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KRISLAI
^.•Paryžiuje.
-f faikos manifestas”.

U V.- Račkausko žodis.
L. Prūseikai padėti.

Rašo R. Mizara

Šią savaitę pasaulio akys.
I:e abejonės, yra nukreiptos i
Paryžiu, kur suvažiavę V aka- Vybės yra politinė 
ru viršūnės I 
skyles, atsiradusias militariš-į 
koje NATO organizacijoje.

Konferencija didelė. Joje!- --T i
vyrauja JAV su prezidentu! palaikyti Indoneziją
I jsenhoweriu priešakyj.
1 onferencijai pavyks sukli-jko. Arti 80,000,000 žmonių 

negalima pavergti.

i kova.
bando užlopinti Hollandija po Antrojo pa

saulinio karo bandė' su pa
galba Anglijos ir kitų jėga {arbatos 

r kaip Į 
Ar'savo koloniją, bet nepavy-

junti įrantį NATO? Mums at-j 
rodo: ne, nepavyks. Formaliai i 
,ue gali prieiti vienybę, bet j 
Vakaru Europos ir Amerikos 
žmonės visvien judės, kovos, 
reikalaudami užtikrintos tai
kos, reikalaudami, kad Vaka
rai tartasi su Rytais, su sočia 
listiniu pasauliu; kurio, prieša
kyje stovi Tarybų Sąjunga.

•
šia proga kreipiu skaityto

ju dėmesį į šios dienos Laisvė
je telpantį “TAIKOS MANI
FESTĄ”, kuri pasirašo beveik 
viso pasaulio komunistu Ir 
d arb i n i n k u part i j os.

šis manifestas didžiulis
šūkis i veiksmą už taiką, už. 
koegzistenciją, už viso pasau- 

Jk,* dirbančiųjų laimingesnį ry
tojų.

Buvęs amerikietis K. Vai- 
ras-Račkauskas rašo mums 
apie spalvingą viešą jo 75-rių 
metų amžiaus sukakties minė
jimą, Įvykusį Kaune. Rašyto
jas gavo daug sveikinimų ir 
dovanų. Mes jam taipgi buvo
me pasiuntę kuklų sveikinimą 
kaip bendradarbiui ir žy
miam lietuvių kultūros darbu- 
tojui.

K. V. - Račkauskas savo 
laišką baigia šiais žodžiais: 

“Jūs savo laiške priminėte 
“sputnikus”. Visus mus bega
lo jaudina tas milžiniškas 
tarybinio mokslo bei techni
kos atsiekimas, pralaužęs už
tvaras į kosmosą. Mane taip 
pat jaudina ir tas faktas: 
W08—1909 m. Brooklyne ir 
kitur aš skaičiau paskaitas 
apie busimąją socialistinę 
valstybę ir proletariato dikta
tūrą, — ir štai šiandien gyve
nu socialistinėje valstybėje, 
kiek jėgos ir sugebėjimai lei
džia prisidedu prie social isti- 

r nes kultūros kėlimo ir esu pa
siryžęs likusias man dienas 
atiduoti tam kilniam darbui.

“Prašąu Jūs, drg. Rojau, 
perduokite mano nuoširdžius 
sveikinimus drg. A. Bimbai <r 
visam Jūsų dienraščio darbuo
tųjų kolektyvui.”

♦’Jurgiui Šimaičiui ir M. Kaz
lauskui: apyskaitos, kurią jūs 
pridavėte, kol kas neskelbia
me Laisvėje, nes laukiame ga
lutinų rezultatų iš Worceste- 
rio. J. Skliutas rašo, kad jie 
ten dalykus baigs gruodžio 
22 d., na, ir tuomet prisius sa
vo donį. Tada paskelbsime vi
sų kartu. Ar bus gerai?

Miamės miesto (FloridcCj) 
gerieji L. Prūseikos bičiuliai 
pasiuntė ligoniui linkėjimus, 
kad jis juo greičiau ,pasveik
tų. Kartu pasiuntė ir $100 
(jfovanų. *

Pas mus čia, girdėjau, jog 
kiikinasis komitetas—K.Petri- 
Rienė, E. Mizarienė ir N. Buk-

Indonezijoje eina
politinis karas

Holland, Vak. Naujoji 
Gvinėja. — Indonezijos ko
va atgavimui Vakarinės 
Naujosios Gvinėjos ir perė
mimas Hollandijos nuoša

Indonezijos valdžia prieš
akyje su prezidentu Sukar
no siekia visai išvaryti eu
ropiečius. Šioje kovoje tu
ri Azijos, tautų pritarimą. 
Ji gauna pritarimą ir Afri
kos gyventojų.

Hollandija jau nė neban
do šiame “politiniame ka
re” gauti sau paramos iš 
Azijos tautų, nes žino, kad 
to negaus. Ji deda viltį ant 
Europos didžiųjų valstybių 
ir Amerikos Jungtinių 
Valstijų.

Daro planus prieš 
Sovietą submarinus
Washingtonas. — Senato 

Pasiruošimo Komitetas, ku
ris yra demokrato senato
riaus Lyndono Johnsono 
vadovybėje, apklau s i n ė j o 
karo laivyno komandierius. 
Ir rengiasi siūlyti Kongre
sui planą: kaip Ameriką 
apsaugoti nuo Sovietų sub- 
marinų atakų, jeigu būtų 
karas.

Admirolai liudijo, kad So
vietai turi ne mažiau 600 
submarinų, kurių virš treč
dalis paruoštas atakuoti ra
ketomis iš 400 mylių atstos

IZRAELIS RŪPINASI
Tel Avivas, Izraelis. — 

Užsienio ministras Goldą 
Meir sakė, kad Izraelis ne
užleis kitiems nė pėdos sa
vo teritorijos. Mat, Izra
elyje pasklido girdų, kad 
NATO 'pataikaujanti ara
bams ir bandysianti per
duoti tūlus Izraelio plotus.

nienė — besidarbuojąs L. 
Prūseikai padėti, iš gerų drau
gų ir draugių gavo apie pus
trečio šimto dolerių.

Gi sekamą sekmadienį mū
sų Moterų Klubas rengia kū
čių pietus.

Taipgi girdėjau,’ kad šiame 
pobūvyje bus paminėtas L. 
Prūsei k o s septyniasdešimt
metis.

Chicago.je taipgi veikia pa
našus komitetas, kurin .įeina 
Pauliukas, J. S. Jokubka ir P. 
Blaškienė. Drg. Pauliukas 
dažnai lanko L. Prūsei ką ligo
ninėje.

Pranešimai skelbia, kad 
gruodžio 22 ir 24 dd. visoje 
eilėje lietuvių kolonijų įvyks 
Lučių pietūs ar vakarienės.

Nesvarbu, kaip pramogos 
pavadintos, svarbu, kad Jos 
rengiamos geriems tikslams.

li! don ez i j o j e Hol 1 andi j os 
kapitalo indėliai viršija $1,- 
500,000,000. Bet dabar ten 
Amerikos kapitalistai perė
mė daug hollandieč'.ų nuo-
savybių i savo rankas. 
Amerikiečiai lengvai neat
sisakys nuo gumos, kavos, 

ir aliejaus turtų. 
Vakarų Naujojoje Gvinėjo
je, Vogelkopo srityje vei
kia 50 aliejaus šaltinių, ku
rių nuosavybė jau yra ąnt 
60 nuošimčiu amerikiečiu 
rankose. Amerikiečiai ne
nuleis rankų. Jie jau kon
centruoja savo patyrusius 
diplomatus Indonezijos sri
tyje. Plačiai kalba apie su- 

j skaldymą Indonezijos ir su- 
I darymą apie penkių “nepri
klausomų” vieną nuo kitos 
valstybių. Indonezijos val
džiai nelengva kovoti palai
kyme valstybės daikte, ant 
3,000 salų, kurios išmėtytos 
ant 4,000 ilgio ir 2,000 my- 

; lių pločio.

būnant jūroje. Ir.Sovietai 
pasigamina po vieną naują 
submariną į savaitę.

Planas susideda: Ameri
ka turi pasigaminti ne ma
žiau 100 atominiu submari- 
nų, kurie naikintų Sovietų 
submarinus jūroje; Dau
giau gaminti atominių gin
klų ir bombų, kas galima 
naudoti prieš submarinus. 
Daugiau gaminti karo lai
vų, kaip tai submarinų nai
kintojų ir naikintuvų. Pla
no pravedimas gyveniman 
reikalauja ne mažiau, kaip 
penkių bilijonų dolerių.

Anglai juda prieš 
Amerikos atomy bazes
Londonas. — Jeigu bėgy

je ateinančių dvejų metų 
Anglijoje laimės laiboristai, 
tai Amerikos karo bazėms 
bus pabaiga,—pareiškė ko
respondentas E. Hill. Kaip 
jis rašo, tai kaip tik Angli
jos gyventojai sužinojo, kad 
Amerikos bombiniai lėktu
vai be pertraukos yra ore 
su atominėmis ir pekliško
mis (hidrogeninėmis) bom
bomis, tai visi susirūpino. 
Tik ir kalba, kad karas ar
ti.

Tarybą Sąjungoje yra 
naujy pakeitimy

Maskva. — Aukščiausias 
Sovietas (parlamentas) nu
tarė panaikinti atskiras 
aviacijos., apsigynimo reik
menų, radijo technikos ir 
laivų gamybos ministerijas. 
Jų vietoje bus tik komite
tai su mažesniu personalu. 
Tie komitetai veiks ryšium 
su jiems artimomis minis
terijomis. v

Irane žeme drebėjo - { 
i daug žuvo žmoniy

Teheranas, Iranas. — 
Stiprus žemės drebėjimas 
padarė daug nuostolių va- i 
karinėje dalyje Irano (Per
sijos). Labiausiai nukentė
jo Tamadan, Asadabada, ' 
iKangavar ir kiti Kurdista-j 
ne miestai. Daug namų su-1 
griuvo. Arti p u s a n t r o | 

* tūkstančio žmonių yra už-1 
muštų. Taip pat buvo di-I 
delis žemės drebėjimas Kar-{ 
manshah miesto srityje ir i 
ant kelių linkui Bagdado. į

Taryby karo lėktuvas į 
į darė 1,242 mylias { I

Londonas. — Tarybinis 
radijas pranešė, kad naujas 
Sovietų karinis reaktyvia 
(jet) veikimo lėktuvas da
rė 1,242 mylias į valandą. 
Tai tas reiškia, kad daugi 
daugiau, kaip eina garsas 
per orą. Pirm negu ateitų j 
pas vietos gyventojus gar- i 
sas, tai toks lėktuvas, jau i 
būtų atlikęs savo darbą ir, 
toli nuskridęs.

Eisenhoweris davė 
j atsakymą dėl Nehru

Paryžius. — Nehru pa
kartojo NATO išvakarėse, 
kad bandymai atominių ir 
vandeniliniu bombų sudaro 
taikai pavojų. Prezidentas, 
iš Jungtinių Valstijų amba
sados padarė pareiškimą, 
jis supranta pavojų, bet už
draudimas turi eiti su ben
dru nusiginklavimo reikalu.

Sovietai jau ruošia i Angly atomy fabrike 
raketą link mėnulio įvyko sprogimas

Maskva. — Tarybiniai 
mokslininkai rimtai svarsto 
apie galimybę pasiuntimo 
raketos link mėnuli o ir jos 
narių sugrįžti atgal ant že
mės. Tarybinės raketos jau 
pasiekė 25,200 mylių į va
landą greitį, tai reiškia to
kia raketa iškilus į erdvę 
pasiliuosuoja nuo žemės 
traukos.

Vokiečiai pripažino 
Sovietų pirmenybę
Frankfurtas, Vak. Vo

kietija. — Vokiečiai rake
tų specialistai atidavė So
vietams kreditą pagamini
me sputnikų. Vokiečiai ra
ketų specialistai, kurie bu
vo Sovietų šalyje, tai nuo 
1951 m. jau namie. Jie sa
kė, kad rusai nepasitikėjo 
vokiečiais. Tą pareiškė 
Gerhard Siegmund, kuris 
buvo vokiškų raketų “V-2” 
specialistas karo laiko. Tą 
pakartojo ir generolas Leo 
Zansser, kuris buvo eksper
tas “V-2” gaminime ir jau 
grįžo iš Sovietų šalies.

Londonas. — 11 šalių su
sitarė bendrauti televizijos 
reikalais.

$12,000,000 naujai 
karo raketų bazei
Washingtonas. — Kari

nio orlaivyno komanda pra
nešė, kad nutarė įrengti ka
rinių raketų naują bazę. Ji 
bus įrengta Presque Island, 
Maine valstijoje. Darbai jau 
pradėti. Jos įrengimas, at
sieis ne mažiau $12,000, 
000. Karinė komanda ma
no ten laikyti tokias rake
tas, kurios galėtų skristi 
5,000 mylių, tai yra, giliai 
pasiekti Sovietų šalyje.

Lenkija jau atstatė 
buvusius fabrikus

Varšuva. — Lenkija at
statė visą, eilę buvusių vo
kiečių karo laiku įsteigtų 
fabrikų. Jie karo pabaigo
je, kada Sovietų armija 
grūdo nacius iš Lenkijos, 
buvo sugriauti. Juos sprog
dino patys vokiečiai. Tokių 
fabrikų buvo sunaikinta 
Tarnove, netoli K raku vos, 
Kotowice, Silezijoje ir ki
tur.

Karo laivai saugojo 
prezidento oro kelią
Washingtonas. — Kada 

prezidentas skrido į NATO 
konferenciją, tai Atlanto 
vandenyne netoli viens ki
to stovėjo Amerikos ir 
Anglijos karo laivai. Jeigu 
lėktuvas būtų priverstas 
nusileisti, tai netolimai bū
tų buvęs vienos ar kitos 
šalies laivas.

Londonas. — Įvyko dide
lis sprogimas Aldermasto- 
ne, kur yra gaminama ato
minė jėga. Nelaimėje vie
nas mokslininkas žuvo, ke
letas yra sužeistų. Žuvo 
Douglas Whittaker. Vy
riausybė skelbia, kad būk 
apylinkių gyventojams ne
sudaro pavojaus radijo vei
kimas.

I . , , w
Vyksta tarptautinė 
mokslininką konfer.
Stanford, Calif. —' Atsi

darė fizikos mokslininkų 
konferencija, kurioje daly
vauja apie 700 mokslo žmo
nių iš poros desėtkų šalių. 
Iš Sovietų Sąjungos atvy
ko penki fizikai, vadovybė
je profesoriaus D. I. Blo- 
kinicievo. Jie kalbėdami 
apie atomines ir vandenili
nes bombas ir apie sputni
kus nesivaržo. Sovietu 
mokslininkas Sergėjus Ni
le Minas sakė, kad mokslinin
kų pareiga paveikti1 savo 
valdžias, kad atominė jėga 
būtų uždrausta karo reika
lams.

Užrašykite Laisvę savo draugai

Vakarinės Vokietijos 
| spauda stoja už taiką

Bonna, Vak. Vokietija.-- į reikėtų bandyti eiti siūlomu 
Bulganin o laiškai išvakarė-1 keliu, vietoje nuolatos Šo
se NATO konferencijos iš- vietų siūlymus aklai atmes- 
šaukė Vakarų Vokietijoje Į ti ir klaidžioti apsiginklavi- 

' laikraščių pasisakymą už;mo lenktynių tamsoje...” 
įtaiką. New York Timeso' “Frankfurter Rundschau,” 
į korespondentas H. S. Hand-: Frankfurte, rašo: “Tai ne 
iler rašo: “German Edit- naujas Sovietų pareiški- 
|ors for Soviet talks.” Ir į mas, kad Vakarų valstybės 
į jis paduoda sekamų citatų. I įėjo į tamsią militarinio 
“Die Welt,” Ham b u r g o i galvojimo gatvę, kuris virs- 
dienraštis rašo: j ta kitiems grumojimu. Tas,
“Bulganinas, padaręs tuos į kuris mano, kad jis gali 

'pasiūlymus, kaip ir atsisė-{kitiems grūmoti ir sekti je- 
do už stalo NATO- konfe 'gos politika nelaukdamas 
rencųoje. kur jis “bus ty-į sprogimo, labai klysta. Mi

elus dalyvis.” NA.TO dele-Gitarinė diplomatija, surišta 
gatai negalei nejausti Buk j su agresyvia politika, neiš- 
ganino. Tarptautinė pade-į vengiamai veda prie karo.” 

tis yra taip rimta, kad, jo ---------------
laiškų negalima neimti aty-! Londonas. — Bulganinas 
don.” pasiuntė persergėjimo notą

“Sueddeutsche Zeitung,” Ispanijai. Jis pažymi, nors 
Muniche, rašo: “Vakarų ji nėra NATO narė, bet re- 
sostinėse vargiai vadai ga-;mia Amerikos, agresyvią 
lės nepagalvoti: argi ne-i politiką.

Pre s. Uisenhoweris --
N^TO Konferencijoj

Paryžius. — Sėkmingai 
atskrido prezidentas Eisen
howeris i NATO konferen
ciją. Orly orlaukyje jis 
pasakė 'atitinkamą Ameri
kos stambaus kapitalo rei
kalams prakalbą, žinomą, 
kalbėjo apie tai, kad “rū
pinasi taikos reikalais.’ Bet 
visiems taikos šalininkams 
aišku, kad NATO nėra tai
kos, o agresijos įrankis.

Pirmadienį turėjo prasi
dėti NATO konferencija. 
Nuo 15-kos valstybių ir 
valstybėlių atvyko svar
biausi valdžių vadai. Tas

SSSR Sputnikai jau
daug davė mokslui
Maskva. — Iki šeštadie

nio, gruodžio 14 dienos, pir
masis sputnikas. jau pada
rė 1,053 keliones aplink že
mės kamuolį. Jis jau sutei
kė labai daug mokslui pa- 
sitarnavimo. Daug patirta 
atmosferos, meteorų, mag
netinio žemės traukimo, 
magnetinių audrų ir kitais 
mokslo klausimais. Jame 
yra įtaisyta mechanizmai, 
kurie tuos veiksmus per
duoda į specialų radijo im
tuvą.

Vokiečiy socialistą 
pastaba Dullesui
Paryžius. — Amerikos 

Valstybės sekretorius John 
F. Dulles vėl kartojo, kad 
“negalima pasitikėti Sovie
tų vadais.” Vokiečių soci
alistų dienraštis padarė pa
stabą: “Jeigu negalima pa
sitikėti Sovietų vadais, tai 
kaip Sovietų vadai gali pa
sitikėti Dullesu, kuris ap
statė Sovietus karo bazė
mis.”

parodo, kad ši NATO kon
ferencija turi didelės svar
bos.

Amerikos imperialistai 
nori, kad NATO nariai Eu
ropoje leistų laikyti dide
lius kiekius atominiu ir 
hidrogeninių bombų, taipgi 
raketų. Ne visos NATO 
valstybės tam pritaria.

Sovietų Sąjunga NATO 
išvakarėse įteikė jo na
riams siūlymus taikiam su
gyvenimui. Siūloma, kad 
būtų įsteigtas neutralus 

j ruožtas iš Vokietijos, Če- 
į choslovakijos ir Lenkijos, 
įkuriame nebūtų jokių ato
minių ginklu sandėliu ir 
bandymų. Siūlo NATO ir

{Varšuvos Sąjungos na- 
! riams pasirašyti sutartį, 
kad visos valstybės, suda
rančios abu susivienijimu, 
atsisakytų nuo karo veiks
mų vieni prieš kitus.

I Pasibaigė Jungtiniu 
i Tautą 12-ji sesija I

Jungtinės Tautos. — Jau 
{pasibaigė Jungtinių Tautų 
12-oji sesija. Dabar dele
gatai išsiskirstys. Pirm už
sidarant sesijai Jungtinių 
Valstijų atstovas Henry 

I Cabot Lodge grūmojo rei- 
! kalanti šaukti specialią se
siją “Vengrijos pagalbai.” Į 
jo grūmojimą atsakė Tary
bų Sąjungos delegatas Ar
kadijus Sobolevas, kad A- 
merikos “peakcininkai buvo 
sukurstė sukilimą Vengri
joje ir jie nuolatos tą klau
simą kilnoja. Bet veltui, 
Vengrijos liaudis eina ir 
eis pasirinktu socializmo 
keliu.”

Washingtonas. — Adlai 
Stevensonas pasitrauks iš 
Valstybės depąrtmento pa
tarėjų tarpo. ‘

•f’Inai*
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ŽODIS JUNGT. TAUTŲ NARĖMS
PRIEŠ ATSIDARANT NATO valstybių konferenci- 

jai, Tarybų Sąjungos vyriausybė .matė reikalo dar kar
tą viešai ir atvirai tarti žodį dėl taikos, dėl nusiginkla
vimo.

TAIKOS MANIFESTAS
Mus pasiekė įdomus (ir 

labai svarbus) dokumen
tas,—TAIKOS MANIFES
TAS, — išleistas Maskvoje 
lapkričio mėnesį. Jį sutai- 
sė-parašė viso pasaulio ko
munistų ir darbininkų par
tijų delegacijos, dalyvavu
sios Didžiojo Spalio revoliu
cijos 40 metų sukakties mi
nėjime. Kadangi JAV ko
munistų partija savo dele
gacijos ten neturėjo, tai ir 
po manifestu nėra jos para
šo. Taikos manifestas, kaip 
sakėme, didžios svarbos do
kumentas, liečiąs gyvybi
nius reikalus ir ateitį. To
dėl mes či’a jį ir paduosime

Šiuo kartu premjeras Bulganinas pasiuntė po laiš- j mūsų skaitytojams. Red. 
ką kiekvienai valstybei, didelei ar mažai, priklausančiai i :
Jungtinėms Tautoms. i Darbininkai ir valstie-

Laiškas ilgas ir liečia daug ir svarbių klausimų, ry-j ėiai! Mokslo, technikos ir 
Mum su nusiginklavimu ir karo pavojumi. kultūros darbuotojai! Visų

Tarybinė vyriausybė tiesiog primena Jungt. Tautų Įšaliu geros valios žmonės! 
narėms, kad šaukiamoji NATO valstybių konferencija! T į11Q • ,•
turi tikslą padidinti, paryškinti ginklavimąsi, o ginklą- į kreįpįamės mes^ įvaį_ 
vimas/s reiškia pavoju taikai. Nes, jei karas iškiltų, kad L- i<ornnnLtn p. 7iar 
ir “ribotas”, tai, esamomis sąlygomis, jis pavirstų pašau-1 bininkų paptijų atstovai> 
ūniu. „ . TX. ,v. .. . .. . , „ ... . i susirinkę Maskvoje pažymė-

Amerika ir Didžioji Bi įtampi jau kalba ne tik apie Didžiosios Spalio socialis- 
ta-, kad Vakarų Vokietijų reikėtų apginkluoti ateini- tin-g revoliucijos 4O.ujlį me. 
niais ir hydrogeninais ginklais; kalbama jau, kad V a- | įįnbl 
karų Vokietijai reikia leisti pačiai pasigaminti atomi-, . . , . . ._
nius ginklus. Gi Vakarų Vokietijos valdžia nuolat kalba i 8
apie ta’, kad ji nepripažįsta tų Lenkijos ir 
tijos rubežių, kurie buvo nustatyti Potsdamo konfe-! 
rencijoje; tų, kurie šiandien skiria Lenkiią nuo Vokie-Į 
tijos. Jeigu tai, tai galima įsivaizduoti, ką Vakarų Vo-Į 
kietija, turėdama atominius ginklus, galėtų daryti tiems • 
rubežiams panaikinti.

Pagaliau, sako laiškas, toks galvatrūktiškas ginkla- 
vimasis, kokio siekiasi kai kurios NATO valstybės, reiš
kia palikimą pačių Jungtinių Tautų nuošalyje, jų ne
paisymą.

Jau per keletą metų Jungt. Tautos turėjo sub-ko- i 
mitetą. kuris ilgai tarėsi Londone dėl nusiginklavimo, ta- ■ 
čiau nepriėjo pr.’e jokių susitarimų, nedavė jokių ap- j 
čiuopiamų rezultatų, sako tarybinė vyriausybė, 
nedavė? Todėl, kad tą sub-komitetą sudarė dauguma 
NATO valstybių, kurioms rūpi ginkluotis, todėl, kad 
jin įėjo tik viena Tarybų Sąjunga, atstovaujanti tą 
pasaulio dalį, kuriai rūpi nusiginkluoti. Dėl to tary
binė delegacija Jungt. Tautose pareikalavo, kad būtų 
nusiginklavimo klausimu komitetas tokis, kurin įeitų 
visų JT valstybių atstovą*. Pagaliau, jeigu jau ne visų, 
tai tokį komitetą turėtų sudaryti socialistinių ir neutra
lių valstybių atstovai ir NATO valsybių atstovai po ly
gų skaičių. Priešingai, Tarybų Sąjungos atstovybė nusi
ginklavimo komitete nedalyvaus.

Prisiminusi karų padarytus nuostolius, tarybinė 
vyriausybė primena:

“Ar mes galime pamiršti, kad Pirmasis pasaulinis 
karas įtraukė į savo orbitą apie 30 valstybių, užmušė 10,-

tines revoliucijos 40-ųjų me-

tų ir suluošintų, o paskuti
nėmis jo dienomis į atvirus 
Japonijos miestus nukrito 
pirmosios dvi atominės bom
bos — Ši jaučiama masiško 
žmonių žudymo ateityje 
grėsmė.

Nereikia nei mokslininko 
žinių, nei poeto vaizduotės, 
kad pasakytume, jog sekan
tis karas — jeigu tautos leis 
jam kilti — viršys visa, ką 
iki šiol patyrė žmonija. Eu
ropos, Azijos, Afrikos ir 
Australijos gyventojai žino, 
kad
kias galingas priemones, 
kad 
m ai 
prieš bet kurią žemės rutu
lio vietovę. Naujame kare 
nebus tokios vietos, kur 
žmogus galėtų ramiai pasi
slėpti, būti saugus. Atomi- 
nio-vandenilinio ir raketi
nio karo liepsna apimtų vi
sas tautas ir grėstų nesu-

nes 
pa-

me tai visiškai įsitikinę, 
dabar pasaulyje kitokia 
dėtis, kitoks jėgų santykis.

Tarybų šalis, pagimdyta 
Didžiosios Spalio revoliuci
jos, jau nebe vieniša ir ne- 
beizoliuota. Nugalėjus fa
šizmą, susidarė didžiulis, 
turintis beveik milijardą 
žmonių, socializmo pasaulis. 
Siekdamas taikos ir tarp
tautinio bendradarbiavimo,

lonijų tautos, kurios jau nu
simetė arba nusimeta ilga
amžės priklausomybės jun
gą ir kurios nori gyventi 
taikiai, neleisdamos imperi
alistinėms jėgoms kištis į 
savo vidaus reikalus. Siek
damos likviduoti atsilikimą 
ir skurdą, jos vykdo taikos 
ir neutralumo politiką, gar
siųjų "penkių principų” — 
teritorijos vientisumo ir su
verenumo savitarpio gerbi
mo, nepuolimo, vienų nesi
kišimo i kitu vidaus reika- v- v

interesuotos, apie karą sva
joja kapitalistinės monopo
lijos, neregėtai pralobusiofc 
iš dviejų pasaulinių karų, iš 
dabartinių ginklavi mosi 
varžybų. Ginklavimosi var
žybos, duodamos milžiniš
kus pelnus • monopolijoms, 
vis sunkesne ekonomine naš
ta slegia darbo žmones, la
bai pablogina šalies ekono
minę padėtį. Kapitalistinių 
monopolijų, ypač Amerikos 
monopolijų, spaudžiami, kai 
kurių kapitalistinių valsty
bių valdantieji sluoksniai 
atmeta pasiūlymus nusigin
kluoti, uždrausti branduoli
nį ginklą ir imtis kitų prie
monių, kad būtų užkirstas 
kelias naujam karui. Suvie
nytųjų Nacijų Organiza 
joje taikingosios šalys pat.\ - 
kė nemaža gerų pasiūlymų, 
kuriuos priėmus sustiprėtų 
taika, sumažėtų naujo karo 
grėsmė. Niekas negali neig
ti, kad Suvienytųjų Nacijų 
Organizacijai pateikti * 
svarstyti pasiūlymai klau
simais dėl ginklavimosi var
žybų nutraukimo ir atomi
nio karo grėsmės pašalini-

(Tąsa 3-čiam jiuslap.)

taikaus įvairių visuomeni- lūs, lygybės ir savitarpio 
nių sistemų sambūvio, petys naudos, taikaus sambūvio— 
į petį su Tarybų Sąjunga 
žengia kita didžioji socialis
tinė valstybė — liaudies Ki
nija. Už tuos pačius tai
kius tikslus kovoja Europos 
ir Azijos liaudies demokra
tijos šalys.

Neregėtas p r a m o n ė s, 
mokslo ir technikos išsivys
tymas Tarybų Sąjungoje ir 
kitose socialistinėse šalyse 
vra naudingas taikos reika- 

skaičiuojamomis nelaimė- lui, yra galingas karo kurs- 
mis daugeliui žmonijos kar- tymo stabdys, 
tų.

Paprastieji žmonės visa
me pasaulyje, nepriklauso
mai nuo jų tautybės ir poli
tinių pažiūrų, tikybos ir 

nori gyventi
i žmonės 

visame pasaulyje klausia:
Argi žmogus, kurio perga

lingas protas išplėšia iš 
. . . . gamtos visas jos paslaptis irbaisi naujo, |^is ]abiau ją už^ald0( arg. 

žmogus, k u r i s tarybinių 
dirbtinių Žemės palydovų 

j paleidimo dėka gali netru- 
; kus pasiekti žvaigždes,—ar- 
j gi žmogus nesugebės iš- 
| vengti karo ir užkirsti ke
blią žmonijos susinaikini- 
! mui ?

Mes, komunistų ir darbi- 
i ninku partijų atstovai, vi
siškai suprasdami savo at
sakomybę už tautų likimą, 
pareiškiame:

Karas nėra neišvengia
mas, galima neleisti kilti 
karui, taiką galima apginti 
ir sustiprinti.

Mes susirinkome sostinėje 
tos‘ šalies, kuri prieš 40 me
tų pradėjo naują žmonijos 
istorijo erą. 1917 metais 
Rusijos žemėje pirmą kartą 
istorijoje nugalėjo socialis
tinė revoliucija. Valdžią pa
ėmė j savo rankas darbo 
žmonės ir užsibrėžė tikslą— 
panaikinti visokią priespau
dą ir žmogaus išnaudojimą 
kito žmogaus. Rusijos dar
bininkai ir valstiečiai, Le
nino partijos vadovaujami, 
irašė savo vėliavose taikos 
šūkį ir visada buvo jam iš
tikimi. Per 40 savo gyvavi
mo metų Tarybų šalis sky-

žmogus atpalaidavo to-

jų griaunantieji veiks- 
gali būti nukreipti

Pasaulio arenoje išaugo 
dar kita nauja jėga: Spalio 
revoliucijos pažadintos ko-

politiką.
Ne tik socialistinių šalių 

tautos, ne tik Rytų tautos/ 
nenori karo. Karo neapken
čia ir jį dų kartus pačios 
patyrusios Vakarų kapita
listiniu šalių tautos.

Taikos jėgo didžiulės. Jos 
gali neleisti kilti karui, iš
saugoti taiką. Bet mes, ko
munistai, laikome savo par
eiga įspėti visus pasaulio 
žmones, kad siaubingo, 
žmogžudiško karo pavojus 
nepraėjo.

Iš kur kyla grėsmė taikai, 
tautų saugumui? Karu su-

uuuittb a . . odos spalvos,
Rvtu Vokie-'mename antrojo pasaulinio Paprastieji
jjL: į karo žiaurumus ir nelaimes. ^QCO11iw1-n vi

_______ jo kruvjnj pėdsakai dar ne( 
visiškai išnyko, o jau vir
šum ramių miestų ir kaimų 

i namų skrieja I 
i šimtą kartų labiau griau- 
■ nančio karo šmėkla. Dabar 
! pasaulyje nėra tokios šalies,' 
! kur naujo karo grėsmė nuo-;
i lat negrėstų namų židi-1 
j niams, netemdytų gyvenimo! 
i džiaugsmo, nekeltų nerimo! 

Kodėl! lęuPlnV klausimų:
> Kas bus rytoj, po mėnesio, i 
, po metų? Ar vėl karo lieps-' 
noje sudegs mūsų namai, o 
viską naikinančios atominės 
ir vandenilinės bombos at
neš staigią mirtį mums ir 
mūsų vaikams?

i Dviejuose pasauliniuose 
ikaruose tautos jau įgijo 
kartų patyrimą. Paprastie
ji žmonės, kuriems karo 
uragane tenka pakelti sun
kiausias aukas, žino, kad 
kiekvienas naujas karas su
kelia vis sunkesnių kančių, 

daugiau ša- 
nų kitų žmonių? Antrasis pasaulinis karas, kuriame 54 nužudo vis daugiau 
valstybės dalyvavo, praryjo 30,000.000 milijonu žmonių j žmonių, palieka po savęs 
gyvybių, neskaitant milijonų sužeistų ir s? 
va pranašauti, kad Trečiasis pasaulinis karas, atomo ii 
balistinių raketų karas, neturėtų jokių ribų, ir jis pra
neštų savo baisenybėmis viską, ką'žmonija kada nors 
buvo mačiusi.

“Taryb:nė vyriausybė mano, jog yra galimybė ka
rui išvengti, ir kad karas nėra neišvengiamas.

“Yra pasaulyje galingos jėgos, galinčios neprileisti 
karo, jei tik ios apvienytų savo pastangas ta linkme. . .” 

Ką gi Tarybų Sąjunga siūlo, kad juo greičiau bū
tų galima pačius preliminarius dalykus atlikti karo pa
vojui sulaikyti? Be kitko, ii siūlo, kad Vakarų Vokieti
joje nebūtu atominių, hvdrogeninių ir balistinių rake
tų bazių, kad Vakarų Vokietijai J

Tarybų Sąjunga taipgi sutiks, kad ir Rytų Vokietijoje | mas, atvedė į tai, kad į ka- 
nieko panašaus nebūtų. Daugiau: Tarybų Sąjunga su- Iro sūkurį buvo įtrauktos ne 

. tiks, kad ir Lenkijoje, ir Čekoslovakijoje nebūtų nei ato-;tik milžiniškos armijos, ne 
minių, nei balistinių raketų bazių. Kitais žodžiais, kad | tik ginkluoti frontai. Avia- 
tarp kapitalistinės (Vakarų) ir socialistinės (Rytų) Eu-jcijos bombos griovė atvirus

000,000 žmonių ir sužeidė-sužalojo daug daugiau milijo- sugriauna vis c 
” , nužudo 

praryju 30,000,000 milijonu žmonių j žmonių, palieka po 
’ • sužalotų. Leng- vis baisesnių ir ilgiau trun- 

karas, atomo ir ■ kančių padarmių.
Pirmasis pasaulinis ka-! 

ras, sukeltas stambiųjų im
perialistinių valstybių, pra
dėtas Vokietijos militariz- 
mo, atėmė gyvybę dešimčiai 
milijonų žmonių. Iš dešim
čių milijonų jis atėmė svei
kata, juos sužalojo. Ištisas; _ . , , , ,.
tautas karas privertė kęsti L .. . _ . ,

* r 4- n i Ir n _____ nnnoiairnania

badą ir vargą.
Antrasis pasaulinis karas, 

būtų uždrausta ga- i kurio svarbiausias iniciato- 
minti atominius ginklus. Jei Vakarai su tuo sutinka, tai irius buvo Vokietijos fašiz-

ropos valstybių būtų lyg ir neutralus (kiek tai liečia pa
vojingas atomines-hydrogenines bombas ir balistines 
ketas) plotas.

Toliau laiške siūloma:
“Dabartinė padėtis visu uolumu reikalauja, kad 

puolimo sutartas (paktas) būtų padarytas tarp galin
giausių ’valstybinių grupuočių, būtent, tarp NATO ir 
Varšuvos Pakto. Ši nepuolimo sutartis turėtų numatyti 
taikią ko-egzistenciją tarp abiejų valstybių grupių, su
sitariant dėl abipusiško nesikišimo vienų į kitas valsty
bių vidujinius reikalus”.

Kiek tai liečia Vidurinių ir Artimųjų Rytų (Azijoje) 
klausimus, Tarybų Sąjunga, Amerika, Didžioji Britani
ja ir Prancūzija. turėtų griežtai laikytis tokio nusistaty
mo: nesikišti į vidujinius tų sričių valstybų reikalus, ne
naudoti jėgos, sprendžiant tų valstybių reikalus, palik
ti joms pačioms tvarkyti juos.

Toliau laiškas siūlo, kad palaipsniui būtų ištrauk
tos visos užsieninės bazės iš NATO valstybių teritori
jų, na, ir iš,Varšuvos Paktui priklausančių valstybių 
teritorijų.

Tiesa, nurodoma laiške, šitie klausimai visųpiriUiau- 
siai priklauso nuo didžiųjų valstybių — Amerikos, Bri-

ra-

ne-

taiką, šlekė — nepaisydama 
imperialistų daromų daugy
bės kliūčių — taikiai ben
dradarbiauti su kitomis ša
limis, nepriklausomai nuo 
jų visuomeninės santvarkos.

Savo gyvybinių interesųI 
vardan kapitalistinių šalių! 
darbininkai aktyviai daly-! 
vavo šioje kovoje už taiką, | 
Ši kilnu reikalą rėmė viso 
pasaulio pažangieji žmonės. 
Tačiau taikos jėgoms nepa- 
v y k o apsaugoti žmonijos 
nuo naujos katastrofos, nuo 
antrojo pasaulinio k a r o . | 
Perdaug negausios buvo tos j 
jėgos, o Tarybų Sąjunga ta
da buvo vienintelė šalis, ku
ri nuosekliai kovojo už tai
kos išsaugojimą.

Dabar mes, komunistai, 
sakome, kad dabar galima 
neleisti kilti karui, galima

Mes sako-

miestus, žudė tūkstančius ir 
šimtus tūkstančiu taikiu ci
vilinių gyventojų, o hitleri
ninkų stovyklose bei dujų 
kamerose žuvo milijonai vy
rų, moterų ir vaikų. Di
džiulės materialinės lėšos, 
už kurias būtų buvę galima 
pastatyti tūkstančius kles
tinčių miestų, pamaitinti ir 
aprengti ištisas tautas, bu
vo panaudotos naikinimui, 
mirčiai. Antrajame pasau
liniame kare žuvo daugiau 
kaip SO milijonų žmonių, 
neskaitant milijonų sužeis-1 išsaugoti taiką.

tanijos, Tarybų Sąjungos ir Francūzijos — susitarimų, 
tačiau ir visos kitos valstybės, didesnės ir mažesnės, 
gali prie to prisidėti ir turi prisidėti.

Toks to ilgo tarybinės vyriausybės laiško turinys. 
Atrodo, kad daug valstybių, gavusios jį, bus pri

verstos labai rimtai pagalvoti įr ką nors daryti.
/

Jonas Kaškaitis

MEMUARŲ SERIJA
Mokslo, darbo, kovingi keliai

DU JURGIAI

Puikiai laikosi Susnikų Jurgis, 
Savamokslis jis vyras gabus—

Ir guvus jis, žvalus, nenusmurgęs— 
Savo spaudą paremt pastabus!

O dosnus dar ir kitas yr’ Jurgis—- 
Stasiukaitis visad pažangus,

Kai aukos, jam netiks tik vidurkis:
Jis — spaudos patri jotas žmogus!
Būk sveikutis, Jurgut! Ilgų metų!

Gražų vardą tu sau padarei,—
, Tu pirmeivių sutvirtini gretas,—

Savo spaudą šelpi patvariai!
Kaip malonu žinoti, kaip gera,

Kad yra pažangiečių tokių!
Dėkui, drauge! Tai šitaip ir dera!

Tau ne gėda parodyt akių!

O juk yr’ besarmačių šykštuolių!..
Nueini mūsų spaudai aukų:

Ne!—jis kratosi, ginasi uoliai,—
Jis negalįs... minėt nejauku!

O pas jį pinigų ir gėrybės!
Pilnos šėpos... pilni pašaliai...

O dejuoja—prapuolęs, sudribęs...
Turįs verstis kukliai ir spuliai...

Bet gerai: sąžiningų, širdingų
Vis tik turim bičiulių tikrų:

Paaukot ir patalkint netingi,
Kai prireikia, kai striuka, skubu...

PAVYZDINGI DARBUOTOJAI 
BUNKAI

Mūs’ pažangiai visuomenei reikia
Sąžiningų, tikrųjų draugų, 

Kur aukoja, aukauja ir veikia:
Ir pagerbt kaip tik tokius smagu!

Pavyzdingi darbuotojai Bunkai—
Tai Valiukas, Verutė abu:

Jiem nuo darbo nagai neatbunka—
Nematyt jų veiklumo ribų!

Rišo, krovė Valys laike karo
Sunaikintai tėvynei rūbus,

Susitelkę draugai duoda garo,
Darbas jų sąžiningas, skubus.

Triūsė plušo prie centro kultūros:
Patvari tai bus “Laisvei” gūžta! *

Talkininkai krūvom puola, gūra,
Ir visur parama jų tvirta!

Su aukom ir su darbu širdingu
Abu Bunkai tuojau paskubės:

Už tą nuopelną aukštą, kilmingą
Jie verti mūs’ padėkos, garbės!

Kur tik vaišės, teatras—Verutė
Būtinai prisirengus jau čia:

Nesiskųsdama, tauriai ji kruta—
Su šypsą, su mina ta pačia.

Ilgų metų! Valio, draūgai Bunkai,
Pavyzdiniai progreso nariai!

Lai jum niekad veidai nenublunka!
Ir gyvuokit ilgai, patvariai!

v

Ai, duok ranką, Valiuk ir Verute!— 
Iš širdies aš jum spaudžiu, kratau!

Ir maršuokit pirmyn sveiki drūti!
Tokioj vaišėj smagu dalyvauti
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Man vaizduojąs ilgi atminimai:
Mirguliuoja Vardai ir veidai...

Pažymėt pagarbiai noras ima 
Tuos, ką veikia ir veikė andai:

Tų visokio kalibro veikėjų
Ištisi mirguliuoja šimtai:

Jų veikimo nenupūtė vėjai, 
Ką kas veikė širdingai, rimtai.

Paminėt jų visų nėra būdo,
Nors ir kažkaip norėtum, deja, 

Negali,—bet .jie yr’—tebeglūdo
Užrašyti žmonių širdyje.

Tebėr veiklūs abu Vinikaičiai:
Geraširdžiai ir darbštūs draugai,— 

Su kaupu tokie pat Baltrušaičiai,—
Lai gyvuoja, darbuojas, ilgai !

Sąžiningai darbuojas Kalvaičiai:
Paskubės i]- pagelbės bet ką,—

Netingės ką padėt ir Gustaičiai: 
Bet kada jų naudinga talka.

Energingas veikėjas Balčiūnas— 
Mūs’ Kazys, kaip vijurkas vikrus,

Ir Antanas ir trečiasis Balčiūnas 
Paaukot ar pagelbėt sukrus.

Reinhardtai nuoširdūs buvo
Mus’ spaudos ir progreso nariai, 
Ir Ruseckas dykai nepražuvo:

Atminimą palaikom švariai!
Puikiai kruta mūs’ Vincas Čepulis

Ir maloni, žvitri jo Ona,—
Pažangus ir Antanas Staniulis— 

Paaukoja su sauja pilna.
Pažangus tebėr Mikas Panelis— 

Remia spaudą, gausi jo auka,—
Panašiai veikia Juozas Stanelis, 

Kai suspurda stipri jo ranka.
Nuoširdus mūs’ Kazys Maziliauskas, 

Ir Birutė dukraitė greita, —
Pasirodo kaikad Baziliauskas, 

Sūnus daktaras—mūsų greta. •
Daugel metų žygiuoja Mieliauskas, 

Talkininkas taurus pažangos,—
Ir M. Stakovas ir P. Bieliauskas, 

Vis—dalyviai garbingos eigos!

Kruta veikia Rušinskas, Lazauskas
Su auka, teatru, su daina,— 

Su kaupu sugabus V. Kazlauskas
Ir drauge simpatinga žmona!

Dainius, aktorius Petras'Grabauskas,
Kiek tik leidžia šlubą sveikata, 

Jaunadvasis mūs’ V. RaftianaUskas:
Pagarbos jo žygiuotė verta!

Jonui Grybui, teatro pirmūnui,
Rūpi pramogos, menas, daina:

Energingas—visur jis pribūna,
Su dvasia spindulinga, jauna!

' ■ .l-.i-.. i tf.flii i. į ii ■ IiIį-Į ii -..'į-A,

i
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Taikos manifestas
(Tąsa nuo 2 puslapio)

* mo, dėl taikaus valstybių 
sambūvio, dėl vystymo jų 
ekonominio bendradarbiavi
mo, kuris yra lemiamas 
veiksnys reikalingam pasi
tikėjimui sudaryti valsty
bių savitarpio santykiuose, 
atitinka gyvybinius visų 
tautu interesus. Nuo šių 
klausimų sprendimo žymia 
•dalimi priklauso pasaulio li
kimas, busimųjų kartų liki
mas. Šiems pasiūlymams 
aktyviai priešinasi tik tie, 
kurie yra suinteresuoti iš-

ru. Čia valdo darbininkai ir 
valstiečiai, kurie visuose ka
ruose sudėjo didžiausias au
kas. Argi jie gali norėti 
naujo karo? Komunistų 
tikslas yra sukurti visuome
nę, kur bus užtikrinta vi
suotinė gerovė, visų tautų 
klestėjimas, amžina taika 
tarp nacijų. Socialistinėms 
šalims reikalinga tvirta tai- 
ka tokiai visuomenei sukur
ti. Todėl nėra nuoseklesnių 
karo priešų, tvirtesnių ko
votojų už taiką, kaip komu
nistai !

Saugoti tarptautini itempi-l. Socialistinės šalys nė vie

/»• Tūkstančiai laikraščių ir 
radijo stočių kasdien tvirti
na JAV, Anglija, Prancūzi
jos, Italijos ir kitų kapita
listinių šalių tautoms, kad 
“pasaulinis kom u n izmas” 
tariamai sudarąs grėsmę jų 
laisvei, jų gyvenimo būdui, 
jų taikiam sugyvenimui.

Tačiau nei komunistų 
partijos, nei jokia socialisti
nė šalis neturi skatinamųjų 
priežasčių sukelti karą ir

Inai tautai nenori jėga pri
mesti savo visuomeninės ir 
politinės sistemos. Jos yra 
tvirtai įsitikinusios neiš
vengiama socializmo perga
le, bet jos taip pat žino, kad 
socializmo negalima įdiegti 
iš svetur, kad jis turi būti 
visų pirma kiekvienos šalies 
vidaus kovos rezultatas. To
dėl socialistinės šalys ir ne
galvoja kištis į kitų šalių 
vidaus reikalus, bet jos tai}) 
pat neleidžia, kad kiti kištų
si į jų vidaus reikalus. To
dėl tvirtinimai, kad socialis- 

svetimą žemę. Tarybų Są- tinęs šalys sud a r a n č i o s 
junga, Liaudies Kinija pa-1 grėsmę taikai tuo, jog jos 
čios valdo dideles žemės pla- norinčios jėga primesti ki- 
vtybes ir nesuskaičiuojamus tiems savo sistemą, yra ne 
gamtos turtus. Visose soči- kas kitas, kaip mėginimai 
alistinėse šalyse nėra klasių apgauti taikingus žmones, 
arba gyventojų socialinių Taika gali būti išsaugota 
sluoksnių, suinteresuotų ka- tik ta sąlyga, jeigu visi tie,

svetimą žemę.

Taika gali būti išsaugota

kuriems brangi taika, su
jungs savo pastangas, bus 
budresni karo kurstytojų 
pinklių atžvilgiu, iki galo 
įsisąmonins, kad jų šventa 
pareiga yra stiprinti kovą 
už taiką, kuriai gresia pa
vojus.

Siekdami visos pasaulio 
liaudies masių gerovės, 
siekdami visų tautų pažan
gos ir šviesios ateities, mes 
kreipiamės:

i vyrus ir moteris, 
darbininkus ir valstie
čius,

mokslo ir meno žmones, 
į mokytojus ir tarnauto

jus,
į jaunimą,
į amatininkus, p rėk y b i -

' ninkus ir pramoninin
kus,

i socialistus, demokratus 
ir liberalus,

Į visus žmones, nepriklau
somai nuo jų politinių 
ir religinių įsitikinimų, 

visus, kurk myli savo 
tėvvne,

į visus, kurie nenori karo, 
į visus geros valios žmo

nes pasaulyje.
Mes kreipiamės į jus vi

sus ragindami: i geros valios žmones pasau-
reikalaukite nutr a u k t i 1 lyje:

ginklavimosi varžybas, ku-j Organ izuokitės ir kovoki- 
rios kasdien didina karo pa-i te:
vojų ir jums, darbo žino-j 1) kad nedelsiant 
nėms, atsiliepia visų La
kiausiai ;

reikalą ūkite uždrausti 
a t o m i n i o ir vandenilinio

i

Į

ginklo gamybą bei naudoji
mą, o pirmuoju žingsniu — 
nedelsiant n u t r a u kti šio 
ginklo bandymus;

reikalaukite, kad būtų pa
darytas galas karinių blokų 
ir karinių bazių kitose šaly
se steigimo politikai;

reikalaukite, kad pačioje 
E u r o p o s širdyje nebūtų 
naujai apginkluojami Vo
kietijos militaristai, svar
biausi paskutinio karo kal
tininkai ;

reikalaukite, k a d būtų 
nutrauktos imperialistų in
trigos ir karinės provokaci
jos Artimuosiuose ir Vidu
riniuose Rytuose;

remkite kolektyvinio sau
gumo politiką, taikaus įvai
riu visuomeniniu sistemų 
sambūvio politiką, plataus 
ekonominio ir kultūrinio 
tautų bendradarbiavimo po
litika.

Mes kreipiamės į jus vi
sus ragindami:

reikalaukite iš savo vy
riausybių, kad Suvienytųjų 
Nacijų Organizacijoje jos 
vykdytų taikos politiką ir 
priešintųsi šaltojo karo po
litikai.

Mes kreipiamės į visus

SKAITYTOJŲ BALSAI

Kaip atsisveikinti 
mirusiuosius

JUOZAS BALTUŠIS

PARDUOTOS VASAROS
(Tąsa)

— Mačiau aš šitą mėšlą. Už juos ne 
tik romytos varlės, už juos ir bobos pro
to nenupirksi! Tai kur, tu sakai, auk
sas? Ar butely, sakai? — nusišiepė jis.
rAš nutylėjau.
Alyzas pradraskė nagais duobelę, su

vertė ten viską, užpylė žemėmis, užmin-

— Kas greičiau lekia; varna ar dvi-

— Tylėk, neprasitark, paskutiniais 
kvailais išvadintų. Na, einam, ginti me
tas.

O išginus visą rytą buvo jis lyg ne
savas. Tylėdamas vaikščiojo paskui gal
vijus, sėdiniavo kur nuošaliau, o saulei 
įdienojus, atvirto aukštielninkas ant pra- 
saususios žemės, ir gulėjo sau vienas. 
Didelis toksai, rudas, negražus. Tylėjo, 
kramtė pernykštės smilgos šiaudelį, se
kė bėgančius dangumi debesis. Ne, 
šiandien jis, matyt, nė neketino nieko 
drožinėti.

— Alyzai, — prislinkau aš artyn. — 
tu gi meistru žadėjai būti.

— Ir būsiu! — atrėžė jis piktai. — 
Eisiu namų budavoti, lonkas bažnyčioj 
padarysiu ąžuolines, o jeigu panorėsiu, 
tai ir altorių padarysiu. Ne tavo reika
las!

Sumurmėjo dar kažką panosėj ir pri
dūrė grasinamai:

— Dviratį nusipirksiu!
— Dviratį?! — išsižiojau aš. •

— Tokį . . . kojom minamą! — vis 
dar netikėjau aš.

— Tai .negi nosim sukamą? paniekina
mai nusišaipė Alyzas. — Pirksiu tikrą, 
su spyruokliniu balneliu ir gumine dūda 
iš priekio! Tu gal nū nematei tikro dvi
račio?

Dviratį aš buvau matęs. Dar pernai. 
j£ai ganiau su Stepuku. Atlaidų dienos, 
įkartais ir paprasto sekmadienio rytą, 
/Kai visi keliai keleliai patvindavo pės
čių ir važiuotų, skubančių į bažnyčią 
žmonių, tarp jų staiga suplyksėdavo 
saulėje tviskuliuojantis dviratis ir pasi
girsdavo jo dūdos grojimas: prie, prie, 
prie-e-e! Arkliai baidėsi, stojo piestu, 
žmonės šlijo į pagriovius — visi davė 
kelią dviračiui. O mudu su bendraganiu 
Stepuku lėkdavom tada, pametę visus 
kitus reikalus, artyn, korėmės kur į 
aukštesnį medį ir žiūrėjom iš ten, kaip 
švilpia tolyn dviratis, kaip liejasi jo ra
tų stipinai į vieną apvalų Šviesulį, tvies
kiantį kibirkštis, marguliuojantį visom 
^vaivorykštės spalvom. Ir jau iki pat va
karo paskui a'ptarinejom matytą ste- 

'^uklą, o Stepukas nuolat klausdavo:
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Ir atsakydavo pats sau, tvirtai įsiti
kinęs:

— Žinoma, dviratis.
Taigi! Bet dviračiais gi važinėja tik 

pačių didžiausių plačialaukių sūnūs; to
kių, kurie samdė ne tik piemenį, bet ir 
pusbernį, ir mažiausiai vieną berną, o 
dažnai ir du, ir dar mergą su pusmerge, 
ir kurių kiemai buvo — tikri palivar
kai, su dideliais sodais, pilnomis riebių 
karosų kūdromis, vilkiniais šunimis ant 
storų grandinių. Ee, net Po viliokas dar 
neturėjo dviračio!

— Duok tiktai man užaugt, — atsi
šaukė Alyzas, lyg atspėjęs, apie ką aš 
galvoju. — Tu žinai, kiek geras meistras 
paima? Kiekvieną storabambį už juostos 
užkištų!

Tačiau laukti Alyzas pritrūko kant
rybės. Juk jam reikėjo dar pavarinėti 
bandą mažiausiai povą metų, o pas
kui dar būti pusberniu. Tad nutarė jis 
pasidaryti dviratį pats. Suieškojo miš
ke du dvišakius liaunus berželius, aplen
kė juos ieviniais skersiniais, gerai iššu
tintais karštuose pelenuose, išdrožė pa- 
kojus, padarė balneli, apsiūdamas pail
gą kaladėlę zuperiniu maišu, padarė ir 
ratus, ir varomąjį ratuką. Dėjo tikras 
dviratis, tiktai neblizgėjo, ir jo ratai, 
nors ir labai ščiulniai padaryti, buvo 
gremėzdiški, džiovinto kadugio stipinais, 
ne taip lengvai pasukami.

Ilgai vedžiojusi Alyzas savo dviratį 
paežiais, vis mėgindamas apžergti jį ii* 
pavažiuoti. Bet dviratis, lyg neprajody- 
tas arklys, nenorėjo pasiduoti: vos pa
liečia Alyzas koja pedalą -— dviratis 
kaborkšt, ir guli ant šono. Alyzas vėl 
stato jį prie ežios, vedasi prie ak
mens, vėl žergia ant jo, atsispiria iš
kėstom kojom, porą žingsnių net pava
žiuoja, ir vėl—kaborkšt ant šono! Su
niuro Alyzas, išprakaitavo nuo galvos 
iki kojų, bet buvo linksmas, paten
kintas kaip niekad. Nusimetė rudinę, 
paskui švarką, o paskui ir kepurę ir vėl 
griebia dviratį už ragų.

— Vis tiek pavažiuosiu! — grasina 
kažkam linksmai.

Ir vėl —kaborkšt!
Vaikai juokiasi pasilinguodami. Tik- 

. tai Akvilia piktai nusisuko, mezga kaž
kokią storą kojinę, net nežiūri Alyzo pu
sėn. — Nusivestum paraistėn, nuo
žulniau. . . — pratarė neatsisukdama.

— Čia tu gerai pasakei, — apsidžiau
gė Alyzas.

; būtu 
sun- i nutraukti atominio, ir van-

I denilinio ginklo bandymai: 
2) kad kuo trumpiausiu

, laiku besąlygiškai būtų už
drausti. šio ginklo gamyba 
ir naudojimas;

Mes, komunistai, paskyrė- 
i me savo gyvenimą socializ- 
Įmui. Mes, komunistai, tvir- 
• tai tikime šio didžiojo reika
lo pergale Kaip tik todėl, 

j kad mes tikime mūsų idėjų 
i —pergale, mes norime tai
kos ir kovojame už taiką. 

! Karas—mūsų priešas.
Tegul nuo šiol skirtingų 

Į socialinių sistemų šalys
II e n k t y n i a uja tarp savęs 
vystydamos taikų mokslą, 
taikią techniką. Tegul jos 
įrodinėja savo pranašumus 
ne kautynių, lauke, o lenk- 
tyniaudamos už' pažangą 
už aukštesnį tautų gyveni
mo lygį.

Mes tiesiame ranką vi
siems geros valios žmonėms. 

I Bendromis jėgomis n u s i - 
i meskime ginklavimosi naš- 
|tą, slegiančią tautas! Išva- 
i duokime pasaulį nuo karo, 
mirties ir sunaikinimo grės
mės! Priešakyje — šviesi 

Iii* laiminga į pažangą ei- 
I nančios žmonijos ateitis.

(Bus daugiau)

Šį manifestą priėmė Alba
nijos, Alžyro, Argentinos, 
Australijos, Austrijos, Bel
gijos, Bolivijos, Brazilijos, 
Bulgarijos, Ceilono, Čeko
slovakijos, Čilės, Danijos, 
Didžiosios Britanijos, Do
minikos Respublikos, Ekva
doro, Graikijos, Gvatema-Į 
los, Hondūro, Indijos, Indo
nezijos, Irako, Ispanijos, 
Italijos, I z r a e 1 i o , Ja
ponijos, Jordanijos, Jugo
slavijos, Kanados, Kinijos, 
Kolumbijos, Korėjos, Kosta- 
Rikos, Kubos, Lenkijos, 
Liuksemburgo, M a 1 a j o s , 

i Maroko, Meksikos, Mongoli
jos Liaudies Respublikos, 
Naujosios Zelandijos, Ni- 
derlandų, Norvegijos, Pa
namos, Paragvajaus, Peru, 
Portugalijos, P r a ncūzijos, 
Rumunijos, Sanmarino, Si
rijos ir Libano, Suomijos, 
Švedijos, Šveicarijos, Tai
lando, Tarybų Sąjungos, 
Tuniso, Turkijos, Urugva
jaus, Venecuelos, Vengri
jos, Vietnamo, Vokietijos 
Demokratines Respublikos, 
Vokietijos Federaty vines 
Respublikos komunistų ir 
darbininkų partijų delega- 

I ei jos.

Kadangi kalbėtojų labai 
maža yra, o daugum'a jų yra 
gana toli nuo didmiesčių ir 
mūsų organizacijų centrų, 
tai kalbėtojų laidotuvėms 
ne visada galima gauti. 
Ypatingai sunku gauti kal
bėtoją iš redakcijų arba 
spaustuvių personalų, kam 
nors iš mūsų draugų mirus. 
Jų pasitraukimas iš parei
gų dienai ar dviem gali su
trukdyti laikraščio išleidi
mą laiku, o ir medžiaginių 
nuostolių pasidaro.

O vistik reikia ieškoti iš
eities, kad būtų galima tin
kamai atsisveikinti su mi
rusiais draugais.

Taigi šiuo reikalu aš susi
siekiau su A. Metelioniu, 
kuris parašęs atsiuntė man 
ilgą kalbą arba, geriau sa
kant, nurodymus, kaip pri
rengti trumpą, kalbą prie 
mirusiojo draugo karsto ii’ 
kapo.

Taigi aš, pasinaudoda
mas A. Metelionio raštu, su
taisiau trumpą kalbą, kuri, 
mano nuomone, gal bus tin
kama atsisveikinimui su 
mūsų mirusiais draugais, ir 
čia ją paduodu.

KALBA PRIE KARSTO
Gerbiamieji šio liūdno su

sirinkimo dalyviai. Mes čia 
susirinkome, idant atiduoti 
paskutinį patarnavimą—iš
leisti į paskutinę kelionę 
mūsų draugą (draugę). Jo 
(jos) gyvybės siūlas jau nu
trūko. Jo (jos) daugiau ne
vargins rūpesčiai, vargai 
bei skausmai, nes jis (ji) 
jau užmigo amžinai.

Prieš mus stovi klausi
mas: dėl ko žmogus miršta? 
Atsakymas, rodos, visiems 
aiškus. Kas gimė, tas ir mi
rė, ir kas dar gims, tas ir 
m i rs. Gamtoje paskirsty
mų. nėra. Tik mes, žmonės, 
skirstomės į visokias religi
jas ir klases. Gi mūsų mo
tinai gamtai visi žemės gy
vūnai, kaip ir žmonės, esa
me lygūs. Nepaisant, kiek 
turtuolis turi pinigų, gam
tos papirkti negali,—jis tu
ri mirti, kaip ir biedniokas. 
Tikybų vadai už pinigus mi
rusiam siūlo dangų, apie 
kurį patys niekad nė nesva
joja.

Mirtis yra neišvengiama. 
Apskaičiuojama, kad visa
me pasaulyje kas mėnesis 
miršta apie trys milijonai 
žmonių? Mirtis, kaip dalgis, 
piauna visus lygiai. Miršta 
vos užgimę ant motinų ran
kų kūdikiai; miršta pačia
me skaistume jaunuoliai; 
miršta pusamžiai, ir miršta 
gyvenimo, vargų ir rūpesčių 
nukamuoti seneliai. Motulė 

' gamta, visai nesiklausdama 
mūsų, leido mums gyventi, | 
taipgi neatsiklausdama mū-Į 
su geidavimų ir norų gy
venti, pašalina mus.

Kas nors mirė — užleido 
vietą gyventi kitam. Mes 
mirsime —’ užleisime vietą 
naujagimiams. Ir taip be 
galo. V—J

Kaip po sunkaus darbo 
yra reikalingas poilsis — 
miegas, taip lygiai po gyve
nimo vargų, rūpesčių, 
skausmų yra reikalingas 
amžinas miegas. Nuo to 
amžino miego nei maldomis- 
poteriais, nei doleriais neat- 
simaldausi, neatsiprašy s i, 
Kiekvieno asmens gyvenime 
būna iškeliavimų, išleistu
vių, atsisveikinimų ir viso
kių linkėjimų. Gi čia mes 
Susirinkę nieko velioniui 
(velionei) negalime linkėti, 
nes tas nereikalinga. Tik 
galime pasakyti, kad gyve-

nimą gyvenai naudingą, pa
vyzdingą ir užsitarnavai il
gos ir garbingos atminties!

KALBA PRIE KAPO
Tai čia mūsų mylimo 

draugo (draugės) kelionės 
galas. Kapines galima pa
vadinti negyvųjų miestu. 
Čia visi sugyvena pilniau
sioj santaikoj. Čia buvęs 
galingas jau negalingas; čia 
buvęs turtingas jau netur
tingas, ir buvęs vargšas jau 
bos. Čia yra pilna lygybė, 
nereikalauja jokios pagalbos, 
čia visi gauna po tiek pat 
žemės ploto ir gylio. Čia pa
vasari ir vasarą gamta gra-

ži, viskas atgyja, gėlės žy
di, paukšte liai linksmai 
čiulba, bet mirusieji ramiai 
miega ir visi lygiai to ne
mato ir negirdi.

Šia kalba, manau, gali pa
sinaudoti ypatingai tolimų 
nuo centrų kolonijų Laisvės 
skaitytojai. Ją galima'išsi
kirpti ir panaudoti reikalui 
esant. Galima kai ką ir pri
dėti, jei būtų reikalas.

Lima, Peru. — Vėl 
dėjo veikti mirties 
mė, kuri tūlam laikui 
panaikinta.

pra- 
baus- 
buvo

ture-Kiekviena kolonija 
tų surengti kokią nors pra
mogą Laisvės panamai, 
reikalu!

So. Boston, Mass
PRIEŠK A LĖ DIN IS PAR E NGIM A S 

SVARBIAM TIKSLUI

Sekmadienį, Gruodžio 22
318 Broadway—Pradžia 1 vai. dieną.

Turėsime skanių valgių ir gražią dainų pro
gramą, bus ir kitokių Įvairumų. Atsilankiusieji 
smagiai praleisite dieną ir paremsi te svarbi] 
tikslą. Kviečiame visus dalyvauti.

LLD 2-ros Kuopos Moterys

Kas Skaito ir Rašo 
Duonos Neprašo

Tai išmintingas posakis, kuris yra taip senas, ‘ 
kaip senas yra pats raštas. Kas to posakio laikbsi? 
niekad nesigaili., Skaitykite šias knygas:

Amerikos Demokratijos Steigėjai
Skaitykite ją! Susipažinkite su pagrindiniais įstatymais.

Joje rasite Jungtinių Valstijų Konstituciją su svarbiaisiais 
pataisymais. Atvaizdos žymiausių kovotojų už nepriklau
somybę. Puslapių 320, kaina $2.00. DABAR TIK $1.50.

Lietuvių Tautos Atbudimo Pionieriai
Trumpos biografijos žymiausių Lietuvos patriotų. Parašė 
Dr. A. Petriką, puslapių 320, kaina $1.50. DABAR TIK $1.

Popiežiai ir Lietuvių Tauta

Tai rinkinys faktų, kuriuos privalo žinotiNaekvienas lietu
vis. Parašė Prof. Pakarklis, puslapių 320Nt kaina $1.50, 
DABAR TIK $1.00.

Žmogus ir Mašjda

Puikus rinkinys faktų apie išradimus, su įdomiais paveiks
lais, sutaisė Dr. J. J. Kaškiaiiėius. Puslapių 240, kaina 
$1.50, DABAR TIK $1.00.

ŠLIUPTARNIAI
Amerikos lietuvių tautinio ir kultūrinio atgimimo laikų 
istorinis romanas. Parašė Algirdas Margėm. Knyga 
652 puslapių. Kaina $5.00: Dabar tik $4.00.

Kelias į Laimę
Tik skaitydamas ją sužinosi kaip įspūdinga, kai nekartą 
giliai atsidusdamas nubrauksi ašaras nuo savo blakstienų. 
Parašė Rojus Mizara, puslapių 368, kaina $1.50, DABAR 
TIK $1.00.

LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS
Kiekvieno kultūringo lietuvio namų knygyne turi būti 
šis žodynas. Rašyboje ar gyvo žodžio kalboje jame 
rasite patikrinimą. Tai yra mokytojas jūsų namuose.
KAINA $5.50.

Laisvė
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y. •
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STANLEY (II UBERKIUI

Išreiškiu giliausią užuojautą ir simpatiją 
Rapolui ir Bernic? Chuberklams, netekime jų 
sūnaus. Nuostolis netik-tėvams, bet ir visiems 
mums progresyviams lietuviams.

3 M T i j<)V (1. (/1 lt (l11 -S' I' i C) Z >'.

Laiškai iš Lietuvos
J. Muzikevičius iš Ba

yonne, N., J., gavo savo gi
minaitės Genės Granataus- 
kienės (iš Kibyšiti kaimo, 
Veisėjų rajono) laišką. 
Laiške minimas ir lietuviš
kų banditų siautėjimas tuo
jau po karo. Apie tai laiš
ko rašytoja šitaip sako:

“Klausiate, brangus dė-

Binghamton, N. Y.
Kūčių vakarienė 

€

Antradienį, gruodžio 24-tą 
dieną įvyks kūčių vakarienė, 
kurią rengia L.D.S. 6-ta kuo
pa. .Vakarienės tiks 
kad susirinkti visiem 
a py linkės Ii etų v i a m s 
leisti linksmai kūčių
prie įvairių valgią ir skanių 
gėrimų ir, žinoma, draugiškų 
pasikalbėjimų, širdingų linkė-

as era, 
vietos ir 

ir pra-

dūk, kokia buvo priežastis j imu. O tuom pačiu sykiu gal 
mirties jūsų brolių ir bro- I ks kiek ir pelno dėl kuopos
lienės. Sunku čia smulkiai 
aprašyti tuos laikus,- kurie 
buvo sunkūs ir žiaurūs. At-' 
ėjo banditai naktį, paėmė 
tėvus ir visus rūbus, na, ir 
išsivežė. Žinome, kad miške! 
juos užmušė ir Įkišo i rais-‘ 
tą, bet neradome jų kūnų.ir! 
negalėjome palaidoti. Odė-! 
dę Vincą taipgi jie užmušė,' 
tik namuose, naktį, tai nors i 
galėjome jį palaidoti. Žiau-1 
ru, žiauru buvo tais laikais.

iždo padidinimo.
Mūsų gerosios 

bus tikrai pilnai pasirengu
sios patenkinti visus dalyvius. 
Mūsų gaspadinės N. Strolienė, 
A. Žemaitienė, P. Jasiiionienė, 
M. Sadauskienė ir M. Kaz
lauskienė jau yra surengusios 
daug vakarienių ir visuomet 
dalyviai buvo patenkinti, tai 

šioje vakarienėje visi daly
viai tikrai būsite patenkinti.

Vakarienė įvyks A. Klimo 
udijoje, 315 Clinton St. Pra- 

‘‘Vyriausia sesuo tais me-!džia 6:3o vai. vakaro. Ran
tais baigė gimnaziją ir cla-igcs tikėtas tiktai $1.50 ypa- 
bar ji mokytojauja, o broliai jtai. Rengėjos užprašo visus 

vietos ir apylinkes lietuvius 
calyvauti šioje vakarienėje. 
Pasimatysime visi kūčių vaka
re.

dirba traktorininkais. Jie 
uždirba sau, bet mums pa
dėti neturi iš ko. Jie atva
žiuoja pas mus į svečius...” 
MERKINĖ BUVO LABAI 

SUŽALOTA

Varde rengėjų, O. Welius

SERGA
Verutė Bunkienė pasidavė j 

operacijai

'resijausti gerai, Verutė Bun-1 
Ikienė pasidavė ligoninei pil
onai sveikatą ištirti. Surasta, 
ik.ad .jai reikės daryti vidurių 
i operaciją. Operacija bus snn- 
! ki, bet daktarai tvirtina, kad

sienai Hospital. Yonkers, N. 
Y. Ten jai šiandien, gruodžio 
17, bus padaryta opeiaciįa.

j J os k a m b a r y s ?> 2 1.
Lankyti bus galima kasdien,.

— nuo 1:30 iki 3 vai. dieną, 7

šią žinią pranešu jos vy

Juozas Purvėnus ligoninėje

Pažinkime savo miestą 
New Yorką

New Yorkas yra ant 
salų miestas 

<■

idžiausias Amerikos mies- 
yra New Yorkas, bet jist

nei nėra Amerikos sausžemio 
miestas. Tai salų miestas. 
New Yorką sudaro penkios 

Į dalys, kurios vadinasi: Brook- 
lynas, Bronksas, Manhatta- 
uas, Queens ir Richmond,

Ir tik viena jo dalis—Bronx 
yra ant Amerikos kontinenta
liu (sausyno) žemės galo. O 
visos kitos dalys j’ra ant salų.

Manhattan sala

Juozas Purvėnus visai neti
kėtai susižeidė. Aplankęs sa
vo seserį eidamas namo nu
krito laiptais ir smarkiai gal
vą susimušė, net žado neteko.

Dabar jis randasi WyckoH 
Hospital, Ridgewoode.

Pereitą sekmadienį LDS 13 
kp bankete pasigedome Ban
kų ir Purvėnų, kurie niekad 
mūsų parengimų neapleidžia.

Linkime Verutei Rimkienei 
ir Juozui Purvėnai greitai iš-1 
gyti ir vėl su mumis dalyvau

Apsivedė dėl pinigų, 
kurių ji neturi

Brooklynas yra veik apva
lius, jis turi 11 ir pusę mylių 
j ilgio ir veik 11 mylių .pločio. 
Po Amerikos' Revoliucijos lai
mėjimo turėjo biskį daugiau 
kaip 1,000 gyventoją. Dabar, 
tai skaitlingiausia miesto da
lis, nes turi arti trijų milijonų 

metais

Jaunavedžių pora iš Texas 
pakliuvo i būdą. Tūlas Joseph 
Stagner, 29 metų, kelios sa
vaitės atgal apsivedė Morthą 

metų. Jie Plaza 
išsimainė $1,575į \ ie.sbutyjc

gyventojų. 1956 
jo 2.772,000.

Richmond dalis

i Vajus už fondą prieš vežf
Queens Cancel- Society ve

da vaju, kad sukėlus $300,000 
kovai prieš vėžio ligą. Dr. W^x z 
T. Barry sako, kad vėžio liga 

i yra labai pavojinga ir ja vis * 
! daugiau piliečių serga. Jau 
(sukėlė $281,000 į tą fondą.

Automobilistas Robert De- 
Rose, 29 metų, iš Astoria, 
i.aktį ant 61st St. ir Broad- 

! užmušė moterį. Ji yra Mary 
, Doyle iš Rego Park..

HELP WANTED—FEMALE

Tarnautoja. Tarpe 18-35 m. Gali ir

Api-e Merkinę ir jos apy
linkę žinių matydavom labai 
mažai. Net laiškais sunku 
buvo platesnių žinių iš
klausti. Mano brolis Vladas 
gyveno Maksimų kaime. Tik 
prieš porą metų pavyko su 
juo susisiekti. Apsigyvenęs 
Merkinėj ir dirba kol ūky j. 
Bet kodėl dirbęs žemės dar
bą kaime nuėjo prie tokio 
pat darbo į Merkinę, taip ir 
nerašė. Tik užklaustas at
sakė :

4‘Patys galite suprasti. 
Visiems įtikti negali. Turė
jau viską palikęs eit i mies
tą.”

Tokią žinią dipukai tuo
jau “išaiškina” šitaip: vis
ką atėmė ir išvijo! Netma-. 
no sesuo su švogeriu buvo 
linkę taip spėti.

Tik prieš savaitę gavau 
aiškesnį brolio pasiaiškini
mą:

“Po karo pas mus labai 
siautėjo banditizmas. No
rėjau ilgiau pasilikti gyvų
jų tarpe, tai išėjau į mies
tą, kur saugiau. Ir mano 
namą sudegino.”

Apie Merkinę rašo:
“Merkinė tapo labai ap

naikinta. Čielos liko
bažnyčia, cerkvė, Nemunai
čio gatvė ir atskiri pastatai 
kitose gatvėse. Iš buvusio 
gražaus miestelio pasiliko 
griuvėsiai, ir jie jau žole 
apžėlę. Dabar daug kas sta
tosi naujus medinius name
lius, miestelis po biskį at
sistato.”

Vienas asmuo yra gavęs 
pranešimą nuo savo brolio 
iš Merkinės apylinkės, kad 
ir prie pačios Merkinės iš
deginimo žymiai savo nagus 
pridėjo “vaduotojai” bandi
tai. S. V.

Brockton, Mass
įvyko draugiška naujų

tik

na
mukų įkurtuvių pare pagerbi- 

|mui Juozo ir Marijonos ’Mas- 
taikių. Jiedu buvo su pirmuti
niais Lietuvos imigrantais ap- 
sigyvenę Montello, Mass, čia 
išgyveno suviršum 20 metų, 
paskui Dorchestery ir vėliau 
Canton, Mass, dabar vėl su
grįžo į Montello, gal ant visa
dos, nes nusipirko naują na
muką ant Vine St. Čia jiedu 
turi giminių, ir daug pažįsta
mų, nuo senų laikų.

įkurtuvių pare įvyko gruo
džio 7 d., Lietuvių Taut. Na
me. Surengė jų geros draugės 

,ir giminės: Marijona Gutaus- 
kienė, K. čereškienė, A. Mas- 
taikienė. Pagelbėjo ir kitos iš 
giminių ir draugių.

Publikos buvo arti 60. įvai
rių valgių ir gėrimų buvo įva- 
lias. Vakarui pirmininkavo S. 
Lainard. Daug kas buvo pa
kviesta pakalbėti su linkėji
mais gero gyvenimo Mastai- 
kiams. Jie paaukojo Laisvei Ir 
Vilniai po dešimtinę ($10).

Dabar dar turėsime vieną 
draugišką kūčių vakarienę 
spaudos naudai. Ji bus gruo
džio 21 d., Lietuvių Taut. Na
mo kambariuose. Rengia Mo
terų Apšvietos Klubas Ir 
L.L.D. 6 kp. Rengėjai irgi no
rėtų kad .būtų skaitlinga pub
lika. 1 Geo. Shimaitis

Širdinga padėka
dėkavojame 

sumanytojoms 
taipgi dalyviams,
visiems vietiniams, 

Norwood o ir 
drau-

vi- 
ir

Širdingai 
soms pares 
i engėjoms, 
Labai ačiū
ir iš Bostono, 
apylinkės draugėms, 
gams ir giminėms už puikias 
dovanas, valgiais ir prezen- 
tais. Nežinome nei kaip jums 
atsidėkavoti. Daug kartų vi
siems širdingas ačiū! Neuž
miršime, kol gyvi būsime.

Juozas ir Marijona 
Mastaičiai

o banke ne-
pa- gyventi ant \ ietos jei nori. Prižiurę- 

' jimas namų, virimas nepriverčia- 
i
; mas. Prižiūrėti vaikus. MAyfair 3- 
! 0910.

buvo pinigų. Todėl buvo 
traukti teisman.

— Aš labai nusistebėjau 
laike mūsų “medaus mene
sio’’ — sakė Stagner, — Ra

ida sužinojau, kad ji neturi pi- 
dalls! eigų.

turė-

York o 
už “griekus 

tai Richmond.

(244-246)*

HELP WANTED MALE -

— Ar tai ją vedei dėl pini 
gą? — klausė teisėjas V Valley Stream, L. I. — Gertu \ 

įsteigta Auto Body Fender šapa, 
12 mašinų vieta, puiki apylinkė. Sa- 

Puiki proga ge
ram mechanikui, daug biznio. Pa
tikrinkite šią progą. Curtiss 5-9889.

Penktoji New 
yra kaip kokis 
pi įmetimas”,

i (Prašom nesumaišyti su Rich
mond Hill, pastarasis 
Queens sekcija).

Šioji dalis atskira visai 
Brooklyn ir 

dalių. Richmond yra ant 
ten Island (salos), atskirta 
ž.emutinės ir Aukštutinės New 
Yorko Užlajos. Tarpe Rich
mond ir kitų miesto dalių su
sisiekimas tik laivais (ferry 
boat). Nuo senų laikų pada
ryti planai prakasti po vande
niu tunelius, nutiesti tltus — 
dar nepravesti.

Richmond miesto dalis daug 
Jersey 

yra su
su Bayonne, 
Mat, iš New 

pusės nuo 
siauras van

dens ruožtas Arthur Kill 
Kill Van Kull pertakos.

Tai didelė sala, 14 mylių il
gio i)' virš 7 pločio. Po Ameri
kos Revoliucijos turėjo apie 
4,000 gyventojų. Dabar turi 
biskį daugiau kaip 200,000.

štai mūsų miestas, kaip 
i/anka. Vienas miestas — pen
kios dalys. Keturios yra atski
ros nuo Amerikos sausyno — 
ant salų, —■ už vandenų. Tik 
Bronx dalis, tikrai ant sausy
no. žinoma, Long Island yra 
didelė, bet apie ją kitą kartą.

1956 metais visos penkios 
dalys sykiu turėjo 8,075,000 
gyventojų.

, kuri tu-L, ,j Manhattan,

New Yorko centru skaito
ma Manhattan dalis. Ji yra 
ant Manhattan salos 
ri 13 ir pusę mylių ilgio, dvi ir
veik pusę pločio, šią salą su
pa Hudson, East River ir Har
lem River — upės. Taigi į ją 
galima patekti .tik tiltais, ar
ba po upėmis tuneliais.

Ant šios

revoliucijos

salos prasidėjo 
miestas. (Jau po 

laimėjimo, bū
tent 1790 metais, jis turėjo tik

■ • - 2, t) 0() g y v e n to j ų. Pa b a i go j e 
j 1956 metų jau turėjo veik 
' 2,000,000.

ši miesto dalis labai ilgą, 
I todėl galas į pietus, linkui At- 
' lanto vandenyno vadinasi, že
mutiniu (Downtown), o į 
šiaurę — Aukštutiniu (Up- 

itown). Tos taisyklės laikosi ir 
jsubviu bei elevaterių traukl- 
i i.'ių\ išilginis važinėjimas. Į

Moteris ruošia Kūčių 
pobūvį

Moterų Klubo narės beveik I LVtus, linkui East River yra ta 
kožnais metais rengia trad’ci-j 
uę lietuvių šventę — Kūčias, 
š’ais motais kūčių pobūvis at- 

sekmadienį. pietų laiku. 
Kalėdos pripuola trecia- 
todėl darbo dieną yra 

sunku įvykinti prieškalėdinę

Mat, 
dieni

Moterys planuoja ruošiamą 
pramogą panaudoti svarbiam 
tikslui. Pasiruoškit 22 d. gruo
džio , Lietuvių Kultūriniame 
Centre popietį praleisti kartu 
su

kuri tarpe tos upės ir 
Fifth arba Park Ave vadinasi 
Rytine (East arba E.). O nuo 

| Fifth Ave linkui Hudson upės 
: šerias v a d i n a s i Vakariniu 
(West —W.) šioje miesto da
lyje randasi daugiausiai biz- 

!nio centrų.

Bronx

New York o 
Amerikos že- 

ant sausyno
kliubietėmis.

nuo 
kitų 
Sta

— Taip, — atsakė vyras, vininkas atsistato. 
Kada dar jo jaunoji bandė ką 
tai aiškinti, tai jis sušuko:
“Shut up!”

Abu sulaikyti po $2.500 
j kaucijos už neteisingą čekių 
i mainymą.

Mirė jaunas žymus 
kompozitorius

(243-245)

Buslneas Opportunity

Pirmos klasės proga geram kepe- 
jjui. Puiki įeiga, mažai konkurentų, 
įsteigta 25 m. Prieinamai parduoda
me, iš priežasties ligos. Po 6 v. v.

i skambinkite; LO. 9-6087.
(244-246)

geriau pritinka i 
valstijos miestams, 
sijungus tiltais 
Elizabeth ir kt. 
Jersey valstijos 
sausžemio dalina

n

I Mire Robert F. Karka, jau
nas, tik 35 metų, kompozito- 

irlus. Mirė nuo leukemijos. Gi- 
jmęs buvo Chicagoje. Keli me
tai atgal jis paruošė muziką 
dviem aktams operetės “Drą
sus kareivis Šveikas”, kuri 
pagaminta pagal čekų, rašyto
jo tuo pat vardu veikalą. Vei- 

I Falą parašė Jaroslav Hasek 
gražioje s a t y r o s formoje. 
Kompozitorius pirm mirties 
buvo gavęs muzikai užsakymų 
iš San Diego Simfonijos ir ki
tų. Tarpe jo darbų rasta baig-

I ir dar nebaigtų sonatų.

Du širdies smūgiai 
vienai šeimai

I Manhattan (20’s Westside). Puiv< 
i ki proga jaunai porai nusipirkti pir-‘ 
mos klasės delikatessen. Persitik
rinkite, nepraleiskite .šios auksinės 
progos. Parduodame iš priežastį 
ligos. LA. 4-2555.

(240-244)

Excavators. 3/4 Koehring shovel; 
.3/4 yd. gen. hoc; yd. Little Giant 
Hoe. Bucket Loaders: 3/4 yd. case; 
3/4 yd. Trojan; 1*6 yd. Trojan; IV2 
yd. Int. TD 9. Bull Dozers. Allis 
Chalmers, HD 14. Cletrac BD New 
Jersey. AT. 8-1441. Eves. MO. 8- 
1913. (238-244)

Glass Monogramer. Didelėms De
partment krautuvėms. Nuolatinis 
darbas, pietvakariuose. Puiki pa
grindinė alga ir geros gyveninio 
sųlygos. Rašykite angliškai, pažy
mint amžių, kvalifikacijas ii’ paliu
dijimus. JOSKE’S OF TEXAS, San 
Antonio, Texas.(243-24p)

Paieškojimai
t

Ieškau savo tėvo Trepėnaičio Jo
no, s. Juozo. Gimęs, rodosi, 1901 m. 
Lietuvoje, ir j Ameriką išvyko 1927. 
1932 m. jis gyveno 14 Stagg Street, 
Brooklyne. Taipgi savo dėdės Pat- 
kočiūno Napolio, s. Vlado. Paskutinę 
žinia iš jo paties buvo gauta 1949 
m., iš Buffalo, N. Y.
pie Trepėnaitį, prašome pranešti se
kamu adresu:
tis, Narbuto g-vė, 15, b. 3, Kaunas- 
Šančiai, Lithuania, USSR. O apie 
Patkočiūną, sekamu adresu: Petko- 
čiūnaitė-Stalionienė, Servituto g-vė, 
35, b. 3, Kaunas-šančiai, Lithuania, 
USSR.

Generolas M. C. Troper jau 
gavo iš armijos paliuosavimą 
dėl amžiaus ir su žmona nu
vyko i Waldorf viešbuti, De
šimt minučių vėliau jis gavo 
širdies smūgį. Jo žmona tą 
matydama taip pat gavo šir
dies smūgį ir vietoje numirė, 
buvęs generolas paimtas 
goninę. <

Tai vienatinė 
dalis ant tikrai 
mes. Bronx yra 
smaigalio, kuris susidaręs tar- 

ir Long Is
land Sound (užlajos), ši mies
to dalis turi virš 8 mylias il
gio ir tiek 
miesto dalyje 

i pusė milijono 
žmonių.

Bronx 1790 
miestelis, kuris neturėjo 
2,000 gyventojų. Dabar 
daugiau kaip 1,500,000.

Queens dalis

Queens miesto dalis 
lytus nuo Manhattan 
Queens yra tarpe East River 
ir Long Island Sound ant Il
gosios Salos (Long Island). 
Du šimtai metų atgal buvo 
t’k kaimelis. 1790 metais tu
rėjo biskį daugiau' kaip 6,000 
gyventojų. Dabar turi visai 
arti 2,000,000. Tai didžiau
sia miesto dalis plotu. Queens 
turi 17 mylių ilgio ir 14-ką 
mylių pločio.

Kadangi ant Ilgosios Salos 
plečiasi karinė 
smarkiai auga

Šioje miesto 
d: d olų, aukštų 
giausiai nedideli, daug vienos 
šeimos namų. Tai viena iš 
naujausių gyvenamųjų mies
to sekcijų. Bet jos gyventojų 
susisiekimas su Manhattan 
apsunkintas, nes į Queens tik 
galiukai įeina subvių ir eleva
torių. Ir prie jų gyventojai tu
ri privažiuoti busais^ Stovėji
mas eilėje prie busų • jair de
šimčių metų “vergija.”.

Brooklynas
' Brooklynas savo laiku 

buvo atskiras miestas, kaip 
ir kitos dalys. Jis taip pat yra 
ant Ilgosios Salos. Iš šiaurių 
ru.bežiuojasi su Queens, iš va
karų ir pietų jį supa East Ri
ver, Aukštutinė ir žemutinė 
New Yorko Užlajos, Atlanto 
vandenynas (Coney Island 
srityje) ir Jamaica Užlaja.

Kviečia Kliubo Valdyba pe Hudson upės

Brooklyn© Moterims
Moterų Kliubo metinis susi

rinkimas atsibus ketvirtadie
nio vakarą, gruodžio 19 d., 
Kultūriniame Centre.

Narės yra prašomos skait
lingai dalyvauti, nes bus val
dybos perrinkimas, galutinas 
pasitarimas dėlei ruošiamo 
kūčių pobūvio ii* keli kiti rei
kalai reikės apsvarstyti.

Taipgi bandykim anksčiau 
sueiti, nes po susirinkimo tu
rėsim užkandžių, kas visuo
met mūs pobūviams laiką la
bai sutrumpina.

įKliubo Valdyba

Bedarbis nužudė moterį 
ir nusišovė

Babylon miestelio 
mėsininkas (buče- 

Drago nušovė savo

Netoli 
bedarbis 
ris) Leo 
moterį ir patsai save. Jis bu
vo 47 metų amžiaus, žmona 
<♦3 metų. Kaimynai sako, kad 
jie gražiai sugyveno, neturė
davo jokių barnių savo tarpe. 
Paliko giminėms raštelį, bet 
nepasako tragedijos priežas
ties.

PRANEŠIMAS
BROCKTON, MASS.

Kūčių vakaras, rengia Moterų 
švietos klubas ir LLD 6 kp. Gruo
džio 21 d., Liet. Taut. Namo kamba
riuose, 7 v. v. Mūsų patyrusios val
gių gamintojos jau padarė planus, ir 
sako, kad pas mus pirmas toks pa
rengimas įvyks. Pelnas skiriamas 
spaudos naudai, ir tą vakarą kuris 
užsirašys Laisvę arba atsinaujins, 
bus gražiai priimti. Kviečiame vie
tinius ir iš apylinkės dalyvauti.

Komitetas.

Ap-

rJet. Yaut. Namo Dr-včs kalakutų 
vakarienė įvyks gruodžio 31 d., pa
sitikimas naujų metų. Pradžia 7:30 
v. v., viršutinėj salėj. Bus muzika 
šokiams, gerti ir valgyti.

Geo Shimaitis.
(244-246)

pat pločio, 
gyvena 
negrų

Šioje 
virrš
rases

metais buvo tik 
nei 

turi

yra 1 
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industrija, tai 
ir Queens.
dalyje nedaug 
namu — dau- €

New Yorkas turėjo
“dvi bėdas”

Kaip anglai sako, New Yor
kas turėjo “dvi bėdas” iš kar
io. žmones kankina važiuo- 
tės darbininkų streikas. O čia 
dar pasipylė sniego ii' apledi
jo automobilių kelius. Ant ke
bų įvyko daug nelaimių, nors 
Sanitarinio skyriaus 
darbininkai ir naktį 
liūs,

W. Lentz policininkas, 25 
m. amžiaus, paleistas iš, Rego 
Park stoties, nes apkaltintas 
lysių ėmime.

Kas žinote a-

Raimindas Trepenai

(244-245)

miesto 
valė ke- 

barstė smėliu ir tt.

Graži juoda meška

Felix Fabiano, iš Spring
field miesto dalies, parvyko 
iš medžioklės ir parsivežė di
delės juodos meškos kūną. 
Jam pavyko ją 'nušauti netoli 
Pond Eddy, N. Y. Meškos mū
sa skaitoma skanėsiu, tai jis 
galės ne vien pats pavalgyti 
gardumynų, bet dar ir pelny
ti.

Aš, Elzbieta Dumblauskaitė, po 
vyru Paskočiehė, paieškau Juzės 
Dumblauskaitės. po vyru Gurskis 
(Felikso). Gyveno Shenandoah, Pa. 
Iš Lietuvos iš Vainiūnų kaimo, 
Kapčiamiesčio parapijos. Prašau 
atsiliepti, arba kas žinote, praneš
kite sekamu adresu, už ką būsiu dė- / 
kinga. Elzbieta Paskočienė, R F D 
No. 1, Burnt Hills, N. Y.

(241-243)

IMPORTUOTOS DOVANOS Į. 
Iš Francuos, Vokietijos, Austrijos' 
Rankų darbo krištolas, peleninės, s 
bonkos, vazonai, pipirams-druskai 
stikleliai, lempos su Opal Triplex i 
apačia ir enamel apdažymu; ita-j 
liškos figūros, plastikinių lėkščių. į

J. FINKELSTEIN & SONS 
95 Delancey St., N. Y. GR. 5-1420 j

(241-250)

Dabartinės Lietuvių kalbos

Išleido Valstybinė Politinės ir Mokslinės 
Literatūros Leidykla Vilniuje, Lietuvoje

Stambi Knyga, 987 Puslapių, Kaina $5.00

žodynas yra mūsų namuose mokytojas ant lentynos. 
Ar jis randasi jūsų namuose? Jei ne, tai greit įsigy
kite jį. Gaunamas Laisvės knygyne. Užsisakydami 
adresuokite sekamai:

Laisves
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y,

Kartu su užsisakymu prašome prisiųsti ir pinigus.

4 pusi. Laisvė (Liberty) Antr., gruodžio (Dec.) 17, 1957

At Larchmont Employment
Abelnai Namų Darbininkai

Virėjos, Motinų Pagelbininkės
Slaugių Patarnautojos

132 LARCHMONT AVE. <;
LARCHMONT, N. Y,

TE. 4-3663-—TE, 4-1611, Mrs. B, f

M-M^-M*****-**************

MATTHEW A
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

; Newark 5, N. J. ;
M Arket 2-5172 j

: 426 Lafayette St. |
b ■ wet




