reakcijos’. Vilties nereikia nustoti. Kon
greso sesija dar tik prasidėjo. Dar ne visi pasiūlymai 
suformuluoti. Iš liaudies })ūsės geras spustelėjimas gali 
taip sustiprinti kiek pažangesnes jėgas, jog jos pajėgtų 
“susivienijimo dėl reakcijos” užmojus sudaužyti.

naują gyvenimą

gvinėjiečių tautai 
kovoje už savo

Kapitalo koncentracija auga
ŠIOMIS DIENOMIS paskelbti planai dėl suvieniji

mo New York Central ir Pennsylvania geležinkelių 
kompanijų. Tai kompanijos, kurios jau ir šiaip šalies 
transportacijoje yra stambiausios kompanijos. Jų abie
jų šėrų vertė viršija septynis bilijonus dolerių. Panašiai 
vienijasi dvi didžiulės lėktuvų kompanijos,—American 
Airlines ir Eastern Air Lines. Spėjama, kad iš vyriau
sybės pusės pasipriešinimo nebus.

Priešinasi tik darbininkai. Jiems iš tokio susivieniji
mo susidaro rimtas pavojus ta prasme, jog daugelis jų 
bus išmesti į bedarbių eiles. Į tai labai susirūpinusiai 
orientuojasi Transport Workers unija, kuriai vadovau
ja Michael Quill. Mat, nemaža šių kompanijų darbinin
kų dalis priklauso šiai unijai. Prezidentas Quill sako, 
kad unija skelbs prieš tas visas keturias kompanijas 
streiką, jeigu jos prieš susivienysiant neduos darbinin
kams garantijos, kad jie nebus išmesti iš darbo.

Geležinkelių kompanijos jau ieško teismo uždrau
dimo prieš streiką. Girdi, šnektos apie streiką kenkia 
kompanijų bizniui.

“Geriausi krašto smegenys”
ŠIUO TARPU IŠ ŽENEVOS yra sugrįžęs Arthur 

N. Dean, Amerikos delegacijos konferencijoje dėl už
draudimo atominių ginklų bandymų galva. Jis sako, 
kad derybos su Tarybų Sąjunga yra reikalingas ir ge
ras dalykas. Jis primena amerikiečiams, kad atominis 
karas sunaikintų mus visus, todėl jo reikia vengti. Jis 
užtikrino, kad pprezidentas Kenedis norįs visas proble
mas, santykiuose su Tarybų Sąjunga, išspręsti taikiais 
būdais.

Baigdamas savo pastabas Mr. Dean pasakė:
“Aš raginu jus nenusiminti, nepulti į desperaciją. 

Mes telkiame į daiktą kai kuriuos geriausius šalies sme
genis ir bandome surasti būdus išsigelbėjimui nuo su
naikinimo”.

Gerai, kad šitas žymus valdžios pareigūnas mato 
naujo karo pavojų. Reikia, kad jo žodžius įsitėmytų 
kiekvienas amerikietis.

Bet ar iš tikrųjų patys geriausi smegenys yra 
telkiami apsaugojimui mūsų nuo sunaikinimo, tai jau 
kitas klausimas. Bent jau padidinimą militarinių išlai
dų naujame prezidento Kenedžio biudžete negalima va
dinti geriausių smegenų produktu. Juk didinimas gink
lavimosi didina branduolinio karo pavojų, apie kurį

Tarp kitko, Miko j anas 
pasakė:

Gvinėja kupina jaunatvės ir 
kūrimo dvasios, joje visur 
reiškiasi naujovių, kūrimosi 
procesai, ar tai ekonomika ar 
žmonių santykiai, valstybės 
valdymo organizavimas ar vi
suomeninis gyvenimas. Visur 
ieškomos ir kuriamos naujos 
formos, o šių procesų turinys 
yra vienas — visuomenės pa
žanga ir kova už kolonijinio 
engimo ir feodalinės santvar
kos p a d a rinių likvidavimą. 
Tiksliai ir trumpai pasakė 
Chruščiovas apie Gvinėją: 
“Gvinėjos respublika yra tar
si lankas į 
Afrikoje.”

Teikdama 
paramą jos
tėvynės nepuikiau s o m y b ė s 
Tarybų Sąjunga neieško sau 
jokios naudos, nekelia jokių 
politinių bei kitokių sąlygų ir 
visiškai neketina kištis į Gvi
nėjos, kaip ir bet kurios kitos 
šalies, vidaus veikalus arba 
primesti savo ideologija. Męs 
visada buvome, ir .esame tos 
nuomonės, kad pasirinkti vie
ną ar kitą ideblogįj'ą—Sūvė- 
reninis kiekvienos tautos ’rei
kalas. i '
Matyt, turėdamas mintyje 

faktą, kaip labai kas nors 
norėtų sukurstyti tautas, 
Mikojanas sako:

imperialistai negali ramiai 
žiūrėti į mūsų šalių santykių 
vystymąsi. Jie negali įsivaiz
duoti kitų santykių tarp dide
lės ir mažos valstybės, kaip 
tokius, kuriuos sukūrė jie pa
tys, jų išnaudotojiška esmė. 
Jie norėtų suvaidyti mūsų ša
lis ir šiuo tikslu griebiasi vi
sokiausių gudrybių. Kartais 
jie gali sukelti abejonių, ku
rios paskui išsisklaidys. Kar
tais gali sukomplikuoti tai, 
kas galėtų atrodyti aiškiau ir 
paprasčiau. Ir net kai kuriam 
momentui apjuodinti atskiras 
bendradarbiavimo sritis. Ta
čiau tai, kas laikina ir užneš
ta, negali užtemdyti to, kas 
svarbiausia. Mūsų draugystė 
stipri ir paremta lygybe, ne
sikišimu, suverenumo savitar
piu gerbimu ,bendra kova už 
dar engiamų tautų išvadavi
mą, už pasiekusių valstybinį 
savirankiškumą šalių nepri
klausomybės stiprinimą. šie 
draugystės pagrindai negali 
būti pakirsti. •

Baigdamas norėčiau pareikš
ti įsitikinimą, kad, stiprinant 
ir plečiant tiek bendradarbia
vimą taikai ginti, tiek ir įvai
riapusiškus mūsų šalių savi
tarpio santykius, Tarybų Są
jungos ir Gvinėjos draugystė 
išlaikys bet kuriuos išmėgini:- 
mus ir duos vis gausesnius 
vaisius mūsų tautų labui.

KETURI MILIJONAI 
KNYGŲ

Lietuvos spaudoje skaito
me:

I ELTOS korespondento 
klausimą, kokios knygos išeis 
1962 metais, atsakė Valstybi
nės grožinės literatūros lei
dyklos direktorius J. Čekys.

—šiais metais leidykla nu
mato išleisti 288 pavadinimų 
knygas bendru beveik 4 mili
jonų egzempliorių tiražu. Tai 
—žymiai daugiau, negu buvo 
išleista periiai.

Iš lietuvių originališkos gro- 
žih^^lftei’atifrrbs '4<?ūuihiį> rėv 

kia pažymėti V. Mykolaičio- 
Putino “Raštą du naujus, to
mus, K. Maruko apysaką 
“Žaliakalnyje šluoja gatves,” 
V. Rimkevičiaus novelių kny
gą “Kaimo kronikos,” J. Mi- 
kelinskio apsakymų rinkinį 
“Šiltos rankos.”

Įspūdžius iš kelionės išilgai 
Tarybų Sąjungos sienų aprašo 
žurnalistai S. Bistrickas ir V. 
Miniotas savo knygoje “40,- 
000 kilometrų,’. A. Venclovos 
knygoje “šiaurės sidabras” 
skaitytojai ras apybr a i ž a s 
apie Islandiją, E. Mieželaičio 
“Užjūrio (eskizuose” — prozos 
ir poezijos kūrinius, kuriuose 
autorius aprašo savo įspūdžius 
iš kelionės po Ameriką ir ki
tas užsienio šalis.

Daug vietos leidyklos pla
nuose užima originalioji lie
tuvių poezija, šiemet išeis T. 
Tilvyčio “Poema apie Mont
vilą,” Br. Mackevičiaus eilė
raščių rinkinys “Už save ir už 
juos,” skirtus ryžtingam ir 
tvirtam mūsų dienų žmogui— 
k o m u n i z m; o statytojui. A. 
Drilingos poezijos knyga Į 
“Rankos ir betonas” apdai-' 
nuo j a karo metu kovoje prieš 
fašizmą žuvusius Kauno kom
jaunuolius, taip pat šauniuo- 
situs Kauno HES statytojus. 
Atskira knyga išeis A. Balta
kio lyrinės poemos.

Leidykla pateiks skaityto
jams pluoštą atsiminmų lite
ratūros. Šių knygų tarpe — 
B. Pranskaus-žalionio darbas 
“Artimieji toliai,” pasakojan
tis apie revoliucinį judėjimą 
Lietuvoje, taip pat partizani
nio judėjimo Didžiojo Tėvynės 
karo metais dalyvių J. Pap
lausko ir B. Bračo atsimnmai. 
Pažangus Amerkos lietuvių 
rašytojas R. . Mizara savo kny
goje “Apie tave, gimtoji že
me” pasakoja; 1 ką jis matė, 
pergyveno ir sužinojo, viešė
damas gimtajame krašte.

Bus išleista, ąkadęmiko K. 
Korsako straipsnių bei prane
šimų pirmoji knyga “Literatū
rą draugystė,”' A. Venclovos 
knyga “Epochos vėjas;” pasa
kojanti apie' lj^erątūrą, poeto 
A. Jonyno straipsnių rinkinys 
“Kritką ir publicistika.”

šiais metais leidykla išleis 
septyniasdešimt dvi rusų kla
sikų, TSRS taūtų, liaudės de
mokratijos šalių ir pažangių
jų užsienio rašytojų knygas.

BUVĘS AMERIKIETIS 
ATSIMENA AMERIKĄ 
PRIEŠ 40 MJETŲ

Kadaise buvęs veiklus 
amerikietis K. Vairas-Rač- 
kauskas, dabar nusipelnęs 
kultūros veikėjas Lietuvoje, 
duoda savo nuomonę apie 
prasidėjusį naują Ameriko
je persekiojimą komunistų 
ir kitų pažangiečių. Jis ra
šo š. m. Kauno “Tiesoje” 
po antrašte “Kaip prieš 40 
metų.” Mat, puikiai jis at- 
^irnėna tuos laikus, kai 
tamsioji reakcija irgi buvo 
aukštai iškėlusi galvą.

Vairas - Račkauskas ra
šo:

Naujieji metai! Kiekvienas 
žmogus prie jų slenksčio susi
mąsto, prisimena praeitį, su
lygina su dabartimi ir sten
giasi įžvelgti ateitį. Man šie 
Naujieji priminė 1921 metų 
sausio 1-ąją.

Po 1961-ųjų metų skridimų 
į kosmosą "iš anos pusės At
lanto pasiekia visus jaudinan
čios šiurpio? žinios — JAV 
valdžia, remdamasi nežmoniš
ku Makareno patyrimu, pra
dėjo komunistų persekiojimą. 
Iš Komunistų partijos parei
kalauta, kad partija ii’ atskiri 
jos nariai registruotųsi 
kitos valstybės agentai.

Tokį JAV vyriausybės 
galima kvalifikuoti tik 
naują baimės isterijos prasi
veržimą. Sakau, naują, nes 
komunistų persekiojimas šiau
rės Amerikoje prasidėjo ne 
dabar, o prieš keturiasdešimt 
metų, JAV vyr.pro k u r o r o 
Palmerio provokacinių veiks
mų laikais. Palmerio žygius 
dabar tęsia naujojo JAV pre
zidento milijonieriaus Kene
džio brolis.

1918-1923 Jfnętų laikotarpiu 
JAV vyriausybės nariai grie-

kaip

žygį 
kaip

JAV vyriausynes nariai grie- : , • /t Von lOO
n^fayęios ^unigaLir

tik* komunistėj bet ir šiaip 
pažangius 1 žmones, kurie tu
rėjo užtektinai drąsos kriti
kuoti valdžią, parodyti jos 
veiksmų nenuoseklumą, įtikin
ti, jog Amerikos gyvenimo 
būdas nėra toks gražus ir vi
liojantis, kokį stengėsi piešti 
kapitalistinė programa.

Vyresniojo amžiaus ameri
kiečiai nėra pamiršę 1920 
metų pradžios, kai Pdlmeris 
buvo suruošęs masinį komu-1 bepadės. Klausimas nicfn iv ii’amc ivi’itai’innniii Inistų ir jiems pritariančių pa
žangių žmonių persekiojimą. 
Tokių žmonių Amerikoje tuo
met galėjo būti tikrai nedaug 
ir jie savo tikslų dažniausiai 
siekdavo konstituciniais ke
liais. Tuo tarpu Palmeris ir jo 
šnipų bei provokatorių armija 
skelbė, kad komunistai esą 
apsiginklavę nuo kojų iki gal
vos. Komunistai, anot Palme
rio agentų, kiekvieną Naujų
jų metų dieną suruošia Ameri
koje dešimt tūkstančių susi
rinkimų; jie turį bent 350 
laikraščių; jie į skiriamus li
goninėms tvarsčius primaišą 
stiklo miltelių, teniso aikštė
se po velėna turi įrengtus 
gelžbetoninius pamatus savo 
p a t r a n k oms pastatyti; jie 
elektros šviesos signalais nuo 
kalnu viršūnių susisiekia vie
ni su kitais:., žodžiu, komu
nistai essą didžiausi JAV in
stitucijų, biznierių, žemės ir 
namų savininkų priešai. Pra
eis menuo, kitas, daugiausia 
metai, ir Amerikoje kilsianti 
revoliucija. Todėl reikią gin
tis nuo komunistų, neįsileisti 
į savąjį kraštą, į Ameriką, o 
tuos, kurie čia jau įsikūrę, 
esą būtina suiminėti ir depor
tuoti! Spaudoje tada šaukė: 
susodinti juos į akmeninį lai
vą su švino burėmis ir išsiųs
ti į jūrą taip, kad pirmoji 
jų sustojimo vieta būtų pra
gare !

Palmeris pradėjo puolimą. 
Naujųjų metų dieną jo agen
tai puolė visus tą dieną įvyku
sius komunistų susirinkimus. 
Buvo sulaikyta apie 600 žmo
nių. Beieškant įrodymą, buvo 
daromos kratos jų butuose; 
nes reikėjo įrodyti, kad komu
nistai buvę ginkluoti ligi pat 
dantų. Kratų metu pas 6,000 
komunistų buvo surasti trys 
seno tipo karabinai, o sprogs
tamosios medžiagos—nė vie
no gramo!

Taip ir šiuos naujuosius — 
1962-uosius metus — ameri
kiečiai pasitinka žiaurios re
akcijos, kurią sukelia baimė, 
ženkle. Bet Amerikos valdo
vai turės įsitikinti, kad anks
čiau ar vėliau reikės atsakyti 
prieš savąją liaudį, kurią jie 
apgaudinėja, begindami savo 
pozicijas.

Amerikos komunistams, pri
verstiems pasitraukti į gilų po
grindį, Naujųjų metų proga 
linkime ištvermės ir ryžto, o 
visai amerikečių liaudžiai su
silaukti tos dienos, kada jos 
krašto valdovai vadovausis 
protu, o ne baime, neapykan
ta darbo žmonėms, laisvės bei 
laimės gynėjams.

NUSIKALBĖJO 
IKI ABSURDO

Brookyno pranciš k o n ų 
“Darbininkas” suradęs at
sakymą į jo paties pastaty
tą klausimą, “Kodėl Sovie
tai iki šiol politinį karą lai
mi?” Visa paslaptis esanti 
geroje propagandoje. ' Gir
di: “Iki šiol politinėje ko
voje iš vienos pusės yra ge
rai organizuota kariuome
nė (propagandistai), iš ant
ros pusės inertinė, abejinga 
masė. Ar nebūtų galima ir 
Vakaruose sukurti tokią 
“kariuomenę,” kuri kovotų 
politiniais ginklais, pana
šiais, kaip kovoja Sov. Są
junga?”

Labai įdomi “filosofija.” 
Su ja bėda tik tame, kad 
pranciškonų organas pa
miršo Vakaruose jau se
niai veikiančią tokią politi
niais ginklais kariaujančią 
kariuomenę. Reikalavimas 
naujos tokios kariuomenės 
yra kvailas dalykas.

Kas gi yra katalikų baž- 

protestantų pastoriai ir žy
dų rabinai, jeigu ne pro
pagandistai už kapitaliz
mą? Kieno, pavyzdžiui, 
idėjas gina bei skelbia Ame
rikos komercinės spaudos 
redaktoriai ir kolumnistai, 
radijo ir televizijos komen
tatoriai, jeigu ne kapitalis
tų? Juk tai /baisi politi
nė kariuomenė. Ją laikytį 
tik abejinga mase yra gry
niausia nesąmonė.

Dalykas yra kitoks. Jo
kia politinė kariuomenė ne-

; yra 
pačios idėjos. Senoji, ka
pitalistinė idėja paseno. Jo
kia kariuomenė jos nebega
li išgelbėti.

LAUKIA KARO, BET
NESITIKI JO GREITAI

Čikagiškis klerikalinių 
veiksnių organas dejuoja:

“Akyliau sekant tarptau
tinės politikos raidą, nors 
ji labai komplikuota ir daž
nu atveju atrodo, kad vi
suotinis karas gali tuojau 
užliepsnoti, tačiau to greit 
nesitikime, nes visų vaka
riečių politika rieda tokia 
linkme, kad išvengtų gink
luoto, atviro susirėmimo su 
Maskvos ir Peipingo karo 
jėgomis.”

Matote, j ie naujo pasauli
nio, visuotinio karo ir lau
kia ir tikisi. Nusivylę tik 
tuo, kad toks visuotinis ka
ras ateis negreit. Todėl, 
girdi, šiandien galvokite tik 
apie “moralinių jėgų sutel
kimą.”

Niekas, žinoma, negali 
atimti “veiksniams” teisės 
galvoti ir sapnuoti, bet nie
kas iš tų pastangų neišeis. 
Niekas iki šiol n e išėjo. 
Šiandien laimi moralinių 
jėgų telkimas tik geriems, 
prakilniems Tikslams. 
“Veiksnių ^i telkimas veda
mas blogiems, piktiems 
tikslams. *

Nauji raštai
“KOVOS KELIAIS”

Neseniai Lietuvos Groži
nės literatūros leidykla iš
leido prof. B. Pranskaus- 
Žalionio paruoštą stambią 
392 puslapių, iliustruotą 
knygą — “Kovos keliais.”

Tai rinkinys daugelio 
proletarinių rašytojų vaiz
delių ir eilėraščių, parašy
tų jau seniai. Gale knygos 
įdėta ir nežinomų autorių 
kūrybos, sukurtos pogrin
džio metais, buržuazijai 
viešpataujant Lietuvoje.

Ne vienam šios knygos 
skaitytojui bus gal ir nuo
stabu, jok kadaise vaizde
lių yra parašęs ir Z. An- 
garietis, įžymus Lietuvos 
revoliucionierius. Jie kny
goje pasirodo pirmą kartą.

Kiti autoriai, kurių kūry
ba telpa “Kovos keliuose”: 
Jonas Šepetys, Juozas Vit
kauskas, Jonas Stašelis, 
Vincas Kopka, Stasys Rau
donis, Liudas Žaldaris, Juo
zas Šleivys, Vincas Skar
džius, Jonas Kasparaitis.

B. Pranskus parašė sumi
nėtų autorių ir trumpas bi
ografijas.

Ši knyga — geras indėlis 
į lietuvių proletarinę lite
ratūrą, ir už tai nuopelnas, 
be abejonės, vyriausiai pri
klauso prof. B. Pranskui.

Knyga išleista 6,000 egz. 
tiražu. Kaina 87 kapeikos.

Tokio., — Apie 20 TSRS 
žvejų laivu nuplaukė į Ry
tų Kinijos jūrą.

• Tokio. — 1961 metais Ja
ponija pasigamino 813,920 
automobilių.

Kaip vokiečiai 
veržėsi į Lietuvą

P-er du šimtus metų sėdė
jo kryžiuočiai prie pat lie
tuvių šono. Kaip vanagas 
kad susikrauna lizdą miške 
arti kitų paukštelių, kad •• 
galėtų juos puldinėti ir 
plėšti, taip ir kryžiuočiai 
įsitaisė arti lietuvių ir nesi
liaudami plėšė juos ir dras- 
kė. Įsitaisė tartum tam, kad 
atverstų pagonis lietuvius 
krikščionimis. Bet krikščio- • 
nybė jiems nerūpėjo. Jiems 
rūpėjo tik nuveikti lietu- « 
vius, išplėšti jų žemę, juos 
pačius savo vergais ir vokie
čiais paversti.

Neatėjo jie pas lietuvius 
su meile, bet su ugnimi ir 
kardu įpuldavo, kaip kokie 
žmogžudžiai, piešdami ir 
naikindami nelaimingas lie
tuvių šalis. Viena lietuvių' 
tautos šaka, vakariniai lie- z 
tuviai, prūsai, negalėjo at- . 
siginti nuo tų priešų. Kry- * 
žiuočiai nuveikė juos ir atė- ; 
mė iš jų žemę, apsigyveno ■ 
tenai, o juos padarė savo . 
vergais. Kiti vokiečiai už
kariavo latvius ir žiemga- i 
liūs, taip pat lietuvių gimi- 
naičius.

Lietuviai nep a s i d a v ė 
jiems, visomis jėgomis, kaip 
tik įmanydami, gynėsi. Šim
tai, tūkstančiai jų žuvo be
kariaudami,- bet į jų vietą 
stodavo kiti šimtai ir vėl 
kariaudavo. Ir kryžiuočiai 
nieko negalėjo padarytį 
Kartais ir pas i s e k d a/o) w 
jiems išplėšti iš lietuvių'ku^ • 
rią pilį ar žemės gabalą, bet 
niekados ilgai tuo nesi
džiaugė vokiečiai, nes lietu
viai, netrukus surinkę jėgų, 
varė priešininkus lauk.

Kiek kryžiuočiai yra pri
darę skriaudų lietuviams, p; 
kiek: įš^ų^ę, kiek išplėšę, — / 
nė jaučio odoje negalima ,... 
būtų surašyti. ,

Dabar yra dvi Vokietijos. 
Rytų Vokietija nori taikiai * 
su visais sugyventi, bet Va
karų Vokietija tęsia seną . 
kryžiuočių politiką — gink
luojasi ir ruošiasi pulti.

KAS IR PO SNIEGU 
ŽYDI?

Žiema. Užšalo upeliai, 
ežerai. Žemę apklojo purus * 
žiemos patalas. Vietomis ’ 
per pusnis net išbristi sun- . 
ku. Ir medžiai užsivilko 
sunkų rūbą. Tačiau ir šal- • 
čiai nepalaužia augalų gy- , 
veninio.

Paimi kastuvą ir atkasi, • 
sniegą iki žemės. Priesmė- 
lis neįšalęs, o jame žaliuoja .. 
kažkokios gėlytės su baltais 
smulkučiais žiedeliais. La- . 
p-eliai bekočiai pailgi — tai 
čiužutės, patvarios gėlytės, 4 
Jos žydi ir žiemą. Iki pir- Y 
mojo sniego augalai nebaigė 
žydėjimo. Apatiniai žiede
liai jau seniai pražydėjo, ; 
sugrandino ir išplatino sėk
las, o viršutiniai dar tik . 
prieš šalčius išsiskleidė. 
Žiedeliai susitraukė ir guli 
pusnyje—pavasario laukia. :

Pakelėje ar pievoje gali
ma surasti dar vieną žydin
tį augalėlį. Jis panašus į 
čiužutę, baltažiedis, tačiau 
jo lapai kotuoti ir išsidėstę 
viename aukštyje, visai pa
lei žemę. Į viršų iškilęs tik 
stiebelis su žiedų kuokšte- . 
liu. Tai dirvinė našlaitė. 
Vasarą nesuskai tomą jų 
daugybė buvo nusėjus že
mę. Na ir’kai kurios nesu- .* 
spėjo iki žiemos peržydėti.

Ottawa. — 1960 metais 
St. Lawrence upės jūriniu 
keliu praplaukė 20,300,000 
tonų įtalpos laivų, o 1961 m. 
jau 23,000,000 tonų.
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ĮVAIRIAIS klausimais
i? Batistos laikraštis

pasmerkė Ameriką
Ispanijoje platinamas 

Kubos eks-diktatoriaus Ba
tistos sekėjų savaitraštis 
“Accion Cubana” dabar 
pradėjo varyti propagandą 
ir prieš Jungtines Ameri
kos Valstijas. Reikia saky
ti, tas laikraštis piktai 
smerkia užsieninę Ameri
kos politiką, kuri toleruo
janti “raudonuosius impe
rialistus” ir sykiu savo 
krašto imperialistinį polin- 
kį.

“Accion Cubana” spaus
dinamas Luksemburgo val
stybėlėje, bet vyriausias jo 
redaktorius Rosendo Canto 
Hernandez gyvena Ispani
jos sostinėje Madride. Jis 
yra žymus Batistos rėmė- 
jas5

Šio savaitraščio dvimeti- 
nę sukaktį karštai sveikino 
Ispanijos diktatorius Fran
kas ir kiti Ispanijos fašis
tų vadovai; taipgi išMadei- 
ros sveikinimą prisiuntė ir, 
pats Biatista.
j Suprantama, kad “Ac
cion Cubana” bando pra
vesti tarp Kubos pabėgėlių 
ir ispanų batistinę (fašisti
nę) politiką. Pirmiaus šis 
laikraštis rašė apie Ameri
ką atsargiau, prielankiau. 
Betpoto, kai invazija į Ku
bą susmuko ir daugiau nesi
mato iš Kenedžio admini
stracijos rimtų pastangų 
ginklu užkariauti Kubą ir 
tada grąžinti Batistos. re
žimą, tai šis laikraštis atsi
suko prieš Ameriką. Ji§ jau 
“surado”, kad Amerika yra 
imperialistinė.

Batistinis laikraštis šau
kia: Jungtinės Valstijos jė
ga užgrobė ii* pilnoje savo 
kontrolėje laiko Puerto Ri
ką, Panamą, New Mexico, 
Texas, Floridą, Kaliforniją, 
„Adaską, Havajus. Dabar 
Amerika pataikaujanti Azi
jos ir Afrikos “laukiniams” 
žmonėms tik todėl, kad ir 
ten įsigalėti. Į antrąjį pa
saulinį karą Jungtinės Val
stijos įstojusios “daugiau 
kaip užkariautojos, negu 
laisvinto jos”.

“Principinis laisvojo pa
saulio priešas yra Baltasis 
Namas”, savo politika pa
laikąs “komunistinį impe
rializmą”, kuris įsigali Eu
ropoje, Azijoje, Afrikoje ir 
Kubos saloje vis tai dėl 
Amerikos kaltės, sako Ba
tistos šalininkai.

“Accion Cubana” taipgi 
atžymi, kad Amerikoje 
siaučia kriminalizmas: kri
minaliniai nusik a 11 i m a i 
ivyksta kas 58 minutės, va
gystės — kas 30 sekundų, 
išprievartavimai — kas 30 
minutų.

Iš to didžiulio riksmo 
galima suprasti, kad Ba
tistos sekėjai yra despera
cijoje: kad pas juos jau ne
bėra vilties su Jungtinių 
Valstijų pagalba grįžti Ku- 
bon ir vėl užimti prarastas 
vietas.

Japonijos socialistai 
daugelį nustebino

“Miami Herald” kores
pondentas Kęyes Rieech pa
duoda iš Japonijos sostinės 
Tokio daugelį stebinančias 
ir kai kam nemalonias ’ ži
nias apie Japonijos Socia- 
Jistų partijos naują politiką 
Liaudies Kinijos link. Jis 
rašo, kad Socialistų parti
ja, pirmiau buvusi drau
gingai nusiteikusi link 
jungtinių Valstijų, dabar 

pakrypo kairėn ir pradėjo 
draugingai atsinešti Liau
dies Kinijos link.

Neseniai Japonijos socia
listų delegacija lankėsi Pe

kine. Delegacijai vadovavo 
žymus socialistų vadovas 
Mosaburo Suzuki. Ten de
legacijai lankantis japonai 
socialistai ir kinai komunis
tai pasirašė bendrą pareiš
kimą, kuriame, tarp kitko, 
pasakyta: “Amerikos im
perializmas yra bendras 
priešas Japonijos ir Kinijos! 
žmonių”. Dar daugiau ten i 
pasakyta, kad amerikinis Į 
imperializmas yra diižiulis 
priešas viso pasaulio žmo
nijai ir pasaulinei taikai.! 
Pareiškimas smerkia Ame
rikos padarytą sutartį su 
Japonija ir Amerikos mili- 
tarizmą Azijoje ir Europo
je-

Dešinieji japonai visai 
nesitikėjo, kad socialistai 
suartės su Kinijos .komu
nistais ir išleis bendrą pa
reiškimą. Dabar Japonijos 

. konservatyvioji spauda, 
ypač dienraštis “Asahi” 
aiškina, kad tas pareiški
mas yra tolygus Pekino 
propagandai prieš Jungti
nes Valstijas ir kad Japo
nijos socialistai apsirgę pa
vojinga “Pekino liga”. Da
bar visos reakcininkų ka- 
nuolės atsuktos prieš socia
listus.

Pavasarį įvyks rinkimai. 
Tai dabar spekuliuojama, 
ar socialistai iš to ką nors 
laimės. Manoma, kad Japo
nijos socialistai gali palink
ti į bendrą veikimą su įta
kinga Japonijos Komunis- 

•tų partija.

Kokia skaudi veterano 
šeimai nelaime

Anglijos mieste Bristoli 
gyvena našlė Janet Hanna. 
Ji augina tris dukteris. Jos 
vyras, karo metu gavęs ne
mažai medalių už pasižymė
jimą, taipgi džiovą, mirė 
1947 metais. Kare jis pasi
žymėjo kaip smarkus lakū
nas ir už tai gavo Viktori
jos kryžių ir daugiau me
dalių.

Prabėgo jau 15 metų nuo 
jo mirties. Visą laiką var
gingai veterano šeima ver
tėsi, tegaudama tik keturis 
svarus (apie $11) į savaitę 
pensijos. Bet dabar, viskam 
brangstant, ji nebegali galo 
sudurti su galu.

Dabar ji norėtų visus sa
vo mirusio vyro medalius 
parduoti ir už gautus pini
gus atsidaryti plaukams 
taisyti vietą. Mano tuo pa
gerinti sunkią savo šeimos 
padėtį.

Tokių nelaimingų našlių, 
tokių veteranų šeimų yra 
pasaulyje milijonai ir mili
jonai. Karai neša tiek šei
moms, tiek visai žmonijai 
nelaimę, skurdą, vargą. Jei
gu kiltų atominis karas, 
tada jis gali ir pačią civili
zaciją sunaikinti. Baisu 
apie tai ir pamislyti.

Kad tai neįvyktų, tenka 
žmonijai budėti, naujo ka
ro ruošėjams kelią pastoti. 
Gana pasaulis nuo karų nu
kentėjo! Ar gi ne metas iš 
praeities pasimokyti ir nau
jiems karams galą padary
ti? Metas pasauliui visai 
nusiginkluoti, visus ginklus 
sunaikinti, taiką visiems 
amžiams užtikrinti.

J. G.

PERSIJOJE VYKINS 
ŽEMĖS REFORMĄ

Teheranas. — Irano (Per
sijos) šakas pasirašė pa
tvarkymą paimti nuo stam
bių žemvaldžių žemės plo
tus ir dalyti bežemiams, ku
rie ją nuomoja ir dirba.

Žemvaldžiams, už žemę 
bus užmokėta. Tai panaši 
reforma į Rusijos, kuri ten 
buvo įvykinta '4861 • metais,.

SVEIKINIMAI
“LAISVĖS” B-VĖS” DALININKŲ SUVAŽIAVIMUI 

*MtaW,“FIa «Wtt4MK C4r MMfHUriilMWvwV
“Sveikinu vis$;,?<EaiŠv^s’: štabą, jos akcijų narius ir 

visus ‘Laisves’ skaitytojus, čia USA ir Tarybų Lietuvos 
respublikoje, linkėdamas visiems daug stiprios sveika
tos ir nenuilstančios energijos progreso darbuotei del 
pastovios taikos ir labo žmonijos, čia randate čekį su
moje $50. Draugiškai, Jonas Smalenskas.”

Lawrence, Mass.
“Brangūs draugai ir draugės: Suvažiavę svarstyti 

mūsų brangios ‘Laisvės’ reikalus, sveikiname jus visus, 
taipgi ‘Uiisvės’ personalą, linkime geriausios pasekmės. 
Svarstykite šaltai ir nutarkite gerų sumanymų dėl mū
šų brangios darbininkiškos spaudos, kad ‘L.’ tvirtai lai
kytųsi ateityje. Čia randate nors maža dovanėlę $21. 
Aukojo: LLD 37kp, $5ir LDS 125 kp., $5 Po$l: S.S.
Penkauskai, J. R'. Chuladai, J. šleivienė, B. A. Chula- 
dai, D. N. Bulaukai, N. J. Rudžiai, V. E. Kralikauskai, 
M. M. Balavičiai, J. M. Milvidai, T. Laupsevicius, Sta
sys Laupsevičius. Su geriausiais'linkėjimais, S. Pen-
kauskas.”

Easton, Pa.
“Sveikinu ‘Laisvės’ Bendrovės dalininkų suvažia

vimą. Kadangi negalėsiu dalyvauti, tokiu būdu priside
du su $10. Geriausio pasisekimo! L. Tilvikas.”

Daugiau gauta sekamai:
Draugas rytietis, ........................... $200.00
E. ir M. Liepai Woodhaven, N. Y............ 5.00
Broncė Kalusis, Fitchburg, Mass.............. 4.00
M. Kalušis, Fitchburg, Mass...................... 2.00

Sklandžiai eina pasveikinimai. Nepamirškite, kad 
artinasi Laisvės B-vės suvažiavimas, įvyks vasario 4 d. 
Tikimės sulaukti daugiau pasveikinimų. Ačiū viršminė- 
tiems už gražią spaudai paramą.

Laisves Administracija

IŠ LAIŠKŲ
Laisves” Redakcijai į

Gerbiami “Laisvės” 
redaktoriai!

Šiuo laiškeliu sveikinu 
jus su naujais 1962 metais. 
Linkiu sveikatos ir viso ge
ro jūsų darbuotėje. Svei
kinu “Laisvutę,” jau at- 
šventusią auksinį jubiliejų, 
ir linkiu, kad dar sulauktų 
antros tokios šventės. Prisi
mindama tą džiaugsmingą 
jubiliejų, prisiunčiu “Lais-1 
vutės” reikalams $5.

/O dabar noriu padaryti 
jums vieną pastabė’ę. Aš 
perskaičiau “Dainų Šventė 
Tarybų Lietuvoje” — iš
trauką iš d-ro M a r g e r i o 
knygos. Labai gražiai skam
ba, tik skaityk ir džiaukis. 
Bet trijose vietose radau 
žodi, netinkamą toje vieto
je. Viskas labai gražu, vai
kinai ir merginos spindėte 
spindi, bet prie visų tų gro
žybių pridėtas žodelis “bai
siai,” ir trijų spalvų vėlia
va “baisiai didelė.” Kodėl 
ncpasakė, kad labai didelė?

Šitas žodis tai iš mano 
krašto, iš Kapsi jos. Daugu
ma taip sakydavo. Kuiytik 
labai sražu, tai pridėdavo 
tą žodi “baisiai.”

Aš nesu rašytoja, nei mo
kytoja, ir nenoriu mokytus 
mokyti. Aš tik paprastai žo
delius parašau be ženklelių. 
Aš jauna būdama geriau 
mokėjau, bet per vargus ir 
bėdas užmiršau. Ir čia tu
riu vieną palyginimą. Lie- 
tuvoj kartą kunigas kalėdo
damas pasišaukė senutę. 
Močiute, sako, pasakyk, 
kas ant kryžiaus mirė? 
Močiutė galvutę pakreipė, 
biskį prasižiojo ir sako: 
“Ar mirė? Tai amžiną at
silsį. Tėveli, mes už tų ba
lų, girių, bėdų ir vargų nie
ko nežinome.” Bet aš ma
nau, kad močiutė jauna bū
dama žinojo, bet ji pamiršo, 
kaip ir aš.

O dar noriu biskį pasaky
ti ir apie mano tėviškę.

Po 10 metų nesusirašymo 
gavau laišką ir dvi nuotrau
kas nuo brolio dukters Ze- 
nės Žiemelienės. Kiemelyje 
stovi ilgas vežimas su viena 
drobyna ir pakinkyti du 
gražūs arkliai, 
šeimininkai, 

Šalia stovi 
Zenės«•> vyras,/

pasirengęs važiuoti parveš 
ti bulves, ir jau ne su klum
pėmis, o su čebatais, aukš
tais aulais iki kelių. O ant
ra nuotrauka tai 11 gra
žių žąsukių, ir atrodo, kad 
jos ten žiemavos. Prie jų 
stovi 11 metų Zeniukas ir 
šnekasi su jomis. . .

Dabar apie mano vyriau
sią brolį Juozą Šlekaitį. Jis 
vasario 2 d. minės 81 gim
tadienį.

Brolis parašė man, po 12 
metų, labai linksmą laišką. 
Rašo: “Mes daug pažen- 
gėm pirmyn, sesute. Barti
ninkus pamačiusi stebėtu- 
meisi. Bartininkai tuoj bus 
miestas.“

Gražūs trobesiai puošia 
Bartininkus.

Brolis prisiuntė ir nuo
trauką. Pastatė paminklą 
ir darželį aptvėrė mirusiai 
savo moteriai M a g d u t ei 
(Karsokaitei) Šlekaitienei. 
Stovi brolis, duktė Zene ir 
Bartininkų klebonas šven
tina paminklą. Klebonas 
toks storas, gerai.'atrodan
tis, ir iš pamatymo gali 
spėti, kad jis niekad nebūna 
alkanas.

Su aukšta pagarba, 
Anna Norkiene 

Detroit, Mich.

A. BIMBAI
Mielas Tautieti,

Jūsų laiškas, tai man di
delis netikėtas malonumas. 
Nuoširdžiausiai ylekoju už 
sveikinimus LPgČrus linkė
jimus. \

Tik negalima taip tvir
kinti šiokių-tokių autorių. 
Dar ko gero galiu sau išsi
vaizduoti, kad aš iš tikro ir 
rašytojas.

Knygoje “Paletė ir Gyve
nimas” aprašymas mano 
daužymosi po Ameriką ga
lėjo būti bent kelis kartus 
didesnis, nes žadėjau apie 
tai išleisti atskirą knygą, 
bet knygoje “Pal. ir gyv.” 
neatrodė tinkamu per daug 
išplėsti šį skyrių, skaitant 
jį su kitais skyriais, šiuo 
metu ruošiuos sulipdyti ki
tą veikalą ir pavadinti jį 
“Gyvenimas ir Paletė.” Ten 
galės tilpti daug straipsnių,
nepatekusių į pirmą knygą, 

1'taigi ir j straipsniai apie ma-

no veiklą Amerikoje. Taip 
pat, manau, sukišiu ten ir 
dalį mano pasakėčių (turiu 
parašęs apie 100), bei eilė
raščius, kurie buvo kitą
kart jau spausdinti įvairio
mis slapyvardėmis. Gal dar 
suspėsiu...

Kartu su , gerais linkėji
mais Naujiems metams 
siunčiu Jums neseniai iš
leistą aplanką paveikslų 
reprodukcijų, tilpusių ma
no knygoje. Čia jos kiek 
geriau išėjo.

Girdėjau, kad Tamsta 
rengies netolimoje ateityje 
vėl aplankyti senąją Tėvy- 
n. Džiaugsimės.

Perduokit mano gerus 
linkėjimus visiems geriems 
žmonėms.

Jūsų
A. ddzinavičius 

Kaunas.
Sal. Nėries g. 64-2.

Ar galima valdyti 
žemės judėjimą?

Žulio Verno romano “Iš 
Žemės Į Mėnulį” vyriausias 
herojus svajojo apie tai, 
kaip pasikeistų Žemės kli
matas, jeigu jos sukimosi 
ašį būtų galima pakreipti 
statmenai į orbitos plokštu
mą.

Mūsų laikais mokslas ir 
technika padarė tokį milži
nišką šuolį į prieki, kad ir 
ši rašytojo fantazija pasi
rodo esanti ne be pagrindo.

Žmogus mokosi valdyti 
atominę energiją ir priver
čia sau tarnauti milžiniškus 
jos išteklius. Atominei 
energijai priklauso ateitis, 
ir, gal būt, pačios fantastiš- 
kiausios šių dienų svajonės 
rytoj taps realybe. Pasvars
tykite: tiktai veno deiteri- 
jaus (vandenilio izotopo), 
esančio jūrų, upių ir ežerų 
vandenyje, termobranduoli
nės reakcijos energija 300 
tūkstančių kartų viršija 
milžinišką Žemės rutulio 
sukimosi energiją. Gal būt, 
tai ir yra ta jėga, kuri įga
lins mūsų planetą padaryti 
“valdoma”.

Tarybinio mokslininko 
G. Pokrovskio nuomone, 
atominė energija ' įgalins 
valdyti Žemės rutulio judė
jimą kosminėje erdvėje. Jei 
netoli nuo vieno iš ašigalių 
įrengtume nepaprasto ga
lingumo branduolinį reak
tyvinį variklį, sukuriant 
tam reikalui dirbtinius kra
terius, atliekančius degimo 
kamerų ir variklio vamz
džių vaidmenį, tai Žemę 
galima būtų išjudinti iš sa
vo ilgaamžės orbitos. Pagal 
žmogaus norą ją galima bū
tų perkelti į naują orbitą: 
arčiau prie Saulės arba to
liau nuo jos, kas atitikamai 
pakeistų klimatą.

L. K.

Koks paukštis 
sniege miega?

Tai tetervinai. Jie labai 
mėgsta spanguoles, lesa ir 
želmenėlius. Žiemos metu 
įsikasa į sniegą ir pasiekę 
godžiai ryja spanguoles.

Dažnai ir naktis juos už
klumpa prie maisto. Jie jo
kių lindynių bei lizdų netu
ri. Medžiuose tupėti šalta, 
o sniege vėjas neužpučia, 
šaltis mažiau jaučiamas. 
Taip jie ir lieka pusnyje 
snausti. Naktį vėjas visai 
užneša. Tuomet tikrai jiems 
pakenčiama.

Jeigu vienas iš jų pajun
ta ką besiartinant, tai ky
la į orą ir kitus prie to pa
ragina.

Washingtonas.—1961 m. 
Jungtinės Valstijos pasiga
mino. 1^40,000 tonų gumos.,

PO SUTANA BAISUS 
NUSIKALTĖLIS

Yra įvairių priemonių, 
kuriomis dangstosi nusi
kaltėliai, norėdami išvengti 
pelnytos bausmės. Vieni 
jų paprastai slapstosi, kiti 
klastoja dokumentus ir pan. 
J. Stasiulis savo nusikalti
mams pridengti pasirinko 
sutaną,

...Telšių vyskupijųs^bpfįi 
nyčioj gaudžia varpai, gat
vės grindinį kaukši hitleri
ninkų batai. Po bažnyčios 
skliautais liejasi vargonų 
muzika. Sunkūs batai, per
lipa vyskupijos kurijos 
slenkstį.

Gestapo rūsiuose Stasiulis 
užsivelka kamžą, pasiima 
brevijorių ir eina į pasmerk
tųjų kameras. Jis žino, kad 
už durų “išpažinties” ati
džiai klausosi gestapo agen
tai. Dangaus ir pragaro 
vardu Stasiulis ragina “nu
sidėjėlius” būti atvirais, 
siūlo atlaidus ir amžinąjį 
išrišimą. Išrišimą po Sta- 
siulio išpažinties paprastai 
duodavo gestapo kilpa arba 
kulka. Taip, Stasiuliui ten
ka kaltė ne už vieno žmo
gaus pražūtį.

Bet štai nugriaudėjo pa
trankų salvės, ir rudoji hid
ra užduso savo narve. Leng
vai atsikvėpė krauju ap
laistyta žemė. Artojas pra
dėjo judinti išdegusią žemę 
ir pabėrė pirmąją saują 
grūdų. Su pirmaisiais dai
gais grįžo namų šiluma ar 
tikėjimas grąžintu gyveni
mu. Bet dar nenudžiūvo 
ašaros nuo motinų akių, kai 
sutemose pradėjo šmižinėti 
šikšposparniai apie nauja
kurių sodybas. Tai šen, tai 
ten sutratėdavo kulkosvaF 
džių serijos ‘ ir ‘nakties pa
dangę nutvieksdavo gais
rai. Reta diena praeidavo, 
kad banditiniai išgamos iš 
pasalų nežudytų tarybinių 
aktyvistų, komjaunu o 1 i ų , 
naujakurių. Telšių kurijos 
požemiuose lizdą susisukę 
siautėjo nacionali s t i n i a i 
banditai. Jų gaujos vadei
va buvo galvažudys Ruzgys, 
telšiečiams žinomas slapy- 
varde “Margis.” Prieglobs
tį kurijos požemiuose Ruz- 
gys-Margis gavo ne atsitik
tinai, nes jo sesuo Ruzgy
tė buvo ištikima Stasiulio 
sugyventinė. Saugiai, sočiai 
ir patogiai Ruzgys su savo 
sėbrais praleisdavo dienas 
kurijos požemiuose. Tik nak
timis, Stasiulio ir kitų ku
nigų palaimintas, jis išlįs
davo iš urvų ir imdavo siau
tėti apylinkėse, žudydamas 
darbo žmones.

Pagaliau liaudis nušlavė 
•nuo savo kelio ruzgius ir į 
juos panašius. Nuo darbo 
žmonių neapykantos ėmė 
degti žemė ir po žudikų sėb
ro Stasiulio kojomis. Jis iš 
Telšių išsidangino į Viekš
nius.

Jei, Telšiuose būdamas, 
Stasiulis avirai kovojo prieš 
liaudį, remdamas okupan
tus ir nacionalistinius ban
ditus, tai Viekšniuose jis 
šią kovą tęsia, piktnau
džiaudamas tikinčiųjų reli
giniais jausmais, apiplėšda
mas juos ir skleisdamas na
cionalistinį tvaiką. Per 
trumpą laiką Stasiulis su 
savo sugyventine Pelagėja 
įsigijo 2 namus Mažeikiuo
se: vieną Aukštaičių ,o ki
tą—Kęstučio gatvėje. Gob
šumo pagautas, jis, lyg Či- 
čikovas, ėmė supir k i n ė t i 
“mirusias sielas.” Kaipgi 
kitaip galima suprasti jo 
sudarytą pirkimo - pardavi
mo sutartį su pil. Bačiuliu 
dėl “pirkimo” žemės, kuri 
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priklauso Mažeikių rajono, 
Leckiavos apylinkės 
siojo kelio” kolūkiui?
siškai aišku, jog, jeigu Sta
siulio rankos būtų ilgesnės, 
jis užgrobtų kolūkinę žemę, 
o darbo valstiečius paverstų 
kunigiško dvaro kumečiais.

Įsisiautėjęs gobšuolis
j) ^išmanydamas pĮę&p^ J 

tikinčiuosius. Per patį dar
bymetį, i reikalaudamas ■ “ka
lėdinės duoklės,” jis per rp 
dieną ■ aplakstydavo net poJv! 
trisdešimt kolūkiečių kie- 
mų. Dargi daugelis tikin
čiųjų piktinasi, kad Stasiu
lis stengiasi devynis kailius 
nulupti už laidotuves ir ki
tas religines apeigas.

Bet i visa tai Stasiulis 
moja ranka. Neseniai jis, 
anot tikinčiųjų, “nepasisar- 
matijo” pareikalauti sau ir 
trečio namo —bendruome- 

| nės lėšomis statytos klebo
nijos.

Banditų tarnas ir gob
šus savanaudis dabar ėmė 
pretenduoti dargi į poetus. 
Savo eiliuotuose rašiniuose 
jis garbina nacionalistinius 
banditus, hitlerinius oku
pantus, niekina ir šmeižia 
darbo žmones.

Ir, nežiūrint viso to, jam 
nė plaukas nuo galvos nenu- . . 
krenta. Jis prisidengia su
tana. Bet kyla klausimas, 
kiek ilgai sutana gali pri
dengti šlykštų nusikaltėlį, 
buržuazinį naciona 1 i s t ą , 
įžūlų darbo žmonių priešą. 
Nejaugi tai nepramušamas 
šarvas? ’

L. Petronis 
(“Tiesa”)

JAV karinę raketą 
valdė Balandis

Pasibaigus antrajam pa
sauliniam karui, amerikie
čių karo specialistai ėmė „ 
nagrinėti . valdomų raketų - - 
problemą. Elektro n i n i a i 
įrenginiai su automati
niu valdymu tada dar nebu- 
vo tobuli ir mokslininkams 
kilo mintis šiam reikalui - 
panaudoti balandžius. Ba- 
landžiai nesunkūs, nedideli * 
ir juos galima gerai išdresi
ruoti. O svarbiausia — šių 
paukščių yra pakankamai.

Bandymai buvo pradėti 
1945 m. ir gana ilgai tru
ko. Kokį darbą turėjo at
likti balandis raketai skren
dant ir kaip jis ją valdė?

Priekinėje raketos daly
je įtaisytas optinis įrengi
nys, kuriame gaunamas ob
jekto vaizdas. Prie ekrano 
patalpinamas dresir uotas 
balandis, kuris baksnoja bet 
kokį jame pasirodantį vaiz
dą. Optiniam iren g i n i u i 
pradėjus veikti, ekrane 
vaizdas pasirodo tiktai tuo 
atveju, jei raketa neskrie- 
ja į tikslą. Tuo atveju,' kai 
raketa, tiksliai nukreipta į 
objektą, ekrane vaizdo ne
matyti.

Ant balandžio snapo už
mautas metalinis antgalis, - 
o ekranas, pagamintas iš 
specialios laidžios medžia
gos. Srovės, atsirandančios v 
balandžiui baksnojant sna
pu ekraną, nuteka į rake
tą valdantį įrenginį, kuris 
koordinuoja jos skridimą .. 
reikiamo objekto link. Kai. , 
tik raketa patikslina kryp- • 
tį, vaizdas dingsta, ir ba
landis nurimsta.

Tyrimai su balandžiais ' * 
buvo atliekami kelerius me
tus. Tačiau, kai visa buvo 
paruošta, tokia raketa jau 
nebebuvo reikalinga, nes”-/ 
atsirado tobulesnių valdo- ■ 
mų raketų.
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BRAZILIJOS LIETUVIAI KARO 
LAIKU IR POKARIO METAIS 
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“ STRAIPSNIS IX
(Pabaiga)

Laikas bėga
Prabėgo daug metų ir lai

kas pasikeitė, o su juo ir 
lietuvių bendra veikla. Mū
sų pažangūs tautiečiai šian
dieną jau nėra tokie veiklūs 
ir dinamiški, kaip kad bu
vo prieš daugelį metų. Tam 
priežasčių gali būti daug: 
geresnis ekonominis gyve
nimas, nuovargis ir senat
vė, — nemažas skaičius jau 
išsiskyrė iš gyvųjų ' tarpo. 
Yra tokių, kurie sako: — 
“Kam čia veikti ir kovoti, 
juk mūsų Tėvynė laisva — 
Tarybinė, dabar galime ir 
pailsėti...”

Nuo 1954 iki I960 metų 
jau apie pora šimtų lietu
vių repatrijavusi j T. Lie
tuvą ir, suprantama, tuomi 
turėjo nusilpnėti ir pažan
gus judėjimas mūsų koloni
joj. Bet už tai atžagarei
viai pasidarė “veiklesni” ir 
pradėjo “politikuoti”. Jei
gu jie praeity smerkdavo 
pažangius lietuvius už “po
litiką”, tai dabar ta “poli
tika” jiems yra kasdieninė 
duona. Visokiomis priemo
nėmis suka savo propagan
dos aparatą: per bažnyčių 
sakyklas, spaudą, radiją, 
televiziją šmeižti Tarybų 
Lietuvą ir ją “laisvinti”. 
Prigimdė visokių bendruo
menių, fondų ir kitokių fik
tyvių “organizacijų”, kad 
lengviau galėtų kaulinti 
kruzeirus iš labiau atsili
kusių lietuvių Lietuvai “iš
laisvinti”.

Mfl

1958 m. atžagareiviai 
taip įsipolitikavo, kad pa
naudodami San Paulo Val
stijos seimo rinkinius, su
manė įstatyti vieną savo 
sėbrą į kandidatus, tai įpi- 
lietintą Kazį Ambrozevičių, 
kuris “laisvintojams” pasi
žadėjo, kad iš parlamento 
tribūnos reikalaus grąžini
mo fašistinės Lietuvos san
tvarkos. Bet už lietuvių fa
šistų kandidatą niekas ne
balsavo. Iš 12,000 reikalin
gų balsų, kad būtų išrink
tas, jis gavo vos apie 40.

Įdomu atžymėti ir dar 
vieną įvykį, kuris “laisvin
tojams” buvo labai nemalo
nus, tai 1958 m. rugpiūčio 
mėn. 5 d., kuri liks neuž
mirštama Brazilijos lietu
vių kolonijos istorijoj,—Ta
rybų Lietuvos Aukščiausios 
Tarybos Prezidiumo Pirmi
ninko Justo Paleckio atsi
lankymas pas Sau Paulo 
lietuvius.

Atžagareiviai per savo 
laikraščius skelbdavo, kad 
Brazilijoj jau nėra nė vie
no lietuvio komunisto, bei 
Tarybų Lietuvai pritarėjų, 
bet J. Paleckio susitikimą 
ir vaišes, kur provokaci
niais tikslais buvo atsilan
kę ir kunigai su keliais 
“dipukais” ir liko susirin
kusiųjų nemaloniai nušvil- 
piti, jie pamatė, su kokiu 
entuziazmu ir meile ne tik 
komunistai sveikino ir bu
čiavo Justą Paleckį, šį aukš
tą Tarybų Lietuvos parei
gūną ir vadovą, bet ir lie
tuviai katalikai,— vyrai ir 
moterys parodė tą pačią 
meilę komunistams ir Ta
rybų Lietuvai.

Po šio įvykio “laisvinto- 
jaF” daug naktų negalėjo 
ramiai miegoti: tai parodė 
jų zoologiniai keiksmai per 
spaudą ir radio pusvalan
džius prieš lietuvius komu
nistus, ir prieš visą "pažan
gią lietuvių koloniją.

Ekonominis lietuvių 
gyvenimas Brazilijoj

Jau minėjau, kad Brazi
lija yra milžinas savo teri
torija šitame kontinente, į 
kurį iš viso pasaulio emi
grantai plaukia be sustoji
mo. Bet Brazilija dar turi 
ir kitą charakterį, kurio šio 
šimtmečio pabaigoj, kitos 
kapitalistų šalys jau netu
ri.

Kadangi Brazilija yra 
nepaprastai turtinga gam
tiniais turtais, bet dar ir 
iki šiai dienai predominuo- 
ja pusiau feudalų (latifun- 
diarios) valdančia forma, 
tai tik po pirmo pasaulinio 
karo, tai yra maž daug 
prieš 50 metų sparčiau pra
dėjo industrializuotis, pra
dėjo augti pramonė ir įmo
nės, ir su ja, kaip grybai 
po lietaus ir kapitalistai. 
Kaip Brazilijoj pradėjo 
kilti pramonė, galima pa
vaizduoti, kad ir šitokį fak
tą.

Prieš 25 metus įžymus 
Brazilijos rašytojas Mon
teiro Lobato (jau miręs) 
savo raštuose nurodė, kad 
Brazilijai n e r e i k a 1 i nga 
pirktis naftos iš užsienio, 
nes jos ' žemės gelmėse to 
produkto yra pakankamai. 
Bet už šitokį rašytojo tvir
tinimą tuomet Getuiio Var
gas, jo “Naujos valstybės” 
(Estado Novo) fašistuojan- 
ti vyriausybė Monteiro Lo- 
batą patupdė į kalėjimą. 
Vėliau rašytojas emigravo į 
Argentiną, kur išgyveno 
apie 10 metų. Šiandien 
Brazilijos teritorijoje jau 
yra šimtai naftos šaltinių, 
iš kurių yra išpumpuojama 
per dieną milijonai statinių 
juodo aukso. Už tai Bra
zilija ir vilioja užsienio ka
pitalistus, kurie čia labai 
greitai gali pralobti.

Brazilijos kapitalistų val
džios atstovai savo sėbrų 
pelnus visai neturi noro 
kontroliuoti. Čia gryno 
pelno nuošimčiai nenusta
tyti, kaip kad kitose, dau
giau pažengusiose kapitalis
tų šalyse. Brazilijoje kapi
talistas kartais gali į savo 
įmonę investuoti kad ir ne
didelį kapitalą, bet jeigu 
jam pasiseka, tai ir per 
trumpą laiką gali tapti mi
lijonierium.

Brazilijoje yra Amerikos- 
Kanados akcinė bendrovė, 
teikianti elektros energiją, 
kuri kas metai išsiunčia į 
JAV bankus vieną bilijoną 
kruzeirų gryno pelno. Bra
zilijos kapitalistai — Ma- 
tarazzas, Jafetas, Crespi, 
Pignatar ir Kiti, jų pačių 
duomenimis, turi kas mielą 
dieną milijoną kruzeirų pel
no.

Kodėl gi Brazilijoje lietu
viai, gyvendami Jokipse są
lygose ir aplinkybėse, nega
lėjo ’ekonomiškai praturtėti 
ir būti kapitalistais ir net 
milijonieriais? Žinoma, kad 
galėjo. Tik reikėjo būti 
“ d a r b š t i e ms,” “apsuk
riems,” na, ir, svarbiausia- 
sia, nesąžiningiems.

Veltui kapitalistų klasės 
teoretikai ir šovinizmo “fi
losofai sapalioja apie darbš
tumą, sumanumą bei ap
sukrumą, dėl ko būdamas 
šios rūšies asmuo, net ir 
nuskuręs proletaras, ryt-po- 
ryt gali tapti turtingas, net 
ir kapitalistas. Bet teisin
ga ir nesugriaunama mark
sistinė filosofija apie kapi
talistų atsiradimą visai ki
taip pasako: “Kapitalistas 
gali turėti •’'didžiausius • f ąb-» 
rikus, pilnus visokių maši

nų, ir kitokių darbo įran
kių, bet tie fabrikai ir ma
šinos be darbininkų kapita
listui jokio pelno neduos.”

Nesąžiningas elementas 
tampa kapitalistu todėl, kad 
naudoja kitų darbo jėgą. 
Žinoma, mažą dalį atiduoda 
darbininkams1 maistui, pa
laikyti jo gyvybę ir skar
malams apsidengti, o visa 
darbininkų prid ėdamoji 
vertė pasilieka kapitalistui- 
išnaudotojui.

Yra ir turtingų
Pažįstu Brazilijoj šimtus 

lietuvių, kurie neturi jokių 
sumanumų bei gabumų, yra 
žmonės veik mažaraščiai, 
tuo tarpu yra jau milijonie
riai. Yra teisinga teorija, 
kad elementas yra aplinky
bių padaras, tai ir lietuviai, 
gyvendami šitokioj aplinkoj, 
daug iš jų paliko nesąžinin
gais ir išnaudotojais.

Pradžioje buvę smulkūs 
prekybininkai, amatininkai 
ir kitokie profesionalai, ku
rie dargi laikę save pažan
giečiais, kaip, pavyzdžiui: 
Jakučiai, lapieniai, pupeliai, 
narusevičiai, Šimoniai, j ode
liai, franckevičiai, murnin- 
kai, pavilioniai, miliūnai, 
baužiai ir daugelis kitų... 
šiandien jie jau švaisto mi
lijonus, remdami atžagarei
vių judėjimą ir Lie t u v o s 
“laisvintojus.” Lietuviškų 
“aristokratų” “kultūringi” 
ir, kaip jie vadina, “garbin
gi” pasirodymai vyksta per 
bažnytines iškilmes, per 
sidabrines, sukaktuves, 
krikštynas ir kitokias cere
monijas. Lietuviškos bur- 
žuzijos dukrelių bei sūnelių 
vestuvės Vila Zelinos baž
nyčioje, kur susirenka pa
sižiūrėti šimtai žiopsotojų, 
liuksusui galėtų pavydėti 
ir stambiausių milijonierių 
dukterys. Nors šiandien 
Brazilioj jau yra pasiturin
čių ir turtingų lietuvių, bet 
tai daugiausia egojistai ir 
savanaudžiai žmonės, kurie 
rūpinasi daugiau savo pel
nu.

Po 35 metų egzistencijos 
lietuvių kolonijos Brazilijoj 
lietuvių ekonominiai - visuo
meniniai ant kooperatyvi- 
nių pagrindų nieko nesukū
rė. Prieš 20-25 metus 
lietuvių žemdirbių organi
zacija “Grūdas,” vadovau
jant Feliksui Čemarkai, mė
gino organizuoti lietuvius 
ūkininkus į kooperatyvinę 
žemės ūkio koloniją, bet nie
ko iš to neišėjo.

Lietuvių nepasitikėjimas 
vienų kitiems yra rezulta
tas buvusių kiršteinų, va
liukų, butkų, rūškių ir kitų 
sukčių žemės ir laivakorčių 
kontorų, kurios ne vienam 
lietuviui išvalė kišenes. To
dėl vėliau lietuviai buvo at’ 
sargūs ir bijodavo prisidė
ti prie bet kokios ekonomi
nės bendruomenės, nors ji 
ir turėdavo sąžiningus ir 
kilnius tikslus. Brazilijos 
lietuvių “patriotų” obalsis 
“savas pas savą” neprigijo, 
nebent savas pas savą Užsu
ką paimti po “burnelę.”

Įdomu pažymėti, kad lie
tuvių emigravosi iš Lietu
vos didžiausias nuošimtis 
žemdirbių, bet veikiausiai 
dėl klimatinių sąlygų ir 
skirtingų žemės ūkio kul
tūros, augmenijos ir kitų 
neįprastumų, čia, Brazili
joj, į žemdirbystę lietuviai 
visai neturi palinkimo, Gal 
tik vienas nuošimtis lietu
vių yra Parana^ Santa Ca
tarina, Rio Grande do Sul 
ir šiek tiek San "Paulo-vaL< 
stijose lietuvių ūkininkų-

BRAZILIJA 
GALIMYBĘ 
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Pries kielę laiko nelauktai 

atsistatydino Brazilijos pre
zidentas Kvadras. Bet JAV 
monopolijoms ir vietiniams 
dvarininkams nepavyko ša
lyje įvesti generolų dikta
tūros. Prezidento postą už
ėmė liaudies remiamas Gu- 
lardtas. Nauja koalicinė vy
riausybė paskelbė vykdy
sianti savarankišką užsienio 
politiką. Šie ir juos seku
sieji įvykiai rodo, kad Bra
zilijoje eina įtempta kova. 
Kokios jėgos joje dalyvauja, 
kokiame istori n i a m -e bei 
ekonominiame fone ji vyks
ta?

Brazilija—didžiausia Lo
tynų Amerikos šalis — pa
gal savo dydį yra ketvirta 
valstybė pasaulyje. Jos te
ritorija—8.5 miliono kvad
ratinių kilometrų — beveik 
lygi visos Europos plotui. 
Joje gyvena apie 70 milijo
nų žmonių — trečdalis Lo
tynų Amerikos gyventojų.

Brazilijos istorija — tai 
skurdo ir nelygybės metraš
tis. Tris šimtmečius ši di
džiulė šalis buvo Portuga
lijos kolonija. Ji paskutinė 
iš pietų pusrutulio iškovojo 
politinę nepriklausom y b ę , 
joje ilgiausiai išsilaikė ver
govė ir vėliausiai buvo pa
skelbta respublika.

Brazilija labai skiriasi 
nuo kitų Lotynų Amerikos 
šalių. Jeigu kitos žemyno 
tautos kalba ispanų kalba, 
tai Brazilijoje kalbama por
tugališkai. Savitas yra eti
nis brazilo tipas. Tai be
veik visų pasaulio rasių ir 
tautų mišinys. Nuo 1549 
iki 1850 metų į Braziliją 
buvo . įvežta daugiau kaip 6 
milijonai Afrikos negrų, 
kurie ilgainiui susimaišė su 
indėnais ir portug a 1 a i s . 
Taip atsirado dabartinis — 
aukšto ūgio, lieknas, ištver
mingas, darbštus ir tempe
ramentingas brazilo tipas.

Brazilija — pasak i š k ų 
turtų ir neįtikėtinų kon
trastų šalis. Jos gelmėse yra 
beveik didžiausi pasaulyje 
geležies rūdos klodai? mil
žiniškos urano, naftos, spal
votųjų metalų atsargos ir 
daug kitų naudingų iškase
nų. Jų su kaupu užtektų 
galingai nacionalinei sun
kiajai pramonei sukurti. 
Deja, Brazilijos ekonomika 
labai v i e n p usiška. JAV 
monopolijos šalį pavertė 
vieno produkto — kavos — 
tiekėju. Negana to, beveik 
visa Brazilijos kava ekspor
tuojama į JAV. Dėl šios 
aplinkybės Brazilija pri
klauso nuo Vašingtono, ku
ris gali mažinti kavos kai
nas ar net visai atsisakyti 
ją pirkti* Šitaip ekonominė 
priklausomybė virsta politi
ne.

Dar XIX a. žymūs pasau
lio ekonomistai rašė, jog 
Brazilija — didelių galimy
bių šalis. Dabar XX am
žius, o “didelių galimybių 
šalyje” dar yra žmonių, ne
peržengusių akmens am
žiaus slenksčio. Vienas jos 
pilietis gyvena dvidešimta
me dangoraižio aukšte, ki
tas — medžiuose galanda 
a k m e ninį strėlės antgalį* 
Žmogų, kuris nežino, ką 
reiškia pinigai, degtukai, 
batai, kuris nėra matęs pa
prasčiausių valstietiškų ra
tų, iš Rio de Žaneiro lėk
tuvu galima aplankyti per 
2-3 valandas. I A

Ekonominį B r aziįijosj re
gresą stabdo du pagrindi
niai veiksniai: latifundijų 
sistema ir J A V kapitalas. 
150 tūkstančių dvarininkų 
šeimų , valdo beveik 
virtadalius naudojamos že-

“fazendierių”, turinčių po 
keletą tūkstančių kavos me
delių. Kiti smulkesni ūki- 
ninkai, turi M
paukščių fermas ir kitokią 
žemės kultūrą.

Brangūs tautiečiai ir 
skaitytojai! ,

Baigdamas savo atsimi
nimus apie Brozilijoj gyve
nančius lietuvius, tikiuosi, 
kad kiek nors prisidėjau 
prie Brazilijos lietuvių is
torijos puslapių. Prieš ke
letą metų Brazilijoj lietu
viškoj spaudoj buvo skel
biama, kad kaž-kas ruošia
si apie Brazilijos lietuvius 
parašyti knygą-istoriją, bet 
jau praėjo apie 10 metų ir 
knyga nepasirodė.

Parašiau savo atsimini
mus visai ne dėl publicisto 
reklamos, bet norėdamas 
pasitarnauti mūsų buvusiai 
kartai ir lietuvių visuome
nei. Praeis dešimtys, gal 
ir šimtmečiai, mes šios is
torijos dalyviai jau iš jos 
būsime pasitraukę, o būsi
mas istorijas-rašytojas nors 
šiek tiek davinių apie Bra
zilijos lietuvius turės. Gal 
kartais jam bus įdomus 
vienas kitas informacinis 
sakinys iš šitų žodžių.

Kas gali žinoti?
Brazilija, 1960 metai.

Naujo ansamblio 
premjera Varėnoje

Atvykus į Varėną LTSR 
Valstybinės konservatorijos 
absolventui Kasparui Rim
kevičiui, kultūros namuose 
buvo pradėtas kurti rajono 
dainų ir šokių liaudies an
samblis. K. Rimkevičius per 
keletą mėnesių sugebėjo su
burti gausų saviveiklininkų 
kolektyvą. - Tai inžinierius 
A. Janavičius, ’ darbininkas 
J. Adomonis,'mokytojai D. 
Tertelis, O. Aleksonienė ir 
daugelis kitų entuziastų.

Rajono dainų ir šokių 
liaudies ansamblis M. Mel- 
nikaitės vardo kultūros na
muose suruošė pirmąjį kon
certą, kurį’labai -šiltai su
tiko varėniškiai.

D. Jankauskas
Varėna

............................ I I............

Ugnies garbintojai
Atsargiai praskėsdami 

tankius krūmus, į aikštelę 
išėjo žmogus. Rankose jis 
laikė išduobtą akmenį. Ak
menyje ruseno ugnelė.

Žmogus apsidairė: pavo
jaus nėra. Jis prisiartino 
prie akmenų krūvos aikšte
lėje ir tęsiamai suriko. Tuo
jau iš miško subėgo daug 
vyrų ir moterų su vaikais. 
Jie nedrįso prisiartinti prie 
ugnies ir iš tolo į ją žiūrėjo.

Štai žmogus uždegė ant 
akmenų krūvos pamestas 
šakeles ir ėmė suktis aplink 
laužą. Tai buvo žynys.

Jis sukosi vis greičiau, iki 
sugriuvo pailsęs. Ilgai jis 
gulėjo pas ugnį. Tada keli 
seniai klupščiomis prislin
ko prie laužo ir įmetė į ug
nį auką — antilopės galvą. 
Kiti žmonės sukrito kniūps
ti. Taip meldėsi ugniai.

Pirminiai žmonės ugnį 
laikė dievu, kuris gali kaip 
norėdamas juos tvarkyti.

Žmonės prašydavo ugnį 
būti jiems malonia, ginti 
nuo plėšriųjų žvėrių.

SEKMADIENIAIS 
VARŽO PARDAVIMUS
Chicago. —- Illinois vals

tijos ■ Aukščiausiasis teis
mas patvarkė, kad sekma
dieniais nebūtų pardavinė
jami automobiliai. Teisėjas 
W. Butleris. sakė, kad sek
madieniais pardavimas ne
suderinamas ąū .šąįfįęšv 
stituciją. 4

- DIDELIŲ 
J KRAŠTAS
mės,, o keturi penktadaliai 
kaimo gyventojų iš viso ne
turi žemės. Jie priversti ją 
nuomoti iš dvarininkų ir už 
tai turi atiduoti iki pusės 
gaunamo derliaus arba ati
duoti keletą dienų savaitėje. 
Feodalinės liekanos cy p a č 
stiprios šiaurės vakarinėse 
Brazilijos srityse. Ten te
beegzistuoja baudžiav i n i s 
darbas. Del sunkios mate
rialinės masių padėties vi
daus rinka yra silpna, o tai 
kliudo pramonei vystytis.

Tačiau didžiausia Brazi
lijos nelaimė yra Šiaurės 
Amerikos kapitalo, skverbi
masis. Nėra nė vienos eko
nomikos šakos, į kurią vie
nokiu ar kitokiu būdu mo
nopolijų kapitalo įdėjimai į 
Brazilijos ekonomiką nuo 
1929 iki 1959 m. išaugo 
nuo 194 milijonų iki 1 bili
jono 411 milijonų dolerių

Šiaurės Amerikos kompa
nijos begėdiškai plėšia iš 
Brazilijos brangiausius na
cionalinius turtus. Antai, už 
tokią svarbią atominei pra
monei žaliavą, kaip mona- 
citą, JAV moka Brazilijai 
juokingai mažą kainą—30 
dolerių už toną, tuo tarpu 
50 kilogramų kavos maišas 
kainuoja 40 dolerių.

Taip plėšdamos ir eksplo- 
atuodamos Brazilijos darbo 
žmones, J Ą V monopolijos 
gauna pasakiškai aukštus 
pelnus. Pavyzdžiui, kompa
nija “Ford motor do Brazil 
S. A.” 1957 m. gavo 2,773 
procentus pelno, o sekan
čiais metais — 4,861 proc. 
Per pastarąjį dešimtmetį 
užsienio monopolijtfe išsive
žė iš Brazilijos 3 bilijonus 
dolerių pelno.

JAV monopolijos stabdo 
Brazilijos pramonės vysty
mąsi, norėdamos išsaugoti 
svarbiausią Lotynų Ameri
koje rinką savom prekėm 
realizuoti. Jos, pavyzdžiui, 
sąmoningai slopina trakto
rių ir apskritai gamybos 
priemonių gamybą.

Jau eilę metų Braziliją 
kankina infliacija. Kruzei- 
ro vertei nuolat krintant, 
niekais nueina ir tie nežy
mūs atlyginimo padidini
mai, kuriuos darbininkai iš- 
kovoja streikų metu.

Brazilijos darbininkų kla
sė auga ir sąmonėja. Pra
monės proletariao eilės nuo 
781 tūkstančio žmonių 1940 
m. per dvidešimtį metų iš
augo į 2 milijonų darbinin
kų armiją. Darbininkų kla
sė yra nuosekliausia šalies 
nacionalinio-išsivaduojamo- 
jo judėjimo jėga. Šiame ju
dėjime šalia darbininkų ir 
darbo valstiečių dalyvauja 
smulkioji buržuazija, inteli
gentija ir iš dalies net stam
bioji buržuazija, žinoma, 
tiek, kiek tas judėjimas pa
deda jai atsikratyti užsie
nio monopolijų globos bei 
konkurencijos.

Užsienio kapitalo eksplo
atacijos rezultatai Brazili
joje tikrai liūdni. Darbinin
kai ir valstiečiai gyvena 
blogiausiose sąlygose pasau
lyje. Daugiau kaip pusė gy
ventojų neraštingi, didžioji 
vaikų dauguma neturi są
lygų baigti pradinę mokyk
lą, o 4 milijonai vaikų iš 
viso negali mokytis, nes ne
užtenka mokyklų. Į viduri
nes mokyklas tepatenka 10 
proc. jaunimo, o jas baigia 
tik dešimtoji jų dalis*

Blizgesys, kuriuo taip 
dažnai didžiuojasi trumpa
regis buržua iš Rio de ža
neiro ar San Paulo, tik dar 
labiau paryškina tą skurdą, 
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beteisiškumą, kuriuo gyve
na visa Brazilijos liaudis.

Kaip ir kitos Lotynų AX> 
menkos šalys, Brazilija iš
laiko nemažą armiją, kuri 
ir nereikalinga, ir brangi. 
Gynybai išleidžiama 47% 
biudžetinių lėšų. Armijos 
priešakyje net 7 maršalai 
ir 3,500 generolų. Jie visi 
nusistatę prieš Fidelį Kast
ro, kuris, atėjęs į valdžią, 
pirmiausia atsik rate ka
riaunos. O Kvadras palaikė 
Kubą, mažino karines išlai
das, be to, paskelbė, kad 
Brazilijoje nebūsią naujų 
maršalų. Štai dėl ko genero
lai pritarė JAV žvalgybos 
pasiūlymui pašalinti Kvad- 
rą. O pastarasis, būdamas 
buržuazijos atstovas, pabū
go kreiptis į liaudies mases, 
todėl pasitraukė*

Tačiau masės neliko nuo
šalyje. Pietų valstijose jos 
griebėsi ginklo. Prieš są
mokslininkus lemiamu mo
mentu pasisakė ir dalis ar
mijos, nors ji ir atitrūkusi 
nuo liaudies.

Vašingtono kompa n i j a 
prieš Kubą Lotynų Ameri
koje susilaukia priešingų, 
rezultatų. Ir brazilai vis la-^ 
biau įsitikina, kad norint 
likviduoti atsilikimą ir pa
siekti tikrą nepriklausomy
bę, reikia elgtis ne kaip 
Kvadras, bet kaip Fidelis 
Kastro ir jo revoliucinė par
tija. Reikia įvykdyti rimtą 
žemės reformą, užmegzti 
prekybinius ryšius su socia
listinėmis šalimis, kurti na
cionalinę pramonę.

Kaip visa tai seksis nau
jajai Brazilijos vyriausybei, 
parodys ateitis.

A. Polianinas

įdomus Čiurlionio {j
kūrybos albumas .

■ * iFsi' YŠiomis dienomis gavau is. 
Vilniaus M. K. Čiurlionio 
kūrybos albumą, kurį išlei-S 
do Valstybinė Grožinės Li
teratūros Leidykla. .

Albumas susideda iš 32 
Čiurlionio piešinių repro
dukcijų. Spalvoti, tinkami 
įstatyti kur svetainėse. Dy
dis—12 x 15’/ž colių.

Paprastomis akimis žiū
rint į juos, atrodo nesu
prantami. Bet prie šitų re
produkcijų yra pridėtas 
platus rašytojo Antano 
Venclovos apie M. K. Čiur
lionio gyvenimą ir kūrybą 
aprašymas.

Jeigu kas mažai žinojo 
apie Čiurlionį, tai pasiskai
tęs Venclovos raštą sužinos, > 
kas buvo Čiurlionis ir koks 
jis buvo brangus lietuvių 
tautai. Kartu sužinos, ką 
ti-e piešiniai reiškia.

Venclovos raštas atspau^ 
dintas net 25 puslapiuose, 
keturiomis kalbomis — lie
tuvių, rusų, anglų ir fran- 
cūzų. J. Gaidys
Maynard, Mass.

Washingtonas. — Darbo , 
departamentas skelbia, kad 
proporcionaliai plieno, au
tomobilių ir rakandų gami
nimo industrijų darbininkai 
gauna po $100 savaitinės al
gos. |j

ŽIEMĄ
Namo stogas baltutis, Švarutis,

H O pastogėj—žvakučių Šimtai.
Per pusnynus takeli siauruti 
Link namučių pramintą matai.

Prie takelio sustoję eglaites
Su megztukais iš snaigių nertais... 
Sidabru spindi kalvos, pašlaitės— 
Tuoj vaikai čia su slidėm ateis.

Krinta snaigės lengvutės, minkštu* L , 
Iš padangės pilkų debesų... (tos
Ir taip gera lauke pabūti, 
Kai aplink taip Šviesu, taip šviesu!

N. Šimonytė |

rad., sausio (Jan.) 30, 1962



Sausio mėnesi 
žymios sukaktys

1714 m. sausio 1 d. gimė 
Kristijonas Donelaitis, lie
tuvių literatūros klasikas. 
Mirė 1780 m.

1889 m. sausio 1 d. gimė 
Juozas Tallat - Kelpša, įžy
mus lietuvių kompo z i t o - 
rius. Mirė 1949 m.

Sausio 8 d. sukako 320 
metų, kai mirė (1642) Ga
lileo Galilėjus, didysis italų 
mokslininkas — fizikas, as
tronomas ir fillosofas. Gi
mė 1564 m.

1776 m. sausio 9 d. gi
mė Liudvikas Rėza, lietuvių 
liaudies dainų rinkėjas, pir
masis Donelaičio “Metų” 
leidėjas. Mirė 1840 m.

1880 sausio 12 d. gimė 
Jonas Krikščiūnas-Jovaras, 
Lietuvos TSR liaudies poe
tas/

Sausio 21 d. sukanka 110 
metų, kai gimė (1852) G. 
Landsbergis-Žemkalnis, lie
tuvių rašytojas - dramatur
gas. Mirė 1916 m..

Sausio 21 d. sukako 100 
metų, kai mirė (1862) Be
gena Nemcova, įžymi čekų 
rašytoja. Gimė 1820 m.

1924 Mirė Vladimiras II- 
■j-icius Leninas.

Sausio 24 d. sukanka 30 
metų, kai gimė (1732) Pje
ras Bomaršė, įžymus pran
cūzų dramaturgas. Mirė 
1799 m.

Sausio 24 d. sukako 90 
metų, kai gimė (1872) G. 
M. Kržižanovskis, vienas iš 
seniausių revoliucinio judė
jimo dalyvių, įžymus tary
binis mokslininkas - energe
tikas. Mirė 1959 m.

Sausio 30 d. sukanka 80 
metų, kai gimė (1882) Jo
sifas Piatnickis-Taršis, vie
nas iš seniausių Komunistų 
partijos veikėjų ir vienas iš 
pirmųjų iskrininkų Lietu
voje. Mirė 1939 m.
r. Sausio 30 d. sukanka 80 
metų, kai gimė ( 1 8 8 2 ) 
F r a n k 1 inas Rcoseveltas, 
įžymus JAV valstybės pre
zidentas ir veikėjas. Mirė 
1945 m. D. J.

Kaip Lietuvos fabrikai 
ruošia sau specialistus

VILNIUS. — Įmonės sti
pendininkas... Dar visai ne
seniai šis žodžių derinys 
skambėjo gana neįprastai. 
Tik nuo praėjusių mokslo 
metų įmonės pradėjo siųsti 
į aukštąsias mokyklas savo 
geriausius gamybin inkus 
gilinti žinias, mokėti jiems 
stipendijas iš savo lėšų. 
Praeis keletas metų, prie 
tų pačių staklių, mašinų vėl 
grįš jaunuoliai ir merginos; 
Tik šį kartą jau kaip gerai 
paruošti specialistai.

Jeigu pavartytume dabar 
įmonių stipendininkų sąra
šus, daugiausia tokių stu
dentų su įmonių keliala
piais rastume Politechnikos 
institute. Tai ir supranta
ma. Juk ši aukštoji mokyk
la kasmet paruošia šimtus 
įvairių pramonės šakų spe
cialistų, kurie pasklinda net 
ir tolimuosiuose respublikos 
kampeliuose, kur tik prade
da augti ar jau išaugo nau
jos mūsų pramonės įmonės, 
gamyklos...

...Instituto mokymo daly
je čeža vartomi storokos by
los lapai. Štai \ir įmonių 
stipendininkų sąrašas. Žiū
rime. Ką' rodo skaičiai? 
1960-aisiais tik 60 gamybi
ninkų atvyko mokytis su 
gamyklų kelialapiais, o jau 
šįais mokslo metais jų buvo 
f^eveik penkeriopai daugiau 
—apie 250. Sunku šiemet 
#asti respublikoje tokią įmo
nę, kuri nebūtų nukreipusi 
ųdrs “v i e n o gamybininko.

' m tirt

Jaunuolių ir merginų yra 
iš “Elektros” gam y k 1 o s . 
“Pakaitos” fabriko, Šiaulių 
“Elnio” kombinato, Pane
vėžio mėsos ir pieno kom
binatų. Automatiza c i j o s 
priemonių gamyklos. Balti
jos laivų statyklos, Vilniaus 
televizijos mazgų gamyk
los, Kapsuko cukraus fabri
ko, Akmenės cemento ga
myklos, “Raudonojo Spa
lio,” “Kauno audinių,” 
“Audimo” fabrikų, P. Zi- 
berto vardo pliušo - šilko 
kombinato ir iš kitur.

Daugiausia gamybininkų 
mokytis pasiuntė Panevėžio 
linų kombinatas. Net 11 
pirmakursių iš šios įmonės 
studijuoja mechanikos fa
kultete. Šiaulių “Elnio” ad
ministracija moka stipendi
jas 7 technologijos fakulte
to pirmakursiams. Su Pa
nevėžio statybos tresto nu
kreipimais statybos fakulte
to pirmajaame kurse moko
si 4 gamybinininkai. Tiek 
pat jaunuolių atvyko ir iš 
Plungės “Linų audinių” 
fabriko.

P. Ziberto vardo pliušo- 
šilko kombinato vadovai pa
siuntė į mechanikos fakul
tetą 5 žmones.

J. Augimas

Iš Lietuvos
JIE KONCERTAVO 

KREMLIUJE
Iš Maskvos sugrįžo LTSR 

nusipelniusio kolektyvo — 
Kauno Politechnikos insti
tuto liaudies dainų ir šokių 
ansamblio šokėjų grupė, va
dovaujama nusipelniusio 
artisto R. Tamučio. Mask
voje jie su geriausiais šalies 
saviveikliniais kolektyvais 
dalyvavo didžiuliame kon
certe V. Pasaulinio profsą
jungų kongreso dalyviams.

Pasirodymas susila ūkė 
šiltų aplodismentų.

A. Matulis

Universitetas 
išplaukia į jūrą

Klaipėda. — Sausio 5 d. 
pirmas Lietuvos žvejybinia
me laivyne kultūros uni
versitetas įsteigtas plaukio
jančioje “Privolžsko” bazė
je. Laivas išplaukė į šiau
rės Atlantą, kur žūklauja 
Lietuvos žvejai.

Universiteto programoje 
paskaitos apie muziką, pir
mūnų patyrimą, užsienio 
šalis, arti kurių tenka plau
kioti Lietuvos žvej a m s. 
Universitete mokosi apie 
80 jūreivių.

Laisvalaikiu paskai tas 
skaito šturmanai, gydyto
jas ir kiti įgulos specialis
tai.

LIETUVIŠKAS FILMAS 
APIE JAUNIMĄ

Rankose brandos atesta
tas ■— kelialapis \ į gyveni
mą. Šimtai kelių atsiveria 
arčiau prie širdies. Vis 
dažniau mūsų mokyklų 
abiturientai pasirenka ke
lią, prie kurio stovinti ro
dyklė veda į gamybą. Apie 
tokią abiturientų klasę ir 
pasakojama naujame lietu
viškame filme “Svetimi”, 
kuris baigtas gaminti Lie
tuvos kino studijoje.

Naujojo filmo statytojas 
M. Giedrys. Scenarijų jam 
parašė A. Jonynas it J. Po
žėra. Filmo teatruose: žiūro
vai pamatys operatorių A. 
Aramino ir R. Verbos pa
vardes. Pastatyme daly
vauja aktoriai G. Balandy
tė, S. Petronaitis, B. Bab- 
kauskas ir kiti.

Sausio pabaigoje filmas 
pasirodys respublikos ekra
nuose.

* V. žurakauskaitė 
• U’/ — ovalui—£

Detroit, Mich.
Įvyko vakariene Prūseikos 

paminklui
Sekmadienį, sausiu 21 d., 

įvyko vakarienė dėl L. Prū- 
seikos paminklo pastaty
mo, kurią surengė LLD 52 
kuopa ir Moterų Pažangos 
klubas.

Parengimas buvo sėkmin
gas. Kurie nedalyvavote, 
pralaimėjote: kumpį, kala
kutą, kugelį, spalgenas, ko
pūstus, pyragą ir kavą — 
tik už $1.50.

Vakaro pirmininkas, ilga
metis organizacijų darbuo
tojas, Jurgis Nausėda pra
nešė, kas rengė puotą ir 
kokiam tikslui, ir pakvietė 
LLD 52 kuopos turtų sek
retorių Rusaitį. Pastarasis, 
prisimindamas Prūse i k ą , 
pasakė: “Būtų gerai, kad 
susirinkusieji, pagal išgalę, 
prisidėtų su auka dėl pa
minklo pastatymo.” Pas
kiau Nausėdą pakvietė pla
čiau pakalbėti. Jis irgi 
trumpai kalbėjo apie L. 
Prūseiką. Paigdamas jis 
paragino “darbuotis už tai
ką.”

Pirmininkas pakvietė ir 
mane pasakyti ką nors. Su
prantama, tai buvo žodis už 
paminklą. Pakartojau Ru- 
saičio mintį, kad susirinku
sioji publika paaukotų dėl 
pagerinimo paminklo. Pra
dėta aukas rinkti ir užra
šinėti. Surinkta $54 su 
centais. Liks pelno ir nuo 
vakarienės.

Taigi parengimas buvo 
sėkmingas.

Du muzikantai — akordi- 
onas ir smuiką — gerai 
šokiškus numerius drožė.

Vieną kartą girdėjosi, ko
dėl nėra pranešimų, koks 
komitetas tvarko Prūšeikai 
paminklo fondą. Ir štai 
Jurgis Nausėda, kuris 
daug dirbo viršminėtai va
karienei, sakė, kad nesiųs 
pinigų, kol nežinos, kam 
siųsti.

Iš tikrųjų, turi būti pa
skelbta spaudoje, kas tą rei
kalą tvarko.

V. Žabui

Philadelphia, Pa.
LDS 5 kuopos nariams

Iki susirasime tinkamą 
vietą LDS 5 kuopos susi
rinkimams, patariu kuopos 
nariams atvykti pas sekre
torę į namus, 5809 N. Fair- 
hill St., vasario (Feb.) 13 
d., 7 vai. vakare. Kai ra
sime susirinkimams vietą, 
tai pranešime. Man rodo
si, kad turėsime pakeisti 
susirinkimų dieną iš tre
čiadienio į sekmadi-enį.

J. Šmitiene, 
Fin. sekretorė

So. Boston, Mass.
Bianketas pavyko

“Laisvės” naudai banke
tas gerai pavyko. Svečių 
turėjome pakankamai — ne 
tik vietinių, bet ir iš toliau. 
Iš Worcesterio rėmėjai at
vyko net trimis automobi
liais, buvo skaitlinga gru
pė iš'Lowellio ir Norwoodo. 
Tik šį kartą nedalyvavo 
mūsų artimi kaimynai — 
montelliečiai.

Girdėjau, kad LLD 2 kuo
pos sekretorė M. Paurienė 
gavo porą naujų narių. 
Parduota “Vilnies” kalen
doriaus, padaryta “Laisvei” 
pelno. • • '

Rengimo komisija taria 
didelį dėkui gaspadinėms B. 
Čiuberkienei, Julijai Rai- 
nardienei, M. Paurienei ir 
EI.. Fraimantienei.. Dėkui 
visiems ir visomis už atsi
lankymą. f'.>R\1 *• < 
-o\ Bom«i/>bu>>n auiUbnlJi'Z'.

EASTON, PA.
Iš Plungės, Lietuvos, nuo 

savo bro brolilo gavau tris 
Įmygąs db'vhnų. Jų tarpe 
yra “Hitlerinė okupacija 
Lietuvoje6 ir “Prelatas 01- 
ševskis.” Taipgi gavau tris 
brošiūras iš Vilniaus, bet 
siuntėjo vardas neaiškus. 
Didelis dėkui! L. Tilwick

Lawrence, Mass.
Susirinkimai

f*

Įvyko-LDS 125 kuopos 
susirinkimas. Narių atsi
lankė skaitlingai. Visi na
riai yra pasimokėję duok
les ir sveiki. Labai gerai, 
kad nesiranda sergančių.

Nutarta ateinančią'vasa
rą turėti du parengimus. 
Jie įvyks žinomame Maple 
parke.

1962 metams kuopos val
dyboje pasiliko beveik visi 
tie patys. Kuopos pirminin
kas yra S. Penkauskas, vi
cepirmininkas — F. Zula, 
protokolų rašt i n i n k ė S. 
Penkauskienė (nauja), fi
nansų raštininkė—M. Mill- 
vidienė, iždininkas — J. 
Milvidas, iždo globėjai—J. 
Šleivienė ir J. Zinkienė, li
gonių prižiūrėtojai — Ig. 
Chulada ir R. Chuladienė.

Buvo balsavimai LDS 
Pildomosios Tarybos narių. 
Mūsų kuopa vienbalsiai bal
savo už dabartinius narius.

Įvyko LLD 37 kuopos su
sirinkimas. Susir i n k i m ą 
atidarė sekretorius S. Pen
kauskas, nes V. Kralikaus- 
kas dėl tūlų priežasčių į 
susirinkimą nepribuvo. S. 
Penkauskas išdavė raportą 
iš metų veikimo. Pasirodė, 
kad kuopa veikia gerai, tu
rėjo tris parengįmus, kurie 
buvo pasekmingi; Buvo su
kelta pinigų paramai “Lais
vės,” “Vilnies,” “Liaudies 
balso” ir ur u g y a j i e č i ų 
“Darbo.” Iš raporto paaiš
kėjo, kad kuopos nariai vei
kė vieningai.

Nutarta surengti metinį 
b a n k etą gegužės mėnesį. 
Pranešta, kad birželio 17 d. 
įvyks Maple parke apskri
čių piknikas, prašoma kitų 
organizacijų tą dieną nie
ko nerengti, o dalyvauti 
minimame piknike.

Kuopos komitetas 1962 
metams yra tas pats, tik 
naujai išrinktas protokollų 
raštininkas D. Bulauka. 
Nutarta pasveikinti “Lais
vės” suvažiavimą su pen
kine. Tam reikalui parink
ta ir aukų. Aukojo sekami 
draugai: S. ir Z, Penkaus- 
kai, I. ir R. Chuladai, J. 
Šleivienė, B. ir A. Chula
dai, J. ir M. Milvidai, D. 
ir L. Bulaukai, M. ir M. 
Buliavičiai, J. ir N. Ruzgai,, 
P. ir S. LipseviČiai, V. ir 
E. Kralikauskai. Viso aukų 
surinkta $21. Visiems ir 
visoms didelis ačiū.

Milvidai “pasenėjo,” nes 
jų dukrelė susilaukė sūne
lio. Linkiu jiems laimin
gai auginti sūnelį, o tė
vams ir Milvidams daug 
džiaugsmo.

S. Penkauskas-

Philadelphia, Pa.
- Serga

Šiuo tarpu serga Juozas 
Zakarevičius, randasi pas 
sūnų—820 North 27th St. 
Draugai, aplankykite ir su
raminkite draugą. Kada 
Juozas buvo sveikesnis ir 
jaunesnis (dabar jau 87 
metų), daug darbavosi dar
bininkiškame judėjime. Jis 
yra nuolaltinis “Laisvės” 
skaitytojas. rP^Puodis

Norwood, Mass.
Nuoširdi padėka

'Širdingiausiai dėkoju vi
siems, kurie suteikėte pas
kutinį patarnavimą mano 
mylimai gyvenimo draugei 
Mary Misevičienei. Ji mirė 
staiga, netikėtai, sausio 11 
d? Tai buvo baisus mano 
gyvenime smūgis.

Tie, kurie pirkote gėlių 
vainikus, lankėte ją šerme
ninėje ir palydėjote. į kapi
nes, ištiesėte man surami
nimo ranką didžiojo liūde
sio valandoje, — visiems 
nuoširdžiai dėkoju. Bet la
biausiai dėkoju Andriui ir 
Gigai Zarankoms, taipgi 
graboriui Paul H. Krow 
iiž jų pagalbą ir draugiš
ką simpatiją.

Už viską visiems būsiu 
visados giliai dėkingas.

Vkwas Misevičius

Philadelphia, Pa.
Netekome pažangios 
drauges H. Mattis

Sausio 22 dieną, 1 valandą 
popiet, didelis būrys nusi
minusių palydovų važiavo 
tolokai į Glenwood Memo
rial kapines. Nesmagūs to
kie pasivažinėjimai, bet čia 
ir per dažnus...

Helena Mattis (Gedvilie
nė) buvo ilgam-etė vietos 
gyventoja. Jaunutė atvyko 
į šią šalį. Lietuvoje daug 
vargusiai čia irgi vargelių 
netrūko. Ištekėjusi augino 
sūnų ir dukrelę Francis. 
Sūnus buvo paimtas į pa
saulinį karą, ir sugrįžęs po 
keleto metų mirė. Motinai 
didžiausias skausmas ir 
rūpestis ne tik karo laiku, 
bet ir po karo netekus sū
naus.

Skaudūs gyvenimo verpe
tai ją jau senokai padarė 
klasiniai sąmoningą. Ji su
prato ir kovojo prieš viso
kius apgavikus, dvasinius, 
politinius ir ekonominius. 
Dirbo darbi nin k iškošė 
draugijose. Karo laiku da
lyvavo Russian War Re
lief, Lietuvos kalinių šelpi
me, Lietuvių Literatūros 
Draugijos visuose darbuo
se, ypač parengimuose. Ji 
vartojo anglų ) kalbą gerai, 
tai ir tarptautiniame darbe 
dalyvavo, vis už pažangą, 
už geresnę darbo žmonėms 
ateitį. Josios dukrelė, dar 
jaunutė būdama, priklausė 
Lyros chore.

Pastaruosius kelerius 
metus ją prispaudė žiaurus 
artritas. Po ilgoko sirgimo, 
namie ir ligoninėse, ją už
smaugė paralyžius, dagyve- 
nusią tik kiek virš 60 metų.

Į laidotuves susirinko la
bai skaitlingai josios buvu
sių bendraminčių ir kaimy
nų. Liūdesio ir šeimai už
uojautos išraiškai per spau- 

:dą, J. Šmitienei paprašius, 
sudėta virš $50.

Dideliame liūdesyje pali
ko vyras Kazimieras Mat
tis, dukra Frances, anūkė, 
taipgi Francį ir daugybė 
draugų. Netekome dar vie
nos darbuotojos, spaudos 
rėmėjos, “L.” skaitytojos. 
Gaila... R. M.

Arlington, Mass.
Mykolas ir Ona Wenslow, 

minėdami savo auksinį ve
dybų jubiliejų, sveikina 
“Laisvę” nors su maža au
ka—$5.-

Linkiu Mykolui ir Onai 
ilgiausių metų, kaip g< - 
riems draugams ir veikė
jams. Yvonnė

Maskva. — 1962-1963 
mm Maskvoje bus prailgin
ta požeminių traukinių ke
liai 22!!myliomis.js! < . -i 
! -nzluiui.zbj ■> i j-.v. -r •

KRISLAI
(Tąsa iš 1-jo pusi.)

Bet Rusija griežtai atsisakė 
prie jų prisidėti, ji palaikė 
glaudžius ryšius su Lincolnu. 
Priedui dar kritišku momentu 
ji atsiuntė į Amerikos uostus 
savo karinius laivus šiauri
nėms valstijoms padėti.

Taip buvo išblaškytas fran- 
cūzų ir britų suokalbis sunai
kinti Jungtines Valstijas.

Taip pat mūsų atsiminime 
net dviem atvejais amerikie
čių ir rusų tautos laikėsi iš
vien, kovojo išvien, laimėjo 
bendromis pastangomis.

Tokia šių tautų draugystė 
negali būti paaukota šaltojo 
karo tvaikui!

Kalbant apie skaitymą, la
bai prašau visus prelato Bal- 
kūno parapijonus perskaityti 
“Leng Island Press (sausio 25 
d.) labai įdomią koresponden
ciją. Joje kalbama apie žy
dus ir katalikus. Joje rasite 
įžymaus katalikų bažnyčios 
teologo kunigo Robert W. 
Gleasono, katalikų Fordham 
universiteto teologijos depar
tamento direktoriaus išsireiš
kimus.

Jis nurodo, kad Kristus bu
vo žydas, Kristaus motina bu
vo žydė, Kristaus tėvas buvo 
žydas, ir net šiandien pat “Jis 
(Kristus) tebevieš p a t a u j a 
danguje kaip žydas.”

Ir dar: “Jo šeima buvo žy
diška. Jo pasekėjai visi buvo 
žydai. Jis meldėsi sinagogo
je... Jis prisilaikė žydiškų ap
eigų... Jis paėmė iš žydų 
maldas ir mus jų išmokė...”

Todėl, sako šitas teologas, 
žydų neapkęsti, žydus perse
kioti, žydus niekinti kaip žy
dus, yra smertelna nuodėmė.

Nuoširdžiai patariu prelatui 
Balkūnui šiuos protingus ku
nigo Gleasono išsireiškimus 
perteikti savo para pi jonams 
per pamokslą ateinantį sek
madienį.

Ar tamsta turi Jono Kaš- 
kaiciio poezijos knygą “Pro
švaistes”? Jei ne, tai tuo
jau įsigyk. Kaina tik $1.00. 
Gaunama Laisves knygy- 
ne.

Daugiau įvairių parengi
mų Laisvės naudai.

BINGHAMTON-ENDICOTT, N. Y.

Mirus

Čilei Žolynieiiei
Mūsų širdinga užuojauta jos mylimam vyrui An-» 

tanui žolynui, sūnui Fred’ui, marčiai, anūkams ir 
broliams Joseph ir John 
giminėms ir draugams.

Alexander. Taipgi visiems

Tillie Bagdonas
A. ir J. Navalinskai
J. ir A. žemaičiai
Iz. ir Helen Vėžiai 
John ir Nellie Stroliai 
Eva Čekanauskieng 
Vera Kapičiauskienė

Jlzb

BINGHAMTON, N. Y.
Mirus

' Celiai Žolynienei
Reiškiame širdingą užuojautą jos vyrui A. žo-

lynui, sūnui Fred’ui r jo šeimai, broliams ir vi-
siems artimiems šioje didžiojo liūdesio valandoje.
P. Jasilionienė P. N. Mačiukai
A. H. Pagiegalai H. žukienė
J. M. Luzinai M. Sadauskienė
A. J. Kaminskai M. Kulbienė
O. Dišienė K. Miceli
J. Ą. Kireiliai V. A. Kazėnai

' M. Kazlauskienė D. Ratilis
J. E. Stroliai L. čeponienė
J. A. Uogentai O. Wellus
A. M. Kaminskai

5 p.-Laisvė (Liberty)j— Ahtrad., sausio (Jan.) 30, 1962
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Kas beržuose ir 
žiemą žaliuoja?

Amalas visada žalias pa
razitinis augalas, augantis 
ant medžių, ypatingai ber
žų. Ir per šalčius amalų ša
kose laikosi mėsingi nedide
li lapai. Žali ir stiebai. /

Amalai minta svetimu 
maistu, griaudami medžio 
sveikatą^ Kai medžiai su
sprogsta, amalai ne taip 
matyti medžiuose. Niekaip 
jie tuomet ir nereikalingi. 
Tik rudenį beržai sukviečia 
daug svečių. Sunokus bal-, 
toms, gleivėtoms ir labai kie
toms amalų uogoms, beržuo
se triūsia rudens gražuoliai 
svirbeliai. Lesa jie sėklas, 
užmiršdami viską pasauly
je. Tačiau kietų sėklų jų 
organai galutinai nesuvirš
kina. Svirbeliai skraidyda
mi ir su išmatomis amalų 
sėklas išnešioja ir po kitus 
medžius. Patek u s i o s ant 
stiebų, šakų sėklos greit 
prilimpa ir sekančiais me
tais ir ant kitų beržų jau 
atsiranda nauji amaliukaį. 
Audenį neaplenkia amalų ir 
amaliniai strazdai. Jie pri- 
silesa sėklų ir, kaip ir svil> 
beliai, išplatina jas po kitus 
medžius. /.

Belgradas. — Susisieki
mui tarp Belgrado ir Grai
kijos sostinės Atėnų vis 
dar stoka automobiliams 
kelių.

PARDAVIMAI
ST. PETERSBURG, FLA.

Namas Pardavimui
2-jų metų senumo namas, medi

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

Vieta aukštai, prie Bušų sto
ties, netoli krautuvių ir marių mau
dynių. 6,500 sq. ft. žemės, 32 me- 
džiai. Įvesta kanalizacija. Lietu
viais apgyventa. Kaina $10,500, 
lengvais išmokėjimais. Pardavimo 
priežastis — turiu du namus. Dėl 
pasimatymo rašykite: W. Z., 1818 
Quincy St., So., St. Petersburg, 
Fla. (1-9)

Victoria Z. Miller
Nastė Yudikaitienė
L. Mainionienė
!Z. 'Zdanavičienė
J. Vaičekauskas
Povilas Mikolajūnas
K. Staniulis



Lietuviškos naujienos
Rašo A. ZIENIUS

Tarybine nafta 
rūpina Vakarus

Sausio 21 d. “The New 
York Times” biznio skyriu
je, tilpo rašinys, kuris iš
duoda, kaip labai vakarie
čius naftos pirklius ir ga
mintojus rūpina planinga 
Tarybų Sąjungos naftos 
eksploatacija. Jau prieita 
ki tokio laipsnio, kad Jungt. 
Amerikos Valstybių vy
riausybė nebegali toliau ne
sirūpinti.

Tarptautinės naftos iš
naudojimo bendrovės bijo
si, kad tolimesnis tarybinės 
naftos eksportas gali pa
kirsti jų diktuotų kainų ly
gį. Jas labiausiai gązdina 
tarybinės naftos eksploata
cijos ir eksporto, planingu
mas ir tikslumas. Girdi, pas 
save namuos Sovietai pla
nuoją naudoti anglį ir natū
ralias dujas.

Straipsnyje nu rod o m a, 
kad 1960 metais Tarybų 
Sąjungoje buvo iškasta an
glies 75 milijonais tonų 
daugiausiai Amerikoje. Gir
di, 1961 metais Tarwbu Są
junga eksportavo 35 proc. 
daugiau naftos nei metais 
prieš. Straipsnyje nurodo
ma, kad svarbiausia naftos 
sistema iš Uralo-Volgos ra
jono į Vakarų Europą eina 
i Lenkiją su viena šaka į 
Baltijos jūros uostą “Klai- 
pedo” ir, galimas daiktas, 
į Ventspilį. Pro čia eina ar 
eis eksportas į Skandinavi
ją ir Šiaurinę Europą.
A. Vokietaitis gabus 
dainininkas

Neseniai Niujorko uni
versiteto Queens kolegijoje 
buvo, išpildyta Haendelio 
“Mesijas”. Svarbiausiu rolę 
išpildė lietuvis Algirdas 
Vokietaitis. Šis. jaunas ba
ritonas buvo pripažintas I 
stipriausiu iš visų solistų.

Sveikintina būtų mintis 
sudaryti galimybes šiam 
dainininkui apsilankyti ir 
padainuoti Lietuvos Operoj. 
Atrodo, kaip lietuviui, jam 
sunku prasimušti Amerikos 
operon. Bet ši diskriminaci
ja yra ir lietuvių laimė. An
tanas Sodeika, iš Amerikos 
grįžęs, ar nebuvo lietuviš
kosios operos pažiba ir di
delis menininkas?

Laiškai iš Lietuvos
Apie Lietuvos jaunimo 
sportą ir moksleivių 
gyvenimą

Brooklynietis Jurgis Wa- 
resonas neseniai gavo nuo 
savo artimo giminaičio mo
kinio laišką. Jame, tarp 
kitko, skaitome: 
Brandgus dėde.

Sveikinu su naujai me
tais !

Kaip jūsų sveikata, kaip 
sekasi darbe? Pas mus jau 
keletas dienų kaip gerokai 
pasala, biskį pasnigo. Pas 
jus turbūt jau daug snie
go? Nes aną kartą atsiun
tėte nuotrauką, tai sniego 
jau buvo nemažai. Dabar 
laukiu naujų metų, nes dar 
liko 7 dienos; pakol nueis 
laiškas, tikriausiai jau bus 
nauji metai. Mus per nau
jus metus paleis atostogų 
dviem savaitėm, tai galėsiu 
pačiuožinėti su slidėmis. 
Aš labai mėgstu čiuožinėti 
su slidėmis; turiu slides. 
Pas mus duoda kai kam 
valdiškas — aktyvesniems 
sportininkams, kurie daly
vauja varžybose. Tai ir aš 
gavau prieš dvejus metus. 
Kai imsiu čiuožinėti, . tai 
nusiųsiu nuotrauką su sli
dėmis, su draugais. Pas

Netikslumai pranešimuose 
iš Lietuvos

Ana diena “The New 
York Tim'es” paskelbė žinią 
iš “Vilna” (paprastai kitus 
miestus rašo taip, kaip jie 
rašomi tų kraštų kalboje), 
kad ten prasidėjo “grupes 
katalikų kunigų” teismas, 
kaltinant juos'spekuliavus d-jo nauja tvarka mū 
valiuta. Apie tai buvę pra-
-JHAg ’u^fOpA'RJJ,, R^SOU 
blausiu kaltininku esąs “tė
vas” Povilionis iš “Memel”. 
jau buvo patikslinta, kodėl 
“The New York Times taip 
parūpo ši byla. Taip pat 
buvę suareštuota eilė valiu
tos spekuliantų.

Labiausiai surūpino ko
respondentus Maskvoj tai, I 
kad “Trud’, tarybinis prof-1 
sąjungų laikraštis sugestio
navo, kad šita spekuliacija 
užsiėmė ir žydų rabinai.

Na, ir čia “The New 
York Times” vyrai pasisku
bino paleisti “antį”, lygiai 
kaip prieš kelerius metus 
jie buvo paskelbę, kad “žy
dai esą. deportuojami iš 
Lietuvos” (Šios žinios nie
kados čia niekas neatšau
kė). Girdi, “stebėtojai” esą 
visokių nuomonių. Vieni 
mano, kad paskelbimas, jog 
byloje esama taip pat žydų 
kaltinamųjų, ar tik nereiš
kia kitą įrodymą, kad tai 
esanti anti-semitinė akci- 
ja-) »

Po tokių paskelbimų tik 
stebiesi, kiek mažai tokio 
dienraščio korespondentai 
supranta ar nori suprasti 
tarybinę gyvenimo filosofi
ją. Joje nėra religinio kul
to biznierių skatinamos ra
sinės, tautinės neapykan
tos, bet tarybiniai veiksniai 
nebesutiko užmerkti akių 
kada “Klaipėdos bažnyčios 
aukos” iš Niujorko tokio 
fondo išaugo į didžiulį spe
kuliacijos aparatą.

Ar kas protestuoja, kai 
FBI suima kakaino, didžio
sios biržos spekuliantus? 
Argi “The New York 
Times” korespondentai ne
žino, ar nenori žinoti, jog 
tarybinėje Lietuvoje viso
kiausių tautų žmonės turi 
lygiateises sąlygas prasi
mušti ir vadovauti žmonių 
gyvenimui?

mus yra daug draugų, nes 
mokykloje mokosi apie 800 
mokinių. Mes žiemą daro
me ekskursijas su slidėmis, 
o vasarą su dviračiais.

Mes pradėjome eiti į mo
kyklą rugsėjo 1 d., kuomet 
dar buvo gražūs orai. To 
pasėkoje mes padarėme ei
lę turistinių žygių. Mums 
iš švietimo yra nustatytos 
10 dienų per metus žy
giams. Žygius dažniausiai 
darome pamokų metu.

Pirmą žygį darėme į 
Birštoną, kuris truko dvi 
dienas.

Antrą ekskursiją darėme 
į Kauno jūrą. Buvo vėjuo
ta diena, taip, kad buvo 
smagu paplaukioti garlai
viu. Buvome Pažaislio pu
šyne, pavalgėme pietus ir 
pažaidėme ir grįžome. Šį 
žygį darėme pėsčiomis.

Trečią žygį darėme į 
Prienus. Mūsų klasė drau
gauja su Prienų vidurinės 
mokyklos XI-a klase. Ten 
nuvažiavome dviračiais. Jie 
mus sutiko kaip pridera. 
Pažaidėme. Prieš visa ką 
buvo, kaip priimta, oficia
lioji dalis — kalbos, pamo
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kymai. Berniukai žaidėme 
futbolą. Man labai gerai 
sekėsi — įmečiau 4 galus iš 
6.

Lapkričio 24 d. I trimest
ras. Čia mūsų klasei pasi
sekė: mes užėmėm pirmą 
vietą mokykloj. Mūsų pir- 

■ moję klasėje nebuvo tokio 
; mokinio, kuris turėtų dve
jetą trimestre. Tam reikė
jo daug darbo, nes reikia 
I mokytis taip, kad visi mo- 
i kytųsi be dvejetų. Čia daug

klasėje.
Mūsų grupės iniciatyva 

i buvo įsteigta pereinamoji 
I šluota ir vėliavėlė. Kiekvie- 
1 no mokinio savaitės rezul
tatai buvo ir yra sudedami 
ir išvedamas pažan gurno 
vidurkis: kurio pažangu
mas geriausias, tas pasista
to ant suolo ir turi visą sa
vaitę vėliavėlę, o kas blo
giausiai — šluotą. Aišku, 
’kad niekas nenori tos šluo
tos, nes visi mato, kad jis 
blogai mokosi.

Be to, mūsų klasė nepa
prastai draugiška — vie
nas kitam labai padeda. 
Man, pavyzdžiui, nelabai 
sekasi anglų kalba, o ma
tematika sekasi, tai aš pa
dedu kitam paruošti mate
matiką (aritmetiką), o jis 
ar ji padeda man paruošti 
anglų kalbą, tai taip daug 
lengviau.

Kai iš chemijos praėjome 
skyrių apie gumą, tai nuve
žė į gumos fabriką ir su
pažindino su gumos gamy
ba.

Rytoj, šiandien šeštadie
nio vakaras, bus pas mus 
internacionalinis vakaras. 
Į šį vakarą suvažiuos viso 
Kauno rajono mokyklų mo
kiniai, duosime programą; 
man reikės šokti baltarusių 
liaudies šokį “Križočioką.” 
Po to bus šokiai.

Aš labiausiai mėgstu ope
retes. Ką jūs, dėde, labiau
siai mėgstate—dramą, ope
retę, ar operą? Į teatrus 
taip pat mes važiuojame 
kolektyviškai—visa klasė.

Su tuo draugu, kuris sė
di kartu su manim valte
lėje, dažnai nuvykstame į 
sportines varžybas. Bend
rai, tai mums viskas įdo
mu, o įdomumo dabar vi-' 
sur pilna, dabar pilna ste
buklų, juk kiekvienas moks
lo pasiekimas yra stebuklas. 
Ar ne stebuklas, kad žmo
gus pajėgė nufotografuoti 
antrąją Mėnulio pusę? Ir 
daug kitų. Gal būt po kiek 
laiko tas bus paprasta ir 
mes kiekvienas galėsime pa
skraidyti po kitas planetas. 
Bet dabar tai yra nepapras
ti stebuklai.

Šiandien mūsų mokykloje 
vyko teniso varžybos. Mū
sų mokykla užėmė pirmą 
vietą.

Mes visi sveiki, tik ma
mai labai dažnai skauda 
galvą.

Linkėjimai nuo mūsų vi
sų.

Rimas

IZOTOPAI AKIŲ LIGOSE
Izotopai vis plačiau pa

naudojami įvairios medici
nos ir biologijos srityse. 
Pavyzdžiui, radioak t y v u s 
fosforas plačiai vartojamas 
gydant kai kuriuos kraujo 
susirgimus, ir 1.1. Pasta
ruoju metu Maskvoje, 
Helmholco vardo akių ligų 
mokslinio tyrimo institute, 
radioakytvios m e d ž i a g os 
panaudojamos tiriant pik
tybinius akių auglius. Nu
statyta, kad radioaktyvus 
fosforas padeda gėrybinius 
akių auglius atskirti nuo 
piktybinių, o tai labai svar
bu diagnostikai.

Laisviečiai, būkite šauniame 
“Laisves” bankete!

Kaip kas metai, taip ir 
šiemet, po metinio “Lais
vės” bendrovės akcininkų 
suvažiavimo, įvyks didžiu
lis banketas.

Šiemet suvaž i a v i m a s 
įvyks sekmadienį, vasario 4 
d., American-Russian Cen
ter salėje, 61 Rivington St., 
New York City (Manhatta- 
ne).

Suvažiavimas tęsis dieną 
— prasidės 10 v. ryto ir 
baigsis apie 5:30 v. popiet.

Po suvažiavimo toje pat 
salėje, šeštą valandą, prasi

“Laisvė”— mūsų laikraštis
“Laisvės” dalininku suva
žiavimas.

Su tuo suvažiavimu 
įžengsime į 51-sius “Lais
vės’’ gyvavimo metus. Tai 
yra ilgas laikotarpis darbi
ninkų išlaikomam laikraš
čiui.

Per tuos ilgus metus su
sipratę laisviečiai aiškiau
siai esame įrodę, kad dar
bo žmogaus idealas—bend
ras pasiryžimas, nenuilsta
mas veikimas savo laikraš
čio išlaikymui buvo visuo
met užtikrintas.

Penkių dešimtų metų sa
vo gyvavimo bėgiu “Lais
vė” daug pergyveno ekono
minių sunkumų. Ji darbo 
žmonių priešų buvo puola
ma, prieš ją daryta visokių 
provokacijų pastangose su
laikyti laikraščio išleidimą, 
nes “Laisvės” priešai bijo
jo jos skelbiamo teisingo žo
džio už darbo žmogų. Bet 
mūsų .laikraštis, išėjo laimė
tojas todėl j kad tūkstančiai 
lietuvių, dorų, susipratusių 
darbo žmonių, stovėjo su 
savo “Laisve” ir ją nuo
širdžiai rėmė.

Tai bus labai įdomi 
popietė!

ALDLD 1-oji kuopa ren
gia labai įdomų kultūrinį 
pobūvį, įvyksiantį sekma
dienį, vasario 18 dieną.

Ten bus padarytas prane
šimas apie TS KP XXH-ąjį 
suvažiavimą, apie jo priim
tąją naująją programą.

Bet tai tik viena dalis.
Bus ir dainų — dainuos 

Elena Brazauskienė ir Aido 
Choro Moterų kvartetas, 
vadovybėje Mildredos Sten- 
sler.

Dar ne viskas >—• bus įdo
mių deklamacijų, — bus 
skaitomi geriausių poetų 
eilėraščiai.

Kituose “Laisvės” nume
riuose bus paskelbtos pa
vardės tų, kurie deklamuos.

Pasižyihėkite . tą dieną 
savo kalendoriuje; kad kul
tūriškai praleistumėte sek
madienio popietę!

Narys

BANDO PAUKŠTIŠKAI 
SKRAJOTI

Londonas. — Prieš 3,000 
metų jau buvo žmonių, ku
rie pamėgdžiojo paukščius 
—bandė jų būdu skraidyti. 
Dabar Anglijoje tas vėl 
kartojasi. Mick Walton pa
sigamino “paukštiškus 
sparnus” ir jau bandė 
skraidyti. Vyriausybė pa
skyrė $4,200 jam sparnų 
tobulinimui.

San Salvadoras. — Sal
vadoro valstybėje, prie Ra
miojo vandenyno, tiesiamas 
naujas automobilių kelias. 
Jis bus 200 mylių ilgio.

dės banketas, — puikus, 
vaišingas!

Atvyks įžymių svečių iš 
kitų miestų, su kuriais bus 
miela susitikti, pasikalbėti, 
pasidalinti mintimis.

Visus Niujorko ir apylin
kės gerus žmones prašome 
dalyvauti bankete!

Tie, kurie nėra “Laisvės” 
šėrininkai prašomi atvykti 
anksčiau ir pamatyti, kaip 
laisviečiai savo suvažiavi
mus veda.

O šėrininkai, žinoma, at
vyks iš pat ryto!

Kvieslys

Taigi, brangūs laisviečiai, 
nenuleiskime savo, kad ir 
senyvo amžiaus, nuo darbo 
nuvargusių rankų, neleis
kime silpnėti savo teisin
gam balsui. Dar daug ką 
galime padalyti savo laik
raščiui užtikrinti išteklius 
dar ilgai išeidinėti. Išlai
kykime savo vienybę ir ga
lybę. Dar sykį parodykime 
savo broliams ir sesėms Ta
rybų Lietuvoje, kad mes, 
A me r i ko je gyvenantieji 
progresyvūs lietuviai, kad 
ir senesonio amžiaus žmo
nės, nenuilsdami dirbame 
savo laikraščiui, jį remia
me ; kad iškeliame savo bal
są už takią ir tautų drau
gystę.

Visi tie dideli praeityje 
nuveikti darbai turi atsi
spindėti ir šiemetiniame 
“Laisvės” dalininkų suva
žiavime. Ruoškimės skait
lingai dalvauti suvažiavi- 

: me ir dosnius siųskime pa
sveikinimus.

Suvažiavimas ir banketas 
įvyks American-R u s s i a n 
Center Hall, 61 Rivington 
St., New York City.

P. Venta-

Washingtonas. —- Patai
sos namų pareigūnai rei
kalauja $25,000,000 vienų 
metų veiklai.

LAISVĖS BANKETAS
Šį Sekmadienį

Vasario 4-tą February
Prašome tuojau užsisakyti banketo bilietą. — Kaina tik $3.50 asmeniui 

Vakarienė bus duodama 6-tą valandą. Prašome nesivėlinti.

Gerai įsitėmykite svetainės vardą ir antrašą:

RUSSIAN - AMERICAN CENTER HALL
61 Rivington St., New York City

(Arti Williamsburgo tilto, vienas blokas nuo Qelancey St.)

JI

Bankete bus daug svečių iš kitų miestų. Bus labai žymių svečių, su 
kuriais jūs tikrai norite pasimatyti. Tad nepraleiskite progos atsilankyti 
į banketą.

Nepamirškite, jog tą pačią dieną, 10 valandą ryto šioje salėje prasidės 
Laisvės bendrovės dalininkų suvažiavimas. Visi dalininkai, kuriems tolis 
nėra priežastis, dalyvaukite suvažiavime

KELRODIS 1 “LAISVĖS” SUVAŽIAVIMĄ IR BANKETĄ
Iš New York Central Stoties imkite subway 4th Avė. traukinį iki Union Sq. 

stoties. Čia pereikite į BMT liniją, imkite Coney Island lokalinį traukinį ir išlipkite 
2nd St. stotyje. Klauskite Rivington St., už apie dviejų blokų rasite svetainę.

Iš Pennsylvania geležinkelio stoties 
way Downtown lokalinį traukinį Coney 
Rivington St.

Atvažiavę busais į bet kurią stotį
subway line Coney Island Downtown lokalinį traukinį ir išlipkite 2nd St. stotyje.

Automobiliais važiuodami kuria Avenue link Downtown važiuokite link Wil
liamsburg tilto. Privažiavę Allen St. tė mykite Rivington St.

American-Russian Center Hall yra ant kampo Allen ir Rivington Streets.

eikite iki Broadway, čia imkite BMT sub- 
Island, išlipkite 2nd St. stotyje. Klauskite

eikite iki Broadway. Čia imkite BMT

Iš tarybinės parodos
Vakar aplankiau Brukli

no muziejuje einančią tary
binę parodą, kurioje repre
zentuojama visos Tarybų 
Sąjungos tautos. Yra lietu
vių, latvių, estų ir kitų res
publikų eksponatų. Lietuvai 
atstovauja juostos, mezgi
niai, nėriniai ir mokyklinio 
jaunimo darbai. Meno ir 
technikos darbų didelė gau
sa. Vienas milžiniškas kas
tuvas domina techninių po
linkių žiūrovus. Jis, pagal
ba keletos elektrinių jun
giklių, daro įvairius jude
sius.

Parodoje akcentuojama 
jaunamo darbai bei pastan
gos/ Išstatyta ir nemaža 
mokykloms skiriamų kny
gų* Popiečiais duodama pa
skaitos, pailiustruotos fil
mais.

Pagoda labai gausiai lan
koma, ^ypatingai jaunimo. 
Bet ji g^ų^Jiomi ir seni
mui; verta pamatyti.

Paroda atdara nuo 9 vai. 
ryto iki 5 vai. po pietų. 
Įžanga veltui. Ji tęsis iki 
vasario 12 dienos. Vėliau— 
keliaus į kitus JAV mies
tus. Bruklimetis

Maspeth, N. Y.
Cibulskiene gal bus iškišta 
iš ligoninės šį trečiadienį

Po sunkios operacijos bur
noje Ona Cibulskiene ge
rai sveiksta. Praėjusį penk
tadienį ji dar negalėjo kal
bėti—lūpų praverti, o sek
madienį jau laisvai kalbė
jo. Sakoma, kad šį trečia
dienį ją iš ligoninės jau iš
leis.

Kadangi ligonė gyvena 
viena, o paslaugų jai 
dar reikės, tai iš ligoninės 
ji* vyks' kuriam laikui pas 
Kalvaičius, 6 4 -24' Perry 
Ave., Maspethe. Tel. TW 
4-0445. V:

5,000 lakūnų ir technikų,
kurie veikia New Yorko ir 
Newarko orlaukiuose, ren
giasi streikuoti, jeigu jų 
reikalavimai nebus paten
kinti.

Štai kuo Niujorkas 
gali pasididžiuoti!

Jau turime mūsų dičf’ 
miesčio policijos raportą už 
1961 metus. Pasirodo, kad 
praėjusieji metai buvo der
lingi žmogžudystėmis. Kas 
mėnesis buvo papildyta po 
devynias žmogžudystes, ar
ba 25 procentais daugiau, 
negu 1960 metais. Vei
kiausia nesiranda kito 
miesto visame pasaulyje, 
kuris tais sunkiais prasi
žengimais būtų pralenkęs 
mūsų Niujorką.

Mes taip pat galime pa
sididžiuoti ir važiuotės tai
syklių ir patvarkymų pažei
dimu. Policija sako, kad ji 
pernai įteikė automobilių ir 
sunkvežimių vairuotojams 
virš du milijonus pašauki
mų. Tik retas kuris “varg
šas” išsisukęs nuo pasįpio- 
kėjimo bausmės. Daugiau
sia bausmių užsitraukė tie, 
kurie savo mašinas pastato 
uždraus toje vietoje per 
žioplumą ar neapsižiūrėji
mą. Rep.

PRANCŪZAI PAMĖGO 
DEGTINĘ “SCOTCH” > 
Paryžius. — Francūzijos 

gyventojai per laikus pasu 
tenkini vynais ir “brandė- 
mis”. 1961 metais jau šešis 
kartus išgėrė “scotch” tiek, 
kaip pirmesniais metais. Gi 
už vieną “scotch” stiklelį 
reikia sumokėti $1.60, nes 
tokių degtinių Fh'ancūzijo- 
je negamina.

PRANEŠIMAI
MONTELLO, MASS.

Mūsų >Kuopy Susirinkimai
LLD 6-tos kuopos susirinkimas 

įvyks pirmadienį, Vasario-Feb. 5 d., 
Lietuvių Tautiško Namo kambariuo
se, pradžia 7-tą valandą vakare. 
Visi’nariai esate prašomi ateiti i su
sirinkimą irr ’ užsimokėti duokles 
pradžioje metų. Čia išklausysite 
raportus iš kuopos veiklos. Pas mus 
pasireiškė apsnūdimas. Laikas pa
busti ir aktyviai dalyvauti kuopos 
veikloje. > (8-9^

BROCKTON, MASS. -
LDS B7-tos kuopos susirinkimas 

įvyks Vasario-Feb. 1 d,, Lietuvių 
Tautiško Namo kambariuose, pra
džia 7-tą vai. vakare. Visus narius 
prašome dalyvauti susirinkime ir 
pasirūpinti užsimokėti duokles.

Gėorge Shimaitis (8-9)




