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METAI 5I-įi

Dar apie JAV apsiginklavimą 
ir strategines medžiagas

Washingtonas. — Prezi- lėktuvų, 
dento Kenedžio pasiūlymas, I 
kad JAV Apsiginklavimui 

Jis buvo gyvas ir kon- Kongresas skirtų 52,700 
sveikinimais j milijonų dolerių, arba po 

"Lais- 03 centus iš kiekvieno vals
tybės įplaukų dolerio, rado 
pritarimo tarp senatorių, 

| kongresmanų ir karininkų.
Bet dabar eina varžyti

nės tarp atskirų apsigink
lavimo šakų —armijos, or
laivyno ir laivynio. Kiek
vienos šakos karininkai įro
dinėja, kad jų apsiginklavi
mo šaka yra “svarbiausia” 
ir turi daugiausiai gauti pi
nigų iš skiriamos sumos.

Pagal Kenedžio pasiūly
mą armijos skaičius 
padidintas, nuo 960,000 iki 
milijono. Armijos žinioje 
dar yra ir 100 batalijonų, 
kurie ginkluoti įvairiomis 
raketomis, taipgi apie 6,000

KRISLAI
Po suvažiavimo.
Vilhelmina Matulaitienė.
P. Grigaitis tiešijasi. 
Kita byla Vilniuje.

Rašo R. Mizara

^Laisviečių suvažiavimas pra
ėjo.
struktyvus. Su :
gerieji žmonės sudėjo “
vei” apie $2,500 dovanų.

Už poros mėnesių m ū s ų 
laikraštis įžengs j 52-uosius 
savo gyvavimo metus.

Šių metų sausio 30 d. Vil
niuje mirė Vilhelmina Matu
laitiene, sulaukusi 95 metų 
amžiaus. Ji gimė 1867 metais 
Vilniuje, o 1894 metais jau 
įsitraukė į revoliucinį judėji
mą prieš carizmą.

1898 metais ištekėjo už 
d-ro St. Matulaičio, revoliuci
onieriaus, kurį caro valdžia 
ištrėmė trejiems metams į Si
birą. Su juo vyko ten ir Ma
tulaitienė.

Grįžę iš tremties, Matulai
čiai apsigyveno Suvalkijoje, 
paskui Vilniuje, ir vis nenu
traukiamai dalyvavo revoliu
ciniame judėjime.

Daug tamsių dienų S. ir V. : — 
Matulaičiai išgyveno, bet savo 
idėjų neišsižadėjo. Aldona 
Matulaitytė, jų dukra, šiuo 
metu gyvena Lietuvoje.

Laivyne yra 665,000 kari- 
rininkų ir jūrininkų, taipgi 
marininkų korpusuose 190,- 
000. Jūrinis laivynas turi 
9,000 lėktuvu.

Orlaivynas, kuris veikia 
savistoviai, turi 869,000 vy
rų ir 15,500 karo lėktuvų.

Nacionalėje gvardijo j e 
randasi 923,500 vyrų: 670,- 
000 armijos rezerv i s t ų, 
— marininkų ir 133,000 — 
orlaivyno.

Kada prezidentas pareiš
kė, kad Jungtinės Valstijos 
turi perdaug strateginių 
medžiagų sutaupinę, tai di
džiosios firmos sujudo ir 

kad būk mažini
mas taupinių “pastatys ša
lį į pavojų”. Mat, daugiau 
taupo, daugiau iš firmų 
medžiagų perka, daugiau 
kapitalistams yra pelnų.

bus šaukia,

\ Čikagoje sučiuptas tūlas 
Juozas Dilys, kuris d-ro A. 
Margerio ' ir kitų pažangių 
žmonių vardais siuntinėjo paš
tu biaurią anti-semitinę “lite- 

’ ratūrą.”
Mes taipgi buvome “aprū

pinti” tuo fašistiniu jovalu.
L. Jonikas rašo, kad tuoj 

bus J. Dilio teismas; jį teis už 
naudojimą JAV pašto blo
giems tikslams.

Gal šia proga vilniečiams 
pavyks sužinoti ir tai, kas 
daužė “Vilnies” leidyklos lan
gus.

Įdomus tas faktas: J. Dilys 
kadaise buvo įsiprašęs “Vil
nies” spaustuvėn mokytis lino
tipininku. Bet kaip greit pa
aiškėjo, kas jis do gaivalas, 
buvo paleistas.

Menševikų laikraštis dabar 
dėl to tiešijasi.

Galimas daiktas, kad 
“veiksniai” bandė tą sutvėri
mą įstatyti į “Vilnį” šnipinė
jimo tikslais. Betgi jiems ne
pavyko savo pasiekti.

Žmogus nekaltai 
kalėjo 24 metus

New Yorkas. — Po 24 
metų kalėjimo tapo išteisin-l 
tas ir paleistas Isidore Zim
merman. Jis išėjęs iš kalė
jimo pareiškė: “Dabar jau
čiuosi kaip iš grabo atsikė
lęs”. Jį pasitiko jo tėvas, 
kuris jau yra 76 metų am
žiaus.

1938 metais septynis žmo
nes nuteisė už nužudymą 
slapto policininko, jų tarpe 
ir I. Zimmermaną. Penki iš 
nuteistų mirė elektros kėdė
je, vienas mirė kalėjime, o 
Zimmermaną paliuosa v o, 
nes surado, kad jis buvo ne
kaltas. Dabar jis yra 42 
metų amžiaus.

nutari- 
staty-

kad J.

Carlino sugautas 
niekina kitus

Albany, N. Y. — New 
Yorko valstijos seimelyje 
eina karštoj diskusijos rei
kale Joseph Carlino, kuris 
agitavo ir pravarė 
mą skirti slėptuvių 
bai $100,000,000.

Vėliau pasirodė,
Carlino yra direktorius 
Lancer firmos, kuri slėptu
ves gamina. Diskusij o s e* 
įrodyta, kad po nutarimo 
jo įplaukos padidėjo.

Carlino puolė kritikus, iš
vadino juos “sekančiais Ko
munistų partijos liniją” ir 
įžeidžiančiais vardais. Kai 
kurie seimelio nariai ketina 
jį traukti į teismą už ap
šmeižimą.

Mr išvengs plieno 
darbininky streiko?
Pittsburghas. — Birželio 

30 dieną pasibaigia plieno 
darbininkų United Steel 
Workers unijos ir fabrikan
tų kontraktas. 1959—1960 
metais darbininkų unija 
kontraktą išgavo tik po 119 
dienų streiko. Prezidentas 
Kenedis, kad išvengus plie
no industrijoje streiko, tai 
paragino uniją ir fabrikan
tus, kad jie jau dabar tartų- 
si reikale naujo kontrakto.

D. J. McDonaldas, plieno 
darbininkų unijos prezi
dentas, praneša, kad 170 
unijos vadų tarėsi ir paruo
šė unijos reikąlavimus. Da
bar plieno darbininkų vidu
tinė alga yra $3.24 į valan-

TSRS dienraštis 
įspėjo Vakarus

Maskva. —Dienraštis “Iz- 
vestija” rašo: “Kol kas Va
karai nieko konkretaus ir 
praktiško nepasiūlė sunor- 
malizavimui vakarinio Ber
lyno reikalų.,, Jš tokios tak
tikos Vakarai nieko gera 
negali laukti, ji tik jiems 
patiems pakenks”.

Kaip žinia, pasitarimai 
buvo tarp JAV ambasado
riaus ir TSRS užsienio mi
nistro. “Izvestija” žymi, 
kad būtinai turi būti su- 
normalizuotas vakar i n i o 
Berlyno susisiekimas su 
Vakarais, nes jis eina per 
110 mylių Vokietijos Demo
kratinės Respublikos teri
torijos.

Alžyro nepriklausomybe ir 
Francūzijos naujos bėdos

SUOMIJOJE ĮVYKO 
RINKIMAI

Helsinkis. — Įvyko rinki- 
| mai į Suomijos parlamentą, 
kuri sudaro 200 deputatų, 

Ne vienas Lietuvoje buvęs Dabartinio prezidento Kek- 
’ sugrįžęs pasakoja, į konen partija gavo 54 vie- 

_ - . į tas, Komunistų partija tu
rės 47, dešinieji socialistai 
—39, o kitos partijos po 
mažiau.

’turistas, !
kaip jį apspisdavo keisti as-; 
menys, norėdami pirkti dole- Į 
rius. Už dolerius mokėdavę 
kur kas daugiau nei bankuo
se. Sugrįžusieji klausdavo:

—Kodėl gi tų spekuliantų 
niekas nesuima ir nepabau- 
džia?..

KINIJOS PROTESTAS 
PRIEŠ PROVOKACIJAS

Pekinas. — Vėlesniu lai
ku vis dažniau iš Nepalio 
karalyšfės kartojasi įsiver
žimai į Tibetą, Kinijos dalį. 
Kinijos vyriausybė įspėjo

dą, arba $127.33 į savaitę.
Unija, atsižvelgdama į 

pragyvenimo brangėjimą ir 
nedarbą, reikalaus didesnio 
atlyginimo už darbo valan
dą ir trumpėsiu darbo va
landų savaitėje. Taipgi bus 
reikalaujama darbininkams 
didesnės medikalės pagal
bos atsitikime sužeidimų ir 
senatvėje.

Plieno darbininkų unija 
turi 430,000 narių, bet jeigu 
kiltų streikas, tai jis dar 
liestų 500,000 kitų dar
bininkų, kurie dirba prie 
ifidos iškasimo, jos prista
tymo į fabrikus ir kitų me
talų darbininkų.

Nepatinka anglų 
imperialistams

Londonas. — Anglijos 
premjeras sako, kad “Jung
tinės Tautos, stodamos už 
kolonijų laisvę, reikalauda
mos kolonijoms nepriklau
somybės, sudaro pasaulyje 
chaosą”.

Matomai, kad jis supran
ta, jog “pasaulyje yra tvar
ka” tik tada, kada imperi
alistai laiko pavergę kitų 
šalių žmones.

Kaip žinia, britai imperi
alistai dar turi milžiniškas 
kolonijas Afrikoje, tai jie 
bijosi, kad neprasidėtų pla
tus judėjimas už tų koloni
jų nepriklausomybę — poli
tinę laisvę.

Paryžius. — Ne tik kad 
Alžyre Francūzija turi bė
dos, bet ir pačioje Franci- 
joje. Francūzai imperialis
tai, kurie deda pastangas ir 
ateityje Alžyrą laikyti ko
lonijos padėtyje, veikia 
prieš De Gaulle vyriausybę. 
Vyriausybė patraukė į Pa
ryžių virš 30,000 pėstininkų 
ir tankų divizijų, kad nuslo
pinti imperialistų sukilimą, 
jeigu jie tą bandytų. Val
džios priešai, tai vienur, 
tai kitur, meta bombas ir 
kiekvieną dieną užmuša 
žmonių.

Tuo kartu Alžyre francū
zai imperialistai puola De 
Gaulle šalininkus ir alžyrie
čius. Grano mieste jie gink
lų pagalba užgrobė radijo 
stoti ir laikraštį ”L’Echo d’i „ ,, Tv t . , , .

Gaulle vyriausybę kalbas, o 
laikraščio pirmame pusla
pyje išspausdino savo pa
reiškimą, kad jie Alžyrą 
laikys kolonijalėje padėty
je, ir įtalpino savo vado ge
nerolo Raoulo Salano pa
veikslą, kuris komanduoja 
imperialistų slaptai suorga
nizuotai armijai.

De Gaulle vyriausybė 
bandė nuraminti alžyriečius 
ir darė pasiūlymus apribo
tai Alžyro nepriklausomy
bei. Tam yra griežtai prie
šingi francūzai, kurie gyve
na Alžyre ir lobsta išnau
dodami alžyriečius. Juos 
palaiko jų giminės ir šali
ninkai, gyvenanti pačioje 
Francūzijoje.

Vakarų diplomatai ir 
ir NATO militaristai yra 

Oran”. Iš radijo stoties jie, nusiminę dėl Francūzijos 
sakė prieš alžyriečius ir De padėties.

Vėliausios žinios
Washingtonas. — Prezi-Miami, Fla. — Artistė

Jayne Mansfield, jos vyras dentas Kenedis kreipėsi į 
ir trečias asmuo išplaukė į Kongresą, kad 
Atlantą pasivažinėti. Jie
dingo, manoma, kad prigė- 5,700 milijonų dolerių Į fon- 
rė. Rado sudužusį laivelį, dą paramai mokyklų.
mano, kad tai jų. --------

Kongresą, kad busimiems 
penkeriems metams skirtų

Du gražūs nauji 
keleiviniai laivai 

. . i 1 I- .
Le Havre, Francūzija. — 

Vasario 8 d. į New Yorko 
prieplauką pirmu kartu at
plauks naujas Francūzijos 
laivas “La France”. Jis yra 
66,000 tonų įtalpos, įreng
tas su visais patogumais 
gabenimui 2,100 keliaunin
kų. Laivo pastatymui ir 
įrengimui išleido $80,000,- 
000.

Vasario 13 d. į vandenį 
bus nuleistas amerikiečių 
Grace Line Ko. naujas lai
vas “Santa Magdalena”, 
14,000 tonų įtalpos. Tai 
“mažas” laivas lyginant su 
“La France”, bet gerai 
įrengtas ir gabens šimtus 
keliauninkų. “Santa Mag
dalena” laivo pastatymui 
išleido $17,000,000.

Indonezai įniršo 
prieš JAV politiką

Jakarta. — Šimtai indo
neziečių piktai pikietavo - 
prie Jungtinių Valstijų am-. 
basados, mėtė akmenimis į 
langus, nutraukė JAV ve-' : 
liavą ir šaukė: “Šalin Ame
rikos rankas nuo Vakarų 
Gvinėjos!”

Indonezai patyrė, kad < < 
Hollandi j a savo armijos 
dalinius gabena lėktuvais į 
Vakarų Naująją Gvinėją, 
ir kad tie lėktuvai apsisto
ja kuro papildymui JAV or- 
laukiuose. Sakoma, kad to
kie apsistojimai įvyko An
chorage, Honolulu, Wake 
salos orlaukiuose.

Penta-

Dabar galima į tai atsakyti: 
Šiuo metu Vilniuje yra tei

siami asmenys, kaltinami kaip 
tik svetimos valiutos spekulia
cija. Iš viso ten jų aštuoni. 
Per jų rankas, matyti, bus ėję 
ir tie doleriai, kuriuos tūli mū
sų turistai davė savo gimi
nėms bei bičiuliams. Per spe
kuliantų rankas praėjo daug 
milijonų rublių.

Teisiamieji palaikė ryšį su 
didesniais spekuliantais, gyve
nusiais Maskvoje. Turėdami 
dideles sumas pinigų ir brili
antų, jie vengdavo užeiti į 
restoranus, nuduodavo varg
dienius. Dėl biznio dažnai 
tarp savęs susiėsdavo, o savo 
.“nesusipratimus” atiduodavo 
spręsti kitiems. žurnalistas 

*f,P. Jankauskas, rašydamas iš 
teismo salės, primena:

“Įvairias tarpusavio rietenas 
spręsdavo... savitu būdu — jie

Tokio. —JAV generalinis 
prokuroras Robertas Kene
dis lankosi Japonijoje. Wa- 
seda universitete jis susi
laukė ir kritikos.

Washingtonas. — 
gono karininkai prisipažr- 

Nepalio valdžią, kad pro- no, kad jie laike šaukimo 
vokacijas sulaikytų, nes jei
gu jos kartosis, tai Kinija 
imsis žingsnių. Numatoma, 
kad provokacijomis užsii- 
ma’ Tuvę turtingi tibetie
čiai, kurie iš Tibeto pabė
go į Nepalį ir Indiją.

38,000 rezervistų “per klai
dą paėmė” virš 1,000, kurie 
neturėjo būti šaukiami.

Albany, N. Y. — New 
Yorko valstijos gubernato
rius Rockefelleris teisina J. 
Garimo slėptuvių klausime.

BRAZILIJA PRIEŠINGA 
INTERVENCIJAI

Rio de Janeiro. 1— Brazi
lijos užsienio ministras F. 
S. T. Dantas sugrįžęs iš 
Amerikos valstybių konfe
rencijos pareiškė: “šešios 
Lotynų Amerikos šalys, ku
rios atsisakė remti JAV 
politiką Kubos klausime, 

j tai atsisakė remti užsienio
Pasirodo, ima nemaža laiko, • intervenciją į Kubą... Bfra-

Buenos Aires. — Argen
tinos prezidentas Frondizi 
kritikavo militaristus, kurie 
kišasi į šalies politiką rei
kalaudami aštrios linijos 
linkui Kubos.

Rio de Janeiro. — Brazi
lijos liaudis karštai pasvei
kino atvykusį A. A(Jzubejų, 
“Izvestijos”' redaktorių, 
jo žmoną Radą.

ir

eidavo pas rabiną, 
ne tik gerai žinojo 
tamsius darbus, bet 
vyriausiuoju arbitru, 
plauko dvasininkai
Aukso, pinigų garbinimas ir 
čia būdavo aukščiausias die
vas...”

Tikra tiesa!

Rabinas 
apie jų 
ir buvo 
Visokio 
vienodi.

Varšuva. — 11961 
Lenkijos surengta 
ninku (Komunistų) 
paaugo 136,000 narių.

metais 
Darbi- 
partija

Saarbruecken, Vakarų 
Vokietija. — Čionai, 1,800 
pėdų gilumoje, anglies ka
sykloje įvyko baisus spro
gimas. Žuvo apie 250 ang
liakasių.

ROOSEVELTIENĖ Už 
TAIKŲ SUGYVENIMĄ
Maskva. — TSRS buvo 

pasiuntus tele gramą E. 
Rooseveltienei proga velio
nio jos vyro F. D. Roose- 
velto gimimo 80 metų su
kakties. Rooseveltienė at
sakė telegrama, kurioje, 
tarp kitko, sako: “Visas 
pasaulis būtų pripildytas 
džiaugsmo, jeigu santykiai 
pagerėtų tarp JAV ir 
TSRS; aš esu už realistinį 
abiejų šalių kooperavimą”.

kol siūlo galas priveda prie 
kamuolio, bet priveda! Ir tai 
turėtų įsitėmyti kiekvienas 
veltėdis!

Apie šią, bylų mes paduosi
me smuike snės medžiagos 
sekamose laidose.

zilija laikosi nesikišimo po
litikos — Kubos liaudis ga
li pati tvarkytis”.

Saigonas. —Pietinio Viet
namo partizanai pašovė du 
JAV malūnsparnius.

Belgradas. — TSRS pa
žadėjo suteikti pagalbos 
jugoslavams, kurie nuken
tėjo nuo žemės drebėjimo.

Washingtonas. — 1962 m. 
Jungtinės Valstijos turės 
savo paviljonus parodose: 
Lenkijoje, Bulgarijoje, Tur
kijoje, Pakistane ir Salva
dore.

Washingtonas. —- Prezi
dentas Kenedis sakė kores
pondentams, kad bėgyje 
mėnesio JAV nusispręs, ar 
pradėti atominių bombų 
bandymus atmosferoje.

Londonas. — Čekoslova
kijos lėktuvai skrajos į 
Londoną, Manchesterį ir 
Prestwick — anglijos mies
tus.

FRANCŪZIJA JAU 
DESPERACIJOJE

Paryžius. — Francūzijos 
imperialistai, negalėda m i 
nugalėti alžyriečius, blaško
si desperacijoje. Francūzija 
atšaukė savo ambasadorių 
iš Jugoslavijos ir reikalau
ja, kad Jugoslavija atšauk
tų savo iš Francūzijos. 
Francūzija imasi šių žings
nių, nes Jugoslavija pripa
žino Alžyro liaudies vyriau-

Belgradas. — Per devy
nias valandas prisnigo tris 
pėdas ir pusę.

VAKARINIS BERLYNAS 
NETURI LAISVĖS

Londonas. — Anglijos 
premjeras Macmillanas siū
lė, kad būtų leista vakari
nio Berlyno gyventojams 
nusibalsuoti: ar jie savisto
viai tvarkysis, ar jungsis su 
Vakarų Vokietija.

TSRS pasiūlymą atmetė, 
nes vakarinis Berlynas dar 
nėra laisvas — jis vis dar 
yra okupuotas Anglijos, 
Francūzijos ir Jungtinių 
Valstijų militarinių jėgų.

MOLOTOVAS PASVEIKO
Maskva. — V. Molotovas, 

senas TSRS politinis veikė
jas, po virš savaitės buvimo 
ligoninėje, jau pasveiko ir 
grįžo į savo namus. Jis ran
dasi Maskvoje. .

ŽUVO “SPECIALIOJE 
MISIJOJE”

Washingtonas. — JAV 
karo orlaivyno komanda 
praneša, kad žuvo kapito
nas F. C. Groves, komandie- 
rius lėktuvų grupės, bet 
kur ir kada, nesako, nes 
“lėktuvas buvo' specialioje 
misijoje”.
\<

Roma, —sulaukęs 80Vne- 
tų amžiaus mirė kardino
las Gaetano Gicognani.

(I
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Šiandieninė padėtis 
ir mūų laikraštis

(Iš “Laisvės” redakcijos pranešimo laisviečių suvažia
vime, įvykusiame 1962 m. vasario 4 dieną American- 
Russiai Centre, Niujorke.)
Draugės ir draugai!

Paliesiu tik pačius svarbiausius dalykus, atsitiku
sius nuo praėjusiais metais įvykusio mūsų suvažiavimo 
ligi šiandienio.

Svarbiausias dalykas—buvo išlaikyta pasaulinė tai
ka. Tuo visa žmonija džiaugiasi. Kartais atrodė, kad 
ims bet kurią valandą ir užsidegs karo ugnies kibirkš
tis dėl vakarinio Berlyno, tačiau taikos jėgos buvo tvir
tesnės už pro-karines—neprileido.

Pavergtų tautų kova vyko ir tebevyksta. Keletas 
Afrikos tautų, tiesa, ir praėjusiais metais tapo nepri
klausomomis, bet ne visos. Prieš kolonistus verda kova 
britų kolonijose; vyksta kova Angoloje prieš portugalus 
imperialistus; Alžyre jau septyneri metai kai tebesitę
sia karas už nacionalinę nepriklausomybę ir laisvę.

Svarbu pabrėžti tai: karas dėl nepriklausomybės al
žyriečių tautą tvirtai apjungė, apvienijo, na, o francū- 
zus suskaldė! Nūnai francūziški fašistai ir tūli genero
lai jau veda karą prieš patį De Gaullą, kurį prieš kele
tą metų garbino ir įstatė į valdžią!

Buvome ir esame įsitikinę, kad Alžyras taps nepri
klausoma valstybė, kad Francūzijos liaudis nedaleis fa
šistams laimėti Francūzijoje.

Praėjusiais metais buvo padaryti milžiniški laimėji
mai moksle—erdvės užkariavime. Tarybinių kosmonau
tų — Jurijaus Gagarino ir Germano Titovo — žygiai 
kosmose smagiai nustebino visą civilizuoją pasaulį. Ir 
žmonija jaučia, kad neužilgo tarybinis pilietis pasieks 
ir Mėnuli.

Netenka abejoti, kad ir mūsų šalies astronautai pa
seks tarybinių kosmonautų pėdomis.

Didžiausios reikšmės dirbančiąja! žmonijai turi ir 
turės 1961 m. spalio mėnesį Maskvoje įvykusis TSKP 
XXII-asis suvažiavimas, priėmęs naują partijos Progra
mą. Ši programa—dokumentas, rodąs kelią, kaip tary
binės tautos pasiryžę statyti komunistinę santvarką. 
Tai dokumentas, kurį šiandien svarsto, diskusuo- 
ja ne tik tarybinės tautos, o ir visas pasaulis. Pro
grama aiškiai nušviečia, parodo, kaip žmogus gyvens 
komunistinėje santvarkoje.

Pas mus
• Kas gi pas mus, Jungtinėse Valstijose?

Nors komercinė spauda nuolat būbnija, kad mūsų ša
lis įžengia į naujo gerbūvio laikus, tačiau nedarbo klau
simas tebėra beveik toks pat, koks buvo prieš metus. 
Dar vis priskaitoma tarp 4—5 milijinų bedarbių. O kol 
toks skaičius bedarbių bus, aišku, nebus gerbūvio. Au
tomatizacija didina bedarbių eiles. Todėl daug organi
zuotų darbininkų teisėtai reikalauja trumpinti darbo 
valandų savaitę,—užuot dirbus 40 vai., reikia eiti prie 
35 valandų.

Reakcionierių užmačios
Šalyje kyla reakcija. 1961 m. birželio 5 d. JAV 

Aukščiausiojo teismo paskelbti nuosprendžiai, užgirių 
kai kuriuos McCarrano ir Smitho aktų skirsnius, pa
skatino visokio plauko reakcionierius lįsti iš tamsybės 
pakampių ir visais balsais šūkaloti prieš visą, kas yra 
pažangesnio.

Reakcionieriai šiandien turi jau kelioliką, o gal ke
lias dešimtis, visokių giTipių—pusiau slaptų ir viešų: 
John Bdrch Society, Christian CĮrusade, National Indig
nation Convention ir tt. ir tt. Kai kurios tų grupių ap
šaukia “komunistais” net ir tokius asmenis, kaip Aukš
čiausiojo teismo teisėjas Warren, kuris teismo sprendi
muose palaiko šalies konstituciją. John Birch draugija 
reikalauja, kad šalies kongresas Warreną iš teismo iš
mestų kaip komunistams prijaučiantįjį!..

Šioms grupėms priklauso net ir “didelių žmonių”: 
senatorių, kongresmanų, dvasininkų ir kitokių. Jos pa
siryžo dabar apsivienyti į vieną organizaciją.

Yra nemaža ir tarp JAV lietuvių, kurie garbina 
tuos elementus.

Kai kurie spėja, kad šitie reakcionieriai, kuriuos 
prezidentas Kenedis ir spauda vadina malonybiniais 
vardais—“dešiniaisiais radikalais” — bandys užkariau
ti respublikonų partiją ir padės jai laimėti kongresinius 
rinkimus šių metų lapkričio mėnesį. Jei prezidentas Ke
nedis ir kiti laiku nepradės aštresnės kovos prieš re
akcionierius, aišku, jie gali padaryti kraštui labai daug, 
žalos.

Juokingiausios dalykas: Tarp reakcionierių yra 
daug baisių rasistų. Bet štai, spauda praneša, kad jie 
kviečiasi į Niujorką sakyti jiems “pamokslus” Katangos 
Čiombę, tą nenaudėlį budelį, kuris padėjo nužudyti Kon
go liaudies vadovą Patrice Lumumbą! {

Prezidento Kenedžio administraciją, užuot bandžius 
apvienyti visas pažangiąsias JAV žmonių jėgas—-kaipI

kadaise darė’ prezidentas Rooseveltas—kovai prieš re-' 
akcionierius, puola pažangiuosius žmones. Ji vykdo 
Aukščiausiojo teismo birželio dieną paskelbtus (penkiais 
balsais prieš keturis) nuosprendžius: reikalauja, kad 
JAV Komunistų partija registruotųsi, verpia kaltini
mus angliškam’ savaitraščiui “The Worker”; vadinasi,1 
puola pažangiąją spaudą, atsisako išduoti užsieninius 
pasus “nužiūrėtiems komunistams.” Sako, areštuos ir 
baus komunistus dėl nesiregistravimo “svetimos valsty
bės agentais.” Aišku, visa tai pila vandenį ant reakcijos 
malūno.

Pažangioji visuomenė taipgi budi ir kovoja
Praėjusiais metais, tačiau, nemiegojo ir tie ameri

kiečiai, kuriems rūpi taikos išlaikymas, JAV Teisių bi- 
liaus apgynimas, demokratinių teisių ir pilietinių lais
vių išsaugojimas, ir bendra mūsų šalies ateitis.

Niekad pirmiau per ilgus metus nematėme tokių 
negrų kovų už pilietines teises, kokios buvo vedamos 
1961 metais. Tos kovos reiškėsi, tiesa, tik už elementari
nes žmogaus teises: už teisę negrams valgyti tose val
gyklose, kur valgo baltieji, už teisę negrams važiuoti 
autobusais ir traukiniais tomis pačiomis teisėmis, kaip 
važiuoja baltieji; už teisę naudotis geležinkelių ir auto
busų stotimis lygiai su baltaisiais. Šiose kovose dalyvavo 
daug negrų studentų, bet daug ir pašalinių žmonių, ku
riems padėjo ir toliau numatą baltieji.

Daug negrų kovotojų buvo fiziškai sumušti, šimtai 
į kalėjimus sukišti, tačiau tai nepalaužė jų ryžto kovoti 
už lygias su baltaisiais teises. Ir visa rodo, kad nepa 
lauš. Tos kovos tęsis toliau ir jos bus laimėtos!

1961 m. rugsėjo mėn. 23—24 dd. Niujorke įvyko di
džiulis suvažiavimas — Šalies asamblėja demokratinėms 
teisėms ginti (National Assembly for Democratic 
Rights). Dalyvavo 1,260 delegatų, pasisakiusių už tęsi
mą veiklos, kad McCarrano įstatymas būtų atšauktas, 
kad JAV Konstitucija būtų apsaugota, kad demokrati
nės JAV žmonių teisės gyvuotų! Tai buvo svarus bal
sas, nuskambėjęs per visą šalį. Po to suvažiavimo Ne- 
amerikinis komitetas šaukė inkvizicijai kai kuriuos su
važiavimo organizatorius ir dalyvius.

Moterys kovos už taiką fronte
Vyko didžiulės moterų demonstracijos už taiką, 

prieš branduolinių ginklų bandymus. Visur didmiesčiuo
se amerikietės, dažnai nešinos vaikais ant rankų, ėjo į 
gatves, maršavo, demonstravo, reikalaudamos ne slėp
tuvių. o užtikrinto taikaus gyvenimo.

Tasai, judėjimas susiliejo į vieną ligi šiol nematytą 
Amerikoje moterų demonstraciją, įvykusią š. m. sausio 
15 d. Washingtone ties Baltaisiais rūmais. Tūkstančiai 
baltų ir juodų moterų-r-mptinų ir dukrų—suvyko iš vi
sų šalies kampų, kad galėtų bendru žodžiu pareikšti sa
vo protestą prieš ginklavimąsi, prieš branduolinių gink
lų gaminimą ir jų bandymus. Net ir prezidentas Kene
dis viešai prisipažino, kad jis tą. (Jįdžijilį moįtęrų demon
straciją “pro langą matė”, ir kad jis dėmonstrantems 
prijaučiąs! Visa tai atsispindėjo ir mūsų laikrašty.

Studentai, sakoma, taip pat neužilgo1 vyks Wash- 
ingtonan pareikšti savo bendro už taiką žodžio.

Jeigu darbo unijų vadovybė šiandien nesivilktų val
dančiosios klasės uodegoje, jeigu unijos įsitrauktų į 
kovą už pasaulinės taikos išlaikymą, už pilietinių teisių 
įgyvendinimą, už šalies konstitucijos apgynimą, prieš 
reakciją ir reakcionierius, tik įsivaizduokime, kokius 
laimėjimus mūsų šalis pasiektų!..

Vyriausybė ragina žmones statyti žemėje slėptu
ves, kad galėtų, jei branduolinis karas iškiltų, apsisau
goti nuo bombų, nuo mirties. Niujorko valstijinis seime
lis paskyrė $100,000,000 slėptuvėms steigti. Bet pasirodė, 
kad seimelio vadovas, senatorius, tūlas Ctarlino, prava
ręs tą nutarimą, buvo direktorius kompanijos, kuri tas 
slėptuves statys!

Pasirodė, jog Carlino stojo už to nutarimo pravedi- 
mą/ie tam, kad žmones, karo metu, “apsaugotų”, ogry- 
nai biznio sumetimais! Kilo skandalas, ir dar nežinia, 
kuo jis baigsis. Dabar vyksta žmonių judėjimas, kad 
seimelis minėtą nutarimą atšauktų.

Su tomis' slėptuvėmis atsitinka visokių “prajovų”. 
Antai, Minnesotos valstijoje vienas pilietis, pasistatęs 
slėptuvę, nesulaukęs karo, pradėjo joje varyti mūnšai- 
na!..

Qalvojantieji amerikiečiai sako: mums reikia ne 
slėptuvių, o taikos! Slėptuvės—kapai.

Mūsų laikraštis nuolat pasisako:
1. Išlaikyti pasaulinę taiką!
2. Užtikrinti visiems pilietines (civilines) laisves ir 

demokratines teises, laiduojamas JAV Konstitucijoje!
3. Pravesti įstatymą, garantuojantį nemokamą se

no amžiaus žmonėms medicininę pagalbą, ..kaip to rei
kalauja prezidentas Kenedis!

Taika—centrinis klausimas, pats svarbiausias daly
kas. Kai kurie mūsų žmonių kaž kaip dar vis neįsisavi
na to klausimo esminiai. Jie rašo, jie galvoja, raminasi, 
kad, jei branduolinis karas įvyktų, tai jis palaidotų ka
pitalizmą. Bet pamirštama, kad branduolinis karas gali 
sunaikinti visą civilizaciją, kokią mes turime, kokią su
prantame. Kova už taikos išlaikymą yra kova už žmoni
jos išlikimą, įskaitant ir mūsų pačių kaip individualų!
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Mūsų jubiliejus
“Laisvės” auksinis jubiliejus — penkiadešimtmetinė 

sukaktis—buvo atžymėtas, mums rodosi, įspūdingai, la
bai gražiai.

Mūsų veikėjai, laikraščio skaitytojai įvertino “Lais
vę” tokiuo nuoširdumu, kokio ne visi tikėjomės. Į at
sarginį fondą jie sudėjo apie $25,000 dovanomis. Dauge
lis ilgamečių mūsų skaitytojų aukojo po -$50, o buvo to- 

s (Tąsančiame puslapyje)----- ----- -

Naujos rūšies 
karas Azijoje

'•frjųngtiiiiės Amerikos Vals
tijos ir Kinijos Liaudies 
Respublika veda naujos rū
šies karą Azijoje. Tai ra-
dijo bangomis vedamas ka
ras, kuris pasiekia * tiek 
miestus, tiek ir kaimus pla
čioje Azijoje.

Galingos radijo stotys, 
JAV finansuojamos, veikia 
Form ozo j e, Pietų Vietname, 
Laoso karalystėje ir kitose 
vietose. Gerai išlavinti tech
nikai operuoja radijo stotis, 
iš kurių įvairiomis kalbomis 
perduodama amerikinė pro
paganda, pritaikyta tiems 
žmonėms, kuriems ji sklei
džiama. Tai anti-komunis- 
tinė propaganda, daugiau
sia atsukta prieš Kinijos 
Liaudies Respubliką.

Radijo stočių įrengimas 
ir jų išlaikymas Amerikai 
kainuoja milijonus dolerių. 
Radijo stočių tinklas vis 
plečiamas.

Iš kitos pusės Kinijos 
Liaudies Respublika neapsi- 
leidžia Amerikai. Apart to, 
kad sėkmingai veikia galin
ga Pekino radijo stotis, ki
nai pagelbėjo Šiaurės Viet
namu! įsisteigti taipgi ga
lingą stotį sostinėje Hanoi. 
Ši stotis dabar pavaduoja 
francūzų paliktą techniškai 
nusenusią stotį. Naujai 
įruošta stotis veikia dieną 
ir naktį. Kinų technikai 
taipgi įtaisė stotį Kambodž
oje. ’

Amerikos propa g a n d a 
skleidžiama įvairiose kalbo
se Azijoje, dabar susikerta 
su Kinijos Liaudies Respub
likos, Šiaurės Vietn amo, 
Šiaurės Korėjos, Mongoli
jos Liaudies Respublikos 
radijų propaganda.
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Alkoholikėms moterims 
ligoninė Floridoje

Kiek žinoma, Jungtinėse 
Valstijose yra virš milijo
no alkoholikių moterų. Iš 
apie 150,000 Floridoje esa
mų alkoholikų, api-e 30,000 
yra moterų, Tai nemažas 
skaičius. Vyrų alkoholikų 
procentas vis tiek daug di
desnis negu moterų.

Floridos legislatūra 1954 
metais paskyrė fondus tiks
lu įsteigti alkoholikėms mo
terims ligoninę. Ligoninė 
įsteigta Avon Parke. Ji va
dinasi : Florida Alcoholic 
Rehabilitation Center. Cen
tras turi moderniškų namų 
grupę, maudytis -ežerą, kur 
taipgi galima Žuvauti ir 
valtimis paplaukyti. Cent
ras apima 190 akrų žemės.

Kad patekti šion ligoni
nėn, alkoholikė turi gauti 
rekomendaciją savo gydyto
jo, klinikos ar ligoninės. Ji 
priimama 28 dienoms gydy
tis už $350. Jeigu tiek ku
ri nors alkoholikė neišgali 
susimokėti, tai ji turi įneš
ti nemažiau $35. Pat-ekusi 
ligoninėn, ji prad ėdama 
gydyti ir 28 dienų bėgyje 
ligonei tenka pereiti , visas 
gydymo priemones. Po to ji 
skaitosi pagydyta ir jau 
nebeturi patraukimo prie 
girtuokliavimo.

Išėjusi iš ligoninės, ta
čiau, nėra garantijos, kad 
jinai ir vėl nepradės gir
tuokliauti, jeigu vėl susi
draugaus su nuolatiniais 
girtuokliais. Todėl Centras 
suteikia naudingų infor
macijų, kaip išėjus iš ligo
ninės užsilaikyti, pataria 
lankyti Alcoholics Anony
mous susirinkimus, kuriuo
se alkoholikų problemos
studijuojamos ir aiškina
mos. ... : > • ...... '

Autobusų streikas 
apsunkina turistus

Sausio 29 d. 750 autobu
sų vairuotojų ir technikų, 
kurie aptarnauja autobu
sus Miami mieste ir Miami
Beach mieste, paskelbė 
streiką. Jie reikalauja at
naujinti kontraktą su pa
keltu 37 centų į valandą 
mokesčiu.

Milijonierius Wm. Paw
ley, autobusų savininkas, 
nesutinka su unijos reika
lavimais. Senasis kontrak
tas pasibaigė praėjusių me
tų lapkričio 11 d. Unija ke
lis kartus streiką atidėjo, 
kad duoti Pawley progą pa
sirašyti su unija kontrak
tą. Bet jis visada išsisuki
nėjo. Kitos išeities unijai 
nebuvo, kaip streiką skelbti. 
Be kontral.' A autobusų dar
bininkai atsisako dirbti.

Streikas palietė virš 175 
tūkstančių kasdien autobu
sais keliaujančių žmonių. 
Miesto centras pasidarė 
pustuštis. Apskaičiuojama, 
kad miesto centro bizniui 
kasdien pasidaro po pusę 
milijono dolerių’ nuostolių.

Daug nesmagumo sudaro 
ir turistams, gyvenantiems 
Miami mieste ir busais ke
liaujantiems į pajūrį. Strei
ko metu tokiems jau sunku 
pasiekti pajūrį. Daugelis 
neišgali pasisamdyti taxius, 
nes reikia brangiai mokėti.

Abiejų miestų tarybos 
svarsto streiko padėtį. Jei
gu streikas nusitęstų nors 
savaitę, tai abiejų miestų 
tarybos ruošiasi iš Pawley 
perimti autobusus ir per
duoti juos operuoti Metro 

.Transit -Authority. Tada 
MTA pasirašytų su unija 
kontraktą ir streiką baigtų.

Miami miesto komercinė 
spauda smerkia streikie- 
rius, kam jie aps u n k in a 
puliką ir bizniui padaro 
nuostolių. Bet jie nesmer
kia autobusų savininko 
Pawley, kuris dėl streiko 
yra pats kalčiausias, nes 
nenori skaitytis su unijos 
reikalavimu atnaujinti kon
traktą.

Oras buvo malonus
Jeigu pirmoje sausio mė

nesio pusėje oras Miami 
miestee ir apylinkėje buvo 
kartais šaltokas, tai antro
joje sausio mėn. pusėje oras 
visai pasitaisė. Beveik kas
dien oro temperatūra siekė 
iki 80 laipsnių.

Pajūriuose vis daugiau ir 
daugiau turistų atsiranda. 
Lietuvių turistų skaičius 
irgi daugėja. Matosi atvy
kusių iš New Yorko, New 
Jersės, Chicagos, Bostono 
apylinkės, iš Clave lando. 
Taipgi čia atostogas leidžia 
trejetas lietuvių iš Kana
dos. Jie sako, kad jau kelin
ti metai žiemos metu at
vyksta čia atostogas pra
leisti. Nors automobiliais 
kelionė ilga ir nelengva, vis 
tiek jie savo atsiekia.

Atostogautojai sako, kad 
Miami yra geriausia vieta 
žiemos metu atostogas pra
leisi. J. G.

LEIPCIGE ATSIDARYS 
PARODA

Berlynas. — Kiekvienais 
metais Leipcige, Rytų Vo
kietijoje, įvyksta pavasari
nė paroda. 1|962 metais ji 
atsidarys kovo 4 d. Tarybų
Sąjungos bus didžiausias 
paviljonas. Sakoma, kad Al
banija, Kinija ir Šiaurės 
Korėja parodoje nedalyvau
ja.

Siuvamasis pirščiukas 
(“noperskas”) M

Sunku įsivaizduoti, kaip 
būtų galima apsieiti be siu
vamojo pirščiuko. Mažas 
daiktas, bet kaip jis paleng
vina darbą siuvėjams.

'Europoje pirščiukas at
sirado palyginti neseniai. 
80-aisiais XVII amžiaus me
tais vienas Amsterdamo 
auksakalys nukalė pirmąjį 
pirščiuką, kurį padovanojo 
savo pažįstamai gimimo 
dienos proga. XVII a. pa
baigoje šis olandų auksaka
lio išradimas paplito Angli
joje, XVIII a. pradžioje — 
Prancūzijoje, Vokietijoje ir 
kiek vėliau pasiekė Rusiją. 
Įdomu tai, kad pirščiukas 
tuo metu buvo naudojamas 
ir kaip papuošalas. Jį ga
mindavo iš aukso, sidabro, 
papuošdami brangakme
niais. Neturtingi žmonės 
neišsigalėjo įsigyti šio nau
dingo daikto. Siūdami, jie 
apvyniodavo pirštą medžia
gos juostele.

Kinijoje siuvamasis pirš
čiukas buvo žinomas žymiai 
anksčiau. Tuo tarpu Indo
kinijoje jį naudojo ir kaip 
sutuoktuvinį žiedą, kuria
me būdavo išgraviruojamas 
moters vardas ir vedybų 
data.

Kava ar arbata: 
karališkas sprendimas

Kavos sunaudojimo re- . 
rekordas mūsų laikais pri
klauso Švedijos gyvento- . 
jams. Niekas neišgeria jos 
dalimi yra ir Švedijos kara
liaus Gustavo III nuopel-, . 
nas. O buvo taip.

Aštuonioliktame amžiuje 
Švedijoje kilo karšta disku
sija tąrp kavos šalininkų ir 
arbatos .salininkų. Pirmieji ” 
tvirtino, jog organizmuif; 
daugiau kenkianti arbata, 
antrieji — jog kava. Į gin- * 
čą įsikišo pats karalius ir 
pažadėjo moksli š k a i iš
spręsti klausimą, kas kenk
smingesnis — arbata ar ka
va?

Jis dovanojo gyvybę už , 
žmogžudystę mirti nuteis
tiems dvyniams, pareikala- • 
vęs, kad vienas nuolatos 
gertų didelį kiekį kavos, ki- 
tds — arbatos. Po kelerių 
metų paaiškėsią, kuris gė
rimas labiau ardąs sveika
tą, nes abu dvyniai tuo me
tu buvo visiškai sveiki.

B ego metai. Broliai sėdė
jo kalėjime. Vienas gurks- • 
no jo kavą, kitas arbatą, o 
karališkųjų daktarų komi
sija, kasmet nuodugniau
siai tikrinusi jų sveikatos 
būklę, nepastebėdavo jokių 
pasikeitimų. Tada arbatos^ 
ir kavos “dozės” buvo padi
dintos. Bet ir vėl jokių re
zultatų. Padidino dar. Ir 
vėl nieko...

Galų gale vienas iš brolių 
— tas, kuris gėrė arbatą — 
mirė. Nors jį mirtis ištiko... „ 
83-aisiais gyvenimo metais, 
bet aštuonioliktojo amžiaus 
žmogaus akimis tai vis vien 
buvo aiškus, akivaizdus ir 
“mokslinis” įrodymas, jog 
arbata kenksmingesnė už . 
kavą.

Nuo to laiko Skandinavi
joje įsigalėjusi kava.

DIDELIS G. ELECTRIC 
KO. PELNŲ PAKILIMAS

New Yorkas — R.J. Cbr- 
diner, General Electric Ko. 
pirmininkas, paskelbė, kad 
1961 metais kompanijos 
pelnai paaugo 21 procentu 
lyginant su 1960 metais.!.-. 
Kompanija turėjo $242/ 
500,000 pelno, tai kiekvieno^ 
Šero vertė pakilo $2.72. 5

2 p.-Laisve (Liberty)— Penki., vasario (Feb.) 9, 1962 ,



Šiandieninė padėtis ir mūšų laikraštis
kių, kurie davė ir po daugiau. Teikė laikraščiui dova
nas, materialę paspirtį visi sulygsavo išgalę. Jiems reiš
kiame didžiulę padėką.

Mjes išleidome net tris laikraščio padidintas laidas, 
pilnas sveikinimų, linkėjimų, draugiškų prisiminimų. 
Mums ypač džiugu buvo gauti jubiliejaus pasisakymų iš 
Lietuvos mokslininkų, visuomenininkų, menininkų, ra
šytojų, publicistų ir eilinių darbo.žmonių.

Buvo prisiųsta nuoširdžių sveikinimų iš Argenti
nos, Brazilijos, Urugvajaus; net ir iš Liaudies Lenki
jos. žodžiu, iš viso pasaulio, kur tik yrą kiek tiek lietu
višką žodį skaitančių žmonių. Tai, pagaliau, parodo, 
kaip plačiai mūsų laikraštis pasklidęs.

Visu tuo mes didžiuojamės, nes tai, be kitko, įkvė
pimas ir padrąsinimas mums tęsti darbą tolyn, pirmyn, 
kaip dirbome!

Bendradarbių-korespondentų turime nemaža; gali
me net pasigirti, kad joks kitas JAV lietuviškas laikraš
tis tuo atžvilgiu mūsų nepralenkė.

Šia proga tenka iš širdies, padėkoti visiems mūsų 
bendradarbiams-korespondentams ir straipsnių rašyto
jams už kooperavimą, už rašymą! Prašome juos taip 
pat darbuotis ir ateity!

Taipgi dėkojame mūsų vajininkams už nenuilstamą 
darbą laikraštį platinant!

Dėkojame visiems, kurie prisideda su doleriu ‘’Lais
vei” paremti!

pasiunti' asmeninę užuojautą visų mirusiųjų artimie
siems.

REZOLIUCIJA, PRIIMTA “LAISVĖS” BENDROVĖS 
DALININKŲ SUVAŽIAVIME

1. Mes, “Laisvės” bendrovės dalininkai metiniame 
suvažiavime 1962 m. vasario 4 d., užgiriam laikraščio 
“Laisvės” vedamąją liniją—kovą už išlaikymą pasauli
nės taikos, prieš rasinę segregaciją, prieš reakciją šaly
je.

2. M'es tariam nuoširdų dėkui vajininkams, kores
pondentams, bendradarbiams, aukotojams, skaitytojams 
ir visiems “Laisvės” rėmėjams.

3. Mes remsim Anderson-King bilių, kuris yra įneš
tas į šalies Kongresą, dėl aprūpinimo nemokamai seno 
amžiaus žmonių medikale pagalba.

4. Mes įpareigojame išrinktus direktorius, kad jie 
pravestų sekantiems metams reikalingą laikraščiui 
“Laisvei”^ stiprinti finansinį vajų.

. 5. Mes^ smerkiam tuos niekšus, kurie puola laikraš
čio “Vilnies” įstaigą, daužydami jos laigus, ir rašinėda
mi juodrankiškus laiškus jos skaitytojams. Mes paža
dam vilniečiams pagelbėti jų kovoje su tais niekšais.

Komisija: P. Bečys, A. Matulis, Ch. Nečįunskas

Pastabos iš Kupiškio

MūsųirptensininkaL '
v> ;’J

Daug musų žmonių, laikraščio bendradarbių jau pen
sininkai. Ir tai atsispindi korespondencijose. Mažai jose 
žinių iš fabrikų, iš darbo unijų veiklos, nes pensininkai 
ten jau nebepriklauso.

Bet man rodosi, kad pensininkai, kurie tik sugali ir 
sugebi, galėtų aktyviau dalyvauti žmonių judėjime už 
taikos pasauly išlaikymą. Taika visiems brangi, visiems 
reikalinga. Taipgi: lietuviškose kultūrinėse draugijose, 
tokiose, kaip Literatūros Draugija, gali kiekvienas da
lyvauti. Eiti į mitingus. į pramogas...

Svarbiausia, draugai pensininkai: dabar jūs turite 
didžiausias progas šviestis, — skaityti spaudą, skaityti 
gerą literatūrą, knygas. Na, ir kurie galite—parašyti 
sūvo spaudai žinučių, paraginti tuos, kurie mūsų spau
dos neskaito, kad užsisakytų.

Nūdieninė padėtis reikalauja, kad kiekvienas apsi
švietęs žmogus, pažangus darbo žmogus, stovėtų savo 
gretose ir trauktų į jas kitus.

Mūsų spaudos palaikymas yra pats gyviausias, pats 
svarbiausias dalykas!

Mūsų “Laisvė” jau žengia į 52-uosius metus. Tegy
vuoja ji, tegyvuoja visa pažangioji spauda!

Tegyvuoja taika!
Būkit sveiki!

“Veiksniai” ir mes
Mūsų santykiai su Lietuvai priešiška spauda, ku- 

*ią leidžia t.v. “veiksniai”, niekuo nepasikeitė. “Laisvė” 
ir “Vilnis” stoja už taiką, o “veiksnių” spauda—už ka
rą. Mūsų spaudoj telpa objektyvių žinių iš Lietuvos, o 
jų—šmeižtai, prasimanymai, tarytum tuo būdu jie tiki
si atsukti istorijos lokomotyvą atgal ir sugrąžinti ten 
kapitalistų ir dvarponių viešpatavimą.

Toji (“veiksnių)” spauda bijosi apie Tarybų Lietu
vą ištarti bet kokį palankesnį žodelį. Antai į Lietuvą 
buvo nuvykusi klerikalų “Draugo” korespondentė Salo
mėja Narkeliūnaitė. Parsivežė iš ten savo susuktą filmą 
ii-, parašiusi įspūdžius, pasiuntė savo laikraščiui “Drau
gui”. Ar spausdino? Žinoma, ne! Tuomet siuntė juos 
tautininkų “Dirvai”—toji taipgi atmetė. Kodėl? Todėl, 
kad “per gerai parašyti”, buvo atsakymas.

Ji demonstravo savo filmą, parodant kai kuriuos 
gyvus vaizdus iš Vilniaus, iš Kauno, iš Trakų, na, ir iš 
savo tėviškės, iš kaimo! Prieš filmą pradėjo “veiksnių” 
spauda rėkti. Klerikalų “Draugas” aiškiausiai pasakė: 
“filmas per gražus, gali suvedžioti žmones!.. Ką tai 
reiškia? Tai reiškia, kad “veiksnių” politinis kursas link 
Tarybų Lietuvos tegali būti tik vienas: juodinti, biaurio- 
ti visa, kas Lietuvoje yra gražu ir gera; laikyti savo pa
sekėjus tamsoje, kad jie pasikliautų branduoliniu karu, 
Kaip priemone Lietuvai “išlaisvinti.”

Tačiau atsiranda ir pas “veiksnius” žmonių, kurie 
jau nesibijo parašyti ir mūsų spaudai, išdrįsta paberti 
aštrios teisybės žodžius “vaduotojams”. Ateityje jų atsi
ras ir daugiau, o mes jiems privalome ištiesti bičiulišką 
ranką.

Visa tai buržuazinius nacionalistus dar labiau siuti
na, varo desperacijom Jie gidebiasi chuliganiškų priemo
nių prieš mūsų įstaigas. Jie ana daužo “Vilnies” leidyklos 
langus. Jie naudoja piktiems savo tikslams JAV paštą 
—siuntinėja įstaigoms ir pavieniams asmenims šlykš
čiausius “laiškus”, biauriojančius mus. Štai čia parodysiu 
kai kuriuos tų išsigimėlių, lietuvių tautos atmatų darbe
lių pavyzdžius...

Nemaža buvusių Smetonos žvalgybininkų ir kitokių 
“tautos šulų” šiandien tarnauja FBI. Jie skundžia mūsų 
įstaigas, jie provokuoja pažangesnius 
tuos, kurie vakar buvo nusistatę prieš 
keičia savo pasaulėžiūrą.

Ligos, Mirtys
Praėjusiais metais mirė daug JAV pažangiųjų lietu

vių, jų tarpe nemaža ir mūsų skaitytojų ir darbuotojų; 
juos visus čia negi įvardinsiu. Pažymėsiu tik pačius įžy
miausius, palaikiusius glaudų ryšį su mūsų laikraščiu, 
daug jam padėjusius.

1961 m. kovo 2 d. Gibbstowne, N. J., mirė rašytojas 
Senas Vincas-Jakštys, prieš 50 metų pradėjęs “Laisvei” 
bendradarbiauti, ir net kurį laiką dirbęs mūsų laikraščio 
spaustuvėje. Senas Vincas buvo ilgametis mūsų “Laisvės” 
bendradarbis; šimtai visokių jo rašinių—apsakymų, fel
jetonų, straipsnių ir korespondencijų—tebestovi pageltu
siuose mūsų laikraščio puslapiuose.

1961 m. kovo .24, po ilgos ir sunkios ligos, Čikagoje 
mirė Leonas Priiseika-Vabalas, buvęs “Laisvės” redakto
rius, įžymus visuomenės veikėjas, publicistas, rašytojas. 
Šiemet sukako lygiai 50 metų, kai Leonas Prūseika pra
dėjo redaguoti “Laisvę”, pradėjo jai nuo širdies energin
gai dirbti, ją materialiai stiprinti, platinti, populiąrinti 
tarp Amerikos lietuvių. Jei ne Prūseikos pastangos ir 
talentas, tai vargiai mūsų laikraštis būtų galėjęs tapti 
tokiuo papuliariu, tokiuo Amerikos lietuvių visuome
nės mėgiamu, kokiuo buvo ir tebėra. Net ir gyvenda
mas Čicagoje, dirbdamas “Vilnies” redakcijoje, Leonas 
riiekad nepamiršo mūsų laikraščio. Jis buvo “Laisvės” 
vajininkas kiekvieneriais metais, kol nelaboji liga nepa
guldė jo į mirties lovą. L. Prūseikos mirtis—didelis nuo
stolis mūsų spaudai, didelis nuostolis visam pažangia
jam JAV lietuvių judėjimui!

Mūsų korespondencijos pilnos žinių apie mūsų drau
gų ir draugių susirgimus, apie mirtis ir laidotuves. Su 
geriausiais norais negalima visiems sergantiesiems pa
siųsti asmeninius linkėjimus, kad pasveiktų, , negalime

žmones, net ir 
mus, o šiandien

metais buvo-tik 2 gydyto
jai specialistai ir 4/dduti~ 
nio m-edicino^pjFB o n a 1 o 
darbuotojai — felčeriai ir 
medicinos sesutes. Dabar 
rajone yra 3 ligonines su 
140 lovų, dirba 24 gydyto
jai ir 96 vidurinio medici
nos personalo darbuotojai.

Buržuazijos valdymo me
tais Kupiškio rajono terito
rijoje buvo 3 valstybinės 
bibliotekos ir kelios priva
čios, o dabar yra 10 kultū
ros namų, 24 bibliotekos 
kaime ir 3 mieste, 18 klubų- 
skaityklų. Buržuazijos val
dymo metu buvo 1 privatus 
kino teatras, o dabar jų yra 
16, iš kurių 8 stacionarai ir 
8 kilnojami, kurie aplanko 
kolūkius ir kaimus.

žymiai pakilo spaudos 
skaitymas. Turiu duome
nis 1961 m. sausio 1 d., ku
rie parodo, kad rajone bu
vo išplatinta 22,650 eg
zempliorių laikr a š č i ų ir 
žurnalų, kas sudaro 835 
egz-empliorius vienam tūks
tančiui gyventojų, 
šių ir vaikų.

Vaikštinėdamas 
piškį visur matai
naujus namus ir visuome
niškus pastatus, ištisas nau
jas gatves. Kupiškėnai su 
pasididžiavimu parodo nau
ją didingą pastatą. Tai 
naujoji vidurinė mokykla, 
pavadinta V. Reka siaus 
vardu. Joje vietų yra 880, 
bet mokosi daug daugiau, 
nes čia pat ir vakarinė mo
kykla suaugusiems. Gra
žiais naujais namais apsta
tyta didoka aikštė, kurios 
viduje įrengtas gražus 
skveras. Naujose priemies
čio gatvėse nusitiesusi eilė 
naujų gyvenamų namukų, 
taip vadinamų “suomiškų,” 
kurie pagaminti fabrike ir 
čia sumontuoti. Juos Jsigir

(Laiškas iš Lietuvos)
Nors ir nedidelis Lietuvos 

kraštas, bet ne taip lengva 
jame visur pabuvoti. Štai, 
Kupišky buvau tik prieš 
16 metų ,tai buvo vos karui1 
pasibaigus, 1946 metų pra
džioje. Tad įdomu buvo pa
tirti, kaip pasikeitė čia gy
venimas.

Kupiškio kraštas gana 
žymus savo revoliucinėmis 
tradicijomis. Čia smarkiai 
pasireiškė revoliucinis judė
jimas prieš caro valdžią 
1905 metais. O 1918 me
tais Kupišky buvo įsikūru
si revoliucinė darbininkų ir 
valstiečių taryba. Jai va
dovavo gerai žinomi revo
liucionieriai, kaip Rekežius, 
Pajarskas, Varkalys ir kiti. 
Iš Kupiškio arba jo apylin
kių kilę žymūs Tarybų Lie
tuvos žmonės. Tai Mokslų 
Akademijos prezidentas J. 
Matulis, Vilniaus Universi
teto rektorius Kubilius, ra
šytojas Juozas Baltušis, 
operos solistas J. Stasiūnas.

Ypač žymūs pasikeitimai 
įvyko švietimo ir kultūros 
bei sveikatos apsaugos sri
tyse. Buržuazijos valdymo 
metais dabartinio Kupiškio 
rajono ribose buvo 1 pro
gimnazija ir 15 pradžios 
mokyklų, kuriose viso mo
kėsi 467 moksleiviai. Viso 
buvo tik 24 mokytojai.

Dabartiniu metu Kupiš
kio rajone yra 5 vidurinės 
mokyklos, 15 septynmečių 
ir aštuonmečių mokyklų ir 
37 pradžios mokyklos. To
se visose mokyklose moko
si 3,742 moksleiviai ir jo
se dirba 316 mokytojų. Be 
to, veikia mokykla - inter
natas, kurioje mokosi ir iš
laikomi yra 156 mokslei
viai.

Kupiškio rajono teritori
joje buržuazijos valdymo

suaugu-

po Ku- 
išaugus

ję‘darbininkai ii’ tarnauto- J|nfa MafitllIsui
70 mėty

jai.
Teko matyti gražią ku

piškėnų saviveiklą, k uriai • 
vadovauja artistai, baigę 
Vilniuje dramos studiją. 
Ypatingai malonu buvo gir
dėti pagarsėjusį respubli
koje kupiškėnų moterų cho
rą, kurio dalyvės visos ne 
jaunesnės 50 metų, o yra ir 
70 metų persiritusių. Cho
ras dainuoja senovines ku
piškėnų dainas ir apsiren
gusios kupiškėnų tautiniais 
drabužiais. Nors jau seno
kai, prieš kelis mėnesius tai 
buvo, bet ir šiandien skam
ba senos dainos posmas:

: Kupiškėnai geri žmones, 
Jų. tiesūs keliai... 
Neužmirštama buvo ku-Į 

piškėnams 1960 m. įvykusi 
dainų šventė, kuri pavadin
ta “Kupiškėnų švente,” su 
senomis dainomis, šokiais,, 
su kupiškėnų senovės paro
da mokyklos salėse. Šven
tėn su vyko dešimtys tūks
tančių kupiškėnų ne tik iš 
rajono, bet ir iš visos Lietu
vos. Čia vyriausybei atsto
vavo J. Baltušis, kuris yra 
Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo pirmininko pa
vaduotojas, entuziastiškas 
kupiškėnas, nors nuo jau
nų dienų gyvenąs miestuo
se, bet su malonumu apsi
lankąs gimtame krašte. Ak
tyvi dalyvė buvo E. Glem- 
žaitė - Dulaitienė, gera ku
piškėnų krašto žinovė, su
rinkusi knygoje “Kupiškė
nų senovė” gausią medžia
gą apie jo praeitį ir papro
čius.

Likvidavus dvarus, buo
žinius ūkius, ir darbo vals
tiečiams susivienijus į lais
vą bendrą darbą, šiuo metu 
Kupiškio rajone yra 44 kol
ūkiai. Jų tarpe aukštais 
derliais ii" gausia gyvuli
ninkystės produkcija ne tik 
rajone, bet ir respublikoje 
garsėja tokie kolūkiai, kaip 
“Tarybinis Pirmūną s,” 
‘‘Vie nybė,” “Nemunas,” 
“Salamiestis.” Jie gavo po 
14-22 centnerius (dvigu
bus) grūdinių kultūrų iš 
hektaro. Tačiau yra ir at
siliekančių kolūkių, kaip 
“Bugailiškių,” “Skodinio,” 
“Žalgirio,” kur derlius sie
kia tik 9-12 centnerių.

Kupiškio rajono kolūkiuo
se žmogaus fizinį darbą pa
vaduoja apie 170 traktorių 
ir daug kitų žemės ūkio 
mašinų. Rajone yra 82 že
mės ūkio specialistai, iš ku
rių 52 dirba kolūkiuose. 
Jau šiais metais iki Kupiš
kio bus atvesta elektros 
aukštos įtampos linija, 
kuri leis per 2-jus 3-jus me
tus elektrifikuoti visus ra
jono kolūkius. Tokiu būdu 
su Tarybų valdžia į rajono 
gyventojų buitį ir ekonomi
ką tvirtai įžengs elektra, 
kaip Tarybų valdžios būti
nas palydovas ir svarbus 
pagrindas.

Rajone pradeda vystytis 
ir kai kuri pramonė, kurios 
seniau čia visai nebuvo. Su
kurta Šepetos durpių ap
dirbimo įmonė, silikatinių 
plytų fabrikas, plačiai eks
ploatuojami gausūs dolomi
tų klodai.

Kaip ir visoje Lietuvoje, 
žymiai pasikeitė Kupiškio 
rajonas, pasikeitė žmonės 
ir .N gyvenimas. Šviesa ir 
kultūra atėjo į seniau už
mirštus kampelius, visur 
jaučiamas žmonių aktyvu
mas, nepaprastai pakilęs 
/susipratimas. Kai matai 
gražiai apsirengusius ku
piškėnus ne tik mieste, bet 
ir kaime, tiesiog juokas ima 
skaitant jūsų amerikoniškų 
reakcininkų ir dipukų ple
palus ir tuščias pagiras, 
kad, girdi, tik tie esą gerai 
apsirengę, kas gauna siun-

— Sveikas, Antanai! — 
Kaip jaučiatės?

—Sveikas! — atsako jis.
Spaudžiamės rankomis.
Jį sutikau, žinoma, lais- 

viečių suvažiavime, įvyku
siame vasario 4 d. Niujor
ke.

—Kaip čia jau benorėti, 

tik neseniai peržengiau ,7įjį 
metų amžiaus slenkstį).'.^ 
kalba jis, šypsodamasis. 4

—Jau esate septyniasde
šimt metų — stebiuosi.

Antanas Matulis gimė 
1892 m. sausio 22 d. Ja
nonių kaime, išsidėsčiusia- 
me palei Nemuną, kitoje 
pusėje nuo Merkinės, Dzū
kijoje.

Nelengvos Antanui buvo 
pačios jaunystės dienos. Tu
rėjo eiti uždarbiauti, sun
kiai dirbti. Gimęs ir augęs 
palei Lietuvos upių tėvą 
Nemuną, Antanas pasiryžo 
juomi pakeliauti. Jis per 
apie trejus metus buvo 
“troptininkas” — varė Ne
munu sielius (dzūkai sako* 
troptus). Čia gi pat ir upė 
Merkys, įpuolęs į Nemuną. 
Merkiu buvo atplukdomi 
medžiai, čia pat sujungia
mi į sielius. Na, tada “trop- 
tininkai” plukdydavo juos 
net į Vokietiją.

Antanas jau buvo gera' 
prasisiekęs tame darbe, bet 
gyventi nebuvo lengva. Tuo 
būdu jis paliko gimtąjį kai
mą, paliko Nemuną, ir 191C 
metais atvyko j Ameriką 
pirmiausia į Danbury, 
Conn.

Iš D a n b u r i o išsikėlė i 
Massachusetts valstiją, kur 
anuo metu buvo aukštai pa
kilęs lietuvių kultūrinis ju
dėjimas. Apie 1912 metus 
čia A. Matulis pradėjo veik
ti lietuviškose organizaci
jose, o vėliau, po trejeto me
tų, įstojo ir į Am. Socialistų 
partiją. Atlie k a m ą nuo 
fabrikinio darbo laiką jis 
praleido švietimuisi ir or
ganizaciniams reikal a m s. 
Teko jam ir nuo reakcijos 
nukentėti...

Palikęs Massachu setts 
valstiją, A. Matulis atvyko 
į Niujorko miestą; čia per 
kurį laiką dirbo ir gyveno.

Pagaliau jis susituokė su 
Stefanija Čiaplikaite, tuo
met abudu persikėlė gyven
ti į Jersey City, N. J.

Kai sulaukė reikiamo am
žiaus, Antanas perėjo į pen
sininko gyvenimą, ir šiuo 
metu su žmona gyvena ar
ti Philadelphijos. Ten susi
rišo su Philadelphijos pa
žangiomis lietuviškomis or-

tinius iš giminių Ameriko
je. Žmonėms tik juokas iš 
tų amerikoniškų škurlių, 
kurie gal ir malonūs vie
nam kitam tų, kuriuos mes 
vadiname spekuliantais ar
ba veltėdžiais.

J. Paliukonis 
Vilnius, 1962. L 31.
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ganizacijomis, ten jis ir te
besidarbuoja. >■ .i

Ant. Matulis — ilgametis“ 
mūsų laikraščio “Laisvės” 
bendradarbis. Jis rašo sla^ 
pyvardžiais. Ir rašo nuolat, 
informuodamas mūsų skai
tytojus.

Ant. Matulis — kuklus, 
maigus, draugiškas^ 
^gfrsr Jam nuolat prie sir- 
die^ stovi mūsų organįzaci- 
^Qs,.,.mŠsų spauda, pažangu
sis judėjimas. .
: Pastaruoju laiku, tiesa, ‘ 
Matuliu namuose atsitiko 
nelemtų dalykų: buvo skau
džiai susirgusi 
Matulienė: kiek 
jo ligoninėje, o 
namuose gydosi, 
sigirti tvirta 

Stefanija 
laiko gulė- 
šiuo metu •- 
Negali pa- 

sveikata ir
pats Antanas. Bet jis ge- .. 
rai, apdairiai užsilaiko, tuo • 
būdu gali darbuotis ne tik 
saviems, asmeniniams po
reikiams, o ir visuomenei.

70 metų sukakties proga 
linkiu Tau, Antanai, ge
riausios sveikatos ir sėk
mingai darbuotis, kaip dar- 
bavaisi per 50 metų! Ns.

Kas pasodino 
eglaitę?

Šioje girioje nebuvo nei 
eglių, nei pušų, o štai išdy
go nauja eglaitė. Kas ją pa
sodino? Jos sėklą vėjas at
nešė ir čionai paliko.

štai eglių ir pušų giria. 
Čia yra daug kankorėžių. ■- 
Už kiekvieno jo sparnelio, 
yra sėklųtė. Vienus kanko- 
•ėžius aižo voverys, kitų 
bekrintančių pasiliuosuoja 
•jparnyčiai. Žemėje pabyra 
tūkstančiai sėklų. Kiekvie
nas iš jų turi mažą spar
nelį. Vėjas jas pagauna ir 
neša toli, toli. Jos perlekia 
lygumas, duburius, plačius 
’aukus, ežerus, pasiekdamos 
iet kitus rajonus, miškus, 
'Šančius už daugelio, mylių.

Žinoma, jų daug pražū
na: vienas sulesa paukščiai, 
Ūtos patenka į neaugančią 
zi-etą, bet dar kitos paten
ka į naujus plotus ir ten at- 
nranda eglių ir pušų die
dai. Taip skleidžiasi miškai.

VAIZDINGI SKAIČIAI
Neseniai paskebtame pa

saulinės sveikatos apsaugos 
organizacijos pra nešime 
nurodoma, kad gydytojų 
daugelyje šalių toli gražu 
nepakanka. Trims bilijo
nams Žemės gyventojų ten
ka iš viso tik 1.5 milijono 
gydytojų. Sutinkamai su 
pranešimu, J ungtinėse 
Amerikos valstijose vienas 
gydytojas tenka 790 gyven
tojų , Indijoje—5 tūkstan
čiams, Maroke — 10 tūks
tančių, Nigeryje—96 tūks
tančiams.

Net labiausiai išsivysčiu
siose kapitalistinėse šalyse, 
tokiosė, kaip JAV, Anglija, 
Prancūzija, medicinos dar
buotojų nepakanka.

Medicininio aptarnavimo 
nroblema sėkmingai spren
džiama tik socialistinėse 
šalyse. TSR Sąjungoje vie
nas gydytojas tenka 550 
gyventoju, Čekoslovakijoje 
— 600, Vengrijoje — 660, 
Bulgarijoje—741. R. M.

Washingtonas. — Jūrinio 
karo laivyno komandieriai 
reikalauja virš 16 bilijonų 
dolerių laivyno _reikalams.

Rio de Janeiro. — Buvo 
mesta bomba į TSRS preky
bos misijos namą.



Nansenas—įžymus norvegų mokslininkas
(1861-1930)

1961 metų spalio 10 dieną 
spėjo šimtas metų nuo Frit- 
joio Nanseno gimimo, šio 
įžymaus norvegų mokslinin
ko ir pasaulinio masto vi
suomenės veikėjo gimimo 
sukaktį minėti nutarė Pa
saulinė Taikos Taryba. Kas 
gi bendra tarp kovos už tai
ką ir Fritjofo Nanseno?

F. Nansenas — šiaurės 
ledynų tyrinėtojas, moksli] 
daktaras, profesorius, dau
gelio Europos universitetų 
garbės narys. Maža to, jis 
visuomenininkas humanis
tas, milijonų žmonių gyvy
bių gelbėtojas. Tarp šian
dieninių kovotojų už taiką 
ir tarp F. Nanseno visuo
meninės veiklos yra glaudus 
idėjinis ryšys. F. Nanseno 
politinės pažiūros buvo toli 
nuo socializmo. Nepaisant 
to, F. Nansenas buvo Tary
bų Rusijos, pirmosios socia
listinės valstybės pasaulyje, 
draugas. Tarybinė Mask
va išrinko jį savo garbės pi
liečiu. Tarybiniams žmo
nėms ir visiems kovotojams 
už taiką F. Nansenas arti
mas savo žmogiškuoju sąži
ningumu.

Pradėjęs šiaurės tyrinė
tojo darbą, F. Nansenas ne
sitikėjo, kad jam kada nors 
teks p a s i d aryti politiku. 
Moksliniais laimė j i m a i s 
įgyta pasaulinė garbė pada
rė jį žmonių gelbėtoju ir 
suteikė didžiojo humanisto 
vardą. Tam reikėjo įžval
gaus proto, plieninės valios 
ir neišsenkamos energijos.

li Nansenas rašė: “Rei-j lesniems ledynų tyrinėji- 
kia ko nors siekti ir nebijo-* mams. Jis ruošėsi vykti į 
ti, jei tik esi tikras, kad šiaurės ašigalį, smulkiai iš-
teisingame kelyje stovi. Be nagrinėjęs, kaip ir kokios 
pasiryžimo gyvenime nieko ’ ekspedicijos į ašigalį buvo 
vertingo negalima laimėti.! ruoštos ir kodėl jos nepasi- 
Tačiau p a s i r y žinias turi' sekė. Jo manymu, reikia 
p r o t ingai santykiauti su ištirti gamtos jėgas Siaurė
tais vaisiais, kurių -manai je ir dirbti ne prieš jas., o 
pasiekti. Taip pat negali- su jomis.
ma pasitikėti laime, ji ma
žina tas jėgas, kurios pade
da nugalėti pavojus.” Dirb- 
damas Bergeno muziejuje 
konservatoriumi, 1886 m. 
rudenį F. Nansenas laikraš
tyje rado įdomią naujieną. 
Šiaurės tyrinėtojas A. E. 
Nordenšeldas iš savo kelio
nės į Grenlandiją grįžo at
gal į Švediją ir papasakojo, 
jog giliau į salos vidurį pa
tekti negalėjęs, nes tik jo 
palydovai lapiai turėję sli
des. Kiti ekspedicijos daly
viai čiuožti su jais drauge
negalėję, tad Grenlandijos 
vidurys taip ir likęs neiš
tirtas. Nansenui šovė min
tis: jeigu visa Grenlandija 
padengta sniegu, ją galima 
skersai slidėmis pervažiuo
ti. Sudaręs planą, Nanse
nas išvyko į Stokholmą su 
Nordenšeldu pasitarti. Po 
daugelio pastangų seno pa
tyrusio mokslininko prita
rimas buvo gautas.

1887 m. Nans-enas įteikė 
akademinei kolegijai smul
kų savo kelionės planą ir 
prašymą paskirti jam 5,000 
kronų.' Akademinė kolegija 
ir Kristanijos (Oslo) uni
versiteto gamtos mokslų fa
kultetas planą pripažino 
remtinu ir kreipėsi į šalies 
vyriausybę pinigų. Tačiau 
valdančiųjų sluoksnių laik
raštis sumanymą visiškai 
suniekino: girdi, norvegų 
tauta nesanti tiek turtinga, 
kad galėtų vienam žmogui 
duoti tokią sumą vien dėl 
to, kad jis būtinai įsigeidė 
pasivažinėti po Grenlandi
ją. Planas -esąs beprotiškas. 
Išlipti Grenlandijoje gali
ma, bet kaip grįžti atgal? 
Bergeno juokų laikraštis 
paskelbė linksmą žinią, jog 
Nansenas Grenlandijos vi-

| duryje rodysiąs savo sporti
nius gabumus su slidėmis, 
publika galėsianti sėdėti ro
gėse, o grįžtamųjų bilietų 
nebereikėsią. Iš tiesų, net 
tiems., kurie Grenlandijos 
pakraščius buvo matę, atro
dė, jog sumanymo rėmimas 
reikštų viešą pritarimą sa
vižudybei, Antra vertus, 
Nansenas ruošėsi vykti ne 

Į vienas, su savim jis pasi
ims dar penkis geriausius
žmones, kurių gyvybė turi 
būti apsaugota.

Vis dėlto reikiamą sumą 
pinigų paaukojo vienas 
stambus Kopenhagos pirk
lys. 1888 m. balandžio 28 d. 
Nansenas apgynė daktaro 
disertaciją, o gegužės ant
rąją jis jau pradėjo kelionę. 
Dvi savaites paplūduria- 
vęs šėlstančioj jūroj ant le
do lyties, Nansenas su savo 
palydovais išlipo į Grenlan
dijos krantą. Valtis, kaip 
nebereikalingus daiktus, pa
likę Umiviko fiordo arpek- 
lyje, jie leidosi į nežinomą
ją žemę, kurios žmogaus 
koja dar nebuvo mindžioju
si. Nansenas gerai žinojo, 
jei nepamatys kito jūros 
kranto, nebepamatys ir sau
lės, nebesutiks žmonių. Pa
liks Grenlandijos viduryje, 
kur pagalbos nebeprisišauk- 
si. Bet ne apie tai tuomet 
Nansenas galvojo, abejoji
mas laimėjimu būtų reiš
kęs pralaimėjimo pradžią. 
Išeidamas į žygį, Nansenas 
sudegino tiltus užpakaly sa
vęs. Sėkmingai atlikta ke
lionė skersai Grenlandiją 
atvėrė Nansenui kelius to

Jau 1884 m. buvo aišku, 
kad rytinėse Grenlandijos 
pakrantėse rasti “Žanetos” 
ekspedicijos šipuliai drauge 
su ledais atplaukė iš polia
rinės jūros, esančios ties Si
biru, kur nelaimingasis lai
vas buvo ledų sutaškytas. 
“Žaneta” žuvo 1881 metų 
birželio mėnesį. Ant ledo 
išsigelbėję ekspedicijos da
lyviai visi mirė iš bado ir 
šalčio. Ekspedicijos vado 
jūrų leitenanto de Longo 
dienoraštis liko šiurpus tos 
nelaimės dokumentas. Nan- 
senas aiškino: kuriuo keliu 
atplaukia nuodėguliai, su
dužusių laivų šipuliai ir pa
mesti daiktai, tuo pačiu tu
ri plaukti ir laivai, norį iš
tirti poliarinės jūros ledy
nus ir patekti į Šiaurės 
ašigalį. Ekspediciją laivu 
“Fram” (Pirmyn) Nanse
nas pradėjo 1893 m. vasa
rą. Rugsėjo mėnesį laivas 
ties Lenos žiotimis įšalo ir 
ėmė plaukti su ledu. Po po
ros metų tokios kelionės 
Nansenas su leitenantu Jo
hansen u atsiskyrė ir šunų 
tempiamomis rogėmis išvy- 
koko ašigalio link. Jie pa
siekė 86°4’ ir 1896 m. grį
žo į Norvegiją savaitę anks
čiau už “Framą” su likusia 
įgulos dalimi.

Po šios ekspedicijos Nan
senas, kaip garsus žmogus, 
buvo įtrauktas j ’politikos 
sūkurį, bręstant karui tarp 
Norvegijos ir Švedijos. Nor
vegija, buvusi galinga vi
kingų valstybė, viduram
žiais pateko Danijos kara
liaus valdžion. Danai bru
ko norvegams savo santvar
ką ir papročius. Norvegų 
kalba buvo niekinama. Na
poleono užkariavimų metu 
baigėsi danų viešpatavimas 

Norvegijoje. Napoleoną su
mušus, Norvegija pateko į 
Švedijos valdžią, kurios ka
ralium pasidarė buvęs Na
poleono maršalas Bernado- 
tas. Jis su anglų karine pa
galba palaužė norvegų pasi
priešinimą. Turtinga kon
servatyvi Švedija, kurioje 
vadovaujančias* vietas užė
mė bajorai, engė Norvegi
ją, ėjusią tuomet demokra
tiniu keliu, naikinusią luo
mines privilegijas ir aristo
kratinius titulus. Kova tarp 
Norvegijos ir Švedijos vis 
aštrėjo. Nuošalyje nuo jos 
negalėjo likti ir Nansenas. 
1905 m. Norvegija atsisky
rė nuo Švedijos. Nansenas 
beveik prieš savo norą ta
po dipomatu. Turėdamas 
reikalų su stambiosi o m i s 
k a p i talistinėmis valstybė
mis, jis pamatė, kad rėks
mingomis frazėmis apie 
artimo meilę pridengiamas 
silpnesniųjų tautų pavergi
mas ir išnaudojimas.

Jo tėvynėje su šūkiu 
“Norvegija norvegams” ki
lo nacionalizmo banga. Na
cionalistai ėmė persekioti 
viską, kas atrodė nepakan
kamai norvegiška. Nanse
nas pasipriešino, pareikšda
mas, kad svetimos kultūros 
baimė reiškia ne ką kitą 
kaip nepakankamą pasitikė
jimą savimi. Turi būti ei
nama tautų bendradarbia
vimo, o ne neapyk a n t o s 
kurstymo keliu. Nansenas 
viešai pareiškė, atsisakąs 
nuo religijos. Klausiamas, 
kodėl, jis paaiškino: “Taip 
pasielgti privertė mokslo 
tiesa.”

1913 m. Nansenas įvyk
dė ekspediciją į Sibirą. Pra
sidėjęs pirmasis pasaulinis 
karas suardė jo planus 'dėl 
kelionės į Pietų ašigalį.

Nors Nansenas, aiškinda
mas karo priežastis, nesi
naudojo imperializmo ter
minu, tačiau jo mintys bu
vo artimos tiesai. Jis teigė, 
kad konkurencija tarp vals
tybių ir siekimas pavergti 
silpnesnį, siekiant praturtė
ti, privedę prie abi p u s i o 
n a i k inimo. Kariaujančių 
šalių tvirtinimas, kad jos į 
karą įveltos prieš savo va
lią ir kad kariaujančios už 
aukštus idealus, esąs nesą
monė.

Karas atnešė Europai 
mirtį, skurdą ir badą. Ypač 
sunkioje padėtyje atsidūrė 
karo belaisviai, kuriuos ka
rui pasibaigus reikėjo grą
žinti į savo šalis. Interven- 
tų sudaryti frontai prieš 
Tarybų Rusiją izoliavo be- 
laišvius vokiečius Rusijoje 
ir rusus — Vokietijoje. Šil
tinė ir badas tūkstančius 
belaisvių varė į kapus. 
Tarpt autinis Raudonasis 
Kryžius buvo bejėgis. 1920 
m. kovo mėnesį belaisvių 
grąžinimo klausimas buvo 
sprendžiamas Tautų Sąjun
gos posėdyje Genujoje. Rau
donasis Kryžius ir Tautų 
Sąjunga pasiūlė Nansenui 
imtis belaisvių repatriaci
jos. Nansenas negreit su- 
tikov bet, pasiūlymą priė
męs, darbo griebėsi su visu 
atkaklumu. Reikalingi bu
vo pinigai, transporto prie
monės, medikamentai, dra
bužiai.’ Kapitalistinių vals
tybių atstovai pažadų nesi
gailėjo, bet pinigų Nanse
nas gavo tik iš tarptautinio 
banko ir tai kaip paskolą.

Tarybų Rusijos vyriausy
bė sudarė sutartį su Nan- 
senu dėl karo belaisvių re
patriacijos. Nors ir kaip 
sinkioje padėtyje būdama, 
jauna revoliucinė valstybė 
mobilizavo visas jėgas už
daviniui įvykdyti. Ypač

sunku buvo pasikeisti be
laisviais su Austrija, nes
tuomet Lenkija vedė grobi
kišką karą prieš Tarybų 
Rusiją, o Austrija neturėjo 
diplomatinių santy k i ų su 
Tarybų šalimi. Ieškodamas 
išeities, Nansenas sušaukė 
Kaune Tarybų Rusijos, Vo
kietijos, Austrijos ir Lenki
jos vyriausybių atstovų pa
sitarimą. Buvo sudarymas 
nuo Tautų Sąjungos nepri
klausomas komitetas “Nan
seno pagalba.” Besirūpi
nant beliaisviais, užsimezgė 
draugystė tarp Nanseno ir 
didžiojo rusų rašytojo Mak
simo Gorkio. Iki 1921 m. 
rugsėjo mėnesio Nanseno 
komitetas grąžino namo 26 
tautybių 447,604 belaisvius.

1921 m. pavasarį Nanse
nas buvo namie. Žiūrinėjo 
savo knygas, užrašus, rinki
nius ir tikėjosi netrukus vėl 
grįžti prie mokslinio darbo. 
Tą pačią vasarą pasigirdo 
pagalbos šauksmas iš Tary
bų šalies. Į pasaulio sąžinę 
beldėsi Maksimas Gorkis. 
Sausros Volgos žemumoje 
ir kitose derlingose vietose 
sunaikino visą derlių. Ant 
dirvų stovėjo tik nuvytę pa
geltę stagarai. Javų plotai 
/irto tyrais. Keliems mili
jonams žmonių grėsė juo
doji mirtis. Gorkis prašė 
visus geruosius žmones bū
ti žmonėmis ir tokioj bai
sioj nelaimėj ateiti į pagal
bą. Nansenas stojo pagal
bos komiteto priešą k y j e . 
Rygoje jis susitiko su Tary
bų Rusijos įgaliotiniu Lit- 
vinovu, Maskvoje — su Či- 
čerinu, Krasinu ir kitais 
valstybės pareigūnais, su 
kuriais teko turėti reikalų 
rūpinantis belaisviais. Bu
vo sudaryta sutartis. Badui 
pašalinti reikėjo 2 milijonų 
tonų grūdų,- kuriuos nupirk
ti buvo galima Vakarų Eu
ropoje ir Amerikoje. Bet 
tam reikėjo stambios pini
gų sumos. Nanseno ketini
mai-gauti paskolą per Tau
tų Sąjungą pasibaigė nie
kais. Imperialistinių vals
tybių atstovai, šeimininkavę 
tuomet Tautų Sąjungoje, 
tikėjosi, kad badas paklup
dys prieš juos Tarybų val
džią. Jų spauda visaip 
šmeižė Nanseną ir skleidė 
prasimanymus apie jo pa
galbą. Jis šelpiąs ne badau
jančius, o komunistus ir 
■Raudonosios Armijos ka
rius. Nansenas su visa ne
išsenkama savo energija 
aiškino, kreipėsi į visuome
nines organizacijas ir pa
vienius žmones. Jo veikla 
davė vaisių. Už ją 1921 m. 
gruodžio 25 d. Tarybų IX 
S u v a ž i a y i mas pareiškė 
Nansenui padėką, o tarybi
nė Maskva' išrinko jį savo 
garbės nariu. )

Tuo Nanseno ryšiai su 
Tarybų šalim nepasibaigė. 
Be tėvynės ir be pastogės 
atsidūrė iš Turkijos išvyti 
armėnai. Apie juos buvo 
kalbama Tautų Sąjungoje, 
bet nieko nedaroma jiems 
padėti. ; Nansenas pasiūlė 
apgyvendinti Turkijos ar
mėnus, jiems patiems su
tinkant, Tarybų Armėnijo
je. ' Imperialistai su tuo 
nesutiko. 1925 m. Nansenas 
lankėsi Armėnijoje. Grįžęs 
-iš jos, atkakliai savo pla
ną gynė, aiškindamas, ko
kias plačias ateities per
spektyvas turi socialistinės 
Armėnijos gyventojai. Bet 
-veltui, tas planas liko ne
įgyvendintas dėl kapitalis
tinių valstybių pasipriešini
mo.

Nansenas savo veikloje 
vadovavosi taikos ir žmonių 
gyvybių išsaugojimo princi
pu. Humanizmas jį susie
jo su Tarybų šalimi.

J, Jurginis

NAUJAS PANEVĖŽYS'' ’ i SKIRTUMAI
Valė Mažeikienė, Panevė

žio lietuvaitė, “Vilnyje” 
teteikė’ * rašinį iš Panevėžio 
rajono. Malonu buvo pasi
skaityti, nes Panevėžys, tai 
miestas, kurį gerai žinojau, 
kurį palikau 1909 metais 
išvykdamas į JAV.

Tuomet, caro laikais, Pa
nevėžys atrodė labai veik
lus. Jame vykdavo turgai, 
dar į miestą įvažiuojant 
žydai pirkliai jau pasitik
davo ir supirkinėdavo viš
tas, kiaušinius ir pieno pro
duktus. Rinkoje būdavo pu
sėtinai didelis susikimši
mas, taip, kad tarp vežimų 
belandžiojant ne viena mo
teriškė įsidegutuodavo sijo
ną. Policininkai kardus pa
sikabinę vaikštinėdavo, ir 
“vorta” po du kareivius 
vaikštinėdavo.

Tais laikais vyrai palik
davo moteris prie vežimų 
atvežtų daiktų pardavimui, 
o patys eidavo į alinę: pa
siimdavo alaus, pyrago ir 
kitokio užkandžio.

Kitoks buvo Prie 
Smetonos režimo

Kitoks Panevėžys buvo 
prie Smetonos režimo 1935 
metais, kada aš apsilankiau 
Lietuvoje ir Panevėžyje. 
Radau žmones nuliūdusius 
ir suvargusius. Moterėlės 
vežimuose sėdėjo ir parda
vinėjo atvežtus produktus, 
vyrų nesimatė, nes jie buvo

Patarimas pensininkams: 
moterimsvyrams ir

Labai daug girdėjau mo
terų pusįskundžiant: kai 
vyras išėjo į pensiją, tai 
gyvenimas taip pasikeitė į 
blogą pusę, jog net apsir
gau.

Aš manau, ir vyrai ne ki
taip jaučiasi.

Moterys ir vyrai, pagal
vokit, kad jūs visi jau gy
venate “viršlaikį.” Tai ko
dėl tų likusių metelių ne
praleisti linksmai? Kam čia 
kariauti dėl menkniekių?

Moterims patarimai. Ne
bark savo vyro, kad jis stu- 
boj sėdi. Gal jis neturi kur 
eiti, tai kur gi jis pasidės? 
Juk ir jam ta s tuba lygiai 
priklauso, kaip ir tau, o gal 
dar daugiau. Jeigu jau tu 
daugiau darbavaisi stuboj, 
o jis dirbo fabrike, tai dar 
nereiškia, kad tu turi dau
giau teisės stubgj.

Nebark, kad jis dažniau 
lovoje atsigula. Atsimink, 
kad jis nebejaunas, neturi 
ko daryti, jam malonu pri
gulti. Juk senas žmogus ir 
taip mažai malonumų be- 
gauna, neatimk iš jo pasku
tinių. Jeigu jau tave taip 
nervina, kad jis į pataisytą 
lovą gula, tai jo lovos vi
sai netaisyk, arba uždek 
tamsia užklode.

Už tai pensininkai greit 
ir miršta. Neapyk a n t a , 
barniai ėda sveikatą, kaip 
saulė sniegą. Tai jeigu no
ri, kad vyras ilgai gyventų, 
būk gera.

Moteris sako: Dabar tu
riu skūpauti, nes tu mažą! 
pensiją gauni. O ką vyras 
visą gyvenimą dirbdamas į 
banką padėjo, ji to neskai
to. Juk tam ir taupėt, kad 
sulaukę išsiimtumėt ir pa
baigtume! savo likusį am
žių neskūpaudami.

Vyrams Patarimas
Dauguma mūsų vyrų, išė

ję į pensiją, kaip karaliai, 
žiūrinėja į pėdas ir bara 
moterį: Tai sriubos per 
daug išvirei, tai blynai ne- 
dakepti, ir t. t. Arba guli
nę ja Jkas valandą skirtingoj 
lovoj, o atsikėlęs eina jos

likę namie dirbti. Mačiau 
kareivių. Kilus nėr i m u i 
puoliausi pažiūrėti, nagi, 
štai “Džimas” Šukys, buvęs 
binghamtonietis, būdamas 
S m e t o n os inspektoriumi, 
rašo protokolą pž “netvar
koje laikomus produktus.”

1960 m. gražų radau 
Panevėžį

1960 metų liepos mėne
sį, su kitais turistais, lan
kiausi Lietuvoje. Pnevėžys, 
kaip žinome, laike karo 
hitlerininkų buvo sugriau
tas, bet parvykęs jau ra
dau jį gražų, švarų ir nau
jai atstatytą.

Visi žmonės apsiavę ba
tais ir batukais. Nė vieno 
nemačiau baso arba su na- 
ginėmis. J ų apsirengimą 
sunku buvo atskirti nuo 
mūsų Amerikoje apsirengi
mo. Valgykloje maisto pa
sirinkimas hpvo nemažas. 
Krautuvėse buvo prekių ir 
pirkėjų.

Mieste vieta, kur seniau 
buvo parodų “piečius,” tai 
ten įsteigtas gražus parkas, 
gražių gėlynų prisodintas, 
poilsiui pastatyta suolelių.

Daug būtų galima pasa
kyti apie 1960 metų Pane
vėžį, Pandėlį ir kitus mies
tus ir miestelius, bet kiti 
turistai plačiai'rašė, o laik
raštyje vietą reikia taupyti.

John VaiceJcauslcas _

nepataisęs. Moteris dar ne
pabaigė tvarkyti pietinių 
indų, o jis jau klausia: 
“Boba, ką padarysi vaka
rienei?” žodžiu: gulinėja, 
valginėja ir moterį pykinė- 
ja.

Būkit mandagūs mote
rims, tai moterys jus my
lės. Pagelbėkit joms dirbti. 
Pavyzdžiui, pečių anglinį 
apžiūrėti, išmatas išnešti, 
tai pensininko darbas. Ir 
su kitai darbais — ko mo
teris paprašys, nesakyk, 
kad “mano darbas pabaig
tas.” Nepamiršk, kad ir 
tavo žmona pensininkė; ji 
irgi visą gyvenimą dirbo — 
gal lengvesnį darbą, bet il
gesnes valandas. O jeigu ji 
dirbo ir dirbtuvėj, tai ji 
per pusę daugiau už tave 
dirbo.

Tik pagalvok: vyras pen
sininkas nieko nedirba, o 
moteris pensininkė turi 
daug daugiau dirbti. Tai 
kur čia teisybė?

Tad būkit geri: pagelbė
kit vienas kitam dirbti. Tu
rėsite užsiėmimą, ir abiem 
gyvenimas bus linksmesnis, 
malonesnis ir ilgesnis.

Ūkininkė

ŠAUKIA KATALIKŲ 
SUVAŽIAVIMĄ

Roma. —- Popiežius Jo
nas XXIII paskelbė, kad 
Vjsapasaulinį katalikų su
važiavimą šauks spalio 11 
d., Šv. Petro bazilikoje, Va
tikane. Tai bus antras taip 
platus suvažiavimas. Pir
masis įvyko 1869 metais, 
bet sekamais metais jis už-

, sidarė, nes 1870 metais bu
vo panaikinta popiežiaus 
valstybė.

Maskva. — V. Molotovas 
buvo labai susirgęs, bet jo 
sveikata jau gerėja.

Oporto, Portugalija. — 
Virš 5,000 žmonių demons
travo prieš Salazaro dikta
tūrą šaukdami: “Lai gy
vuoja laisvė!”

Mūsų planetoje, Žemėjo^ 
gyvena jau virš dviejų bi
lijonų žmonių. Stambus 
skaičus. Mes turme dvejų 
rūšių žmones, dviejų lyčių— 
vyriškosios ir moteriško
sios. Be to, žmones galima 
skirstyti sekamai: tinginiai 
ir darbštūs; optimistai, ku
rie viską mato iš gerosios 
pusės, ir pesimistai, kurie 
viską mato labai blogai ir 
net nemano, kad iš blogio 
yra kokia nors išeitis. Yra 
didelių sukčių-melagių, ku
rie net ir savo artimiau- 
siems draugams nesako tie
sos, net ir savo artimiausią 
bando apsukti; yra teisingų 
žmonių, kurie niekad nega
li ką nors kitą kame nors 
rasti kaltu, o tik patys sa
ve. Yra saumylių, kurie 
niekad neranda galimumo 
sutikti su kuo nors kitu, o 
tik visada reikalauja ir no
ri, kad tik visi sutiktų su 
juo; kartais jie net nusi
skundžia, sakydami: “aš 
turėjau labai gerą sumany
mą, bet niekas jo neparė
mė...” Į

Arba vėl yra žmonių, ku
rie visus darbus atideda 
rytdienai ir dar nori, kad 
juos kas kitas atliktų; gi*-*' 
kiti stengiasi atlikti savo 
pareigas, ir net rytdienos 
darbą jau prirengia šian
dien. Jei galima, tai jie 
pradeda diena anksčiau ir 
nori pamatyti, kaip tas ar 
kitas daiktas atrodys, ka
da jis bus atliktas.

Laiku pradėtas ir laiku 
baigtas darbas visada turi 
pasisekimą, o suvėluotas 
visada neša žalą, ar tai bū
tų didelis ar mažas, pavie
nio žmogaus, šeimos, ar or
ganizacijos reikalas.

Bene keisčiausi bus se
kami elementai, kurie tik 
tada linksmi, kada jie s# 
kuo nors “aštriai pasikal
ba,” ir tie, kurie apie sa
ve myli daugiau kalbėti ne
gu apie ką nors kitą. Ir 
kada jie apie save pradeda 
kalbėti, tai jie tokie dideli 
išauga, kad ant galo jau 
pątys nebegali pasiekti vir- 
šaus.-r/AGi kiti su visais ieš
ko taikios kalbos, vengia 
ginčų, nes jiems ginčai nei
na į sveikatą, net ir gė
dijasi įsivelti į kokią nos 
kalbą, kuri vestų į ginčus. 
Tokie žmonės nenori ir ne
gali apie save kalbėti ir 
girtis, net ir užklausti, ne
gali nieko daug apie save 
pasakyti. Kadangi jie ne- - . 
moka girtis, tai tik pradė
jus pasakoti, trakšt, nulūž
ta, kaip tvirtai priremtas ] 
degtukas, net ir liepsneles 
neparodęs... D visgi žmogus 
gyvas yra vertesnis už mi
rusį, ir apie kiekvieną ką 
nors verta pasakyti. į

Dabar paklauskim savęs: 4
kuris mes iš tų dviejų žmo
nių rūšių esame ? Tiesa, 
mes save surasime visada 
pranašiausiais ir geriau
siais, visada norėsim ir su
rasim būdus papeikti kito 
papročius, bet ar mes bū
sim tame teisingi? Saky
sit, čia kalbama apie kraš
tu tiny bes: vienas per karš
tas, kitas per šaltas... aš 
esu tas vidurkis... Bet ar 
galima tikrai surasti tą vi
durkį? Ar galime mes bū- , 
ti truputį Jonas ir truputį į 
Adomas, truputį Barbora ir 
truputį Ona? Ne, negali
me. Vidurkio^ nėra. Taigi 
tuos suvirš du bilijonus J
žmonių ant mūsų Žemės tik 
galime pavadinti dviejų 
skirtingų rūšių žmonėmis.
• Dzūkelis i

< a i



ALDLD REIKALAI ROCHESTER, N. Y.
x 1962 metai pradėti žymėtinai gražiai. Štai kuopos, 
kurios prisiuntė duoklių už tiek narių, kaip pernai, arba 
daugiau ir randasi garbės lentoje.

84 kp., Paterson, N. J., sekr. P. Dannis.
133 kp., Camden, N. J., sekr. A. J. Pranaitis. Gavo 

vieną naują narį.
147 kp., Brooklyn, N. Y., sekr. K. Melin.
32, New Haven, Conn., sekr. M. Valinchus. Pri

siuntė ir vieną naują narį.
78 kp., Yucaipa, Qalif., sekr. J. K. Alvinąs. Prisiun

tė 4 naujus narius (juos gavo Margaret Alvinienė).
198 kp., Oakland-San Leandro, Calif., sekr. Ks. B. 

Karosienė. Vieną naują narį gavo.
110 kp., Rochester, N. Y., sekr. L. Bekešienė, gavo 

vieną naują narį.
74 kp., New Kensington, Pa., sekr. B. Tamašauskie

nė.
24 kp., Brooklyn, N. Y., sekr. C. Bender, gavo vieną 

naują narį.
153 kp., San Francisco, Calif., sekr. V. Sutkienė.
106 kp., Ambridge, Pa., sekr. P. Kavaliauskas. Ir 

aukų prisiuntė (po $1 aukojo J. Briedis ir P. Kavaliaus- 
kaf).

75 kp., .Miami, Fla., sekr. J. Paukštaitis. Naujų na
rių prisiuntė 8.

2 kp., So. Boston, Mass., sekr. Mary Paurienė, gavo 
5 naujus narius.

Kaip matote, net 13 kuopų su pirmu šių metų mė
nesiu įkopė į garbės sąrašą.

O šios kuopos taipgi labai gražiai pasidarbavo, 
jiors dar garbės sąrašo nepasiekė:

45 kp., St. Petersburg, Fla., sekr. J. Dovidonis. Ši 
kuopa yra viena iš veikliausių kuopų. Ji yra skaitlinga 
nariais, siekianti virš šimto. Jau už šiuos metus 
prisiuntė už 94 narius duokles, jų tarpe 3 nauji na
riai. Imkime pavyzdį iš šios veikliausios kuopos. 45 kp. 
per 1961 metus turėjo įvairių parengimų 40 ir uždirbo 
apie$2,000, kuriuos išaukojo kultūriniams darbininkiš
kiems reikalams.

10 kp., Philadelphia, Pa., sekr. R. Merkis. Jau 
prisiuntė už pusę narių duokles, jų tarpe 3 naujų narių.

50 kp., Rochester, N. Y., sekr. J. Stanley. Pagirtinai 
darbuojasi^

54 kp., Elizabeth, N. J., sekr. S. J. Liutkus. Darbuo
jas gražiai ir vieną naują narį prisiuntė.

81 kp. (Moterų Klubas), Brooklyn, N. Y., sekr. S. 
Kazokaitė. Gražią pradžią padarė.

145 kp., Los Angeles, Galif., sekr. Oh. Marcinkus. 
Prisiuntė 1 naują narį ir aukų knygų fondan (aukojo 
S. F. Smitas $3, K. Pečiulis $2).

188 kp., Detroit, Mich., sekr. Adelia Varaneckas. 
Su duoklėmis prisiuntė ir auką nuo XX $3.

37 kp., Lawrence, Mass., sekr. S. Penkauskas, gra
liai pasižymėjo.

212 kp., Bayonne, N. J., sekr. S. Radušis, gražiai pa
sidarbavo.

19 kp., Chicago, Ill., sekr. J. M; Kaminskas. Ši kuo
pa per ilgus laikus neša ALDLD vėliavą, kaip skaitlin
giausia nariais visoje organizacijoje, ir šiemet, siųsda
mas duokles už 42 narius, prisiuntė ir 2 naujus narius.

185 kp., Ozone Park, N. Y., sekr. K. Briedis. Pridavė 
už 40 narių duokles, jų tarpe už 2 naujus narius. Ši kuo
pa jau siekia 70 narių.

Pavieniai nariai: Tony Brosky siunčia gražius lin
kėjimus ir prie savo duoklės aukoja $1

Jonas Gataveckas, iš Carnegie, Pa., rašo:
“Čia yra “money order” $3 vertės. Mano metinė 

mokestis į ALDLD $2 ir auka $1 dėl ALDLD. Linkiu 
jums, drauge, ir visam Centro komitetui geros sveika
tos ir laimingo pasisekimo šiais 1962 m. Ir kad pasau
lyje būtų taika ir sutikimas tarp visų tautų ir rasių.”

Kviečiu visas kuopas ir visus pavienius narius pa
sekti viršuje pažymėtas kuopas ir pavienius narius, 
kaip jie rūpestingai pradžioje metų apsirūpina su duok- 
3Aų sumokėjimu. Tai yra nauding/ ir pačiam nariui, ir 
organizacijai.

Knygos jau pradės tuojau ateiti ir ALDLD nariai 
šiais metais gaus net keletą knygų, tai yra už 1961 ir 
1962 m.

Visais ALDLD reikalais rašykite:
ALDLD, 10202 Liberty Avė., Ozone Park 17, N. Y.

Sekr. Jonas Grybas

širdinga padėka
Tariame širdingai ačiū 

visiems draugam^, ir. drąųr 
gėms, kuris surengė “su- 
prise” parę proga mūsų 
50-ties metų ženybinio gy
venimo sukakties, kuri bu
vo sausio 14 dieną.

Mums buvo didelis ne
lauktumas: atėjus į svetai
nę pamatėme aplinkui sta
lus apsėdusius draugus ir 
drauges. Pirmutinė mus 
pasitiko Helen Velikis su 
gėlėmis, kurias pri segė 
prie mūsų krūtinių, o kiti 
su linksmais sveikinimais. 
Mes savo gyvenime pirmu 
kartu turėjome taip didelį 
džiaugsmą, kad net nuo 
ašarų negalėjome susilaiky
ti.

Visi sveteliai supi r k o 
maistą ir gėrimą ir taip 
pat įteikė mums gražiau
sias dovanas. Jie suruošė 
tikras “vestuves”, nes buvo 
piršlys — R. Barauskas,

Philadelphia, Pa.
Mylintieji skaityti kny

gas, praeities istorijas, sto
kite į LLD 10 kuopą. Šių 
metų knygą gausime už 
pereitus metus — “150 die
nų Lietuvoje.” Už 1962 
metus duodamos pereitų 
metų dvi knygos irgi apie 
Lietuvos gyvenimą.. Nauji 
nariai 1961 metų knygas 
galės įsigyti, jei norės.

Gyvendami toli nuo Lie
tuvos, mes norime žinoti, 
kokį gyvenimą statosi mūsų 
broliai ir seserys.

Kuopos narius prašome 
pasimokėti duokles pradžio
je metų, kad mūsų kuopa 
būtų sąraše pasimokė jusių- 
jų. Veik pusė narių jau pa
simokė j o. Pakartoju prašy
mą: kurie nesate LLD 10 
kuopos nariais, įstokite!

Dėmesio! Dėmesio!
Mums yra linksma informuoti rezidentus Albany, 
Troy, Amsterdam, Schenectady ir apylinkės, kad 
mes atidarėme naują autorizuotą skyrių siuntimui 
pakų į visas dalis Sovietų Sąjungos (U. S. S. R.).

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, Inc.
13 Sergeant Street, Cohoes, New York

Tel CE. 7-2727

Šio skyriaus manadžeris yra patyręs žmogus, 
kuris suteiks jums greitą atidžią ir geriausiai pa
tarnaus. Šiame skyriuje, kaip ir didžiajame mūsų 

'i ofise, jūs rasite didelį pasirinkimą medžiagų aukš- 
j' čiausios rūšies, gana prieinamomis kainomis.
I

Per dvejas šermenis su
sirinkus, prisimenant miru
sius, mūsų spauda “Lais
vė” paremta apie 70 dole
rių. Philadelphiečiai ir šiais 
metais nebus paskutiniai su 
aukomis. Velionė Helen 
Mattis buvo ne tik mūsų 
parengimų lankytoja, bet ir 
spaudos rėmėja. Ji bus il
gai philadelphi-ečių prisime
nama. Būtų gražu, kad Uį 
gerbiantieji stotų į LLD 10 
kuopą.

LLD 10 kuopa paaukojo 
4 N a m o Bendrovės šėrus 
buvusių LLD kuopų, bet 
kuopos, turinčios šėrus, pa
silaiko. Mūsų kaimynai 
kamdeniečiai LLD 133 kp. 
4 šėrus irgi paaukojo “Lais
vei.” Likviduotų kuopų pa
aukoti šėrus geras dalykas, bet 
Camdeno kuopa turi gražų 
skaičių narių, palaiko vei
kimą, tai galėjo pasilaikyti, 
dalyvauti Bendrovės suva
žiavimuose. Daugiau suva
žiuoja, pasidaro geresnis 
ūpas. Bet tai kuopiečių va
lia.

Draugas Patten praneša, 
kad Bekampio sveikata pa
sitaisė. Sūnus daktaras tė
vu rūpinosi, ir J. Bekampis , 'j A • « » 

buvo pamergės ir pabroliai. 
Mums ne tik įteikė dova
nas, bet dar ir paveikslą 
nutraukė.

Visų vardų neminėsime, 
tik suminėsime tas drauges, 
kurios daugiausiai darbavo
si, tai V. Bullienė, K. Že-

maitiene, A. Usavičienė ir 
O. Galinat.

N. Baltakienė ir E. Duo- 
bienė serga, bet ir jos pri
siuntė gražias davanas. Di
delis dėkui Baltakienei ir 
jos dukrelei. Ačiū visieins 
draugams ir draugėm^ už 
suteiktą mums pagarbą, 
dovanas, atsilankymą ir 
širdingus linkėjimus. Mes 
niekados nepamiršime jūsų 
nuoširdumo ir draugišku
mo, ir dar daugiau darbuo
simės už taiką, visų žmonių 
taikų sugyvenimą dėl žmo
nijos gerovės.

Alekas ir Leokadija 
Bekešiai (Bekis)

jau parvyko į namus, Ava
lon, N. J. Linksma girdė
ti. Pattenas sako, būtų da
lyvavęs “Laisvės” suvažia
vime, bet amžius ir sveika
ta neleido. Pattenas peržen
gė 80 metus.

Lafayette C o 11 -e g e in
struktorius dr. George Sie- 
miencov, kalbėdamas Che
mical Sobiety, sakė: Inži- 
nierystės klasės nėra leng
vos Sovietų Rusijoje,—nuo 
trijų iki keturių valandų 
savaitėje studijuoja mark
sizmą - leninizmą.

Mainierių unijos pirmo 
distrikto prezidento August 
J. Lippio bėdos nepasibai
gia. Pirmiau buvo kaltina
mas įvairiose bėdose, dabar 
areštuotas, padėtas po $25,- 
000 dolerių užstatu dėl kaž
kokių $397,000 trūkumo.

Kaimynystėje, New Jer
sey valstijoje, skiriama 
viena diena medžiojimui 
briedžių. Medžiotojams lei
džiama nušauti bet kokio 
dydžio briedį. Ūkininkai 
sako, kad savo farmas sau
gos, kad medžiotojai neper
žengtų jų nuosavybės. Brie
džių mylėtojų organizacija 
protestuoja prieš žvėrelių 
naikinimą. Valstijos polici
ja saugos vienus ir kitus, 
kad neįvyktų nesusiprati
mu, v

Pennsylvanijos valstija 
paskyrė šiems ir kitiems 
metams virš $400,000,000 
vieškelių taisymui ir naujų 
vedimui.

Pilietis

SERGA BUVĘS TURKŲ 
PREZIDENTAS

Ankara. — Susirgo bu
vęs turkų prezidentas Gėlai 
Bayaras, kuris nuteistas vi
sam amžiui kalėjimo. Jis 
buvo laikomas Yassiada sa
los kalėjime, Marmuro jū
roje, Dabąr išvežtas į Is- 
tanbulio ligoninę. Bayaras 
jau yra 78 metų amžiaus. *

A.

Waterbury, Conn. Rochester, N. Y. Philadelphia, Pa.
Pranešimas L.D.S.
49 kuopos nariams

Yra šaukiamas svarbus 
susirinkimas. Tu r ė si me 
daug svarbių dalykų atlik
ti—centralinės vai d y b o s 
rinkimas, kuopos viršinin
kų rinkimas, į Seimą dele
gatus turėsime išrinkti. 
Kadangi mes susirinkimus 
retai laikome, taigi šiame 
susirinkime turėsime tą vis
ką atlikti. Bus ir daugiau 
tarimų.

Mūsų gerosios moterys 
po susirinkimo žada patiek
ti gurdžių užkandžių. Taigi 
visi)būkite, atsiveskite savo 
draugus dėlei susipažini
mo, o vėliau gali tapti na
riais.

Susirinkimas įvyks vasa
rio 18 d., 103 Green apatinė
je svetainėje, 2 valandą po 
pietū.

ŲL.D.S. 49 Kp. Valdyba

Detroit, Mich.
Miršta lietuviai

Aš gyvenu Amerikoje jau 
51 metus, sulaukiau 79 me
tų amžiaus, daug mačiau, 
pergyvenau, tai jeigu reikė
tų tą apsakyti, tai tektų pa
rašyti knygą. Na, bet už
teks, kad pranešiu vėliau-, 
sius įvykius lietuvių tarpe.

1961 metais vien gruo
dyje netekome daug lietu
vių. Mirė Kazys Mediesis 
(Medieses). (Pavardė ne
aiški—Red.) Jis sulaukė 
69 metų amžiaus. Smagu
mo gyvenime neturėjo, nors 
džiaugėsi, kad turtingas, 
šykščiai taupė, per tą savo 
skūpumą nevaliojo nei gy
venimo draugę įsigyti. Sa
koma, kad turto paliko apie 
50 tūkstančių dolerių. Na, 
ir kas, visą gyvenimą tau
pė, o„ mirė ir viskas liko! 
Politinį “žinojimą” sėmė iš 
“Keleivio,” kurį jis skaitė.

1961 m. mirė J. Gugas, 
senas lietuvių veteranas; 
Jurgi s Smitrevičius 
(Smith), ir Jonas Dirsė. Gi 
1961 m. Fordo dirbtuvėje 
mirė Jonas Gudonas. Pas 
jį kišenėje rado mano ant
rašą, tai man pranešė. Pa
laidotas sausio 29 d.

Gudonas paėjo iš Kauno 
rėdybos, Gudainio kaimo. Į 
šią šalį atvyko 1928 metais. 
Lietuvoje paliko seserį. Pa
laidotas gražiai — laisvai. 
M. Balčiūnas pasakė įdo
mią kabią. Buvo 54 metų 
amžiaus. Jis irgi labai tau
pė, sako, kad banke paliko 
$18,000, p Fordo kompani
joje $5,0 (jO ap d raudos.

Mano supratimu, labai 
blogai dsJro pavieniai, ku
rie turi taupinių, bet ne
padaro testamento. Kam 
gi jų turtas tenka?

Detroite turime ir du lie
tuvių klubus, inkorporuo
tus, valdžios prižiūrimus. 
Jeigu kas neturi giminių, 
tai galėtų testamentus pa
daryti pažangių organizaci
jų naudai, arba klubams. 
To gi nepadarius, netenka 
daug kalbėti apie mirusių 
taupinius.

Yra patirta, kad kai ku
rie net bankams nepasiti
ki, su savimi nešiojasi 
tūkstančius dolerių. Jeigu 
nepasitaiko užpuolimų, tai 
pasitaiko netikėtai mirti. 
Na, ir kas tada su jų taupi- 
niais?. Net ir palaidoja to
kius šykščiai. Gi daug ge
riau būtų, jeigu jie • būtų 
padarę testamentus (will), 
tai atsitikime mirties būtų 
būtų žmoniškai palaidoti, o 
turtas perduotas pagal jų 
nurodymą.

J, Liminskas

Sausio 14 dieną Gedimino 
svetainėje buvo suruošta 
draugams A. ir. L. Beke- 
šiams “suprais party” pa
minėti draugų Bekešių ve
dybinio gyvenimo 50 metų 
sukaktį.

Draugai Blekešiai sausio 
28 dieną suprašė pas save 
tuos draugus bei drauges, 
kurie sausio 14 dieną su
ruošė jiems tą “suprais par
ty”. B/esivaišinant pas drau
gus Bekešius, sumanyta, 
kad reikia paremti mūsų 
spaudą, tad ten pat likosi 
surinkta 40 dolerių ir pa
skirta: $20 “Laisvė” šėri- 
ninkų suvažiavimui pasvei
kinti, $10 laikraščiui “Vil
niai” ir $10 kanadiečių 
“Liaudies Balsui”.

Apie draugus Bekešius 
turiu tiek priminti: drau
gas Bekešius per visą vasa
rą sirgo, bet dabar jau su
stiprėjęs.

Draugė Lucy Bekešienė 
yra laikraščių vajininkė. 
Tai dar ne viskas. Jeigu 
kas susirgo, kas gi daugiau 
bėga lankyti, jeigu ne drau
gai Bekešiai. Jeigu kas nu
mirė, draugė Bekeši e n ė 
renka parašus apgailestavi
mo pareiškimams, rašo į 
laikraščius apie atsiskyru
sius draugus bei drauges, 
paminėdama juos gražiais 
žodžiais.

Draugai Bekešiai, kaip ir 
visi kiti, turi savų rūpesčių, 
bet jie nesiskundžia savais 
klapatais. Jie visą savo gy
venimą darbuojasi dėl dar
bo žmonių gerovės, nereika
laudami jokios garbės, nors 
jie ir užsipelnė gražių kom
plimentų.

Apie mūsų ligonius
Susirgo d. Jonas Stanči

kas (Stanley). Ran d a s i 
Strong Memorial ligoninėj. 
Draugė Antanina Duobienė 
dar nepasveiko, taipgi ir d. 
N. Baltakienė dar randasi 
po gydytojo priežiūra, nors 
jau jinai randasi namuose. 
Taipgi teko nugirsti, kad 
d. Birutė Adomaičiukė ran
dasi North Side ligoninėj. 
Birutė yra draugų Černaus- 
kų giminaitė.

Visiems ligoniams linkiu 
greitai sustiprėti.

K. Žemaitiene

PASIKLAUSKITE SAVĘS
SEKAMŲ KLAUSIMŲ

Apie Firmą, j Kurią Kreipsitės, Pirm Negu Siųsite

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

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

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

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

3216 SUNSET BLVD., LOS ANGELES 26, CALIF. TEL. NO. 5-9887

48 V2 EAST 7 th STREET 
NEW YORK 3, N. Y.
PHONE: GRamercy 3-1785

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

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

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

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

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

390 W. BROADWAY
SO. BOSTON 27, MASS. 
PHONE: ANdrew 3-8764

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

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

..........  r..... . .........

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

Greitai Savo Pakus Mums PRISIŲSKITE, O Mes Greitai IŠSIŲSIM

........... ..................... - i - . ■. T . - .................. - . T

5 p.-Laisvė (Liberty)— Penkt, vasario (Feb.) 9, 1962

LIGONĖS
Serga Paulina Kaspariū- 

nienė. Vasario 6 dieną iš
vyko į Albert Finstein M&’ 
dical Center, York and Ęą- 
bor Rd. Randasi ketvir
tame aukšte “Women’s 
Ward.” Lankymo valandos: 
nuo 2 iki 4 popiet. Jos na
mų adresas yra 811 Sally 
St.

Draugė Kaspariūnienė 
turės pergyventi operaciją. 
Jau ji yra išbuvus toje pa
čioje ligoninėje 17 dienų 
prieš Kalėdas 1961 m. ir 
buvo paleista gruodžio 23 d. 
dėl sustiprėjimo. Dabar ir 
vėl turėjo ten atsigulti.

Antra ligonė, tai draugė 
Uršulia Žilinskienė. Jos 
sveikata nesitaiso po pergy
ventos operacijos, kurią tu
rėjo 1961 m. spalio mėne
sį. Tapo išvežta į Cooper 
Hospital, Camden, N. J. 
Lankytojų nepageid a u j a , 
iki sustiprės.

Abi ligonės yra LLD 10 
kuopos narės ir “Laisvės” 
skaitytojos. Linkiu joms li
gą nugalėti ir laimingai su- 
sveikti. P. Walantiene

Iš Lietuvos
Stambiaplokščių namų 

statybos rajonai
Artimiausiais mėnesiais 

baigiami pagrindiniai dar
bai pirmajame T. Lietuvos 
stambiaplokščių namų sta
tybos rajone Vilniuje. De
šimtys daugiaaukščių na
mų išaugo pastaruoju metu 
Daugpilio, Š-evčeįkos, Vy
tenio ir Partizanų gatvių 
rajone. Dabar Vilniuje pra
dėti statyti pirmieji stam
biaplokščiai namai Raudo
nosios Armijos prospekto 
rajone. Ateinančių metų 
pradžioje bus ati d u o t a s 
naudojimui pirmasis namas 
iš gamykloje padarytų de
talių, o 1962 metais — dar 
keli. Dabar pradedamas 
kurti dar vienas stambia
plokščių namų statybos ra
jonas Antakalnyje, kur ne
trukus taip pat išdygs daug 
naujų puikiai įrengtų gy
venamųjų namų.



Lietuviškos naujienos
A. ZIENIUS

Praeities auklėjimas I m i O Iz i m n rni Ritmizl i»v% '

Rašo
Floridoj trūksta 
lietuviškų dūšių

“Gruodžio 28 d. aš.
P. Garmus, ponai 
kai ir dr. J. Končius buvo
me nuvykę apžiūrėti 6,300 
akrų žemės, skirtos parda
vimui”, — rašo Brooklyno 
“Vienybėj”(!) garsus ka
nauninkas dr. J. B. Kon
čius. Amerikos lietuvių dva- 
siškiją rūpina nebuvimas 
Floridoj pakankamai lietu
viškų dūšelių. Ne paslap
tis, kad beveik kiekvienos 1 kapitalistinę sistemą.” Ta- 
lietuviškos parapijos did-1 čiau reikėsią nepapra štai 
miesčiuose klebonai - biznie
riai ir jų asistentai Flori
doje turi ištaigingus na
mus, vyksta ten “pasilsėti.” 
O pasilsėjus jiems baisu ir 
pagalvoti apie grįžimą į 
“darbą” didmiesčio smar
vėj. Taigi “aš” — kan. dr. 
Končius — sugalvojo, kad 
“atrodo, realus dalykas bū
tų Floridoj įsteigti lietuviš
ką sodybą. Ši valstija dar 
turi pardavimui didžiausius 
žemės plotus...” Apžiūrėjęs 
tą žemės plotą, kun. Kon
čius, matyt, rado, kad ja
me nesą nei krokodilų, nei 
gyvačių — pelkė visai jau 
nudrenuota ir žole apaug- 
gusi. Jis siūlo tą pelkyną 
pavadinti “Lietuva,” arba 
ir “Lithuania,” užtikrinda-

tarp 
Šioje

kun.

dina ryšį, kontrolę 
žmonių ir mašinų.
brošiūroje - tvirtinama, kad 

maši-

paaiškina subrendimo 
stoka c

D-ras Pikūnas tvirtina, 
kad “subrendimo stoka so
cialinėse ir moralinėse sa
vybėse galima “paaiškinti 
daugelio mūsų šiandieninę 

• n u o m o nes.” 
jei pamokslininkai ne- 

i savo “tiesų,” 
i žmogus pradės nebetikėti.

Aido choro jubiliejus 
ir kiti dalykai

i Skupei- jau netoIim°j ateity ___ _
nos užkariaus ištisas darbo laikysena ir 
rūšis. Nurodoma, kad tai:pav., ‘ ‘ 
iššauks didžiulį nedarbą, I kels ’ kasdien 
žmonių neramumus. Bro-1 žmogus ‘ praGvo 
žiūroje kviečiama apie tai “ge nuolatinio kultūros ob- 
iš anksto pagalvoti.

Eventualiai,
jektų stebėjimo (lankymo 

vyriausybė parodų, koncertų,vaidinimų, 
•turės viešais darbais aprū- diskusijų vakarų) jaunuo- 
pinti savo žmones, ir “bijo- lio estetinis ar juridinis nu
muši, kad tai sugriaus JAV vokimas negali pasiekti jo

daug mokytojų, gydytojų, 
mokslininkų, inžinierių. Ne
darbas vistiek apimsiąs apie 
26 milijonus Amerikos dar
bininkų. Tyrinėtojai taip
gi mano, kad darbo savaitės 
sutrumpin i m a s darbinin
kams, mokant tą patį atly
ginimą, padėtų. Bet, girdi, 
jei iš viso žmogaus darbas 
bus panaikintas, tai prie ko 
veda darbo valandų maži
nimas?

Amerikoj šiuo metu jau 
automatizuojamos telefono 
stotys, drabužių valyme 
pramonė, namų apyvokos ir 
liftų aptarnavimas.
Lietuvis svarsto žmogaus 

uždaviniuns
Jungtinėse Valstijose vis

mas, kad “visiems būtų ga-! (|a^nįau girdima daktaro 
na vietos.” O tada jau būtų, pj^ūno pavarde. 1 Autorius 
bažnyčia ir prie jos mokyk-' psichologinės mokslo kny- 
la. Kaip dera “kapitalisti-. gog) g-eraį priimtos moksli
nėj” šaly, gabus biznierius ninku tarpe( cir. Justinas 
kan. Končius siūlo pagalvo-; pįkūAas drąsiai pasisako 
ti apie korporacijos sukūri- įvajriais klausimais. Nešė
mą iš įtakingų lietuvių (ku- niaj jjs atvirai išėjo už lie- 
rie save vadina “aš”). Taituvių kultūrinį bendradar- 
korporacija parūpinsią n t i biavimą su tėvyne. Čikagos 
lėšas..., o “dūšelės” už tą dienraštyje tilpo jo platus 
“rojaus” sklypelį atsilygins rašinys “žmogaus uždavi- 
juk keleriopai. Korporaci- njai mokslo šviesoje.” Pikū- 
jos ir bažnyičos kitaip' ne- J nas išveda sistemingai — 
kuriamos.

Tik įsidėmėkite svarbią 
informaciją!

“Tėviškės žiburių” Toron
te korespondentas iš Hamil
tono, Ont., “Kl. G.” rašo: 
“Vienas hamiltonietis yra 
gavęs trumpą, bet įspėjantį 
laišką. Rašyti Lietuvon tik 
trumpus laiškus ir nieko 
nereikia liesti. Lietuvoj 
ir vėl prasidėjo “Stalino ga
dynė,” ir tt. Matyt, “ščy- 
ras” katalikas Kl. G. pati
kėjo, kad ir Stalinas buvo 
dievas ir prisikėlė iš miru
sių... 
kaip 
bėkit

Gi 
kagos “Drauge, 
J. Pr. — štai kaip ąprašo 
antgamtiškos jėgos įgalintą 
tokią lietuvę iš Sibiro atvyk
ti Čikagon: Už tai ji esan
ti dėkinga šventam paveiks
lėliui su įrašu “Šv. Moti
nėle, spausk į mūsų širdį 
Nukryžiuotojo žaizdas ir iš
melsk, kad mes visi susitik
tume Dievo- karalystėj.”

Naujiena tame, kad Či
kaga tapo netikgengsterių, 
bet ir dievo karalyste.

Išeiviai .rūpinasi
Su nustebimu teko patir

ti, kad Amerikos pramonės 
auto matizavimas paliečia 
vis daugiau lietuvių. Spau
doj neseniai rašė, kad Oma- 
hoj, N e b r a skos valstijoj, 
buvo atleisti iš darbo laik
raštininkas J. Cicėnas ir 
kiti. Būnant ne jaunuoliais, 
jiems nebus lengva rasti ki
tą darbą. Ta tema rašo ir 
didžioji spauda. Vašingto
ne dėl to sukurta tyrinėto
jų įstaiga. Neseniai ji iš
leido brošiūrą: “Cibarnaci- 
ja: tylus nukariavimas.” Ci- 
bernacija yra naujas ter-; 
misas, kuriuo sociologai va- siems Lietuvoje.

įvairiais klausimais. Nese-

Na, ir ką tu jam, 
tam kiškiui: “Bėkit, 
— dangus griūva.” 
kitas autorius — Či- 

” inicialais

“norint pilniau patirti žmo- 
i gaus uždavinius, reikia 
žvelgti į atitinkamų moks
lų, ypač biologijos, psicho
logijos ir sociologijos da
bartinius davinius, juos de
rinti filosofijos plotmėj ir 
ieškoti jų formulavimo...” 
Apsvarstęs biologijos moks
lo davinius, išveda: “Užda
vinys—tvarkos savyje išlai
kymas. Šis dėsnis apima 
tiek organines, tiek psichi
nes ir charakterio dimensi
jas. Motivacijos harmoni
zavimas, susidarančių kon
fliktų išsprendimas ir inte
gracijos siekimas yra esmi
niai susiję su šiuo uždavi
niu.”

Būtinas moralinis 
išgyvenimas

Toliau šis mokslininkas 
svarsto, kokius gi apriboji
mus žmogui pateikia mo
dernūs socialiniai mokslai, 

i “Žmogaus prigimtis nėra 
apribota vien biol o g i n i u 
v y s t y muši. Kūdikis yra 
emocinė ir socialinė būtybė, 
turinti savyje dvasingumo 
pradus. Kūdikis išsivysto 
veikiamas aplinkos.”

žmogaus asmenybės 
ugdymas

Derinasi Pikūno “žmo
gaus asmenybės auklėji
mas” su straipsnių serijos 
Vilniaus “Tiesoje” keltomis 
mintimis: “Asmenybės ug
dymas kyla ne vien iš įgim
tų gabumų, bet kartu ir iš 
visų asmenį paliečiančių 
faktorių” — rašo dr. Pikū- 
nas. Jis tuomi netiesiogi
niai aiškina, kodėl tiek 
daug išeivių, iš prigimties 
lietuvių patriotų, mokytojų, 
rašytojų, poetų elgesyje 
tiek ddug nerimascio, kon
flikto, pavydo ir gal net ne
apykantos žmonėms, liku-

prigimtyje duoto šių galių 
lygio. Beprincipinis auklė
jimas neiššaukia prisiriši
mo prie aukštų siekimų...”

Skiria religiją nuo kulto
Pagal Pikūną, “savo pa

žinimo versmėmis menas ir 
mokslas, filosofija ir reli
gija laisvina ir turtina 
žmogų. Jo prigimtyje juk 
glūdi pažinimo galios, sie
kiančios įžvelgti dalykų 
reikšmę ir prasmę. Žmogus 
nori suprasti savo gyveni
mo uždavinį ir tikslą.”

Jūratė ir Kastytis— 
~ čia ir ten

Maironio metų proga vis 
dažniau minima jo eilės 
apie “Jūratę ir Kastytį.” 
Neseniai pirmu kartu Čika
goj buvo išpildytos K. V. 
Banaičio operos šiuo pava
dinimu arijos. Jos buvo pa
dainuotos koncerte, kurio 
tikslą^ sukelti fondą visos 
operos pastatymui. Vilniu
je gi, kaip informuoja J. 
Žilevičius, komp. Kaveckas 
parašė chorui 20 puslapių 
ilgumo a capela šio pavadi
nimo dainai muziką. “Vei
kalas parašytas dideliam 
chorui, kur būtų galima 
moterų ir vyrų grupes da
lyti į keturbalsius. Muzika 
programinio pobūdžio, ban
danti atvaizduoti ramų jū
ros bangavimą ir audrin
gas nuotaikas. 7 
įdomiai sukurtas, įspūdin
gai skambėtų išpildytas pa
jėgių chorų.”

Dėkingi “Laisvei”
Maloniai buvo nustebin

tas šių eilučių rašytojas, 
kai neseniai jis gavo laišką 
iš žinomo lietuvių veikėjo- 
kultūrininko, kuriam nese
niai buvo pasiųstas “Lais
vės” numeris su “Lietuviš
komis naujienomis.” Jis iš
reiškė padėką laisviečiams 
už leidimą pasinaudoti jų 
laikraštyje pastraipa'tiems, 
kurie,, siekdami skatinti 
kultūrinį ryšį su tėvyne, 
neberado galima bendra
darbiauti su kitais išeivių 
laikraščiais.

Rašo šis veikėjas: “...anie 
laikraščių redaktoriai piau- 
na šaką, ant kurios patys 
sėdi. Jiems terūpi jų pa
čių kailis ir uždarbis. Argi 
jie nesupranta, kad nesant 
ryšio su tėvyne, nutautėji
mas eis kur kas greičiau ir 
greit nebeliks lietuviškai 
skaitančių? Lietuva, kaip 
žydams Izraelis — pažadė
toji žemės, yra pagrindas 
lietuviškos bendruom e n i u 
egzistencijos išeivijoje. Tik 
bendras pulsas su tėvynės 
lietuvių širdimis tegali iš
eivius išlaikyti lietuviais. 
Jei dėl “duonos kąsnio, 
gardaus valgio šaukšto” 
kažkada priesaikas davę 
Lietuvai žmonės ir nesiruo
šia grįžti gimtojon žemėn, 
būtina, kad jie visgi suda
rytų visas galimybes savo 
vaikams apsispręsti, kokiai 
tautai jie turi priklausyti.

Dėl to tai būtina, kad iš
eivių vaikams būtų sudary
tos visos galimybės atosto
gų metu lankyti gimtąją že
mę. Kas nors turi susirū-

Kaip jau žinoma, mūsų, 
Aido chorui šiemet sukanka 
50 metų, kai jis gyvuoja. 
Taigi, ta proga choras ren
gia auksinį jubiliejų, ku
riame bus didelis koncertas, 
ir koncerto programoj bus 
vaidinimai, kaip choras su
si t v ė r ė, ir bus dainuoja
mos tų laikų dainos ir ki
tos, kurios seks iki dabarti
nio laiko.

Aido choras mums daina
vo, mus linksmino per 50 
metų. Jis dainavo draugi
jų ir pavienių pramogose, 
žodžiu sakant, jis patarna
vo visiems, kurie tik prašė. 
Taigi būtų labai gražu, kad 
mes visi Aido chorą jo jubi
liejaus metu priderančiai 
pasveikintumėm ir palinkė- 
tumėm jam ir ant toliau 
taip gražiai gyvuoti ir 
linksminti mus.

Aido choro komitetas da
ro jubiliejaus programos 
knygelę, kurioje tilps visokį i 
sveikinimai. Taigi, sveiki
nimus ir čekius rašykit ir 
siųskit : Aido choras, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park 
17, N. Y. Kaina knygelėj:

Visas puslapis $25, pusė 
$13, mažesnės vietos $10, 
$7 ir $5; tik v a r d u i $1. 
Sveikinimus reikia prisiųsti 
ne vėliau gegužės 1-mos die
nos.

Beje, pernai mes turėjom 
nemažai Aido choro garbės 
nariu, o šiemet teturim dar 
šiuos: Ch. Devetzko, Ona 
černevičienė, Juozas Weiss, 
I. Levanienė ir Svečias iš 
Conn. Taigi, prašom vėl 
visus tapti Aido choro gar
bės nąiaais. Šiemet būttų 
gražu, kad gautum 100 gar
bės narių. Norint būti Ai
do choro garbės nariu, būti
nai reikia pasakyti, kad no
ri būti nariu, ir . priduoti 
savo adresą. Kitaip priduo
ti pinigai bus paskaityti au
ka.

Ši Aido choro šventė ar
ba jubiliejus įvyks gegužės 
20 d., Schwaben Hall, 
Brooklyn e.
. Taigi, visi esate prašomi 
jame dalyvauti ir visokiais 
būdais jį paremti, nes cho
ras pilnai to visko užsitar
navęs.

Jonas Juška, sek r.

Apie busimąjį įdomų 
kultūrinį pobūvį

Kultūrinis pobūvis jau 
arti. Jis bus vasario 18 d., 
8 v. popiet, “Laisvės” salė
je, Liberty Avė. ir 102 St., 
Ozone Park, N. Y.

Popietis bus įdomus, 
programa įvairi. Girdėsime 
kalbą svarbiu klausimu, 
dainų ir eilėraščių.

R. M i z a: r a, rašytojas, 
“Laisvės” redaktorius, aiš
kins reikšhiį TSKP; 22-ojo 
suvažiavimo' priimtoms nau
jos programos. Viso pasau- 

I lio spauda plačiai rašė šiuo
Kūrinys kiausimu, tačiau mes mažai

turėjome progų su ją susi
pažinti, tai prelegentas iš
dėstys plačiau, ką toji pro
grama daro žmonių gyveni
me.

Dainų programos 
praves 
Taipgi programoje 
vaus:

Vera
Nastė Buknienė
Eva MJizarienė
Valentina Nevinskienė.
Visi programos dalyviai 

gerai atsirekomendavę sa
vo srityse. Jie ir dabar ruo
šiasi gerai pasirodyti. Pa
tys dalyvaukime ir kitus 
kvieskime ateiti.

Rengia Lietuvių Litera
tūros Draugijos pirmoji 
kuopa.

dalį
Mildred Stensler.

daly-

Bunkienė

Vienas Jūsų

Maspeth, N. Y.
Ona Cibulskienė, keletą 

savaičių išbuvusi Green- 
pointo ligoninėje, kur jai 
padaryta sunki operacija 
burnoje, iš ligoninės jau iš
leista ir laikinai randasi 
pas geruosius savo draugus 
Kalvaičius, 64 - 24 Perry 
Ave., Maspethe. Žaizda vis 
dar valosi.

Sėkmingai išsveikti! V.

pinti, kad Amerikos lietu
viai studentai ir vidurinių 
mokyklų moksleiviai gautų 
tokias pat galimybes aplan
kyti Lietuvą ir ten praleis
ti kelias savaites keliaujant 
po kraštą ir tobulinant sa
vo lietuvišką paveldėjimą, 
lygiai kaip Amerikos žydai 
patys vyksta ir siunčia sa
vo vaikus ^pamatyti Izraelio 
ir bendrai Europos...”

Sveikino suvažiavimą 
iš Milano, Italijos
Gerbiamas drauge Bimba,

Gavau jūsų laišką sausio 
30 dieną, už kurį ačiū. Bet 
man labai gaila, kad nepa
rašėte pirmiau apie “Lais
vės” dalininkų suvažiavi
mą. Aš būčiau laikiusi už 
didelę garbę pasveikinti vi
sus “Laisvės” dalininkus tą 
pačią svarbią dieną. Bet ir 
dabar, nors ir pavėluotai, 
vis tiek npriu nors per laik? 
rąstį visus pąsveikinti ir 
palinkėti sėkmės jų gyve-: 
nime ir darbuose. Būk toks 
geras su pasveikinimu nuo 
manęs priduok “Laisvei” 
dvidešimt dolerių.

Brangus drauge, man bu
vo labai malonu, lankantis 
Amerikoje, su jumis visais 
ypatiškai pasimatyti ir pa
sidalinti mintimis, patirti 
jūsų visų nuoširdumą. Man 
buvo labai naudingas šis 
pasimatymas su visais ma
no lietuviais draugais Ame
rikoje, nes buvau labai vi
sų išsiilgus ir labai norėjau 
dar kartą būti tarp jūsų. 
Šis mano atsilankymas ir 
dalyvavimas tarp jūsų ma
ne, rodos, surišo tokiais 
stipriais ryšiais su visais 
Amerikos lietuviais, jog jie 
pasiliks su manimi visados.

Pas mus Milane ir apy
linkėje per visą sezoną la
bai gražus oras. Aš pargrį-

Iš IDS 13 kp. mitingo
Mūsų kuopos trečiadienį 

įvykęs mėnesinis susirinki
mas buvo vienas iš geriau
sių ir skaitlingiausių. Gal 
ir todėl, kad visi susirinku
sieji buvo pavaišinti smar
kia kavute ir skaniais py
ragais, namie Marcelės 
J a k š tienės (pirmininkės) 
ir Stefanijos White (iždi
ninkės) iškeptais.

Labai rimtai kalbėta apie 
atgaivinimą angliškai kal
bančių narių grupės. Tre
jetas jų buvo susirinkime 
Jų noras yra grupės veikla 
atgaivinti. Mūsų Trylikto 
ji kuopa pažadėjo jiems vi
sais būdais padėti. Bur 
stengiamasi sutraukti į vie 
tą angliškai kalbančius na 
rius ir iš kitų kuopų. Ga 
ir pasiseks. Kaip ten be 
būtų, nusitarta ateinant 
kuopos susirinkimą šaukt: 
praplėstą. Susirin k i m a s 
bus naujos mados: su gra
žia programėle ir vaišėmis 
Norime susirinkimus taip 
paįvairinti, kad jie būtų vi
siems nariams, ypač tik 
angliškai kalbantiems, įdo
mūs ir įvairūs.

Šiame susirinkime buvo 
statomi (nominuojami) 
kandidatai į Centro valdy
bą. Keletas išstatyta iš mū
sų kuopos. Mes laimingi 
savo eilėse turėdami net ke
letą visiškai tinkamų ir 
kompetentiškų narių į Cen
tro valdybą.

Pranešta, kad yra susir
gusi kuopos narė Ona Mali
nauskienė. Nutarta kuopos 
vardu pasiųsti jai linkėji
mus greito ir laimingo pa
sveikimo.

Mūsų 13-oji kuopa labai 
gerai sustovi. Turime ge
rą, veiklią .valdybą. Išsi- 
braukusių bei susispenda- 
vusių narių neturime nė 
vieno. Narys

Yorko mieste iškili 
skandalas reikale 

pastatytų gyvenimo 
Pasirodė, kad daug

Įvyko skandalas 
dėl nauju namų

New 
didelis 
naujai 
namų,
namų pastatyta ant minkš
tos žemės ir smunka į ją, 
kitų sienos yra iš labai blo
gos medžiagos.

Miesto namų prižiūrėto
jai surado, kad daugiausiai 
tokių namų yra Brooklyne- 
□anarsie, Kew Gardens, 
Bayside, Howard Beach 
sekcijose.

Tyrimas rodo, kad apie 
35 kontraktoriai, namų 
tatytojai, pakišdavo pri
žiūrėtojams (inspektoriam) 
mo $5 iki $100 ir pastarieji 
‘nematydavo”, kad namai 
tatomi iš netinkamos me- 
Ižiagos.

Ateistų temoje bus' 
diskusijos

LLD , 185 kp. susirinki
mas įvyks vasario 14 d. 
Kultūriniam Centre, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park, 
N. Y. Pradžia 7:30 vakare.^

Po trumpo susirinkimo, 
turėsim pirmą kartą ateistų 
klausime diskusijas. Disku
sijoms įvadą padarys vie
nas Komiteto narių. Po įva
do bus klausimai ir disku
sijos. Kviečiame atsilanky
ti ir ne narius. Tikrai bus 
pamokinantis vakaras. 4

cho-

Iš Aido choro 
pastogės

Pereitą penktadienį
riečiai buvo labai susirūpi
nę, rengiantis jubiliejiniam 
koncertui: reikia susimoky
ti daug dainų, o, nelaimei, 
ligos sulaikė daugelį nuo at
silankymo. Mes linkime, 
kad visi susveiktumėt ir 
sekančiose pamokose pasi- 
matytumėm.

Nedalyvavusių choriečių 
buvo: Augustinas Iešmam 
ta, Olekas Velička, Juozas 
Babarskas, Nelė Ventienė, 
Nastė Buknienė ir Valenti
na Nevins.

Mus aplankė buvusi ai- 
dietė ir organizacijų daly
vė, dabar gyvenanti Flori
doj, Marijona Lideikienė. 
Ji atvyko aplankyti sergan
čią savo dukterį', taipgi da

MOTERŲ LAIŠKAI Už 
TAIKOS REIKALUS

Kovojančios už taiką mo
terys siuntinėja laiškus. Jos 
siuntė laiškus JAV prezi
dentui Kenedžiui, TSRS 
premjerui Chruščiovui, An
glijos ir . Prancūzijos vy- 
riatišybems.

Taipgi siuntė JAV kon- 
gresmanams ir sen a t o- 
riams, rašytojams ir religi-v 
nių organizacijų vadams. 
Kai kurios išsiuntė net po 
1,500 laiškų. Visos rašė: 
“Nei cento karo reikalams... 
Uždrausti atominių bombų 
bandymus”.

Huntington, N. Y.
J. ir A. Kauliniai prane

šė, kad jų kaimynka Gaš- 
kauskienė iš ligoninės su
grįžo į namus, 18 W. 15 
St. W., Huntington Sta., L. 
L, N. Y. Ją dažnai lanko 
gydytojas.

Greito pasveikimo! S.

žus turėjau daug darbo ap-1 ĮyVauti “Laisvės” dalininkų 
tvarkyti namus, bet dabar suvažiavime; 'bet, susida- 

rius negeistinom aplinky
bėm, suvažiavime ir banke
te dalyvauti negalėjo. Tai 
ta proga ji aplankė chorą 
ir atnaujino narystę į gar
bės narius, pasilikdami abu 
su choriečiais. Linkime 
jums, Marijona ir Pranai, 
ir toliau būti su (mumis.
' Mūsų mylima ir daug dir- 
b a n t i Mildred Stensler į 
kiekvienas pamokas ateina 
su naujomis dainomis, o 
mes turime išmokti, kad ju
biliejinis koncertas, kuris 
įvyks gegužės 20 d., būtų 
įvairus ir gražus. Mildre- 
dai linkime daug ištvermės 
dideliam darbui.

Choro koresp.

vei praktikuoju piano mu
ziką ir toliau lavinu daina
vimą. Esu geriausioje svei
katoje.

Daug širdingų linkėjimų 
jums, jūsų žmonai ir vi
siems visiems laisviečiąms!

Visados jūsų,
K. Menkeliūniutė

TSRS REIKALAVIMAI 
JUNGT. TAUTOMS

Jungtinės Tautos, N. Y. 
—V. Zorinas, TSRS delega
cijos pirmininkas, pareika
lavo, kad Jungtinės Tautos 
suteiktų Tarybų Sąjungai 
192 vietas organizacijos 
tvarkyme. Tiek dėl TSRS 
priklauso, o jos žmonėms 
suteikta tik 59 vietos.

Tuo kartu JAV turi nuo 
343 iki 475 vietų; Angliją, 
kuriai priklauso 82 vietos, 
turi 137; Flrancūzijai prL 
klauso 68, o turi 113.

Kiekviena kolonija turė
tų surengti kokią nors pra
mogą Laisvės paramai.

SVEIKINA
Mūsų vajininkas K. Ka- 

sulis, gyvenantis Worces
ter, Mass., o dabar atostę^ 
gająs St. Petersburg, Fla., 
rašo: “Sveika Lilija: Flori
da, iš pirmo žvilgsnio, atro
do šilta ir maloni. Sveikinti 
visus laisviečius. Draugiš
kai. K. Kasulis ”

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

ALDLD 11 kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks Vasario-Feb. 12 d., 
prasidės 7:30 vai. vakare, Lietuvių 
salėje, 29 Endicott St.

Kviečiame visus narius ir nares 
dalyvauti susirinkime ir pasimokėti 
duokles su pradžia metų, tuo būdu 
mes įdėsime savo kuopą į garbės 
sąrašą. Taipgi finansų sekretoriui 
nereikės kas mėnuo jus raginti už
simokėti, kai jau būsite užsimokėję.

ALDLD oficialiai metai praside- 
su liepos mėnesio pirma diena, 
turime duokles užsimokėti laiku.

J. JeskeviČinus, /sekr. (11-12)

da 
tai

OZONE PARK, N. Y.
LLD 185 kuopos susirinkimas 

įvyks 14 d. vasario “Laisvės’' pa
talpose. Pradžia 7:30 v. vak.

Gerbiami nariai, malonėkite daA 
lyvauti visi. Pakalbinkite ir naujų 
narių ir pasirūpinkite gerais 
manymais. Valdyba
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