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KRISLAI
Kas ta Mahaštra?
Simonaitytės knyga 
Adomo Galdiko paroda 
Izraelis užsitarnąvo

Rašo A. Šilėnas

Didelė geležinkelio 
į nelaimė L. Angeles©

Daug kam nesuprantama, 
kas dabar vyksta Bombėju
je, Indijos didmiestvje. Daug* 
ras klausia: kas ta )Iaha-i 
rast ra, prie kurios taip nori 
priklausyti Bombėjaus gyven
tojai? Kokios tos Marathi į

29 užmušti, daug sužeista; 
nelaime del mašinisto alpimo

QuAllfinimai įvykiai Bombėjuj© w V v IKI IIHUdl kartojasi ir kiiur^
Suvažiavimui

kartojasi ir kitur

viso tas aštrus konfliktas?
Kad suprasti, kas dedasi 

Indijoje, reikia alsiminti, kad 
nėra vientisos indų tautos, ly- , 
giai, kaip nėra vienos kalbos. 
Didžiausia, k a 1 b i n ė grupė, 
Hindi vai toto ja ir net daugu
mos nesudaro. Bombėjuje ir 
aplink Bombėjų dauguma 
žmonių Hindi kalbos net 
supranta '

lie

pa-Indija dabar laipsniškai 
skirstoma Į autonomines 
tis pagal kalbinius rūbe: 
(Taiima sakyti — bus kAip ir 
autonominės tautinės respubli
kos. Maharaštra bus viena 
didžiausiu tų sričių, apimanti 
Marathi kalbos vartotojus. Į 
tą sritį įeina ir Bombėjus, bet 
valdžia, pataikaudama tur
tingesnėms Bombėjaus kla
sėms (kurios vartoja Gudže- 
rati) , nenori priskirti to did
miesčio prie Maharaštros. O 
maharaštriečiams
tauta), Bombėjus tas, kas 
tuviams Vilnius. Nehru 
žkyse toks dabar, koks mūsų 
akvse buvo Pilsudskis...

Los Angeles. — Los An
tes—San Diego keleivi-

; Į nis traukinys nusirito nuo 
bėgių ir nelaimėje užsimušė 
bent 29 žmonės. Virš šimto 
sužeista. Paprastai ima ne- 
kurį laiką surasti nelaimės 
priežastis, bet šiuo kartu 
priežastis ne paslaptis: 
traukinio mašinistas bevai
ruodamas trumpam laikui 
apalpo, neteko sąmonės, ir 
traukinys, riedantis dide
liu greičiu, nebuvo sulėtin
tas prie posūkio, kaip tai 
paprastai daroma. Maši
nistas atsigavo per pačią 
nelaimę,, kuomet garve- 
žis tapo sunkiai sukrėstas.

Nelaimė įvyko naktį iš 
sekmadienio į pirmadienį. 
Iš karto buvo paskelbta, 
užmuštų. yra apie 60, bet

vėliau paskelbta, kad tik 
47 žuvo, o galutinai pirma
dienio rytą pranešta, kad 
žuvo tik 29. Mat, po su
triuškintais vagonais rasta 
vis daugiau sužeistų, tuo 
tarpu, kai anksčiau many
ta, kad jie visi žuvo. ,

Bonna.^— Tarybų Sąjun
gos ambasada čia jau pilnai 
veikia. Ambasadorius Zo
rinas apsigyveno viloje 
prie Reino, kaip tik skersai 
upės nuo vilos, kur gyve
na pats Adenaueris. Pre
zidentas Heuss jau priėmė 
ambasadorių Zoriną. - Nau
joje ambasadoje dirba 45 
iš Tarybų Sąjungos atvyku
sių tarnautųjų ir būrelis 
vietoje pasamdytų techni
ku. ’ v

Gavome pluoštą gražių 
suvažiavimui sveikinimų iš 
Montellos ir So. Bostono.

Praėjusį šeštad. Monte
llos Liet. Tautiškame Name 
įvyko laisviečių susirinki
mas pasitarimui Laisvės 
reikalais. Susirinko gražus 
būrelis. Suvažiavimą sveL 
kiną su dovanomis sekami:
A. ir J. Skirmontai 
Montellietė . .
K. Čereškienė .

K. Kazlauskienė .... 
Brightonietė .............
Rėmėjas....................
Sena Bostonietė . .. 
M. Brazauskienė .... 
A. Kavaliūnas .........
M. Kazlauskas.......
St. D r už as ...............
M. Watson ...............
K. Kaliošis ...............
A. ir K’. Yankavičius

(taip, tai 
lie
ju

Skaičiau Simonaitytės roma
ną apie Klaipėdos krašto kai
mo gyvenimą originale ir an
gliškame vertime (tilpęs žur- 

a 1, e “Soviet Literature’’). 
Keikia pasakyti, kad šios ga
bios rašytojos kūrinys ir ver
time palieka įspūdingas, ži
noma, ten pranyksta tie 
kalbos savitumai, kurie
tingi lietuviškam skaitytojui, 
galinčiam gėrėtis KlaipėdosJ 
lietuvininku savotiška ir ne
paprastai turtinga liaudies 
Kalba.

visi
ver-

Spauda, dienraščiai ir me
no žurnalai, labai palankiai 
atsiliepė apie naujakurio Ado
mo.Galdik.o meno parodą, ku- 

♦ ri dabar vyksta New. Yorke.
O kai Jonynas praeitais ar 
užpraeitais metais laikė savo 
parodą, ta pati spauda itpie 
juos atsiliepė šaltokai.

Vienok, Europoje Jonynas 
buvo skaitomas žymiai svar
besniu už Galdiką.

Vienaip ar. kitaip—nei vie
nas nei kitas jų dar ne prasi
mušė į ’ pirmutines Amerikos 
dailininkų eiles. Jų paveiks- 

/bi dar nematyti nacionalinė- 
*se parodose, kaip matyti to

kio Amerikos lietuvio, kaip 
Ad. Reinhardto arba dar jau
nesnių.

. Izraelis užsitarnavo pa
smerkimo, kurį vienbalsiai iš
nešė J. T. Saugumo taryba. 
Jeigu Izraelio socialdemokra
tai būtų tikri socialistai, o ne 
tokie, kokiais jie yra, jie 
stengtųsi užmegzti ryšius su 
aplinkinėmis arabų masėmis, 
o nevestų teroro užpuolimų.

Stebėtina, kad gan stiprus 
kairus socialistų sparnas, ku- 

z ris turi daugumą kolektyvi- 
#ese sodybose, sparnas, kuris 
'kartais bendradarbiauja su

G. Shimaitis ...
J. Vaitaitis ....
K. Beniulis . ...

Kari
J. ir K......................
Kast. Kalvelienė ...

Chruščiovas aiškino t a r v h i n i 
nusistatvmą link izraeliečiu

C,

Londonas. — Iš Tarybų 
Sąjungos sugrįžo britų dar- 
biečių vadovas H. Wilson. 
Jis dabar rašo savo įspū
džius ir apie pasikalbėji-: 
mus, kuriuos jis turėjo su 
tarybiniais vadais. Su 
Chruščiovu Wilsonas ilgo
kai kalbėjosi apię Artimuo
sius Rytus, apie Izraeli ir 
arabus.

Chruščiovas jam sakęs, 
kad Vakaruose neteisingai rių ■ 
aiškinama, kai sakoma, kad pių turi savo interesus.

“Sovietai stojd už arabus.” 
Tokio dalyko negali būti, 
sakė Chruščiovas, nes Ta
rybų Sąjunga “simpatizuo
ja su liaudimi visur.” Jis 
sakė, kad Izraelis susilau
kia tarybinės kritikos, nes 
jo vadai veda reakcinę po
litiką, bet Izraelio žmo
nės susideda, kaip kiekvie
noje šalyje, iš visokių kla
sių, kaip tai, valstiečių, 
darbininkų, administrato-

— ir kiekviena tų gru-

O. P. Chustnut 
M. Budrikas .
T. Kaminskienė

P. Baron .......
W. Yurkevičia
Mary ...........
F. Markevičia.............1.00
J. Kukaitis ................. 1.00
P. Orentienė ............. 1.00
Dom. B ui auka................. 50

O praėjusį sekmad. So. 
Boostone įvyko metinis pa
rengimas pasveikinimui L. 
šėrininkų suvažiavimo.

^10 00 F* Ivanauskas^
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S. Inikis .........
W. Windzlow .. 
Borisienė.........
A. Jankus .... 
Gabriūnas ....
Per Kazlauską nu S. Bos
tono Vajininkų .......
Čeikienė ..................
J. Petruškevičius ... 
Čiuberkis................
M. Cook ..................
J. Butkus................ .
M. Čiras ................

J. Matulevičius .., 
J. Gustaitis.........

J. Mickevičius
M. Čigienė

streiką; Kongreso vadovai tariasi
Deli. — Neramumai ir 

išstojimai, kurie vyko Bom
bėjuje, persimetė ir į kitas 
Indijos vietoves, ypatingai 
į kitą didmiestį, į Kalkutą. 
Kalkutos darbininkai pra
vedė vienos dienos visuoti
ną . protesto streiką, 
kuriame jie solidarizavosi 
su Bombėjaus darbo žmo
nėmis, kurie“ reikalauja į- 
jungti Bombėjų į Marahaš- 
trą, kalbiniai-autonominę 
sritį, kurią sudaro Bom
bėjaus apylinkė. Kalkutos 
žmonės taipgi išstojo už 
platesnes teises vietinei

10.00
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>' bengalų kalbai.
Kaip Bombėjuje, 

Kalkutoje žmonės demon
stravo su juodomis vėlia
vomis. Kaip Bombėjuje, 
taip Kalkutoje policija ban-

taip

dė jėga išsklaidyti demon
strantus. Demonstracijos 
taipgi vyko Orisoje ir eilėje 
kitų miestų. Iš Bombėjaus 
pranešama, kad policija ten 
skelbia nukovusi per savai
tę apie 50 žmonių, nors ne
oficialiai sakoma, kad už
mušta bent 6 ar 8 kartus 
daugiau.

Delyje Nehru sušaukė 
Kongreso partijos vadus ir 
su jais tariasi apie ateinan
čius valdžiosYHngsnius.1

Tuo tarpu policija ren
giasi prie ateinančio ket
virtadienio, kuomet Indija 
švenčia respublikos paskel
bimo sukaktuves. Valdžia 
bijo, kad per tą šventę žmo-

Prancūzai per vieną savaitę 
užmušė 580 alžyriečių

Alžyras. — Prancūzai sa
ko, kad jie per praeitą sa
vaitę nukovė 580 alžyriečių 
partizanų (francūzai juos 
vadina banditais, lygiai, 
kaip koks .tuzinas metų at
gal naciai . vadino francū- 
zus partizanus). *

Alžyro nacionalistų šal
tiniai sako, kad francūzų 
informacijos yra neteisin
gos. Tiesa, sako nacionalis
tai, kad francūzai tiek ir gal 
daugiau alžyriečių' užmu
šė, bet tik dalis jų buvo 
partizanai. Francūzai daž
nai praveda baudžiamas 
ekspedicijas prieš ištisus 
kaimus ir užmuša daug ci
vilinių gyventojų, kartais I 
ir moterų ir vaikų, bet vi
sus užmuštus priskaito 
prie “partizanų.”

Londonas. — Nuo širdies 
smūgio mirė garsusis bri
tų filmų direktorius Alek
sandras Corda. Corda gi
mė Vengrijoje, bet kaip 
jaunas vyras emigravo Bri- 
tanijon. Jis pagamino pa
čius geriausius britų filmus. 
Jis turėjo 62 metus am 
žiaus.

Knowlandas ir MacArtburas 
Illinois G. 0. P. kandidatai

Chicago. — Nors prezi
dento Eisenhowerio kandi
datūra išstatyta Illinojaus 
nominaciniuose rinkimuo
se, dviejų ultra-dešinių re- 
publikonų kandidatūros ir
gi išstatytos: senatoriaus 
Knowlando ir generolo 
MacArthuro. Knowlandas 
išstatytas, sakoma, su jo 
žinia. MacArthuro kandi
datūra išstatyta “be jo pri
tarimo, bet ir be prieštara
vimo” —kitaip sakant jis 
gan patenkintas jo kandi
datūros išstatymu. i

Stebėtojai sako, kad šios 
dvi kandidatūros parodo, 

I jog dešinysis republikonų 
sparnas nepalaikys nuošir
džiai Eisenhowerio, jeigu 
jis ir kandidatuotų ir būtų 
nominuotas.

Tai buvo gražus is sėkmin
gas parengimas. Nuo paties 
parengimo pelno sveikini
mui liko $57.00. O asmeniš
kai suvažiavimą sveikina i
sekami:
EI. Vilkaitė............. $20.00
Draugas iš Dedham 10.00
EI. Fraimantienė . 10.00
E, Jukna ................ 10.00
P. Nukas ................ 10.00
A. Kondrąška......... . 10.00
Charles iš Medfordo 10.00 ,
Bostonietė .............. . 5.00 j
Al. Trakimavičius . . 5.00 ,
J. ir S. Bostonietis 5.00
Iš Vi'lkaviznos ....... . 5.00
L. Zelson .............. . 5.00 *
V. Kvetkas ............. . 5.00 J
W. Žilaitis ....... . . 5.00

C. ir A. Urban .... . 5.00 1
S. ir j. Rainard . . 5.00
Laisvės Patrijotas .. . 5.00
P. Žukauskienė ....... . 4.00
So. Bostonietė ......... . 5.00 1
M. Medelis .............. . 5.00 i
J. Sunkus .............. . 5.00 i
F. Kvetkas........ .. . . . 5.00

“Širdingai sveikinu Lais
vės Bendrovės dalininkų 
suvažiavimą. Gaila, kad 
negaliu pasveikinti dau
giau kaip $3, kadangi aš 

einu devintą desėtl^ą 
gyvenu iš mažos 
tai daugiau neiš-

i. Bet labai norėčiau, 
sdamas šį pasaulį, kad 
ahau mūsų mylimą 
aštį Laisvę einant 

t’aščiu. Bemokslis., Phi- 
phia, Pa.’

ir

IŠ Miami, Fla., gauta 
sveikinimas nuo Stanley ir 
Mary Meison. Jie linki su
važiavimui sėkmės ir ilgo 
gyvavimo dienraščiui Lais
vei. Aukoja $7.00.

Nuo atskirų asmenų pa
sveikinimų gauta sekamai: 
D. Gabalis, B’klyn, $10.00 
V. Bulienė, Rochester $5.00 
M. Nechunskienė, Maspeth,

N. Y. $2.00
Kurie nemanote būti su- 

zažiavime, prašome nesivė- 
uoti prisiųsti pasveikinimą 
r šiek tiek finansinės pa
jamos dienraščiui.

Laisves Administracija

Platus liaudiškas frontas 
veiks Graikijos rinkiniuose

komunistais, neišstoja smar
kiau prieš Ben-Gurlono karinę valstvbėms 
kliką.

Pekinas. — Kinija ir 
Šveicarija susitarė pakelti7 
savo pasiuntinybes į amba
sadas. Liaudies Kinija ir 
Šveicarija jau senokai pa
laiko gerus diplomatinius 
santykius, taipgi prekybi
nius. Šveicarija dažnai vei
kia kaip tarpininkė Kinijai 
ir su ja neturinčioms ryšių

Atėnai. — Visos partijos, 
kurios stovi į kairę nuo 
centro, pradedant nuo cent
ristinės Papandreou Demo
kratų Sąjungos ir baigiant 
Demokratinių kairiečių 
sąjunga (EDA, į kurią įei
na komunistai ir jų sąjun
gininkai) sudarė bendrą 
frontą. Tos visos partijos 
sudarys koalicinius sąrašus 
ir bandys išmesti dabartinę

dešiniąją Karamanlio val-

Visa Graikijos spauda 
pranašauja, kad kairioji 
koalicija laimės. Dauguma 
tų partijų, kurios dabar 
įeina į kairiąją koaliciją, 
vienu metų griežtai smerkė 
komunistus ir prieš juos 
kovojo. Liberalai, socialis
tai ir kitos į kairę nuo cent
ro grupės dabar veikia kar-

Porkkala bus perduota Suomijai 
su tam tikromis ceremonijomis
Helsinkis. — Šį trečiadie- čiausios tarybos pirminįn- 

nį į Suomiją atvyksta gru- kas Volkovas, 
pė svarbių tarybinių parei
gūnių, kurie dalyvaus Por
kkalos bazės perdavimo 
suomiams ceremonijose. 
Kaip yra žinoma, Sovietai 
sutiko grąžinti suomiatns 
Porkkalos uostą, kuris ne
toli Helsinkio, ilgas laikas 
prieš numatytą' sutartyje 
datą.

♦Tarp kitų tarybinių pa
reigūnų, kurie atvyksta į 
Helsinki, randasi vice- 
premjeras Pervuchinas, už
sienio reikalų vice-minis- 
tras A. Gromyko ir Aukš-

Ceremonijos įvyks ket- . 
virtadienį. Tą dieną pasku
tinis tarybinis traukinys 
su kareiviais ir -medžiaga 
apleis Porkkalą ir trauks 
į Rytus. Tą dieną suomių 
laivyno ir civiliniai parei
gūnai oficiališkai perims 
uostą ir bazę. Neoficiališ- 
kai suomiai jau kelintą sa
vaitę šeimininkauja Por- 
kkaloje, padėdami Sovie
tams su evakuacija. Su pas
kutiniu traukinių išvyks 
ligšiolinis Porkkalos ko- 
mandantas gen. Kabanovas.

Kinai ir burmiečiai bandys 
nustatyti tikslias sienas
Rangoonas. — Kinijos 

premjeras Čou En-lajus ir 
Burmos premjeras N Nu 
susitiks pasienyje, kur jie 
diskusuos tikslų abiejų ša
lių rubežių nustatymą. 
Kaip yra žinoma, kinai ir 
burmiečiai jau kelinti me
tai kaip demarkiuoja sie
nas tankiose džiunglėse ir 
kalnuose, bet apie 900 my
lių ilgo siena nėra galuti
nai nustatyta.

Sienos nustatymą sun
kina faktas, kad kai kurias 
Burmos sritis dar vis tebe
laiko savo rankose čiangi- 
niai kareiviai, kurie buvo 
ištrenkti kinų liaudiečių 
apie 8-9 metai atgal ir įsi
tvirtino Burmoje, ignoruo
dami Burmos valdžią, o 
kartais prieš ją kovodami.

Pakistanas siuntė atstovą 
pasitart su čekoslovakais
Praga. — Čia atvyko ko

mercijos atstovas iš Pakiša 
tano, kurį Karačio valdžia 
įgalįavo tartis su Čekoslo
vakija dėl prekybos sudary
mo. Pranešama, kad čekai 
pasiūlė pakistaniečiams 
daug ekonominės pagalbos 
mašinų ir technikos pavida
le.

Pakistano atstovas G. A. 
Agmad praleido Prahoje 
savaitę, tardamasis su į- 
vairias čekoslovakų parei
gūnais. Kol kas Čekoslova
kija ir Pakistanas beveik 
neturi prekybinių santy
kių, nors bent kiek pre-

tu su komunistais, nors 
skelbia, “kad jos neleis ko-, 
munistams paimti viršų.”

Liaudiškasis frontas sto
ja už tam tikras socialines 
reformas, už amnestiją po
litiniams kaliniams ir už 
labiau neutralistinę užsie
nio politiką.

kad Pakistano pastangos 
užmegsti prekybinius san
tykius su Čekoslovakija 
kaip ir atitolina Pakistaną 
nuo griežto anti-komunis- 
tinio fronto, prie kurio Pa
kistanas dabar priklauso.)

ORAS NEW YORKE 
Dalinai apsiniaukę, šaltoka.

i
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Po to, kai Bulganinas ir 
Chruščiovas baigė savo vieš
nagę Indijoje, Indijo respu
blikos ministras pirminin
kas Nehru ir Tarybų‘Sąjun
gos ministrų tarybos pirmi
ninkas Bulganinas padarė 
bendrą pareiškimą ir jį 
skelbė pasauliui. Tasai 
reiškimas labai svarbus 
k limentas, todėl mes
duodame, jį. skaitytojams, 
kad jie su juo susipažintų. 
Vertimas- i lietuvių- 
yra padarytas 
kur žmonių 
fonetiškai;
jie rašo taip, 
ria—Neru.— Laisvės

tiniai santykiai turi būti grin
džiami Penkiais Principais, ir 
kad reikia padaryti viską, kas 
Įmanoma, tarptautiniam Įtem
pimui sušvelninti ir taikos bei 
šalių bendradarbiavimo stipri
nimui remti.

pa- 
pa- 
do-
pa-

Motiejus Šumauskas — naujas
Lietuvos premjeras

TARYBŲ LIETUVOS vyriausybčje įvyko pakaitų: 
Motiejus šumauskas tapo paskirtas Lietuvos premjeru 
vieton pasitraukusio Mečio Gedvilo.

Kodėl M. Gedvilas pasitraukė iš premjero vietos, ži
bus 

kitos 
kad

kalbą 
Lietuvoje, 

pavardes rašo 
todėl ir Nehru 

kaip i ssi fa
red.

nios nepasako: gal dėl sveikatos susilpnėjimo, gal 
paskirtas kitoms pareigoms eiti, gal dėl kurios 
priežasties — mes nežinome. Užtenka pasakyti, 
Gedvilas premjero vietoje buvo virš dešimt metų.

Bendrai, Tarybų Lietuvos vyriausybėje ir 
Komunistų partijos vadovybėje per pastaruosius dešimt 
metų nebuvo įvykę jokių stambesnių atmainų. Vyriausie
ji pareigūnai ištikimai savo pareigas ėjo per visą pokario 
laikotarpi.

Šio mėnesio viduryje Vilniuje įvyko Lietuvos Komu
nistų partijos suvažiavimas, kuriame buvo plačiai ap
žvelgtas visas respublikos gyvenimas, buvo išanalizuota 
visa padėtis, taipgi buvo išnagrinėti įvairių žymių žmo
nių, stovinčių valstybės priešakyje, darbai; buvo išrink
tas ir naujas Partijos Centro Komitetas. Apie tą suva
žiavimą mes dar negavome jokių žinių, bet jis, matyt, 
buvo labai svarbus ir jame, atrodo, buvo pasiūlyta pada
ryti kai kurių pamainų pačioje vyriausybėje ir gal būt 
Partijos vadovybėje.

Žinią apie M. Gedvilo pasitraukimą ir M. Šumausko 
stojimą premjero vieton paskelbė Britanijos žinių agen
tūra Reuters. Ja platokai jau komentavo ir Amerikos 
komercinė spauda, taipgi radijas.

i Tarybų Sąjungos Vyriausy- 
i bes pakviestas, Indijos Minis- 
j tras Pirmininkas 1955 metų 
I birželio mėnesį aplankė Tary- 
! bų Sąjungą. TSR Sąjungoje

Lietuvos 'jis buvo šiltai priimtas, ir tas 
('vizitas sustiprino abiejų šalių 
tautų draugystę bei savitarpio 
supratimą. To vizito pabai- 

i goję' 1955 metų birželio 22 d. 
buvo paskelbtas TSRS Minis
trų Pirmininko ir Indijos Mi
nistrų Pirmininko Bendras

■ Pareiškimas.
Indijos Vyriausybės pa- 

j kviesti, TSRS Ministrų Tary
bos Pirmininkas N. A. Bulga- 

1 urnas ir TSRS Aukščiausiosios 
J Tarybos Prezidiumo Narys N. 
Į S. Chruščiovas, kitų oficialių
jų Tarybų Sąjungos atstovų 
lydimi, 1955 motų lapkričio- 
gruodžio mėnesiais aplankė

■ Indiją, šios šalies gyventojai 
i visur entuziastiškai juos .suti
ko. Jų vizitas sustiprino drauJj 
gystės ryšius, siejančius abi Į 
šalis ir jų tautas. N. A. Bul- j 
ganinas ii* N. S. Chruščiovas 
aplankė įvairias žemės ūkio,

' pramonės ir į^droelektrikos 
(statybas, o taip pat žemes 
i ūkio rekonstruavimo rajonus, 
valstybines firmas ir kitus In
dijos ekonominio vystymosi 
centrus.

j TSRS Ministrų Tarybos Pir-j 
mininko N. A. Bulganino bei’ 
TSRS Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo Nario N. S. Chruš
čiovo lankymasis Indijoje ir 
Indijos Ministro Pirmininko 
Džavacharlalo Neru lanky
masis Tarybų Sąjungoje su
teikė jiems galimybę asmeniš
kai susipažinti su šių šalių 
tautoniis ir jų gyvenimo bū
du, su kiekvienos šalies pro
blemomis, pasiekimais bei sie
kimais ir leido pasiekti jų bei 
jų šalių tautų savitarpio- su
pratimą, pagrįstą savitarpio 
pagarba, gera valia ir toleran
cija.

1955 metų birželio 22 d. 
paskelbtame aukščiau minėta
me Bendrajame Pareiškime 
buvo išreikšta jų tvirta ištiki
mybė Penkiems Principams, 
kurie taip pat žinomi “Panča 
šilą” pavadinimu.

šiuose Principuose, paskelb
ia, kad šalys, kurios skiriasi 
viena nuo kitos savo politinė
mis, socialinėmis ir ekonomi
nėmis sistemomis, gali ir turi 
bendradarbiauti tarpusavyje 
abipusiško ^gerbimo, nesikiši
mo į vidaus reikalus /pagrin
du ir vadovautis aktyvaus ir 

į taikaus sambūvio politika, iš
vien siekdamos taikos ir žmo
gaus gyvenimo sąlygų gerini; 
mo idealų.

Nuo to laiko, kai buvo pa
skelbti šie Penki Principai, 
prie jų prisidėjo arba išrėks, 
kė savo sutikimą su jais eilė 
salių, šalys, kurios buvo at
stovaujamos Bandungo konto, 
rencijoje, vieningai priėmė 
Deklaraciją, kuri patvirtino 
tuos Principus, dabar plačiai 
pripažintus tvirtu šalių ben-> 
dradarbiavimo pagrindu. - 

N. A. Bulganino ir N. S. 
Chruščiovo dabartinio vizito į I 
Indiją metui jie ir Indijos Mi
nistras Pirmininkas Džava
charlalas Neru laisvai ir atvi
rai pasikeitė nuomonėmis tavp- 

i tautinės padėties klausimais, 
i šio pasikeitimo nuomonėmis 

. išdavoje pasitvirtino jų tvir-(
2 pusi. Laisvė (Liberty). Antrad., Sausio (Jan.) 24, 1956 tas Įsitikinimas, kad tarptain

Motiejus Šumauskas?
Jis dar jaunas vyras, žengiantis, atrodo, penktąją me-

tų dešimtį.
Bet darbu Motiejus šumauskas jau seniai pasižymėjo 

— šauniu darbu. Tai ilgametis veikėjas Lietuvos darbi
ninkų judėjime. Fašizmo valdymo metais, M. šumauskas 
buvo kalėjime. Kai Lietuva buvo išlaisvinta, kai fašizmas 
žlugo, kai politiniai * kaliniai susilaukė laisvės, M. šu
mauskas tuojau stojo darban.

Karo metu M. šumauskas dalyvavo partizaniniame 
judėjime, ginklu kovojo prieš hitlerinius okupantus. O 

* Lietuva buvo išlaisvinta, kai hitlerininkai buvo iš jos 
žemės išmušti, Motiejus Šumauskas stojo darban Lietu
vai atstatyti, karo žaizdoms užgydyti.

Per kai kurį laiką M. šumauskas, rodosi, buvo Valsty- 
- binėje planavimo komisijoje, iš kurios išplaukė nurody

mai,. ką, kur statyti, kokius fabrikus kur steigti ir t. t. 
Vėliausiuoju laiku M. šumauskas buvo premjeroj. 
Gedvilo pavaduotojas, vice-premjeras.

Praėjusiais metais, minint Didžiosios Spalio Revoliuci
jos 38 metų sukaktį, Vilniuje M. šumauskas padarė pra
nešimą apie padėtį Lietuvoje.

Kuriems jį teko pažinti asmeniškai, sako, jog Motie
jus Šuijfauskas yra nepaprastos energijos, sumanumo, 
didžių sugabumų vyras. Tokių šiandien Lietuva ir nori, 
tokie vyrai jai labai reikalingi.

’ PRIE TOS ŽINIOS, bylojančios apie M. šumausko 
paskyrimą Lietuvos ministrų tarybos pirmininku, New 
York Timeso bendradarbis Harry Schwartz pridėjo il
gus komentarus.

Mr. Schwartz sako, kad Lietuvoje dar vis jaučiama 
daug sunkumų, kad žemės ūkis dar vis atsilikęs, kad 
yra valstiečių, kurie dar vis neįsigyvenę kolektyviniame 
gyvenime. -

Kad Tarybų Lietuvoje yra sunkumų ir trūkumų, nie
kas'neginčys. Tik mums, rodosi, Schwartzas nemato jų 
t$n,,kur jie ištikrųjų yra.

Sunkumus Lietuvoje sudaro tas faktas, kad šalies e- 
Ikofiomija labai sparčiai kyla, auga. Atsiminkime, kad 
Lietuva, buržuazijai valdant, buvo žemdirbystės šalis. 
Fabrikų buvo tik “liekarstvai.” Darbininkų skaičius 
buvo mažytis.

Kas kita šiandien.
Šiandien Lietuvos pramonė jau tiek išsiplėtojo, kad 

tos šalies ekonomiją jau sudaro 50-50, t. y., Lietuva tėra 
pusiau agrarinė šalis, pusiau pramoninė. Neužilgo pra- 
nionė Lietuvoje ims viršų.

Tasai spartus augimas, šalies susipramoninimas suda- 
v ir tam tikrų sunkdmų. Čia ir ten jaučiama, darbininkų 

stoka, čia ir ten jaučiama trūkumai žemės ūkyje.
• Būdamas Amerikoje, Lietuvos Mokslų Akademijos 
prezidentas Juozas Matulis kai kuriems sakė taip: Bū
tų gerai, jei Lietuva turėtų du milijonu žmonių daugiau, 
negu jų turi, nes šalis labai kyla aukštyn, Darbų daug, 
darbo rankų, o ypatingai lavintų rankų, dar vis stoka.

Netenka nė sakyti, kad tuos visus trūkumus Lietuvos 
liaudis nugalės ir ji be paliovos žygiuos vis pirmyn.

Vyriausybių Vaclovų 1955 
metų liepos mėnesio Ženevos 
pasitarimas atvedė į tai, kad 
Didžiosios Valstybės, kurios, 
buvo jame atstovaujama, pri
pažino, jog karas, kuris dėl 
atominio ir vandenilinio gin
klo vystymosi gali atnešti 
žmonijai tiktai nelaimę, yra 
beprasmiškas. šį pagrindinį 
pi’ipažiniihą — atmesti karą 
kaip tarptautinių ginčų spren
dimo metodą —'pasaulio tau
tos sutiko giliai pritardamos, 
ir jis žymiai sušvelnino įtem
pimą. Nors pagrindinės Eu
ropos ir Azijos problemos dar 
laukia savo išsprendimo, na
tūrali karo kaip ginčijamų 
klausimų sprendimo metodo 
atmetimo išdava buvo pažiūJ 
ros į jas pasikeitimas ir sie
kimas išspręsti jas derybų ke
liu. Buvo užmegzti diploma
tiniai santykiai tarp Tarybą 
Sąjungos ir Vokietijos Fede
ralinės Respublikos. Pradė
tos ir tebevyksta Jungtinių 
Amerikos Valstybių ir Kinijos 
Liaudies Respublikos derybos 
ambasadorių lygių, šių metų 
rugpjūčio’ mėnesį sėkmingai 
baigė savo darbą atominės 
energijos naudojimui taikiais 
tikslais skirta konferencija, o 
Generalinė Asamblėja priėmė 
rezoliuciją dėl Tarptautinės 
agentūros atominei energijai 
įsteigimo.

Siekdamas toliau reguliuo
ti ginčijamus klausimus dery
bų keliu, šių metų liepos mė
nesį, Ženevoje įvykęs Keturių 
valstybių Vyriausybių Vadovų 
pasitarimas nurodė; kad rei
kia sušaukti atitinkamų šalių 
Užsienio reikalų ministrų 
sitarimą. Toks Užsienio 
kalų ministrų pasitarimas 

įvyko ž'e novoje. 
. s v ars-'

kusią konferleinciją Indokini- 
jos klausimu. ,Toji konferen
cija padarė galą griaunama
jam karui Indokinijoje ir nu
brėžė tvarką Indokinijos vals
tybių problemoms sureguliuo
ti.

Jie apgailestaudami pažymi, 
kad Ženevos susitarimų dėl 
Vietnamo vykdymui daroma 
kliūčių ir kad taip pat esama 
sunkumų vykdant susitarimus 
dėl Laoso. Tų susitarimų pa
žeidimas sukels nepaprastai 
sunkius padarinius tiek Indo
kinijai, tiek ir visam pašau-* 
liui. Todėl abiejų šalių Vals
tybių veikėjai nori kreiptis į 
visus susitarimų dalyvius ir 
suinteresuotąsias puses, ragin
dami pašalinti kliūtis, kurios 
šiuo metu trukdo tikrai įgy
vendinti Ženevos susitarimus, 
ir pilnutinai bendradarbiauti 
vykdant tų susitarimų raidę ir 
dvasią.

Jie giliai įsitikinę, kad na
rystės Suvienytųjų Nacijų Or
ganizacijos klausimu turi būti 
taikomas. universalumo princi
pas. Kol nebus laikomasi šio 
principo, Suvienytųjų Nacijų 
Orgapizacija neatstovaus viso 
pasaulio šalims. Todėl jie 
sveikina Suvienytųjų Nacijų 
Organizacijos Gene rali n ė s 
A s a m b lėjos rekomendaciją 
vienu metu priimti į SNO 18 
šalių ir nuoširdžiai tikisi, kad 
ši rekomendacija Saugumo 
'karybos netrukus bus priimta 
ir įgyvendinta.

Taikai nustatyti visame pa- pat ir todėl, kad jis tarnauja 
šaulyje ir sukeliančioms nio
kojamus naujo pasaulinio ka-* 
ro sugriovimus sąlygoms lik
viduoti nėra kitokio būdo, iš
skyrus nusiginklavimą. Esamo 
apsiginklavimo lygio didini
mas arba net jo išsaugojimas 
yra nuolatinė . karo grėsmė, 
baimės šaltinis ir naujausių 
masinio naikinimo ginklų ti
pų gamybos 
priežastis.
Įdavimo būtinumas didėja tie- 
sjogine proporcija su vis di
dėjančio griaunamojo poten
cialo ginklų išradimu ir kau
pimu. Plačiai paplitęs troški
mas, kad karas būtų visiškai 
pašalintas, 
būtų imtasi
struktyvių ir greitų žygių mi
si g i n k 1 a v i m o k r y p ti m i. 
klausimu jau buvo pasiektas 
didelis santarvės laipsnis, ir 
aišku, nėra pagrindo, kad li
kusios kliūtys nebūtų greit 
įveiktos, jeigu siekiama nu
statyti'ilgalaikę taiką. Abie
jų šalių Valstybių veikėjai 
ypatingąi nori dar kartą iš
reikšti savo tvirtą įsitikinimą, 
kad turi būti besąlygiškai už
drausta gaminti, naudoti ir 
bandyti branduolinį iv termo
branduolinį ginklą,
būtinai turi būti žymiai su
mažintas įprastinio tipo apsi
ginklavimas ir turi būti įvesta 
efektyvi tarptautinė kontrolė, 
kad galima būtų užtikrinti 
griežtą tokio uždraudimo ir 
nusiginklavimo vykdymą. Tol, 
kol to nebus pasiekta, visą pa*

i šaulį aptemdys ir slėgs karo 
baimė, ir tautos abejos, ar 
nuoširdžiai siekiama taikos.

TSRS Valstybės veikėjai ir 
Indijos Ministras Pirmininkas 
sutiko, kad karinių sąjungų 
arba regionalinių karinių blo
kų sudarymas nėra priemonė 
taikai ir saugumui užtikrinti. 
Tokios sąjungos išplėtė “šal
tojo karo ” ribas ir atnešė 
nestabilumo elementą į ati
tinkamus rajonus, ‘ padidino 
baimę bei įtempimą ir suda
rė papildomas kliūtis, kurios 
trukdo atitinkamoms šalims 
taikiai vystytis. Taiką ir ti
krąjį tautų saugumą gali už
tikrinti tiktai kolektyvios vals
tybių pastangos.

Vienas efektyviausių būdų 
baimei ir tarptautinių santy
kių įtempimui mažinti yra 
barjerų pašalinimas savitarpio 
bendradarbiavimo ir savitar
pio supratimo srityje. Tam 
tikslui pasiekti reikia skatin
ti šalių kultūrinius ir ekono
minius ryšius. Abiejų šalių

būdų

Tary-
Aukš-

Valstybių vedkėjai patenkinti 
pažymėjo vis didėjančias ga
limybes abiejų šalių tautoms 
geriau pažinti vienos kitas, 
reguliariai pasikeičiant moks
lininkų, techninių specialistų, 
ekonomistų, parlamentų na
rių, rašytojų ir kitų abiejų ša
lių kultūros veikėjų vizitais. 
Jie tikisi, kad. bus nenukryps
tamai plečiamos tokios gali
mybės palaikyti savitarpio 
kontaktus tokiu pagrindu, ku
ris prisideda prie abiejų ša
lių skirtingų gyvenimo 
supratimo ir gerbimo.

Todėl TSRS Ministrų 
bos Pirmininkas, TSRS
čiausiosios Tarybos Prezidiu
mo Narys ir Indijos Ministras 
Pirmininkas sveikina dviejų 
šalių bendradarbiavimo vys
tymą statant Indijoje Bhila- 
jaus metalurgijos gamyklą ir 
Įgyvendinant kitus projektus, 
dėl kurių jau vyksta derybos. 
Antrasis Indijos penkmečio 
planas, kuris skiria pagrindi
nį dėmesį sunkiosios pramo
nės vystymui, gali suteikti to
lesnes galimybes tokiam bein' 
dradarbiavimui. Jie laiko pa
geidautinu, kad, užbaigus rei
kalingą parengiamąjį darbą, 
abiejų šalių kompetentingi at
stovai susitiktų tolesnėms sa- 
vitarpiškai naudingoms eko
nominio bei techninio bendra
darbiavimo formoms apsvars
tyti ir susitarti konkrečiais 
klausimais, kur tai bus pri
pažinta reikalingu.

N. A. Bulganino ir N. S. 
Chruščiovo lankymasis Indi
joje yra nepaprastai svarbus 
įvykis ne tik todėl, kad jis 
suartino abi šalis, bet taip

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
PARODA APIE KLAIPĖDA

KLAIPĖDA.— Kraštotyros 
muziejuje atidaryta paroda te
ma — “Klaipėda pokariniu lai
kotarpiu”. Joje pasakojama 
apie respublikos uostamiesčio 
suklestėjimą tarybinės san
tvarkos metais.

Pirmoje salėje išstatyta sten
dai,. kuriuose vaizduojamas 
Klaipėdos išvadavimas iš hit
lerinės okupacijos.

Daug įdomios medžiagos pa
rodoje talpinama apie miesto 
pramonės atkūrimą, jos darbą 
ir laimėjimus pokario laikotar
piu. Į rikiuotę stojb visa eile 
naujų įmonių. “Gulbės” fabri
ko galingumas padidėjo net 30 
kartų.

Paroda taip pat pasakoja a- 
pie kultūrinį uostamiesčio su
klestėjimą, naujas mokslo įs
taigas, bibliotekas, kinoteatrus, 
saviveiklininkų 
pasiekimus.

Labai įdomi 
binato vitrina,
nuojami gintaro 
dailioji tekstilė ir kt.

Parodą masiškai lanko uos
tamiesčio gyventojai.

Z?. Savicku;

ir sportininkų

“Dailės” kom- 
kurioje ekspo- 

išdirthniai,

pa- 
rei-
ne-

samiai j . - _ __
neužtikrino ’susitarimo , 
tytais klausimais, ’ ir, tj 
<iu, ’kol kas nepasiteisino tos 
didelės viltiysĮ kurios atsirado 
keturių valstybių Vyriausybių 
Vadovų Pasitarimo dėka. Ta
čiau 
kiau

pasitarimas įgalino aiš-* 
suprasti pasauliui iškilv- 
problemas, ir neginčija- 
faktas yra tai, kad visos 
problemos gali būti iš

mas 
šios 
spręstos tik taikiais metodais 
ir taikių derybų būdu, jeigu 
karas turi būti atmestas, kaip 
tai turi būti pagal bendrąjį 
pripažinimą. Todėl nusivyli
mas Užsienio reikalų minis
trų Ženevos pasitarimo rezul
tatais gali būti tiktai laikino 
pobūdžio, ir reikia toliau dė
ti visas pastangas tarptauti
niam įtempimui mažinti, lai
kant derybas vieninteliai gin
čijamų klausimų s pre n d i m o 
nĮĮetodu. Abiejų šalių valsty
bių veikėjai išreiškia viltį, kad 
ambasadorių lygiu vykstan
čios Jungtinių Amerikos Vals
tybių ir Kinijos Liaudies Res
publikos derybos leis ne tik 
išspręsti jų svarstomas proble
mas, betl taip pat užtikrins 
platesnį savitarpio supratimą, 
surengiant aukštesnio lygio 
pasitarimus. Jiei yra įsitikinę, 
kad tvirta taika Azijoje neį
manoma, nesuteikus Kinijos 
Liąudies Respublikai jos teisė
tos vietos Suvienytųjų Nacijų 
Organizacijoje. Jie labai ap
gailestauja, kad delsiama pri
pažinti 'šį neginčijamą faktą, 
nuoširdžiai tikisi, kad kitos 
Tolimųjų Rytų ir Azijos pro
blemos bus nedelsiant išspręs
tos susitarimų keliu, būtent: 
Kinijos Liaudies Respublikos 
pagrįstos teisės į pakrantės 
salas ir Taivanio salą turi bū
ti patenkintos, ir Korėjos klau
simas turi būti išspręstas ko
rėjiečių tautos nacionalinių 
teisių pripažinimo pagrindu ir 
sutinkamai su| taikos Tolimuo
siuose Rytuose interesais.

TSRS valstybės veikėjai ir 
Indijos Ministras Pirmininkas 
sveikino . poniai ~. ž ene vq j e įvy-’.

visuotinei taikai. TSRS Mi
nistrų Tarybos Pirmininkas N. 
A. Bulganinas, TSRS Aukš- 

j čiausiosios Tarybos Prezidiu
mo Narys N. S. Chruščiovas ir 
Indijos Ministras Pirmininkas 
Džavacharlalas Nerų vėl 
reiškia apie savo tikėjimą 
citinii ir tvirtą nutarimą 
skirti savo energiją taikai

pa-
H u- 
pa- 
sti-

lenktyniavimo printi ne tik savo .šalių tau- 
Įsa kinus nusigin- tų, bot ir viso pasaulio nau-

reikalauja, kad 
teigiamų, kon-

Šiuo

Greta to,

dai.
TSRS Ministrų
Tarybos Pirmininkas

N. A. fauLGANINAS
Indijos Ministras
Pirmininkas

DŽAVAHARLALAS NERU
Niudelis
1955 m. gruodžio 13 d.

Aptarimai ir parodėlė
KAUNAS. — Lietuvos TSR 

Valstybinėje respublikinėje bi
bliotekoje Kaune įvyko akai-' 
tytojų konferencija, skirta 
pažangiojo Amerikos lietuvių 
rašytojo Rojaus< Mižaros ro
manams — “Povilas Jurka,” 
“Mortos Vilkienės divorsas” x 
ir “Kelias į laimę”—aptari

Pranešimą padarė A. Vai- 
vutskas. Įdomiai apie R. Mi
zaros knygų, turinį pasisakė 
rašytojas K. Vairas-Račkaus- 
kast R. Mizaros romanų re
daktorė P. Petrauskaitė, Dar
bo rezervų mechanizacijos 
mokykloj mokinys J. Raude- w 
liūnas, poetas E. Selelionis, 
Politechnikos instituto III kur
so studentas Snarskis, biblio
tekos darbuotojas V. Lapu
kas.

Respublikinė biblioteka su
organizavo ir parodėlę, kurio- > 
je buvo eksponuojami R. Mi
zaros kūriniai, išleisti JAV ir 
Tarybų Lietuvoje, be to, 
straipsniai ir atsiliepimai apie 
R. Mizaros kūrybą. “L. M.”

f

Pasaulio banko projektai
Per 10 metų Pas.aulio Banko i čių buvo pastatyti su Banko 

operacijos padėjo pakeisti di- j pagalba. Tasmanijoje 13,000 
dėlę pasaulio paviršiaus dalį. 
Per šį periodą iš 58 šiam banJ 
kui priklausančių valstybių 
32 gaVo sumas nuo vieno su 
puse milijono iki daugiau kai 
250 milijonų dolerių. Fondai 
yra naudojami tokiems pro
jektams, kaip pylimams, miš-- 
kams, keliams, geležinke
liams, irigacijai ir didele dali
mi industriniaim vystymui, nės 
Daugelis iš šių projektų pakei-1 Francūzijai, Olandijai, Danij 
tė ar perdirbo geografiją. Į jai ir Vokietijai.

Vienas pavyzdys 
yra vandens srovių 
telkimas Reissecke 
zecke Austrijos kalnuose, 
kiti projektai gerina ir mo
dernizuoja Belgijos vandens 
kelius ir Antwerpeno uostą.

Indija, kuriai buvo duotos 
7 paskolos iš 126 milijonų 

dolerių sumoje, charakteri
zuoja Azijos progresą irgi 
Pasaulio Banko pagalba. P 
sisekes Indijos projektas bu^ 
vo vykdomas pirkimu sunkių
jų traktorių išnaikinti Kans 
•žoles, ši piktžolė užkrečia 
milijonus akrų Centrinėje Įn-» 
d i joj e.

Pasaulio Bankas yra vaikas 
Brotton Woods konferencijos 
1914 m. Jis buvo pastatytas 
ant kojų 44 tautų su tarptauį- 
tinių pinigų fondu. Jo būstas 
yra Washington, D. C.

Banko kapitalas sudaromas 
iŠ fondų, duodunjų narių tau
tų proporcingai su jų galimy
bėmis. Nustatytas kapitalas • 
dabar siekia 9 bilijonus, ir 
20% yra paskirti paskolom?}

tė ar perdirbo geografiją.
Centrinėje ir Pietų Ameri

koje 11 kraštų gavo paskolas 
iš Banko, El Salvador, Cen
trinės Amerikos mažiausias, 
bet daugiausia apgyventas, 
kraštas yra tipiškas pavyzdys 
darbo, kurį šie visi kraštai da
ro. Ten nauja 150 mylių au
tostrada, prie Pacifiko kran
tų, atidaryk derlingą vietą ap
gyvendinimui, kurio pasėka 
bus žemės ūkio produkcijos 
pakilimas. X.

7 kraštai ir teritorijoj Afri
koje daro biznį su Pasaulio 
Banku. Belgų Kongas pasta
lė uostus, vandenkelius ir ge
ležinkelius Banko finansuotus. 
Belgų Kongas šiandien duoda 
gyvybinius žemės turtus, 70% 
viso pasaulio kobalto, 70% iš' 
savo industrinių deimantų ir 
apie pusę savo uranijos.

Australija dar vis priklau
santi 
vulių 
metu 
nūs 
nės, fabrikai, ir vienas iš pa 
šaulio didžiausių plieno po

nuo žemės ūkių ir gy- 
auginimo, paskutiniu 

koncentruojasi pramos 
vystymesi. Jėgų Įmo-

pelkyno yra valoma, 
bus naudojama maž- 

100 naujų farmų ir ran-

akrų 
žemė 
daug 
čų.

Europa buvo pirmoji, kuri 
pasinaudojo Banko .paskolo
mis kraštams, kurių ekonomi
nė padėtis buvo dėl karo sui
rusi. Beveik 500 milijonų do
lerių buvo paskolinta pokari

ne konstrukcijos tikslui

Europoje 
jėgų su- 
ir Kieu- 
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t Dėl knygos “Pasakojimai iš istorijos”

Jau virš pusė metų pra
bėgo, kai išėjo knyga “Pa
sakojimai , iš Istorijos,“ 
47LD 61-sis leidinys. Buvo 
jau nemažai ir atsiliepimų, 

u Manau, kad bus vietoje sis
tas pasakyti apie jos atsi
radimą.

Kaip Gimė Knyga
Paprastai knygos gimsta 

pagal iš »kalno sudarytą 
planą. Autorius pasirenka 
temą, sudaro jos metmenis, 
“ataudžia,” dažnai su ki
tais dar paskaito, pataiso 
ir tada knyga pamato pa
saulį. Bet mano knyga gi
mė priešingai, be jokio pla
no, netikėtai, kaip savo lai
ku rašytojo D. Furmanovo 
veikalas “Gaisras.”

nariai jau turi 
knygas, 

kuomažiausiai būtų 
r in ki

D. M. šolomskas 
rijos straipsnius. Darbą 
atliekant, greta savo kas
dieninio darbo, skubinau ir 
rūpinausi, kad kuomažiau
siai būtu- tokio turinio, ko
kio LLD
pirmiau išleistas 
kad 
pasikartojimų. Juk 
nys skiriamas Draugijos 
nariams.

Atrinktus straipsnius 
suskirsčiau į keturias dalis: 
Apie Lietuvos praeitį; A- 
merikos istoriją; apie bend
rus didesnius pasaulinius; 
įvykius ir iš Antrojo pa
saulinio karo. Norėjau api
būdinti Pirmąjį pasaulinį 
karą, bet jau knygos rė
mai neleido. Tokį milžiniš
kos reikšmės klausimą,

1951 metų pabaigoje aš j kaip Rusijos liaudies reVo- 
perėjau dirbti į spaustuvę j hucija. pabaigoje 1917 me- 
už dienraščio ir kitų leidi- j tų, kaip kelių metų karas 
wių išsiuntinėtoją. ‘ ’
žodžiais, iš “baltakalnierių” • 
ėiŲų į proletarų eiles, kur 
pir redakcinio ir organi
zacini darbo buvau per 
20 met\i. Kasdien dirbant 

 

“šapoje,\ suprantama, kad 

 

pegalėjau~sekti Hienų *įvy- 
Kius ir tais klausimais pa
sisakyti. Kadangi dirbda
mas redakcijoje dažnai pa
rašydavau straipsnių iš is
torijos, tai to laiko “Lais
vės” Įvairumų skyriais ve
lias, senas mano bičiulis, 

''te dažniau parašyti iš 
is^rijos, kad paįvairinti 
“Laisvę.” Taip ir atsirado 
straipsniai po bendra 
rašte “Iš Istorijos.”

Rašiau pasirenkant 
mas, paprasta, mano 
giama kalba, kad kiekvie
nas mane suprastų. Dau
giausiai buvo iš 
politinių įvykių, apie ka- j likta, ant kiek 
rus, kurie yra niekas 
tas, kaip tik tąsa politikos' nojimas. 
kitokiomis 

k Bet buvo rastų ir apie įvai- 
rias šalis, miestus, jūras ir 
kalnus. Nesakysiu, kad kas 
tik buvo parašyta, tai ‘Auk
sas,“ be jokių klaidų. Bu
vo svarbesnių ir silpnesnių 
straipsnių. Vieni man ge
riau pavyko parašyti, kiti 
r tsčiau. Rašiau tik nuo 

. ,.uno kasdieninio darbo at
liekamu laiku, be jokio at
lyginimo ir raštams pirk
damas iš savo algos me
džiagą. Raštai buvo paga
minti skubiai, kaip pir
miau man tekdavo dirbti

j “Laisvės” redakcijoje, ir
kaip dabar ten tenka dirbti 
kitiems. Mano tikslas 
vo — paįvairinti dienraštį, 

suteikti jo skaitytojams in- 
. formacijų tokiomis temo

mis, kurios man buvo įdo
mios. , Pasirodė spaudoje 
draugų 
meniškai 
laiškų teigiamo

Kitais i prieš savus ir interventus, 
“ ! kaip naujo gyvenimo atsie- 

kimai------ praleidau ne to
dėl, kad nebuvo mano raš
tų, bet todėl, kad tais klau
simais turime išsamių kny
gų.. JA. paruoštų raštų Ant
roji Dalis buvo sunkiausia, 
nes dar neturime Lietuvos 
marksistinės istorijos.

Kadangi reikėjo paruoš
ti knygą iš per kelis metus 
tilpusių atskirų strainsnių, 
tai suprantama, kad tūlus 
yeikejo pusėtinai apkarpyti 
ir nuo to tūlos temos nu- ja 
kentėjo. ’-----—- — ~
gavimą ir spaudai paruoši
mą atliko minimas Įvairu
mų skyriaus vedėjas, pave
dant Draugijos centrui.

Taip knyga “Pasakojimai 
iš Istorijos” gimė. Nesaky
siu, kad viskas atlikta ge- 

žmonijos • riausiai, bet taip gerai at- 
man leido 

ki-' darbo sąlygos ir mano ži- 
( . Manau, kad kas

priemonėmis, i atitinkamai naudosis ja, tai .Knygoje yra:
... v . . . i

buvo išrokavimas man lies
ti ir tuos klausimus? Ką 
aš galėjau naujo pridėti, 
kas ten pasakyta? Nieko!

Kaip Negalima Cituoti
Kada darai iš kito as

mens rašto citatas (ištrau
kas), jas reikia paduoti to
kias, kokios jos yra. Bet 
štai “Laisvėje” iš sausio 12 
d. š. m. Skaitytojų Balsuo
se telpa “Pastabos ir klau
simai” su parašu D. J.

“Kritikas” įsivaizdavo, 
kad būk knygoje tvirtina
ma, jog Jadvyga patapo 
Lenkijos karaliene būdama 
tik 7 metų. Nors knygoje 
(83 p.) yra aiškus sakinys, 
kad Jadvyga septynių me
tų buvo, kada ją tėvai pa
žadėjo Austrijos kunigaik
ščiui Wilhelmui ir apves
dino 1378 metaiž.

Nejaugi D. J. mano, kad 
kada žemė nuo 1378 metų 
iki 1384 metu šešis kartus 
apkeliavo saulę, visi 
nes pasidarė šešis 
vyresni, o Jadvyga,
buvo 1378 metais, kada ją 
apvesdino su Wilbelmu sen- 
tyniu metų, taip ji buvo vis

I septynių metų ir 1382 me
tais, ir kada ja karūnavo]o 
į Lenkijos karalienės vie-

zmo- 
metus 

k? ip

ta 1384 metais!
Keista! Bet k°s blogiau

sia su D. J., kad jis “citno- 
” daugiau kata puslapi

ant-

te- 
mė-

ras nemažai pagalbos įvai
riomis temomois.

Dėl Kritikų
Į kritiką aš žiūriu, kaipo 

į pagelbininką prašalinti 
savo klaidas. Bet mano su
pratimu, “Pasakojimai jš 
Istorijos” dar laukia tokio 
žodžio. Buvo atsiliepimų, 
bet galima juos pavadinti 
— pageidavimais. Vienas 
draugas rašė, kad bloga 
mano tendencija, kad daug 
rašau apie karus, kad yra 
istorijai kitų temų. Kaip 
žinia, spaudoje šį-tą esu 
pasisakęs ir kitomis temo
mis, bet aš manau, kad vie
nas žmogus negali būti pa
kankamai pasirengęs aiš
kinti muzikos, paišybos, te
atro, dainos, šeimos, religi
jos, unijų, industrijos ir 

atsiliepimų ir as- i daugelį kitų istorinių te- 
nemažai gavau ■ mų, ypatingai, kada jis ne- 

» turinio, i stovi vien istorijos tyrinė- 
Tūli išreiškė pageidavim, | jime. Aš palieku kitas te- 
kad tie raštai išeitų kny- mas kitiems; aš kiek galiu, 

bandau kuogeriausiai susi
pažinti vienoje šakoje.

Buvo kritikuota, kad ne
pažymėjau negrų rolės lai
ke Piliečių Karo Ameriko
je. Tai tiesa, bet nevisai. 
Mano pažymėta, kad “neg
rai stojo į šiauriečių pusę 
ir greitai jų buvo 186,000 
armijoje ir karo laivyne” 
(48 p.). O ką reiškia eiti į 
armiją ir laivyną? Bet 
Draugijos nariai turi pa
kankamai informacijų neg
rų klausimu “Amerikos De
mokratijos Steigėjai” ir 
“Istorija Klasių Kovos A- 
merikoje” knygose. Drau
gijos nariai tas knygas tu
ri. Pastarojoje smulkme
niškai nušviečia ir unijų is
toriją mūsų šalyje. Ar

U-

goję, bet aš apie tai negal
iojau.

1955 metų pradžioje Li
teratūros Draugijos vado
vaujantieji draugai prane- 

man, kad yra nutarta 
parinkti mano raštus ir iš
leisti knygoje.' Pasiūlė at
rinkti geresnius raštus. Aš 
ir vėl išreiškiau savo nuo- 

. monę, kad gal būtų geriau, 
>*ką “geresnio išleisti.” 

tarimas yra tarimas.
Ėmiausi atrinkinėti 

resnius.” Raštų daug, 
rūpinausi, kad parinkti to
kius, kurie netaip greitai 
nusentų. Raštai apie atski
ras šalis, žinoma, už pen- 
kerių ar dešimties metų 

jMau bus^pasenę. Pasirinkau 
■^surinkti iš visuomenės isto-

Bet

“ge-

Galutina sureda- rašto iš 83 Ir 84 _ pus’apių 
ir visur į citatas įkiša savo 

- sakinius uždarytus į skliau
telius. Jis tur būt mano, 

ikad uždarius i skliautelius 
1 galima kišti bile ka i kito 
rasta. Aš nenoriu laikraš
tyje užimti vietos padavi
mui citatų iš knvgos ir D. 
J. “pataisytų” citatų su jo 
įterptais žodžiais. Čia pa
duosiu vieną palyginimą: 

: “Lentai ba
jorai Košico suvažiavime 
pareikalavo iš Jadvygos,
kad ‘karalienė prijungtu
Lenkijai ir rusų žemes,’ su
prantama, kaino dalis ‘Di
džiosios Lietuvos’”.

Gi D. J. jau “cituoja” 
sekamai: “Lenkų bajorai 
Košico suvažiavime parei
kalavo iš Jadvygos (septy
nių metų mergaitės), kad 
‘karalienė’. . .” ir t. t. Čia 
“septynių metų mergaitės” , 
žodžiai yra D. J. įkišti į

pusi. Laisve (Liberty). Antrad., Sausio (Jan.) 24, 1956

taisymų” jis padarė apie 
dešimti.

Ir po visų tų “pataisytų 
citatų D. J. sušunka 
tokia painiava 
tai jau 
kas ten buvo.” 
painiavos nėra. Štai mano 
paragrafas iš 93 pusi., ku-' 
ris aiškiai pasako, kad 
Jadvyga buvo septynių me
tų 1378 metais, o ne tada, 
kada gerb. D. J. ^įsivaizdi
na: * /

“1384 metais spalio 15 
dieną, Krokavoje, Jadvyga 
tapo apkarūnavota Lenki
jos karaliene. Dar būdama 
7-ių metų amžiaus, Jadvy
ga buvo tėvų pažadėta Wil
helmui, Austrijos kuni
gaikščiui, ir formaliai 1378 
metais su Wilhelmu bažny
čioje apvesdinta.”

Čia yra du pilni sakiniai. 
Pirmame pasakoma, kad 
Jadvyga 1384 metų gale 
tapo Lenkijos karaliene; 
gi antras sakinys aiškiai 
pasako, kas atsitiko dar 
1378 metais, kada Jadvyga 
buvo tik septynių (metų.

Jeigu D. J. netikų kas 
knygoje pasakyta, lai jis 
atsikreipia j amerikoniškus > 
šaltinius, štai vėliausios 
laidos “New Standard En
cyclopedia” (Tomas XV, p. ,

v 
u • • • 

istorijoje, 
sunku ir betikėti, 

Knygoje

Lawn kapinėse. Kadangi ve
lionis prigulėjo prie Lietuvių 
Piliečių klubo, tai klubas da- 

žiavimo, kas ir padaryta. Toj' vė ir grabnešius. Koplyčioj 
pačioj vietoj ir laiku kilo su-! ir kapinėse kalbėjo M. Pu- 

. manymas užsisakyti Vilkelio-. kis.

Los Angeles, Calif
Susirinkimai, sveikinimai 

laidotuvės

Mūsų miesto progresyviai 
lietuviai pasitiko Naujus Me
tus su nusistatymu, rezoliuci
ja, kad šiais 1956 metais dau
giu dirbs dėl mūsų spaudos. 
Kj$a pasivalgėm Ir kas kiek 

•ėjo įsigerėm, pasigirdo, 
tad mes čia susirinkę turime 
paremti mūsų spaudą. Ir be
matant sudėta $42 su viršum. 
Dauguma balsų nuspręsta, 
kad tie pinigai būtų pasiųsti. goj) už 100 dolerių, 
pasveikinimui Laisvės šuva- j skyrė LMS Centrui

savo draugus ir pažįstamus 
čia Los Angeles ir jos apy
linkėj ir buvo nuvykę į Me
xico. Malonūs žmonės.

gimė 
Pa-

Sūnus 
Juozas tarrfauja J V kariuo-^ 

Mirus tė- 
! vui, buvo atvykęs į laidotu- 
’ ves. Duktė gyvena Los An
geles, Juozas Petrauskas bu
vo senas L. A. gyventojas. 
Lankydavo mūsų lietuvių 
progresyvių parengimus.

Bijūno raštus. Apie 15 drau-1 Juozas Petrauskas 
gų jau užsisakė minėtus ras-! Lietuvoj, 1885 metais, 
tus ir pinigai jau pasiųsti liko sūnų ir dukterį, 
centram

Mūsų progresyviai lietuviai > men®L Japonijoj, 
nepamiršta ir LLD Centro rei-; 
kalų Suėjo keletas ir sudėjo 

gyvavęs 
pasipir- Į 
(Chica- 

$50 pa
ir $25 
Tai vis 
Centras 
dovaną,

$33.00. čia pirmiau 
L. A. Lietuvių choras 
ko vieną Mildos serą

I skyrė LMS Centrui 
Raudonajam Kryžiui, 
geri darbai. LMS 
dėkoja už Kalėdų 
gautą nuo mūsų miesto pro- me> pasikalbame, 
gresyvių lietuvių paramos.! miname, o pasitaikius nelai- 
Pakvietimas jau gautas.

Gruodžio 21 d. palaidojome 
Adelę Vereckienę iš Fountain, 
Cal. Palaidota Inglewood ka
pinėse. Visi palydovai pa
kviesti užkandžiams pas dd. | 
May. Laidotuvėms patarna- j 
vo ir rūpinosi mūsų lietuvių metų kalendorių, šiemet Vil- 
laidotuvių direktorius A. Cas- nies kalendorius labai gerai —

Labai gražiai ir rūpesj 1 platinasi; kas tik pasiperka, I veikalą 
savo pareigas; pasiskaito,

j pakvietė per telefoną, kad kad daug ir gerų raštų. 
Gimus lietuviai atvyktų į pagrabą, ir yva.

235) kaip apibūdina Jad
vygos amžių:

“Hedwig or Jadwiga gi
mus 1371 ir mirus 139i9 me
tais, Lenkijos karalienė, 
dukra Liudviko Didžiojo 
Vengrijos ir Lenkijos ka
raliaus. Po jo (Liudviko) 
mirties 1382 m. lenkai pa
sodino ją ant savo sosto. 
1386 m. ji apsivedė su Jo
gaila Lietuvos kunigaigš- 
čiu, kuris priėmė Romos 
tikybą ir buvo žinomas 
kaipo Vladislovas (Ladis- 
las).”

Ar ne aišku? ____
1371 metais, išeina, kad lai-! Popino grabnešius Caspe- 
ke jos apvesdinimo su Wil- rai labai malon0s zmonS3 ir 
helmū 1378 i 
vo 7 metų; 
karūnavota į Lenkijos ka-

Yra labai naudinga prigu
lėti lietuvių organizacijose, 
nes gyvi mes būdami sueina- 

pasilinks-

mei, ligoj, atlanko mus mūsų 
draugai. Pasitaikius mirčiai, 
gražiai mus palaidoja ir pasa
ko atsisveikinimo kalbą; pa
deda mūsų likusiems pergy- 
venti liūdesio valandas.

Gavome jau ir Vilnies 1956

labai gerai
per.
tingai atliko

Mūsų LDS 35-a kuopa yra 
nutarus rengtis prie d.delio 
parengimo — baliaus. Jeigu 
tik komisijai pasiseks gauti 
įmanomą svetainę, tai turėsi
me iškilmes—pietus ir šokius. 
Minėta kuopa turėjo susirin
kimą sausio 4 d., kuriame at
liko Centro nominacijų blan
kas. Raportas rodo, kad 
kuopoj pilnai pasimokėjusių 
narių yra 86 ir pinigų ižde 
netoli dviejų šimtų dolerių.

Sekantis kuopos susirinki
mas įvyks vasario 1 d., pa-* 
prastoj vietoj ir laiku.

Korespondentas

Toronto, Canada
Greitai pamatysite

visi džiaugiasi, Tai 
jame 1

atgal 
GIew

. ............            -- .-------- gyve- 
lietuviai laidojami svetimtau- no Chicagoj, northsidėj, ir dir- 

’ j čių įstaigų, tai .toli gražu ne- bo prie kriaučių. Dabar gy-

. • v | labai mandagiai metais ji bu- egant reikahli .
kada f

Apie porą savaičių 
i patarnauja! Čia lankėsi Zalogai iš 
Teko būti kur Ellen, Cal. Jie pirmiau

e # ” V t tD c 9 O * — vz- J- --- ------------------t -

ralienės vietą 1384 metais, patarnauja taip, kaip mūsų vena iš pensijos; duktė Ber- 
lietuviškas graborius. j nice pavežioja juos savo di-

Gruodžio 27 d. palaidojom dėlių automobiliu — Cadillac.
'juozą Petrauską Forest Kiek teko patirti, apvažiavo

tai ji buvo 13 metų, gi ka
da vedė su Jogaila 1386 
metais, buvo 15 metų. '

......  , ,,,1,1 |„MWI>W,I, ....... .

Aną vakarą užėjau į Lie
tuvių salę. Girdžiu, kas tai 
garsiai kalba ant steidžiaus 
už užuolaidos. Pasirodė, kad 
mūsų 'menininkai repetuoja 

l “Prašvilpta Laimė.” 
i labai juokinga dviejų 

! veiksmų komedija. Ir kaip 
patyriau, tai ji bus pastatyta 
sekmadienį, sausio 29 dieną, 

j Lietuvių salėj, 160 Clare
mont St., Liaudies Balso va
jaus užbaigtuvėse.

Šią komediją vaidins visi 
geri artistai. <:tai jie: J. Li- 
narta, J. Valūnas. T. Mingi- 
lic ė B. Janauskienė, A. 
Morkienė ir G. Račys. Apie 

|Ta»a 4—i<w»k

DIENRAŠČIO LAISVES METINISBANKETAS
Rengia Dienraščio Laisves Bendrove

SEKMADIENI 29 SAUSIOJAN
Vakarienė Bus Duodama Lygiai 6-tą Valandą Vakare. Kaina $3.00

BUS LIBERTY AUDITORIJOJ
110-06 Atlantic Avė., Richmond Hill, N. Y

Kadangi tą dieną įvyksta Laisvės bendrovės dalininkų. suvažiavimas, 
tad bankete bus daug svečių iš kitų miestų. Tad kviečiame ir broklyniečius 
atsilankyti į banketą ir pasimatyti su svečiais. Prie gerų valgių turėsite pro
gos maloniai prikalbėti su .svečiais.

Prašome išanksto įsigyti banketo bilietą, nes rengėjams labai svarbu išank- 
sto žinoti, kiek bus svečių, tada geriau galima prisirengti aptarnavimui val
giais. Dėl bilietų kreipkitės į Laisvės raštinę, 110-12 Atlantic Ave., Rich
mond Hill, N. Y.

Rengėjai



Toronto, Canada
(Tąsa 3-čiam piislj 

. juos nereikia daug kalbėti. 
Visi atsižymėję geru vaidini
mu. Na o režisierium vra J. ♦ •
Mingilas.

Norėtųsi šį tą pasakyti apie 
'pačią komediją, bot jei dabar 
viską pasakysiu, tai paskui 
bus neįdomu. Aš manau, kad 
daug kis atsimenate, 
spaudoj buvo rašoma 
kai ji buvo vaidinama 
t in ūse Valstijose. Kur

vaidinta, visur buvo su 
labai gerai, 
lietuvių gyvenimo, 
nekuriu .mūsų

kaip 
po to/ 
Jung-

buvo 
tikta

stato 
nuotykius iešką 
laimės.

Ruoškite?; vis 
ir pamatyt’., 
būna mažai

Uiti 

ffV

Jš

Ji parašy- 
p er

tam iečių 
meilės ir

r visos at- 
Tokių pro- 

Rep.

LLD kuopos susirinkimo
Lietuvių Literatūros Drau

gijos 162-los kuopos meti
nis susirinkimas parodė, 
kad kuopos veikimas per pra
ėjusius metus ėjo gana pa
vyzdingai. Susirinkimai vyko

Tarp Lietuvių
Mirė A. Miller (Milutis), 

gyvenęs po num. 
St., Brooklyno. 
Veteranų kapinėse 
landė. Jis buvo 
Liškiavos,
žmona Mikalina.

Palaidotaa 
Long įs

kilęs nuo 
Dzūkijos. Liko

Mirė Antanas Luksen, 
metų amžiaus, gyvenęs 
Bedford Ave., Brooklyno. 
ko žmona, sūnus ii- duktė. 
Sausio 11 d. palaidotas šv. 
Kazimiero kapinėse.

128
Li-

Great Neck o mirė dipukas 
Jonas žilius - Žilinskas, apie 
60 metų amžiaus, buvęs “Kau
no notaras.”

NewWto^<žig^Zlnl(H HELP WANTED—FEMALE

Cooks - houseworkors governesses 
rhambennaids, waitresses, couples. 

Must speak English.
STAR EMPLOYMENT AGCY 

636 Glen Cove Avenue 
Glen Head, L. I.

GL. 4-9200
Laisves banketas įvyks jau šį 
šeštadienį, Liberty Auditorijoje

Rašytojos nemes 
iš buto už rašymą

Rašytoja Adele Nathan iš
sikovojo teisę pasilikti gyven
ti savo apartmente ir nemo
kėti keletą kartų didesnę nuo
mą. Ji jau ilgas laikas gyve
na savo bute 157 W. 57 th St. 
Bet neseniai savininkas prie 
jos pradėjo kabinėtis: esą, ji 
savo, bute “veda bizni.” Ko
kį tyiznį?? Ogi, ji yra ra
šytoja ir -kaip tokia užsidirba 
duoną dirbdama savo bute— 
reiškia, ji turėtų mokėti aukš
tesnę nuomą, panašiai kaip 
biznis.

Teismas nusprendė, kad ji 
kol kas negali būti išmesta iš 
buto.

Ta byla susidomėjo daugelis 
žmonių, nes New Yorke yra 
dešimtys tūkstančių dailinin
kų, rašytojų, muzikų ir kitų, 
kurie gyvena ir dirba tose pa 
čiose vietose.
sieitų mokėti nuomas kaip už 

Į biznius, jie jokiu būdu to ne
išgalėtų.

24 šeimynos turi po 
penkiolika vaikų

Tūlas saldainių fa brika n- i 
tas, .kuris pasigarsinimo su- I 
metimais nutarė švęsti savo i 
Įmonės 15 metų sukaktį, pa
siryžo surasti kiek galima 
šeimų su 15 vaikų ir jas ap
dovanoti. Kol kas jis surado 
24 tokias šeimynas — 12 
Brooklyne, 5 Manhattane, 5 
Bronxe ir 2 Queense.

Miesto pareigūnai apskai
čiuoja, kad daugiausia dau
giavaikių šeimynų New Yor
ke yra tarp airių ir italų, ma
žiausia tarp žydų ir anglo- 

Dėl didelių šeimynų 
ir italų tarpe, sakoma, 

katalikų baž-

Namų darbininkė. Maži modorni- 
n'iai namai Westchester. Guolis vie
toje, maži vaikai. Nuosavas kam
barys su TV, ir vonia. Hastings 
5-6099.

(jeigu* jie visi iš anksto iš
parduoti) apsaugo rengėjus 
nuo abiejų minėtų problemų. 
Tai dėl to mes prašome visų : 
nelaukite paskutinės valan-

Banketui biletų pardavimas 
jis anksto gale praėjusios sa- 
I vaitos žymiai pagerėjo. Taip 
ir turi būti.

Kiekvienas rimtai 
,;ęs asmuo supranta, 
patenkintas svočias 
vienu svečiu mažiau 
pramogai. Iš kitos 
kožna 
ras maisto reiškia iš dienraš
čio iždo, išmetimą dolerių, 
taip reikalingų laikraščiui iš
laikyti. ,

Iš anksto pirktieji bilietai

pagalvo- 
kad ne

reiškia 
sekamai 

pusės,
atlikęs išmetimui sva-

(13-15)

Suvažiavimas ir banketas 
Įvyks sausio 29 dieną, Liber
ty Auditorijoje, Atlantic Avė. 
ir 110th St., Richmond Hill,

Namij darbininkė. Guolis vietoje.
Paprastas virimas. Atsakominga.
Du suaugę šeimoje. Reikalingi vė
liausi paliudijimai. $30 j savaitę.

EB. 4-1183.

(13-15) 1
Vakarienę duos lygiai 6 vai. 

Kaina $3. Suvažiavimo pra
džia 10 vai. ryto.

k.y tu j a D. Yuden pridėjo sa
vo pagražinimus.

Kita daina bus “Kas Suba-' 
tos Vakarėlį.” Abi dainos 
yra gražios.

Nuo dabar turėsime tris 
Aido Chorus: vyrų, moterų ir 
mišru chorą. I v

Mokytoja D. Yuden rūpi
nasi ir kitokiais Įvairumais rė
mėjų banketui vasario 19 d. 
Taipgi ieškoma tinkamos ope
retės.

Antoneta Elonienė su po
dukra sugrįžo iš Arizonos 
praleidus ten porą savaičių 
K vėl chore dalyvauja.

A. Žalys dar tebeserga. 
Gaila geros dainininkės. Ig
nas Lapinskas laipsniškai ei
na geryn, ir džiaugiasi gavęs 
užuojautos laiškelių nuo A. 
Marquardt, N. DeSchaaf ir 
kitų.

J. 
vina

s a k su.
airių
aisa komingas
ryčius nusistatymas link gim
dymo apsaugos priemonių.

kios bemaž visi laiku pasi- 
mokėjo. Kuopa sukėlus ke
letą šimtų dolerių dėl Įvairių 
visuomeninių reikalų para
mos. Eilė narių aktyviai da
lyvavę taikos gynimo judėji-' 
me, pažangios literatūros pla
tinime >ir buvo suruošta keli 
pasekmingi parengimai.

Kuoops valdyba pavyzdin
gai vadovavo kuopos veiklai, 
o kad ir toliau taip eitų kuo
pos veikimas, tai vienbalsiai 
prašyta ir sutiko pasilikti ta 
pati valdyba: .
—pirmininkas, 
fin. sekretorius 
prot. sekretorius, P. Pleskus 
iždininkas ir 
knygius.
ypatingai gVažiai pasidarbavo ko. koplyčios buvo palaidotas 
ir darbuojasi T. Rimdžius.

Susirinkime' buvo perskai
tytas Seno Vinco 
užsiprenumeruoti 
Bijūno parašytą 
Meno Sąjungos 
eilių rinkini. Ant vietos 16 
draugų užsimokėjo prenume
ratą to leidinio.

Numatyta suruošti parengi
mą, panašų i pirmiau suruoš
tą vyrų pasekmingą vakarie-

A. Karpavičius 
T. Rimdžius— 

, J. Valaitis—

Gutauskas— į
Spaudos platinime I

priminimas 
J. Vilkelio-' 
ir Lietuvių 
išleidžiamą

nę.
Per praėjusius motus kuo- 

• pa atliko daug gražaus vi
suomeninio darbo, o šiems 
metams užsimota atlikti dar 
daugiau. Rep.

Chicago 111.
Sveikinkime “Laisves” 
dalininkų suvažiavimą
šie mėnesio pabaigoje “Lais

vės bendrovės dalininkų suva
žiavimas Įvyksta Richmond 

Mes chi- 
kiekvieneriais mo

Įvyksta 
Hill, New Yorke, 
cagiečiai 
tais gerai pasirodome sveiki
nimais, tai, be abejonės, ir 
šiais metais neatsiliksime.

Drg. L. Prūseika išgelbėjo 
chicagiečių garbę “Laisvės” 
vajaus metu, jis buvo vienuo
liktas iš eilės su 1928 punk
tais, bet rytiečiai neturėtų 
pasilikti skolingi mūsų dien
raščiui “Vilniai” —jie turėtų 
gauti jai skaitytojų.

Dabar mes pradėsime 
jų laisviečių sveikinimui 
turime' surinkti ne mažiau 
ros šimtų \ dolerių su sveiki
nimais. Aš prisidedu su $10. 
Kas daugiau per d. L. Prū- 
seiką duosite aukas su svei
kinimais, nes jis kas metai 
darouojasi dėl “Laisvės” da
lininkų suvažiavimo.

Vincas Kripelis

va- 
ir 

po-

Kas naujo pas RosehAftdo 
aidiečius

Aido Choras pirmą sykį dai
nuos JoniškipČių Klubo pa
rengime vasario 4 d., Ven^e- 
liausko svetainėje, taipgi ir 
LMS Pirmosios Apskrities kon
certe sausio 28 d., Mildoje. 
Be to, dainuos rėmėjų banke
te vasario 19 d., Roseland e.

Naujos dainos
Prie dainos “Už Jūsų Ma

rių” pradžios ir pabaigos mo-

Nedvaras kas savaię la- 
rinktinius aktorius kome- 
“ Prašvilpta Laimė.”
A. Stumbrį palaidojus

Sausio 12 d. iš L. Bukaus-1

Sv. Kazimiero kapinėse J. A. 
Stumbris.

Laidotuvių direktorius L. 
Bukauskas giminių vardu pa
kvietė visus dalyvius Į Lietu
vių Kultūros svetainę dėl už
kandžių, kur jau buvo parū
pinta visokių valgių ir gėri
mų.

J. A. Stumbris prigulėjo 
prie Lietuvių Piliečių Pašal
pos Klubo, ir klubas parūpino 
grabnešius. Dan Yla

N. Y. dailininkai laimėjo 
A. Mickevičiaus premija

žinomasis New Yorko dai
lininkas Anthony Toney lai
mėjo pirmą prizą- Adomo 
Mickevičiaus kūrinių iliustra
vimo konkurse, kurį surengė 
Lenkijos ambasada Washing
tone. Lenkijos ambasada iš
siuntinėjo dailininkams Ad. 
Mickevičiaus eilėraščių angliš
ką vertimą (tarp jų ir eilė-* 
raščio “Broliai Budriai”) ir 
dailininkas galėjo eilių sukel
tomis temomis sukurti alieji
nius paveikslus, braižybines 
iliustracijas/ir tt.

Pirmą prizą laimėjęs An
thony Toney gavo $1,500 už 
soneto “Balaklavos pilies 
griuvėsiai” aliejinį paveikslą. 
Tą eilėraštį Mickevičius at
spausdino. 1826-ais metais.

Konkurso teisėjais 
amerikiečiai dailininkai, 
riuos Lenkijos ambasada 
kvietė: Philip Evergood, 
bert Brackman, Anton,
friegier ir Hugo Gellert. Kon
kurse dalyvavo 530 dailininkų 
iš 34 valstijų. Vienas 'jų, 
Maurice Brown, yra. laivyno 
leitenantas.

buvo
ku-
pa-
Ro-
Re<

Huntington N. Y
Sužeistas J. Kaulinis

Prieš virš savaitę laiko, šeš
tadieni, sausio 14 d., savo ge
rų kaimynų vežami, draugai 
Kauliniai ir jų artima kaimy
nė Adomaitienė, penki iš viso, 
nuvyko Į Brooklyną aplankyti 
gerus savo draugius Cedronus.

Grįžtant namo, jų automa
šina paslydo. Vairuotojas ją 
sustabdė, kad atsteigti jos po
ziciją, o jo žmona išlipo sig- 
naluoti paskui juos važiavu
siems, kad pasisaugotų. Ta
čiau, nežiūrint to, viena au
tomašina smoge į juos, ir vp 
sus tris užpakalinės sėdynės 
pasažierius — Kaulinius ir 
Adomaitienę — ištrenkė lau
kan. Adomaitienei ir Kauliu 
nienei kruvinų žaizdų n epai 
darė, tačiau pusėtinai apdauj 
žė, mėlynėmis išmargino! 
Bet Jonui Kauliniui teko dau
giausia: apibrozdyta galva, 
giliai Įkirstas tarpuakis ir 
įlaužti trys šonkauliai. Gydo
si namie, 261 E. 17th Street, 
Huntington Sta., L. I., N. Y. 
Daktaras bijojo, kad dėl ne
galėjimo laisvai kvėpuot gali 
susidaryt komplikacijų, pneu
monia prisimest. Bet krizė 
praėjo to išvengiant.

Kjaulinienė sakosi buvusi apJ 
svaiginta taip, kad nieko ne
atmenanti, kaip visa tai įvyko. 
Atsipeikėjusi netgi nežinojusi, 
kur ji esanti, žinojusi tik 
tiek, kad ji- važiuojant buvusi 
su kepure, o dabar, štai,' kaž 
kur dingusi jos kepurė... 
Per porą dieną po įvykio ji 
negalėjusi suvaldyt drebulio.

Vairuotojas išliko sveikas.
Linkime draugui Kauliniui 

greiitai ir pilnai pasveikti.

Philadelphiečiai atvyks 
i Laisvės suvažiavimą

Sugrįžę iš koncerto Phila- 
delphijoje aidiečiai praneša,1 
jog Bekampiai jiems užtikri
no pasimatymą Laisvės suva
žiavime ir bankete ši sekma
dieni, sausio \ 29-ą, Liberty 
Auditorijoje, Richmond Hill, 
N. Y. Aišku, kad su Bekam
piais atvyks ir daugiau svečių.

Bekampis taipgi darbuojasi 
atvežti ir pasveikinimų Lais
vei nuo philadelphiečių.

Didysis lėktuvnešis Leyte at
plaukė Brooklyno uostan, kur 
pasiliks kokius penkis mėne-

me-

Pranešimas
PITTSBURGH, PA.

Lietuvių Kapinių Draugystės 
tinis mitingas bus laikomas sekma
dieni, sausio 29 dieną, pradžia 1:30 
vai. popiet, Lietuvių Mokslo Drau
gijos svetainėje, 142 Orr St.

Visi šęrininkai ir, lotų savininkai 
pribūkite, nes bus svarbus susirinki
mas. Gi 6-ą vai. vakare gaspadinės 
paruoš skanią kalakutų vakarienę. 
Kviečiame visus atsilankyti.

Liet. Kap Draugijos Komitetas
(15-17)

4pUfL Laisve (Liberty). Antrad., Sausio (Jan.) 24, 1956

Atsidarė naujas teatras, kuris 
rodys tarybinius ir kt. filmus
Praeitą šeštadienį New 

Yorke atsidarė naujas kino- 
teatras, kuris' rodys Tarybų 
Sąjungos ir kitus užsienio me
niškus filmus, taipgi ir rink
tinius Amerikos filmus. Tas 
teatras yra “New Cameo” ir 
jis randasi 44-oje gatvėje prie 
8 Avė.

“Stanley” teatras, kuriame 
iki šiol rodė taiybinius fil-’ 
mus, užsidarė, nes pastatas, 
kuriame jis radosi, griauna
mas.

“New Cameo” teatras yra 
moderniškai įtaisytas, turi 
platų ekraną, RCA garsinę 
sistemą ir kitus naujovinius 
įtaisymus.

Teatro atidarymui buvo pa
rinktas meniškas 
filmas, Musorgskio 
“Borisas Godunovas,
vaidina ir dainuoja Pirogovas, 
.Mikhailovas, Kozlovskis, 
diejeva ir kt., taipgi Bolšoj 
teatro baletas ir choras. Fil
mas natūralėse šalvose.

tarybinis 
opera 

Jame

Namų darbininkė. Patyrusi. Tar
navimas prie stalo, valymas. Dideli 
užmiesty j namai. Turime ir kitus 
tarnus. Nuosavas rūmas. Reikalin
gi vėliausi paliudijimai, it4 kalbanti 
angliškai. Brookville 5-4844.

Business Opportunity

(14-16)

Delicatessen . Krautuvė. Woodside. 
$60 renda.

m. Grei
ta voras ir 
savininką.

T . .. . . $800 savaitines icigos.
Jeigu jiems pi p Geras lease. Įsteigta 15 

tam pardąvimui. 
raktas $2,500.

IL.

asmenų aplankė 
parodą Wai-* 
viešbutyje ati- 

sausio 19. Ten 
moderniškiau- 

automobiliai.

Visas 
Saukite
7-4337

(14-17)

Jeigu! reikės, taksiu 
šoferiai vėl išeis

Streikas neatleidžia 
nuo davimo šilumos

‘ motoramos”
dorf; Astorijos

A v- Į darymo dieną, 
buvo išstatyti 
šieji 1956 m.

Tų automobilių kainos, bet
gi, sako spauda, nepaprastai 
aukštos, neprieinamos eili
niam pirkėjui.

su

sini balsuojamu be

nar.iai jau vykdė 
susirinkimus ir pa-

Unijistai nori pakaitų 
viršininkų rinkimuose

Sukniasiuvių unijos didžio
jo lokalu ■ (ILGWU ' 22-ojo) 
eiliniai nariai pasiūlė, k a d 
unija .savo viršininkų rinki
mams. vartotų balsavimo ma
šinas. Iki 
mašinų.

Eiliniai 
kelis savo
teikė unijos .viršenybei pasiū
lymus. . Greta, kitko, jie ra
gino Zimmermana patiekti 
kovingą progiįmą už pakėli
mą mokesčio ir už kitus pa
gerinimu,s< '“Koya i už tekią 
ppograrpą- būtų galima suvie
nyti visus amijistus, sako jie.

Paroda apie Marsą

1956 metų vasarą Marsas 
bus arčiau žemės, negu: bus 
bet kada nuo 1924-ų metų. 
Sąryšyje su tuo H.aydeno pla
netariumas surengs specialę 
parodą iapie Marsą.

,------------------ 1------------------

Brooklyne areštavus »vieną 
jau: buvusį pirmiau teistą už 
vagystes asmenį, įpainiojo ir 
kitus du. Skelbia, kad 
jų rado $30,000 vertės 
tų daiktų.

tarp 
vogJ

Brownsvilles Junior High 
mokykloje mokslo metu pa
sklido dūmai iš sandėlio kam
bario, užsidegusi šėpa. Visi 
1,700 mokinių išvesti, bet tuo
jau ir vėl sugrąžino mokytis.

, -—-—f---———
Trys ginkluoti plėšikai 

Yonkerse ( įsigavo i t turtingo 
prekybininko Moss namus ir 
išsigabeno . saugiąją. šėpą,, ti
kėdamiesi ten rąsti daug tur
to.: .šeima sako, kad šėpoje: 
buvo tik . dokumentai, plėši
kams visiškai nenaudingi.

New Yorko valstijinis ven
dų administratorius Sinclair, 
Jr., pareiškė, kad valdinė ren
du komisija nepateisins 'ne-* 
duodančių šilumos. Komisija 
žada prasižengusius bausti 
numažinimu rendos iki tokios 
sumos, kokia mokama u 
šildytą tos rūšies butą.

Brooklyno iš girtumo 
kvailiojęs F. Hennessy pradė
jo medžiokliniu šautuvu švais-* 
tytis po miestą, apiplėšinėti. 
Amuniciją iššaudžius, vienas 
apiplėšiamųjų jį sugavo ir iš
laikė iki pribuvo policija.

j streiką,—nutarė jie
Taksių kompanijų; savinin

kai sako, kad “streikas buvo 
beveik bereikšmis”; policija 
sako, kad jis buvo “pusė 
nas”; bet unija iškelia, » a 

taksių vairuo- 
trečiadienį — 

nėra pilnai

ne-

Dviejose vietose

Praeitą savaitgalį meno 
muzikos mylėtojai galėjo ly4 
ginti, kaip rusiškoji opera 
“Borisas Godunovas” pasta
toma šioje šalyje ir kaip Ta
rybų Sąjungoje. Penktadienį, 
sausio 20-ą, “Borisą Goduno
va” statė Metropolitan© ope
ra, o šeštadienį galima buyo 
nueiti į “New Cameo’’ teatrą 
iv matyti filmuotą tos operos 
versiją, pagamintą Tarybų 
Sąjungoje. /

Autobusu vairuotojai paten
kinti, sako spauda, nes fėras 
dabar 15 aentų, o ne 13, nes 
lengviau nereikiant mainyti 
dešimtukus ir nikelius į cen
tus. Kad pasažieriai būtų pa
tenkinti, nesigirdi.

Riverhead miestelyje prasi
dėjo byla prieš firmas savi
ninkes žvejų laivo, kurio ne
laimėje 1951 metais žuvo 11 
asmenų. Jų artimieji reika
lauja pusantro milijono dole
rių atpildo.

Bronxe iškeltas kaltinimas, 
kad teisėjas Barret ir 3 aukš
ti policijos tarnautojai išra
šė palankų paliudymą degti
nių pardavimo leidimui gau
ti tokiam. Asmeniui, kuris tu
rėjo kriminalinį rekordą.

ĮSIGYKITE LIETUVIU KALBOS ŽODYNU
Nors kartą susilaukėme savo kalboje žodyną. Išleistas Lietuvoje. Didelė 
knyga, stipriais apdarais. Tai naudingiausias dalykas turėti savo na*- 
muose, ypač tiems, kurie rašo spaudai ir kitais reikalais.

Kaina~.S5.50. Persiuntimą Apmokame
Prašome kartu su užsakymu prisiųsti ir pinigus

Gaunamas Laisves Knygyne, 110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y

nFTT-T—

New Yorko valstijos komi
sija sykiu su New Jersey 
valstijos komisija studijuoja 
galimybes padauginti greitojo 
susisiekimo linijas tarp tų 
dviejų valstijų.

Newar.ke iš ligoninės pabė
go apie 30 metų amžiaus mo
teris už kelių valandų po 
gimdymo dukrytės, kurią 
nai paliko ligoninėje.

Susirinkimas

pa- 
ji-

LDS 1-osios kuopos susirin
kimas įvyks sausio 26-os vaka
rą, 7:30 vai., L. A. Piliečių 
Klube, 280 Union Avė. Na
riai visi susirinkite ir pradė
kime metus gerai. Valdyba

MATTHEW A
BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
. DIREKTORIUS

virš 60% visų 
tojų streikavo 
nors unija dar 
organizuota.

Streiką šaukė Tymsterių 
unijos 826-las lokalas, kuris 
dabar imasi darbo organizuo
ti paskutinę neunijizuotą New 
Yorko pramo : taksių šofe
rius.

New 
taksių, 
patiem; 
dieną dirbo, nors penktą 
landą popiet sustabdė darbą 

..ir masiniai vyko prie Manhat
tan Center, kur vyko streikie- 
rių mitingas. Ten šoferiai- 

| savininkai solidarizavosi su 
šoferiais, kurie dirba kompa
nijoms.

Iš 7,000 šoferių, kurie dir
ba kompanijoms, streike da x 
vavo 
tinge 
vavo 
liavo 
ti kitą streiką bet kada, jei- 
ąu kompanijos nenusileis ir 
nepripažins unijos. Streikas 
vyriausiai ir vedamas už uni-» 
jos pripažinimą.

Taksių šoferių masinį mi
tingą sveikino New 
transporto darbininkų 
vadas Michael Quill, 
tarybos narys Philip 
ler ir kongresmanas 
Clayton Powell.

12,000 
įklauso

Yorko 
5,000 jų 
šoferiams

4,500. Masiniame mu 
Manhattan Centre daly- 
5,000 šoferių. Jie įga
uni jos vadovybę šauk-

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MArket 2-5172

REIKALAVIMAS

Reikalingas fornišiuotas kambarys 
vienam vyrui, Brooklyno apylinkėje. 
Pageidaujama, kad būtų apšildomas. 
Prašau pranešti šiuo antrašu:

A. Litvaitis, 108-01 86th St.
Ozone Park, L. L, N. Y.

Yorko 
unijos 
miesto 
SchupJ 
Adam

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs BarberU

<

LAISVES BANKETAS
Šį Sekmadienį, 29 Sausio-Jan.

Jei dar neturite banketo bilieto, tai tuojau 
įsigykite. Būkite bankete ir pasimatykite su 
svečiais iš kitų miestų, kurių čia bus daug.

Vakariene bus duodama 6-tą vai. vakare, kai
na $3.00 asmeniui. Liberty Auditorijoje, 110-06 
Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.




