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KRISLAI
Metus baigkime 
| garbingai I 

>’As ne ir ne!
triukšmo daug, 

'naudos mažai.
Mokslą valgome ir

geriame.
‘'Žvaigždutė”.

Rašo A. Bimba

Jau keletas dienu bepaliko 
iki siu metu pabaigos. Kai 
maži, kai .jauni būdavome, 
i auju metu laukdavome kaip 
kažin ko. Dabar jau kiti la
pai. Užsibaigus metams, kiek
vienas pagalvojame: ir vėl 
veneriais metais senesni!

Tačiau tai dar nereiškia, 
jog tik nosis nuleidę turime 
vaikštinėti šiomis ' keliomis 
pjautinėmis dienomis. Darbo 
yra, bėdų yra. džiaugsmo, rū
pesčio yra !

žiūrėkime, kad Laisvės va
jus gražiai užsibaigtu, žiūrė
kime, kad Literatūros Draugi
jos reikalai stovėtu gerai. Dar 
•.is randasi nariu, nepasimo- 
kėjusią už šiuos metus duok
lių. Negražu! Nebus šie mc-
t! garbingai užbaigti, jeigu, 
dėl apsileidimo, išsibrauksi iš i 
š i os ga rbi n gos orga n i z a c i j os ! j

Ar žinote, kad tiktai mėnuo 
sui viršum bepaliko iki Lais- 
vė» nuvažiavimo ? !

Šis suvažiavimas gal bus 
\tanas iš svarbiausiu visoje il
goje Laisvės istorijoje. Turėsi
me išspręsti laikraščio ateiti.

Ruoškitės dalyvauti. Pasi
žymėkite: suvažiavimas Įvyks 
susio 26 dieną.

Gal lengviausia, bet ir 
kvailiausia politika yra ant 
visko atsakyti “ne!”

Taip dabar elgiasi mūsų vy- 
i iausybė. Kiekvienas, kad ir 
protingiausias socialistinio pa
saulio pasiūlymas, susilaukia 
atsakymo “ne!”

Mūsą prezidentas pliekia 
Indijos premjerui Nehru pasi
teisinimą. Nesutinkame mes, 
girdi, su jūsų troškimu, kad 
atominių ir vandenilinių gink- 

Uii bandymai būtų sulaikyti.
Kodėl? Ogi, pamatiniai, to

dėl, kad tokį pasiūlymą pa
kartotinai kelia Tarybų Są
junga, todėl, kad už jį stoja 
visas socialistinis pasaulis.

Toks nusistatymas žemina 
Amerikos prestižą ir kenkia 
taikos reikalui.

Tokiai politikai lemta pra
laimėti. Tą jau maco vis dau
giau ir daugiau amerikiečių.

Jungtinių Tautų 12-toji 
asamblėja baigė savo posė
džius. Negalima tais posė
džiais didžiuotis. Diskusuota 
j$iug, kalbėta daug, triukš- 
Į^iuta ‘daug, bet naudos ma-

Asamblėja, mūsų šalies ve
džiojama, dar kartą įžeidė di
džiąją kinų tautą. Ji paliko 
nusususią čiang Kai-šeko kli
ką Jungtinėse Tautose atsto
vauti Kiniją!

Pirmadienio N. Y. Timese 
labai daug vietos pašvęsta 
mokslo reikalams. Daug nuo
monių, daug pareiškimų. Visi 
sako: su savo mokslu mes jau 
atsitikome nuo Tarybų Sąjun
gos !

Visi straipsniai pesimistiški.
- Bet visus juos perskaičius, 
usidaro galvoje įspūdis, kad 

thokslą mes valgome, mokslą

šeši NATO nariai
; priešinasi Amerikai

Paryžius. — Amerikos 
i diplomatiją sukrėtė NATO 
konferencijoje, kad šeši na- 

! riai reikalauja kreipti aty- 
dą Į Bulganino laiškus tai
kos reikalu. Dulles ir jo ša- 

> lininkai išdirbo planą, kad 
! pristeigti Europos valsty
bėse atominiu, vandeniliniu 4-7 C

; ir raketinių bazių. Ir pa
gal jo planą tuos ginklus 

; Jungtinių Valstijų koman- 
: da galėtų . panaudoti prieš 
Tarybų Sąjungą visai tų ša- 

i liu valdžių nesiklausus, ku- 
' rių teritorijoje yra tos ba- 
I zės.

Danija ir Norvegija pa- 
Į sakė, kad jos nesutinka su 
' tokiu planu. .Vakarų Vo- 
! kietija sako, kad N A T O 
I negali nutarti įsteigti to- 
I kias bazes jų šalyje — tail

...... *V... ...   ’

Į NATO agresiją bus
tinkamai atsakyta

Varšuva, Lenkija. — Len- sudaro visai naują padėtį
kijos užsienio ministras A- 
dam R a p a c k i raportavo 
Seimui, kad jeigu NATO 
tęs agresijų politiką, tai 
Varšuvos Sąjunga į tai tin
kamai atsakys. Jis tarp 
kitko sakė:

“NATO planai padidin
ti atominių ginklų kiekį 
Vakarų Vokietijoje ir jais 
apginklavimas Vak. Vokie
tijos armijos ypatingai su
daro pavojų Lenkijai, taip
gi Europai ir visam pa
sauliui.

“Reikia aiškiai suprasti, 
kad paruošimas tų .ginklų

Damaskas, Sirija. — Si
rijos vyriausybė išvijo New 
York Herald Tribune ko
respondentą Alex Morrisą.

Damaskas, Sirija. — Siri
ja pasiuntė protestą į Jung
tines Tautas prieš Izraelio 
karo provokacijas. Įvykiai 
buvo ties Banias miestu.

geriame, mokslą kvėpuojame.
Toks yra mūsų nūdienis gy

venimas. Ką tik paimi į ran
kas, arba įdedi į burną, į vis
ką yra įdėta mokslo, proto, 
smegenų !

Man pateko į rankas Lietu
voje jaunųjų komunistų lei
džiamo mėnesinio '’žurnalo 
žvaigždutės lapkričio i name
lis. žurnalas leidžiamas pio
nieriams ir moksleiviams. Tu
rinys susideda iš apsakymėlių 
ir eilėraščių. Techniškai Fabai 
gražiai padarytas. Kupinas 
nuotraukų.

Laimingi Tarybų Lietuvos 
vaikai. Jie aprūpinti literatū
ra.

Atsimenu savo vaikystes 
dienas. Į mūsų kaimelį neuž
kliūdavo joks lietuviškos lite
ratūros kūrinėlis. Pagalvoju: 
ot, jeigu mes būtumėme buvę 
aprūpinti “žvaigždute!” Au
gome tamsybėje.

Negalima nesidžiaugti šių 
dienų Lietuvos vyriausybes ir 
visuomenės teikiama vaikams 
globa.

pačių vokiečių parlamento 
reikalas. Franci jos prem
jeras Gaillardas pasakė, 

| kad “Amerika karo atsiti
kime saugi, nes toli, kitaip 
yra su Franci ja, kurią So- 

j vietai gali greitai pasiekti.” 
I Svyravimų parodė ir dar 
i pora narių.

Spaudos atstovai mano, 
i kad Dulleso planai, kuriuos 
! remia prezidentas, negalės 
I praeiti NATO konferenci- 
i joje. Galimas daiktas, kad 
i Dulles taip griežtai pasta- 
i tęs reikalą ir patsai var- 
i giai tiki jį pravaryti. Bet 
I po to jis darys nusileidimų 
j ir vis tiek daugiau laimės, 
negu pradžioje, būtų statęs 
“minkštus” reikal avimus 
NATO nariams.

Europoje. Tai būtų klaida 
demokratinių šalių, jei jos, 
jausdamos ir matydamos tą 
pavojų, nepadarytų atitin
kamų išvadų ir nesiimtų 
žingsnių, kad sutvirtinti sa
vo saugumą.”

Kaip žinome, Tarybų Są
junga ir liaudiškos demo
kratinės respublikos viską 
darė, kad sumažinus NATO 
agresijas, kad susitarti. 
Bet jeigu tik viena pusė 
siekia taikos, o kita — ka
ro, tai ir antra turi ruoš
tis, kad nebūtų nepasiren
gus užpulta.

Rolandai urmu bėga 
iš Indonezu žemės
Jakarta, Indonezija. — 

Hollandiečiai urmu bėga iš 
Indonezijos. Per 350 metų 
jie viešpatavo ant vietos 
gyventojų. Prieš juos susi- 
kuopė daug neapykantos. 
Vyriausybė daro viską, kad 
neprileidus prie kerštingų 
žygių, bet liaudis yra liau
dis. Hollandų nėra daug— 
apie 50,000, tai manoma, 
kad jie greitai išsinešdins. 
Trys holandų, vienas anglų 
ir vienas australiečių lai
vai jau gabena juos į Aus
traliją.

Jau pralenkė Ameriką
Washingtorias.— Vėliausi 

Sovietų daviniai pagamini
me tūlų metalų rodo, kad 
Sovietų Sąjunga turi gam
toje daugiau anglies, gele
žies rūdos, mangano, va
rio, švino, nikelio, mika, 
po tašo, kaip bet kuri kita 
šalis, pasaulyje. Sovietai 
yra pasigaminę daugiau 
tūlų nerūdijančių metalų, 
kaip namie pasigamino A- 
merika.

Bangkokas, Thailandas.- 
B a 1 s a v i muose pirmenybę 

turi Vakarų šalininkai.

Indonezai puikiai 
tvarko tas įmones c-
Jakarta, Indonezija. — 

Pereitą savaitę Indonezijos 
armija vadovystėje genero
lo Abdul Haris Nasution 
paėmė visas holandų Įmo
nes, kaip tai gumos, kavos, 
arbatos, tabako plantacijas, 
bankus, biznio įstaigas ir 
fabrikus. Juos tvarko pui
kiai. Tvarką veda valdžios 
ir unijų vadai. Biznio įstai
gose palikta hollandai gas- 
padoriai, bet jie dirba in- 
donezų priežiūroje. Bend^ 
rai holandų nuosavybė sie
kia $1,Ū00,000.000.

Specialistai apie 
Sovietą pirmenybę

Washingtonas. — Senato 
komitete liudijo vokietys 
Dr. Wdrnher von Braun, 
kad Sovietai toli pralenkę 
Ameriką. Jis sakė, kad A- 
merikoje dar nėra nė pla
nų tokios galingos raketoj, 
kaip buvo Sovietų, kuri pa
siuntė antrąjį sputniką į 
erdvę. Braun buvo didžiau
sias Hitlerio specialistas 
raketų srityje.

Reikalauja tartis su 
Tarybų Sąjunga

Montrealas, Kanada. — 
Lester B. Pearson, buvęs 
užsienio reikalų ministras 

| ir laimėjęs Nobelio dovaną, 
sakė, kad reikia tartis su 
Sovietais dėl taikos palai
kymo. Jis tą sakė Norvegi
joje, dabar pargrįžęs, pa
kartojo, kad “Vakarai per 

I daug laikosi seno nusistaty
mo.” Kad jau “laikas pa
galvoti ir paieškoti naujų 
keliu taikos reikalais.” v

Maskvoje diplomatų 
nuomonė apie NATO
Maskva. — Užsienio dip

lomatai, gyvenanti Mask
voje, mano, kad jeigu NA
TO pasielgs su Bulganino 
laiškais, kaip praeityje, tai 
padarys didelę klaidą. Kaip 
žinoma, praeityje, Wash- 
ingtonui vadovaujant, sa
kydavo, jog tai “Sovietų 
propaganda,” ir atmesdavo. 
Bet dabar, kada Tarybų 
Sąjungos mokslas taip yra 
aukštai, kada visame pa
saulyje masės žiūri į Mask
vą, tai toks pasielgimas bū
tų NATO vadų nesiskaity
mas ir su savo žmonėmis.

Washingtonas. — Karol 
L. Rankin bus Amerikos 
ambasadorium Jugoslavijo
je. Ten. buvęs ambasado
rius Riddlebergeris paskir
tas į Graikiją.

Belgradas, Jugoslavija.— 
Jugoslavija išvarė ameri
kietį korespondentą Allan 
Richie. Jis atsiggbeno Dži- 
laso knygos “Nauja klasė” 
ir ją platino.

! Labai keistas yra
j

raketų įrengimas
i

Cocoa Beach, Fla. — Pir
mu kartu karinis orlaivy- 

! nas leido spaudai patalpinti 
1 paveikslus “Atlas” raketų 
' įrengimų. Tikrumoje, tai 
i plieno ir cemento “kepurė,” 
i kuri diametriškai turi 750
■ pėdų. Ji yra įrengta Cape 
| Canaveralo saloje. Virš 
j “kepurės” kyšo įrengimai, 
i kaip dūdos. Sako, kad vi-
■ duje būna 40 žmonių laike 
“Atlaso” paleidimo. Du 
kartus “Atlas” raketą lei
do ir abudu kartus ji nu-

| krito visai netoli į jūrą.
- - -r-    - > -

| Sulaikė karo lėktuvų 
i gamyboje užsakymus

Washingtonas. — Kari
nio orlaivyno vadovybė pa
sidavė reikalavimams ir su
laikė eilę užsakymų. To 
reikalavo raketų gaminimo 
skyrius įrodinėjant, kad ra
ketos turi pirmenybę prieš 
lėktuvus. Karinio orlaivy
no sekretorius William H. 
Douglas sulaikė tūlus užsa
kymus, kurie tik trys die
nos pirm to buvo duoti.

Nehru nepatenkintas 
Eisenhowerio kalba
New Delhi, Indija.—In

dijos premjeras Nehru yra 
nepatenkintas prezi d e n t o 
Eisenhowerio duotu atsa
kymu taikos reikalais. 
Nehru pasakė, kad Eisen- 
howeris pakartojo “seną 
a m e r i k i ečių pareiškimą” 
neatsižvelgdamas į naujas 
pasaulyje sąlygas. Nehru 
sako, kad tas parodo, jog 
Amerikos valdovai nenori 
taikos reikalais tartis.

Dar vienas Tarybų 
moks!, laimėjimas

Londonas. — Pietinio Po- 
liuso (Antarctis) srityje 
veikia visos eilės valstybių 
moksl’niais tyrimo sumeti
mais. Du mėnesiai atgal 
Sovietų mokslininkų ekspe
dicija iš 27 žmonių trakto
riais išvyko, kad pasiekti 
Poliusą. Iš Sovietų stoties 
Mirnyji iki Poliuso yra 2,- 
100 mylių per sniegus ir le
dus. Praneša, kad ta eks
pedicija jau pasiekė Mag
netinį Poliusą. Pirmiau tik 
lėktuvais ten buvo pra
skrista. Tai dar vienas, ta
rybinių mokslininkų atsie- 
kimas.

McMurdo Sound, Antarc- 
tika.—Surasta erdvėje apie 
50,000 pėdų aukštyje tin
kama srovė reaktyvio (jet) 
veikimo lėktuvams.

Maskva. — Tarybų Ap
sigynimo štabo viršininkas 
maršalas Vasilius Soko
lovskis ilgai kalbėjosi su 
Sirijos karinio ministro 
pagelbininku.

Dar apie didėjantį 
nedarbą Amerikoje
Washingtonas. — Darbo 

Departmentas mano, kad 
dabar jau turime virs trijų 
milijonų bedarbių, žiemos 
laiku bedarbių skaičius vir-i 
šys 4,000,000. Mat, su gruo-1 
džio mėnesiu iki kovo susi- i 
daro keblumų lauko pusėje; 
darbams, kaip prie prave- • 
dimo kelių, tiltų, statyboje | 
ir eilėje kitų.

Lapkričio mėnesį Padidė-1 
jusio bedarbių skaičiaus i 
virš 700,000 negalima pri-1 
skaityti prie, “normalaus.” Į 
Kitados rudenį padidėdavo! 
bedarbių kiekis farmų dar-į 
bininkais. Dabar tas įvyko | 
industrijoje. Vien trans-1 
porto industrijoje bedarbių! 
kiekis paaugo ant 80,000. j 
Kontraktorių darbuose be-i

Jau ir žuvys neturi 
vietos nuo ralcietą

Cocoa Beach, Fla.—Cape 
Canaveral sala pavirto į 
įvairiu Amerikos raketų 

j bandymo punktą. Nuo šios 
salos įvairiais vardais rake
tų vamzdžiai žiūri į dangų. 
Paruošta daug visokių įren
gimų. Karinis laivynas pa
veldėjo pusę kanalo ir salos, 
kur pirmiau buvo žvejų 
centras. Dabar čia yra apie 
15,000 raketų specialistų, 
karinio orlaivyno ir laivy
no narių.

Miestelio majoras Ben
nett sako, kad ši karinė ba
zė duoda ir gero ir blogo.

Kongresmanai stoja už 
taikos pasitarimą
Washingtonas. — šešiI 

kongresmanai pasiuntė laiš-! 
ką Eisenhoweriui, siūlyda
mi, kad jis tartųsi su Sovie
tų Sąjungos vadais. Jie! 
yra demokratai F r a n k į 
Thompson iš N. J., Eugene 
J. McCarthy iš Minn., Hen-Į 
ry Bensis iš Wis., George' 
M. Rhodes iš Pa., Leo Met- 
callf iš Mont. ir James 
Roosevelt iš Kalifornijos. 
Pastarasis velionio e k s - į 
prezidento Roosevelto sū
nus.

Vis nauji sumanymai
Washingtonas. — Re- 

publikonas kongresmanas 
K. B. Keating, iš New Yor- 
ko valstijos, siūlo, kad bū
tų sudaryta bendra NATO j 
vadovybė gaminimui atomi- į 
nių ir vandenilinių ginklų 
ir kitokių įrengimų. Jis 
tvirtina, kad reikalinga di
delė “slaptybė” jų gamybo
je. Atrodo, kad mūsų sos
tinėje vienas už kitą pasi
darė “gudresni.” Planų la
bai daug, bet visi jie rei
kalauja daugiau pinigų.

/

Finansine parama Laisvei 
visada reikalinga.

V>

darbių paaugo ant 140,000. 
Išeina, kad mažėja namų 
statyba ir kiti panašūs dar
bai.

Kovai prieš nedarbą yra 
skirtingų nuomonių. Fede
ralinė valdžia mano suteik
ti finansinės paramos biz
niui iš Federal Reserve 
System, kad paakstinti biz
nį. Tuo pat kartu stoja už 
sulaikymą algų ant vietos, 
kad nepakiltų kainos ant 
reikmenų.

Organizuoti darbininkai 
mano kitaip. Jie sako, kad 
daugiau darbininkas uždir
ba, tai daugiau jis gali ir 
reikmenų nusipirkti; kad 
žemos algos — prasta “gy
duolė” prieš nedarbą.

Gero tas, kad žvejų sūnūs 
nenori daugiau mėgsti tink
lu ir ruošti meškeres, nes 
jie bazėje daugiau uždirba, 
kaip prie žuvavimo. Pa
kilo mažiukų vėžiukų 
(“shrimps”) pagavimas. Iš 
čia jie gabenami net į New- 
York ą.

Bet sumažėjo kitų žuvų 
kiekis, kurios negali pa
kęsti lėktuvų kaukimo, ra
ketų ūžimo ir nuolatinio 
karinių laivelių zujimo. Tū
los žuvys nuplaukė giliau į 
jūrą, arba toliau pakraš
čiais. Kai kurios, atrodo, 
visai išnyko.

Eisenhowerio kalbą 
aštriai kritikavo

Maskva.—Tarybų Sąjun
gos spauda ir radijo ko
mentatoriai aštriai kritika
vo prezidento Eisenhowerio 
sakytą kalbą NATO konfe
rencijoje. Sako, kad tai “at
viras kurstymas prieš So
vietų Sąjungą karinio pa
siruošimo,” kad neatsižvel
gia jis į “apsiginklavimo 
naštą,” bet ragina dar prie 
didesnio, apsiginki avimo ; 
kad jis. vadino Bulganino 
laiškus “taikos propagan
da,” bet Eisenhowerio kal
bos negalima pavadinti 
“taikos kalba,” nes tai yra 

! “šaltojo karo” plėtimo kal
ba. Sako, kad jis pasivėlino 
daryti agresyvius prieš So
vietų S ą j u n g ą pareiški
mus.”

New Delhi, Indija.—In
dijos ir Sovietų Sąjungos 
sutartis dėl technikines pa
galbos pasirašyta. Sovietai 
duoda Indijai mašinerijos 
$125,000,000 kreditan.

Villa Benis.^Ispanija su- 
drūtino savo karines jėgas 
Vakarinėje Afrikoje, nes 
bijosi liaudies sukilimo, 
kaip Morokoje. .
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tarpu tos šalies profesinių sąjungų vadovas ir TSKP 
Centro komiteto biuro narys, šių metų gruodžio pra
džioje lankėsi Vilniuje. Ten įvyko Lietuvos komunistų 
partinio aktyvo susirinkimas, kuriame svečias kalbėjo. 
Kalbėjo ten ir visa eilė kitų pačios Lietuvos komunistų 
veikėjų.

Susirinkusieji, matyt, kreipė didžiulio dėmesio į 
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MOTERŲ KAMPELIS
A. ČEPAITĖ

Vincas Motiejūnas išsikan
kino lovoje besivartydamas 
iki gerų išnaktų. Niekaip neį- 
sitaisė patogiai. S p a u d ė 
sprandą, tirpo ranka. Pasi
slinkus į pakraštį, susidėvėju
si spyruoklė įkyriai dūrė šo
ną.

Išbandė visus užsimigdy- 
mo būdus: skaičiavo iki tūks
tančio, Įsivaizdavo šaltinio 
čiurlenimą, krintančius lapus, 
gėlių lietų. Stengėsi lengvai 
šokinėti nuo vienos minties 
prie kitos, nesustodamas ties 
viena, neįsileisdamas Į svars- 

I tymus. Išgėrė bromoralio ir 
I valerijonų. Pagaliau atsiver- 
' t ė vokišką Heines eilėraščių 
i rinkini. Jis silpnai skaitė vo- 
, kiškai ir šią knygą laikė ant 
• rašomojo stalo, norėdamas 
| papui kauti prieš kalbų nemo- 

Skaitydavo 
ja tik vakarais lovoje, po du 
ar tris puslapius, nes nežino
mi žodžiai ir išsireiškimai už
temdydavo tekstą, skaityti da

irėsi sunku, nuobodu ir kaip 
'.mat suimdavo miegas. O šian- 
Idien jis vertė knygos 
i vieną po kito, bevelk 
! gaudamas minties, bet

gi 
va- 
su-

Gin- 
ver- 
su- 

t a i

sako:
“Broliškųjų komunistų ir darbininkų partijų dele- į Rančius draugus. . . -> • -• • . . . • r-t-. 1 z—'* • • • , • i 1 *1gacijos didžiai įvertino Tarybų Sąjungos laimėjimus ir 

tolesnio vystymosi į komunizmą perspektyvas, kaip 
įkvepiantį pavyzdį visų pasaulio šalių darbo žmonėms.

“Pranešėjas pažymi, kad savo buvimą Maskvoje bro
liškųjų partijų atstovai panaudojo savitarpio informa
cijai, aktualioms tarptautinės padėties problemoms ir t 
kovos už taiką, demokratiją ir socializmą uždaviniams Į 
svarstyti. Nuo lapkričio 14 d. iki 19 d. vyko socialist!- ■ 
nių šalių komunistų ir darbininkų partijų atstovų pa- i užmigdamas, 
sitarimas bei komunistų ir darbininkų partijų atstovų pa-; tuščios žmonos lovos iš
sitarimas. Šie pasitarimai parodė, koks didelis idėjinis ir įsitraukė dar vieną pagalvę ir 
politinis pasaulio komunistinio ii’ darbininkų judėjimo, pasikišo po spyruoklės įskau- 
nakilimas. iie galingai pademonstravo didžia ir nesuar-i dintu šonu.

Už sienos, matyt, tokios pat 
vartėsi

pakilimas, jie galingai pademonstravo didžią ir nesuar 
domą Komunistų partijų vienybę ir susitelkimą visanu- į 
galinčių marksizmo-leninizmo idėjų pagrindu.
nistų ir darbininkų partijų pasitarimai, kurie atstovavo 
daugiau kaip 33 milijonams viso pasaulio komunistų, 
vyko glaudaus bendradarbiavimo ir savitarpio supratimo 
dvasia.

“Socialistinių šalių komunistų ir darbininkų partijų, 
atstovų pasitarime buvo priimta Deklaracija, kuri api
bendrino socialistinės stovyklos šalių komunistų ir dar
bininkų partijų sukauptą didelį patyrimą, o taip pat 
darbininkų judėjimo kapitalistinėse, kolonijinėse ir pri
klausomose šalyse patyrimą. 64 pasaulio šalių komu
nistų ir darbininkų partijų atstovų pasitarimas kreipėsi 
į viso pasaulio vyrus ir moteris, į visus geros valios žmo
nes Taikos manifestu.

“Drg. Švernikas išsamiai apibūdina jėgų pasiskirs
tymą tarptautinėje arenoje, kalba apie tarptautinio ko
munistinio ir darbininkų judėjimo perspektyvas. Pa
grindinis mūsų epochos turinys yra perėjimas iš kapi
talizmo į socializmą. 40 metų praėjo po to, kai įvyko 
pirmoji pergalinga socialistinė revoliucija, o kaip pasi
keitė per tą laiką pasaulio vaizdas! Per tą laikotarpį 
nuo kapitalizmo atskilo dar 12 šalių, ir socializmas tapo 
pasauline sistema. Socializmo stovyklos šalyse veržliai 
vystosi pramonė ir žemės ūkis, technika ir mokslas, ky
la liaudies materialinė gerovė ir kultūrinis lygis.”

Tame Lietuvos Komunistų partijos aktyvistų susi
rinkime kalbėjo ir daugelis kitų jo dalyvių, tarp kurių 
buvo: Daugų rajono komiteto sekretorius. A.■ Rainelis, 
Lietuvos KPCK narė M. Kaunaitė, Lietuvos Mokslų aka
demijos prezidentas J. Matulis, Lietuvos prezidentas J. 
Paleckis, žurnalistas Ant. Vaivutskas, V. Aksomaitis, 
K. Pilelis, poetas E. Mieželaitis, K. Baršauskas, jaunų 
komunistų vadovas J. Petkevičius, V. Denisovas, LKP 
Centro Komiteto pirmasis sekretorius A. Sniečkus ir kt.

Neturime vietos, kad galėtume paduoti čia visų 
kalbėtojų sakytas kalbas, kaip jas paduoda Vilniaus 
“Tiesa.” Priminsime tik kai kurių išsireiškimus.

J. Matulis sakė:
“Socialistinių šalių komunistų ir darbininkų partijų 

atstovų pasitarimų Deklaracija ir Taikos manifestas, ku
riuos pasirašė visų pasaulio žemynų revoliucinio prole
tariato vadovai, yra svarbiausieji mūsų laikų taikos 
dokumentai.”

J. Paleckis sakė:
“Komunistų ir darbininkų partijų atstovų priimti 

Deklaracija ir Taikos manifestas pažymi naują svarbų 
etapą vystantis tarptautiniam komunistiniam ir dar
bininkų judėjimui.

“Tarybų Lietuvos darbo žmonės kartu su visa ta
rybine liaudimi vieningai remia šiuos istorinius doku
mentus ir pritaria jiems, nes jie išreiškia gerausius visų 
šalių tautų lūkesčius jų kovoje už taiką.”

A. Vaivutskas pasakojo:
“Prieš eilę metų, gyvendamas Pietų Amerikoje, pats 

šavo akimis matė pažemintą ir beteisį darbo liaudies gy
venimą. Čilės, Brazilijos, Urugvajaus ir kitų šalių dar
bo žmonės vis aktyviau ir ryžtingiau stoja į kovą prieš 
išnaudotojų savivaliavimus, prieš imperialistinius nau
jo karo kurstytojus, šioje kovoje aktyviai dalyvauja 
ir mūų tautiečiai, kurie, buržuazijai valdant Lietuvą, 
bego ieškoti duonos kąsnio į Pietų Ameriką. Yra žino
ma, pavyzdžiui, kad lietuvis Alfonsas Marma kovoje

ną — buku žvilgsniu lėlė — 
ir prasidės moteriškoji “kova 
už būvį”. Jei ir išsimokslins, 
dirbs kokį darbą, tai ne iš pa
mėgimo, o todėl, kad negali
ma nedirbti. Paskui pames 
bet kokią profesiją, visko at
sižadės, kai tik tą “kovą” lai
mės — kai galės gyventi iš 
vyro uždarbio. Liks tik skar
malų meilė ir gudrumas... 
Viešpatie, koks klastingas, sa
vanaudiškas ' gudrumas... O 
polėkių — nė už kapeiką.

Vienu m etų Motiejūnui 
dingtelėjo galvon, kad jis 
negailestingai kaltina visas 
moteris, o sykiu ir Elvą... O ir 
ta pati Dana! Ar ji nesisten
gė jam visuomet padėti ir ar 
ne ji vienintelė pasaulyje ti
kėjo, kad Vincas didelis me
nininkas ?.

Tačiau visos gerosios Danos 
ypatybės jo nejaudino. Ju-o 
toliau, tuo labiau kilo apmau
das. Rodėsi, kad šita moteris 
supančiojo jam rankas ir ko
jas, privertė dirbti už pinigus, 
augančios šeimos poreikiams. 
Tai jai visados maža drabu
žių, prasti baldai, jai prireikė 
porcelianinių servizų ir kili
mų, ir visi stambieji jo užmo
jai liko nustumti. Vincas chal- 
tūrina, skuba, kala reikalin
gas sumas.

Tik priėjęs įstaigos duris, 
atsiminė, kad šiandien sekma
dienis, ir jis čia nereikalingas. 
Mūro namas dvelkė šalčiu, o 
langai žvilgėjo nesudrumsčia
ma ramybe.

Kas tai yra ramybė? štai, 
Dana kartais žaidžia su duk
terim, ir jos veidas toks ,ra
mus ir savimi patenkintas! 
Rodos, kad ant jos sąžinės nė- 
ia nė vienos tamsios dėmelės. 
Rodos, kad ji savo gyvenimo 
užduotį įvykdė ir puikiai atli- 
kp visas pareigas. O iš, tikrų
jų ta jos ramybė tokia pąt be
sielė, negyva ir šalta, įęaip Ši 
mūro siena.

Kodėl tad jis už kiekvieną 
savo dieną, net už kiekvieną 
valandą moka nervais? Ir vi
sai nebebūna taip, Kad nuo
širdžiai džiaugtųsi, kad bent 
valandėlę neslėgtų koks nors 
neatliktas darbas, savo silpnu
mo pajautimas, nesėkmės naš
ta.

Dar ilgai klaidžiojęs gatvė
mis,. jis tą dieną buvo pirma
sis, atsisėdęs restorane už 
švaria staltiese aptiesto stale
lio. Rangėsi cigaretės dūmai, 
juose skendo tikrovės kontū
rai. Kaip iš miglos 
pažįstami išraudę 
geraširdiški, atviri, 
spaustomis lūpomis
niu blizgesiu žvilgančiomis 
akimis.

Paskui Motiejūnas užsimo- • 
Įėjo ir išėjo; Pasuko į siaurą j 
gatvelę, lipo laiptais, beldėsi 
į pažįstamas duris, Lol pasiro-' 
d e EI va ir padvelkė j jį kaž
kokiu jaunystės 1 dienų lengvu
mu, juoku, taip artimu ir išsi
ilgtu. Jos putnios lupos, tiesa, 
truputį padažytos, šypsojosi, 
rodos, kaip 'tik todėl, kad visi 

I matytų smulkius dantukus, 
; niūniavo dainelę tam, kati pa
rodytų skambų balsą, ir siekė 
cigaretės, šiek tiek nevikriai 
laikydama pirštuose 
tantį galą, 
“Rūkau, 
už jus, 
rūko”.

— Ko 
— tarė

Sūnus ir jis — tai būtų vie
nas ir tas pats. Jo kraujas, jo 
pavardė, jo tęsinys.

Pradėjo ir brėkšti. Uošvės 
lova subrazdėjo, ir pasigirdo 
basų kojų šlepsėjimas. Kai
mietė! Kiek jai nesakyk, vis 
neįsispiria šliurių, net gėda 
prieš žmones. Kyštelėjusi gal
vą į prirūkytą miegamąjį, ji 
sumosavo ranka gindamosi 
r.uo dūmų, lyg nuo musių 
spiečiaus.

— Gal sakau... Gal tiliponu 
paskambintum. Kamuo j a s i 
vargšelė....

Skambinti n e s i n o r ė j o. 
Kas, jei staiga vietoj Gin
taro...

Baisu buvo pagalvoti, kad 
vietoj sūnaus jam praneštų 
gimus dar vieną...dar vieną 
mergšę į šį bobų darželį.

— Pati, mama, paskambin
kite. Jūs —■ moteris. Man ne
labai patogu tokiu reikalu. 
Uošvė sumirksėjo akimis Ir 
prasižiojo. Priekyje trūko 
dviejų dantų, buvo nesusišu
kavusi ir žiūrėjo į žentą tokiu 
prašančiu žvilgsniu, lyg nuo 
jo priklausytų Danos kančių 
palengvinimas.

— Nemoku aš, vaikeli. Jau 
andai sakiau, kad nemoku.

Jis tik dabar prisiminė, kad 
uošvė neseniai iš kaimo ir dar 
nė karto nėra kalbėjusi tele
fonu. Visuomet krūpteli išgir
dusi skambutį.

Vincas apsisiautė chalatą 
ii’, plačiai atvėręs duris, kad 
pečiais neprisiliestų senosios, 
prasmuko prie aparato..

Iš ligoninės atsiliepė sesute 
[ džiugiu ir vaikiškai laibu bal- 
| sėliu. Jai, matyt, ir į galvą ne- 
| ateidavo, kad kas nors galėtų 
j jaudintis ir krimstis dėl pra- 
I nešamų nau jienų,.

•— Motiejūnienė ? G e r a i

ncpą-

Vin- ( 
kaip '

EIvos
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indus,
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Primi-
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Bet ar sulauksi ? Kada 
įvyksta* tai, ko nori? Jau 
kare turėjo paaiškėti. Jei 
nūs, tai kad ir pačiame vidur
naktyje sučirkštų telefonas. 
Nebijok, Įprašytų ką nors pa
skambinti — ne tokia jau Da
lia kvaila!

Ką tik buvo užsidegęs ciga
retę, o jau žarijėlė smilksta 
ties pačia lūpa. Mechaniškai 
įsikando naują ir prisidegė.

Gintaras — tai jūros vai
sius. Plati, šniokščianti, galin
ga ji savo gelmėse išpuoselė
jo skaidrųjį] auksą — tyrą, 
kaip ašarą, kalbantį į žmogų 
žilųjų šimtmečių kalba, 
taras — tai, kas pastovu, 
tinga, kas labai sava ir 
p rantančia. : Gintaras —
grožis, romantika, tai — sva
jonė, pasakų pilies trupinėlis. 

Nuostabus gintaras... Ginta
ras.

Vakar, kai žmona išvažiavo 
į ligoninę, Vincas, ją palydė
jęs, ilgai klaidžiojo gatvėmis 
svajodamas. Ir už laukiamąjį 
Gintarą jis juvelirinėj parduo
tuvėje nupirko Danai gintari
nius karolius — ilgus ir sva
rius. Pats didysis rutuliukas 
buvo beveik vištos kiaušinio 
dydžio. Tokius Gintaro moti
na galės du, net tris kartus 
apsivynioti aplink kaklą ir 
teisėtai didžiuotis. Nusipel
nė. Sunkūs karobai — tai ne 
stikliniai paspalvinti barška
liukai. Jie ne tik puoš, bet ir jau£jasi Pagi'mdė naktį. Svei- 
taurins, pažymės tikrąją mo

savo lo- terš vertę. Moters, kuri įkūni-
k art a is jo' vyro svajonę.

Nes jei Motiejūnas dar ko 
, nors troško, tai tik sūnaus. 

, kad jis jautėsi 
|kaip erelis — svaidėsi žo
džiais ir kitus niekino. Tada 
tai ir Elvą nei iš šio, nei iš to 
pametė... Ką. ar merga pa-Į zellbat> „|clw llualaanV( ,.,K 
šauly maža? O dabar, .kad tik j jnjų0 s|<uųjaj rengtis, lyg kas 
kiek — vėl prisimena. Smygso j j- sįumte stūmęs iš namų.

lapus 
ne pa
ir ne-

Komu- ■ nemigos kamuojama, 
uošvė.

Tik viena Ramunė 
’įvelėjo alsavo ramiai, 
j į . ... . ■| pro miegą sukikendama.

Kvaila mergiotė! Negana]1’*01'5 
per dienas “chi chi” ir “cha;^'uvo laidąs, 
cha”, dar ir naktįt.. Tokia jau 
bobiška prigimtis!.. Vos is 
vystyklų išsirito, tuoj akių ( 
\artymas, veidrodėliai. O pa
auga — na, ir pradeda mė

gdžioti bernus. Apsikarsto žie- 
jdais, auskarais. Kaip dar j no- 
|sį nesugalvoja įsiverti barška
liuko !

Kažkur
tulžis, ir į galugerklį kilo du
sinantis gumulas. Taip 
apniko mintys — pačios juo- dis augalas”. Nedovanotų, jei 
džiausios ir keisčiausios, —j kas išdrįstų. O patsai žino šią 
taip užgožė bet kokią šviesos I baisią tiesą. Nes tai tokia tie- 
prošvaistę, kad nebesimatė ' sa, j kurią stengiamasi nežiū- 
jokios išeities, jokios vilties, rėti arba žiūrėti pro žalius 
Nieko nebebuvo pasauly, nie-jsaulės akinius. Kada ji, įky- 
ko. rioji, vis dėlto pažvelgia savo

liesu veidu tiesiai į akis, jis 
eina ten, kur muzika ir vynas 
įlieja j gyslas ugnies. Arba 
užsimiršta, arba pasijunta di
desnis.

Kas, jei ne sūnus, galėtų 
įgyvendinti jo svajones, pa
siekti, atlikti, /kn jis nepajė
gė ? L

širdyje, kaip rakštis...
Jis pats — kūrėjas, meni- 

piinkas. Tik labai nejauku,
• po širdimi tvenkėsi I kai' iš šalies jį pavadina tuo

• ------1.,- i.:i„ .i., vardu. Ir nereįkia, kad kas
pasakytų: “Tu — tuščiažie-jau

Visiškai nieko.
O gal priešingai — viskas 

baigsis laimingai, ir žmona 
pagimdys sūnų? Ir drabužė
liai parinkti mėlynos spalvos, 
ii1 vardas išrinktas — Ginta
ras. Tos moterys kartais tini 
nuojautą arba atspėja iš viso
kiu ženklų...

2pual. Laisve (Liberty) Tree., gruodžio (Dec.) 18, 1957

sėdėjo visai 
žiūrinėjo

pat priminė 
pražydusią

arti, pa- 
papuošalą 
raudonais 

gėlę -*

l’inu. Duktė didelė7— trys su 
i puse kilogramo... žinote, jūsų I
žmona prašė pasakyti....

Telefono ragelis taip trink
telėjo, kad besiklausanti po
kalbio motina sudrebėjo ir su
dėjo rankas ant krūtinės lyg 
maldai.

— Vajetau, ar kokia bėda f 
žentas nieko neatsakė, tik

Gauruotus antakius raip su
raukė, kad jų tarpe vos tilpo 
gili ir tiesi kaip brūkšnys 
raukšlė.

Motina, atsirėmusi i duris, 
ty Įėjo ir baimingai sekė kiek
vieną Vinco judesį, nebedrįs- 
dama daugiau klausinėti. Tik, 
kai jis, brūkštelėjęs per juo
dus plaukus, užsimovė skry
bėlę ir, matyt, jau ruošėsi ei
ti, sen o. j i 
pirštais jo 
klausė:

— Ar į 
tienos

Motiejūnas išsilaisvi n d a- 
mas truktelėjo ranką ir nusi
suko į duris, bet, jau nustvė
ręs už rankenos, stabtelėjo ir 
atsigrįžo. Bejėgiškumas, su
žlugusių svajonių gailestis, 
pyktis suvirę jame į didelį tul
žingą įniršį. Virpčiodamas Jis 
rėkte išrėkė:

— Neisiu! Velniop viskas! 
Nė į tą pusę nepasuksiu.. Ap
sileidau bobomis kaip ama
ru !..

palietė 
rankovę

kaulėtais 
ir vėl u bi

ligoninę 
išviriau —

eini? Viš
nu neštum.

išnirdavo 
veidai — 
arba su
it* stikli-

už darbo žmonių interesus žuvo kartu su dviem savo 
| draugais braziliečiais.”

A. Sniečkus tarė paskutinį žodį, svarų ir įsidėmė- 
| tiną:
■ “Komunistų ir darbininkų partijų Deklaracija, ku- 
• rioje suformuluotos vieningos mūsų partijų pažiūros. 
| svarbiausiais socializmo statybos klausimais, suvaidins, 
i didelį vaidmenį toliau stiprinant socializmo stovyklos 
vienybę. Ten įrašyta ne tik tai, ką mes. jau iškovojome. 
Šiame istoriniame dokumente numatyta ištisa progra
ma ateičiai, numatytos šviesios, perspektyvos žengiant 
socializmo ir komunizmo statybos keliu...

“Amerikos imperialistų nurodymu Lietuvos buržu
aziniai nacionalistai, gyvenantieji užsienyje ir tarnau
jantieji Amerikos monopolijoms, šmeižia Tarybų valdžią 
Lietuvoje, purvais drabsto didžiulius lietuvių tautos lai
mėjimus, pasiektus Tarybų valdžios metais su broliška 
visų Tarybų Sąjungos tautų pagalba.

“Imperialistai ir jiems parsidavę buržuaziniai naci
onalistai ypač stengiasi sukelti lietuvių tarpe nepasitikė
jimą rusų tauta—svarbiausiąja didžiosios Tarybų Sąjun
gos jėga,—siekdami tuo būdu pakirsti tautų draugystę 
jr po to vėl primesti Lietuvai kapitalistinės vergovės 
jungą.

“Lietuvių tauta, visi respublikos, darbo žmonės duo
da ryžtingą atkirtį priešų išpuoliams. Glaudūs ryšiai, 
jungiantieji lietuvių tautą su rusų tautą, — nesuardomi. 
Bergždžiai mėgina priešai susilpninti tarybinių tautų 
draugystę — mūsų socalistinės Tėvynės jėgos ir nenu
galimumo pagrindą. To jiems padaryti niekuomet ne
pavyks!”

Ir, trenkęs durimis, tekinas 
nubildėjo laiptais žemyn.

Atrodė, kad visi praeiviai 
žiūri į jį, kaip į nevykėlį — 
vieni su užuojauta, kiti ironiš
kai šypsodamiesi. Visi visi, ro
dos, jau žinojo jo nesėkmę. 
Graužė apmaudas, buvo šalta. 
Po .kojomis girgščiojo naktį 
iškritęs sniegas — švarutis ir 
minkštas, nerūpestingai ap
drėbęs baltomis kepurėmis 
tvorų smaigalius, medžių ša
kas, o miesto pakraščiu vin
giuojančią upelę ir jos sta
čius krantus tarsi suvystė nau
jutėliais puriais vystyklais...

Vadinasi, tenka atsisveikin
ti su ilgai puoselėtomis vilti
mis. Jis, tur būt, jau niekados 
nebeturės sūnąus.

Vargu bepanorės Dana 
gimdyti dar kartą.

O jei net panorėtų, ar gali
ma pasitikėti ir trečiąjį sykį?

Kas duktė? Na, kas gi (ta 
duktė? Išaugs panaši į moti-

smilks- 
irgi lyg sakytu : 

nes aš nemenkesnė 
nes vis prašmatnieji

žybčioja, kaip įelektrinta. 
Ties lūpų kampučiais raukšle
lės — kančios ir savimi 
sitenkinimo ženklas.

Į-į-į-įpėdinio, nutęsia 
cas ir palenkia sunkią, 
švino pripiltą galvą' į 
pusę.

Išsitaršiusi plaukų sruoga 
atsiskiria ir užkrinta ant kak
tos. EIvos ranka išsitiesia, ir 
ploni pirščiukai, kaip anuot- 
r.iet, juos vėl pakelia ir su- 
g’.osto. Atrodo, viskas kaip 
buvę. Lyg ir nebeegzistuoja 
niekas kitas, tik jis ir Elva. Ir 
gyslose tvinkčiojantis kraujas.

— Neturiu aš įpėdinio. —- 
sako jis, atsidūsta ir kumščiu 
pabraukia per akis. — Nebė
ra Gintaro. Negimė...

Staiga prisiminęs, pliaukšto-1 
Įėjo abiem rankom per visas 
kišenes. Taip dėžutė yra. PI:^\ 
ti ir ilga ji dar nuo vakar di J 
nos tebepūpso švarko kišenė
je. Vincas išsitraukė ir, 
męs nuo stalo krašto 
pasidėjo.

Karoliai žėrėjo, ir, 
skleidė iš savęs šilumą,
nė gėlėtą, purienomis sužydu
sią pievą, iš korio varvanti 
medų. O pats didysis karolis 
atrodė kaip gyvas, kaip ką 
tik iš kiaušinio išsiritęs* viščiu
kas.

Elva 
linkusi 
ir taip 
žiedais
aguoną. Gal taip pat tuščia\i- 
durę. Juo geriau: didesnis, 
net giminingas panašumas;

Vincas, staigios minties pa
gautas, išėmė karolius ir 
dviem eilėm užmovė Elvai 
ant kaklo. Merginos krūtinė 
subangavo nauju grožiu, ypa
tingai šviežiu ir artimu, šis 
grožis buvo Vinco, nes jis jį 
sukūrė.

Nuo gintarų ir akys įgavo 
naują blizgesį — jose sušvito 
džiaugsmas ir laimė. Saky
tum, karoliai skleidė kibirkš
tis ir galėjo įžiebti ugneles, ne 
tik akyse, bet ir dviejų žmo
nių širdyse. Ir jie, pilni elekt
ros, traukė prie savęs abi lai- 

.mes išsiilgusias būtybes.
Tačiau visos ugnys staiga 

užgeso. EIvos lūpos susiaurė
jo, ir raukšlelės jų kampu
čiuose pasidarė gilesnės. Ra
mi ir pamiršusi šypsotis ji nu
siėmė karolius ir sudėjo augai 
dėžutėn.

— Nunešk, kam jie skirti. 
Pradžiuginsi.

Prieš Vinco akis šmėkštelė
jo išblyškęs Danos veidas, ša
lia jos čirpianti mažytė... jo 
dukra. Kaip tas iš kiaušinio 
išsiritęs viščiukas, panašus į

Elva kažkur išnyko. Kaltas 
jis jai, ir Danai. Ir tai mažy
lei... kaip ji... Tfu, net vardo

■ nesugalvojo iki šiol...
Ak, tos moterys'..\

tu paniuręs, Vincai? 
ji juokaudama ir pa

silenkė taip, kad jautėsi šiltas 
kvėpavimas. — Džiaukis, juk 
įpėdinio susilaukei.

Ji lygiai taip pasilenkdavo 
prie pat veido ir 'anksčiau. Iš
tiesdavo ranką ir pirštų ga
lais paglostydavo jo neklus
niai išdrikusius plaukus. Tik 
paskutiniuosius žodžius šį 
kartą ištarė ne visai nuošir
džiai.

Ką gi—Elva liko neištekėju
si, ir kiekvienos vedybos arba 
naujas įpėdinis pažįstamų Šei
mose ją erzina. Nežino, kaip 
reaguoti. Prisimena savo vie
natvę. Juo labiau, kad Motie
jūnas kadaise buvęs artimes
nis negu paprastas pažįsta
mas. >

Vincas žiūri į ją ir stebisi. 
Taip pat moteris, tik ramybės 
joje mažiau. Visada juda,

r

Prezidentas kalbėjo 
NATO konferencijoje
Paryžius. — Prezidentas 

Eisenhoweris kalbėjo ati
darant NATO konferenciją. 
Jis žymėjo, kad Tarybų Są
junga yra galinga, bet vis 
tiek “Vakarai yra už ją ga
lingesni ir galų gąle lai
mės.” Kaip jau buvo rašy
ta, tarpe NATO narių nėra 
pilno pritarimo Amerikos \ 
politikai. Todėl Dullesas ta
rėjo su didesnių valstybių 
vadais pirm konferencijų 
pasitarimų. Prezid e n t a s 
taip pat tarėsi su Franci- 
jos premjeru.

PERONISTAI VEIKIA
Buenos Aires, Argentina. 

—1958 metų vasario 23 d. 
Argentinoje bus balsavi
mai. Valdžios partijos su
skilę. Peronistai gali daug 
laimėti, jie veikia atsieki- 
mui pergalės.

Duluth, Minn. — Bandy 
muose susikūlė karinis bom 
binis “B-47” lėktuvas. Ner 
laimėje žuvo trys jo nariai.



Jonas Kaškaitis

MEMUARŲ SERIJA
Mokslo, darbo, kovingi keliai

ELENA BRAZAUSKIENĖ
Elena Brazauskienė—artistė,

Mūs’ teatro, dainų pažiba:
Mes jos talentą gerbiam, pažįstam,-—

Meno dirvoj ji—aukso guba!
Gimus aktorė: jautrią jos sielą

Kaip pražydusią gėlę stebi:
Ir stebėt ir girdėt ją taip miela,—

Pranaši, daugeriopai gabi!
Švelniabalsė lakštutė vinklioji,

Liaudies meno artistė tikra—’
Žalioj pievoj paukštytė lakioja—

Veria akį padangė žydra...
Moko muzikos savo sūnelį—

Pavardė Savičev skambi--r
Koncertuot su pianu jau gali,—

Paklausyt jo tuoj bėgi skubi.
Ir žibėk mūsų meno žvaigždute!

Tau garbė, padėka nuo visų!
Ir sveikutė gyvuok, Elenute!

Šaukia tau čieli chorai balsų.
1957. VIII. 21

Ką dainuos, ką vaidins, bus naujiena!
Estrada—jai garbinga vieta!

Balsas jai—sidabrinis varpelis!
Kai suskamba spalvinga daina— 

Vingių vingiais vingiuoja, ir kalias— 
' Blizga jausmo širdingo pilna!

Statulinga, darni skaistaveidė,
Ji—artistė teatro, dainų—
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Ji pagyvinti publiką geidė,
Pakylėta vaizduotės sparnų!

ANELĖ VENTIENĖ
Anelytė Juškaitė-Ventienė— 

Meno pievoj gėlė dar kita!

Harmoningai skambėjo duetai 
Feiferių Elenutės ir jos!

Klausė salė, giliai sužavėta, 
Pagauta raganingos galios!

Duok paspaust iškalbingą rankutę— 
Tau gražiai padėkot, Anelyt!

Ir dainuok ir vaidink—būk sveikutė!
Prašom meno žavaus nemainyt!

Dar labiau! Feiferių Elcnutė
Kad taip vėl imt’ ir stotų greta!

Suskambėtų duetų švelnutė 
Sutartinė mūs’ liaudžiai skirta!

Puiku būtų, kad Povilas Venta 
Teatre vėl galėtų žibėt!

Dar šauniau pažangiečiai gyventų— 
Tektų Pauliui dėka ir garbė!

JUOZAS BALTUŠIS

PARDUOTOS VASAROS
(Tąsa)

Paraistėn nulydėjom mes jį visi. Ilga 
nuožulnuma kur-ne-kur kūprinosi žolė
tais kimsais, bet vietos buvo plačiausia— 
nors paukščiu skrisk.

— Palaikykit! — apžergė Alyzas dvi
ratį. — Pastūmėkit, stipriau, stipriau!— 
šaukė jis, irkluodamas iškėstom kojom.

Dviratis ėmė bėgti. Alyzas sukėlė ko
jas ant pedalių, užgulė dviragį vairą.

— Nebelaikykit. . . nebelaikykit! —su
šuko. *

’ , Dviratis įsibėgėjo, lėkė smarkiau ir 
smarkiau, šokteldamas per kimšą, trik- 
tAldamas nelygumom*. Alyzo marškiniai 
išsipūtė.’ Mes jau seniai atsilikom, o jis 
\Ms dar šaukė sujaudintu balsu:

— Nebelaikykit! Nebelaikykit!
Staiga priešakinis dviračio ratas su- 

krivuliavo, šoktelėjo dešinėn. O dešinėj, 
pačioj paraistėj, tyvuliavo sugižusio van
dens linmarka, o aplink ją riogsojo 
krūsnys pajuodusių slėgos akmenų.

— Kairėn suk! Kairėn!—šaukė vaikai.
Alyzas sumataravo rankom, bet dvira

tis lėkė kaip lėkęs dešinėn ir staiga pir- 
magaliniu ratu terkšt į slėgos akmenis, 
vitimst užpakalį į viršų. Alyzas, persi
vertęs per galvą, linmarkon — pūkšt! 
Tik purslai aplinkui ištiško. . . Kol pri- 
bėgom, Alyzas jau išsikepurnėjo iš van
dens ir stovėjo prie linmarkos su prisvi- 
lusiom prie blauzdų šlapiom kelnėm, vi- * 
sas varvantis, suglumęs. Rankose laikė 

<Mendelio dovanotąjį peilį — kratė iš 
ęarpkriaunio vandenį, čia pat gulėjo 
dviratis, aukštai iškėlęs sukežintą pir- 
magalinį ratą.

— Negalėjai kairėn pasukt! —pasukt!
— pasakiau aš jam.

— Sukau, argi klauso? Bėga, kur 
jam reikia, — šyptelėjo Alyzas.

Ir pridūrė:
— Pirktinis būtų geriau!
Alešiūniokas piktai nusišaipė ir, nei 

iš šio, nei iš to, staiga uždainavo:
Ki-i-iškelis šypso, 
Lū-ū-ūpelė vypso!

Alyzas atsisuko, pabalo, griebė per
nykščių lapinių tuiną ir iš viso peties 
įį^Žė juo Alešiūniokui. Šis laiku šokte
lėjo šalin, tuinas švilpdamas praskrido 
oru ties pat jo galva. Alyzas vėl užsimo
jo. Dabar jau ir Alešiūniokas išblyško, 
net mėlynas pasidarė.

— Alyzai! — riktelėjo Akvilia, pulda
ma artyn.

Alyzas krūptelėjo, sustojo.
— Durniau. . . durnių karaliau!—ėmė 

Akvilia plėšti tuiną iš Alyzo rankų. — 
Radai su kuo prasidėti! Užmušęs bū
tum. Paleisk tuiną, tau sakau! Padėkit 
ir jūs nevėpsoję! — sukosi ji į mus. — 
Mažai dar bėdų Alyzui? Paleisk. . .

Alyzas tylėdamas gniaužė tuiną, o 
oaskui staiga paleido jį ir, nė žodžio ne- 
ii’ęs, nuėjo miško link.
Alyzai! — šūktelėjo Akvilia. — Na,
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kur dabar? Alyza-a-ai!
Šis ėjo neatsigręždamas.
— O aš tėveliui pasakysiu. . . . prata

rė Alešiūniokas atitokęs. Jis buvo jau 
nebe toks mėlynas, bet smulkus drebulys 
dar tebėpurtė jį visą. — Pasakysiu, tai 
žinos jis man muštis! Aš jam nieko ne
dariau. Gal dainuot nebegalima?

— Pasakyk, kad taip labai nori,—pra- 
' tarė Akvilia tyliai.

Ir paaiškino:
Dantų nesurinktum!

Grįžo Alyzas iš miško tiktai pavaka
re. Apsidžovinęs drabužius, kiek pa
linksmėjęs. Bet nepriėjo prie mūsų, sėdi- 
niavo nuošaly, lyg niekindamas, mūsų 
draugystę. Ir Akvilia nepriėjo prie jo.

— Jam gėda, šitam durniui, — prane
šė Akvilia man į ausį.

— Dėl kiškelio. . . Jam mama dainavo, 
kai dar lopšy supo — supranti?

— Nieko nesuprantu.
— Ek, tu! — paniekinamai suraukė ji 

nosį. — Jo gi mama — merga buvo. 
'Merga, o dainuoja!

Taip mes ir ganėm beveik iki saulės 
laidos. O kai ėmė rausti vakarų padan
gė ir žemėje nutįso ilgi šešėliai, Alyzas 

žiū-staiga prisidengė delnu akis, ėmė 
rėti sodžiaus link:

— Sakiau, pasamdys Kerpelę, ir 
samdė Kerpelę!

Piemenys nuščiuvo, visi atsisuko, 
žiūrėjo Alyzas. Nuo sodžiaus, mindamas 
išdrąmbloto keliuko purvą, artėjo žmo
gus. ‘ Buvo tai neaukštas, petingas vy
ras, apsivilkęs ilga pilka rudine, diržu 
sutraukta per juosmenį, apsiavęs nagi
nėmis aukštai pavyniotais apivarais. 
Ėjo lėtai, pasišmigodamas botagu. O 
piemenys vis tylėjo, neatplėšdami akių 
nuo jo, lyg netikė jo savo akimis, lyg lau
kė ko kito.

pa

ktu

Kiekvieną rytą, dar priebrėškiu, mak
noja dabar per ūlyčią kerdžius Kerpelė. 
Amžinai apsivilkęs savo drumzlina mili
ne, aukštai pavyniojęs ant blauzdų na
ginių apivarus, sustodavo jis prie kiekvie
nų kiemo vartų ir pūtė ilgą pažaliavu
sios skardos triūbą. Vėsiu’ryto oru skri
do kažkoks keistas, nepasakysi kad žvė
ries, bet ir ne paukščio riksmas:

—Trie-trie-e-e, tie-tie-tie, trie-e-e, tro- 
o-o, ro-ro-rb, tro-o-o!

Šoko iš įšildytų guolių šeimininkės, 
pažadintos šio riksmo. Styksėjo mergos 
ir pusmergės, savo ir samdytos. Skubėjo 
visos praskalauti prie šulinio milžtuves, 
milžti karves, varyti jas lauk, vyti a- 
vis, kad tik nepasilikus tarp paskutinių
jų, užmiegojusių, iš kurių paskui juok
sis visi bernai. O viduriu ūlyčios, talaš- 
kuodami vis dar nepradžiūstanti purvą, 
jau šmigojo- botagais piemenys. Varė 
jie bandą antrajan ūlyčios galan. Varė 
visi, bet ūlyčgaly pasilikdavo jau tik 
penkiese.

(Bus daugiau)

Lietuvos kaimas 
tampa mūrinis

suko miesto ir kaimyninio 
Černiachovskio . vardo kol
ūkio?— Šitaip dažnai klau
sia tie, kurie pirmą kartą 
atvažiuoja į Kapsuko rajo
ną.

Dalykas tas, kad kolūkio 
gyvenvietė visai priartėjo 
prie miesto ribos, o namai 
kolūkyje nė kiek neblogesni, 
kaip Kapsuko. Rožė Lauko- 

! nienė, garsi visoje respubli
koje melžėja, sako:

—Atsimenu, senosios Lie
tuvos valdovas Smetona ža
dėjo padaryti kaimą mūri
nį. Nieko iš šių pažadų ne
išėjo. Tik dabar pradėjo 
statytis Lietuvos kaimas. 
Pirmiau aš gyvenau vien
kiemyje ir kasdien pėsčia 
eidavau kelis kilometrus į 

1 ferma. O dabar man viskas 
arti: ir darbovietė, ir klu
bas, ir biblioteka, ir net 
miestas—Kapsukas.

Didelė statyba vykdoma 
ir kituose kolūkiuose. Pui
ki gyvenvietė pastatyta, pa- 

- vyzdžiui, “Šešupės” artelė
je. Čia geri, mūriniai ir me
diniai namai, vandentiekis, 
elektra, radijas . . . Patogi 
gyvenvietė gyvuliniu k a m s 
statoma kolūkyje “Naujuo
ju keliu.” Ir taip visoje 
Lietuvoje.

Vien pastaraisiais metais 
Lietuvos kaimuose pastaty
ta 70 klubų ir kultūros na
mų, 25 vaikų darželiai, 
daug mokyklų, ligoninių. 
Būdingas pavyzdys: dar ne
tolimoje praeityje M. Met

ini kaitės vardo kolūkyje bu
vo tik pradinė mokykla. 
Paskui ji buvo pertvarkyta 
į septynmetę. Pernai ten 
buvo pastatytas naujas mū
rinis dviejų aukštų pasta
tas vidurinei dešimtmetei | 
mokyklai. Kasmet Lietuvos! 
valstiečiai pasistato tris-ke- 

I turis tūkstančius gyvena- 
i mųjų namų. Tarybų valsty
bė dosniai padeda kolūkie
čiams statyti ūkinius ir gy- 
namuosius pastatus. Žemės 
ūkio artelių nariai, panorė
jusieji statytis naujus na- 

| mus, gauna kreditą — iki 
i 15 tūkstančių rublių ūkiui 
! trejiems metams atleidžia- 
i mi nuo visų žemės ūkio mo- 
I kesčių. Be to, jiems nema- 
! karnai duodama miško me- 
j džiagos (iki 50 kub. metrų).

Kasmet Lietuvos kolūkiai 
gauna iš valstybinės pra
monės trisdešimt - keturias
dešimt milijonų plytų, daug 
kitų statybinių medžiagų. 
Antai, 1956 metais jie gavo 
50 tūkstančių tonų cemen
to, apie milijoną kvadrati
nių metrų šiferio.

Be to, kolūkiai patys ga
mina tokias medžiagas. 
Respublikos žemės ūkio ar
telėse veikia • daugiau kaip 
šimtas plytinių, kurios kas
met pagamina apie 25 
lijonus plytų. Vien tik Jo
niškio rajone esanti tarp- 
kolūkinė plytinė per metus 
duoda daugiau kaip milijo
ną plytų.

Yra Lietuvos kolūkiuose 
ir lentpiūvės. Dauge 1 y j e 
vietų suorganizuotas kalkių 
degimas, gaminamos c molio 
ir cemento - smėlio čerpės, 
šlakbetonio blokai, išgauna
mas statybinis akmuo.

Į Nevėžį įtekančios Obe
lės krante yra Kėdainių ra
jono “Šėtos” artelės gyvuli
ninkystės fermos. Visas pa
talpas pastatė kolūkio sta
tybininkų brigada, kuriai 
vadovauja Jankauskas. Šio
je brigadoje dirba puikūs 
meistrai. Karvides ir kiau
lides brigada pastatė iš ply
tų, o veršidę ir paukštidę—-

iš pigesnės vietinės medžia
gos—plaušaplyčių. Yra bri
gadoje ir savų montuotojų. 
Jie sumontavo kabamąjį ke
lią, automatines girdyklas, 
įvairius kitus įtaisus.

Per penkmetį Lietuvos 
kolūkiuose buvo pastatyta 
4,650 gyvulininkystės patal
pų.

Be to, kolūkių statybinin
kai, valstybinių organizaci
jų padedami, pastaraisiais 
metais pastatė daugiau 
kaip p -e n k i s tūkstančius 
grūdų džiovyklų, grūdų san
dėlių, linų džiovyklų, patal
pų linų apdirbimo agrega
tams, daržovių ir bulvių 
sandėlių, daržinių paša
rams laikyti ir tt.

V. Gusevas, J. Radis

Brockton, Mass
atsinaujino A. čerkasas. Jis 
negali be kitų pagalbos vaikš
čioti. Ji prižiūri jo žmona Ve
ronika ir brolis Domininkas. 
Jau daug metų kai jis palie
gęs, bet darbininkų judėjimo 
ir apšvietus reikalus gerai su
pranta.

Marijona T'a m Ulevičiene 
laiminga, kad turi geras duk
teris. Be jų pagalbos negali 
save apsižiūrėti. Ji pasimokk- 
jo už Laisvę ir paaukojo Lais
vės fondui $10.

Girdėjau, kad mūsų gori 
laisviečiai Petras ir Ona Kli
mai rengiasi mus palikti: pra
džioj sausio mėn. išvažiuoja 
i Floridą. Mes, likę šalty, ken
tėsime. Kažin, ar jiedu dar 

mūsų rengiamoj draugiš- 
Kūčių vakarienėj spau- 
naudai, gruodžio 21 d.

G. Shimaitis
dos

Tarybų persergėjimai
Londonas. — Artėjant ‘ 

NATO konferencijai, Tary- i 
bų Sąjunga įteikė persergė- j 
jimus Kana d o s, Italijos, 
Norvegijos ir Turkijos val
džioms. Kanados ir Itali
jos valdžioms pastebi, kad 
dabar jų santykiai su Ta
rybų Sąjunga 
gi. i 
t i kurstytojų 
prieš Sovietus, 
gavo stipresnį 
mą, kartu primenant jai 
tą, kiek jai gelbėjo Sovietai 
pereitame kare. Turkijai > 
įteiktas kietas persergėji
mas, kad jeigu ji pasiduos 
kurstytojų planams, tai sa
ve “padės į labai pavojin-I 
gą” poziciją.

yra riebio-;
Persergsti nedalyvau-į 

suokalbyje 
Norvegija 

persergėji- i

Belgradas. — Sako, kad 
valdžia areštavo Dr. D. 
Stranjakovičių, religijos 
reikalais profesorių.

!5 mi- įartp

Havana. — Kuba ir Šve- . 
dija pasirašė prekybos su-;

RENGIASI NUKIRSTI 
GINKLŲ PARAMĄ 
KORĖJAI

Washingtonas. — Dabar 
Pietų Korėja į metus laiko 
iš Amerikos gauna 350 mi
lijonų vertės ginklų ir 
amunicijos. Washingto- 
no vyriausybė rengiasi nu
kirsti iki $100,000,000. Ko
rėjos armija yra 700,000 
vyrų. Pati Korėja į metus 
išleidžia jos reikalams 250 
mil. dolerių.

Katmandu, Nepalas.—Ka
ralius Mahendra, paskelbė, 
kad 1959 metų vasario 18 
dieną bus pirmu kartu leis
ta .Nepalio piliečiams bal
suoti.

Londonas. — Mirė rašy
tojas Michael Sadleir, su
laukęs 68 metų.

Kelty, Škotija. — Kasyk
lų sprogime žuvo 9 mainie- 
riai.

nnnnnn PtOT

SUVAŽIAVIMAS
Lietuvių Ko-operatyvės Spaudos Bendrovės 

Dalininkų suvažiavimas įvyks sausio 26 d., 1958 
m., Liberty Auditorijoje, 110-06 Atlantic Avė., 
Richmond Hill, N. Y., pradžia 11 vai. ryto.

Visi dalininkai malonėkite dalyvauti suva
žiavime, nes yra svarbių reikalų aptarimui.

Lietuvių Namo Bendrovė parduoda namą, 
kuriame randasi Ko-operatyvo spaustuvė. Su
važiavimas turės aptarti spaustuvės perkėlimą 
į kitą vietą. Tai yra labai svarbi problema, 
turėsime rimtai pasitarti šiuo reikalu.

M. STAKOFF,
Liet. Ko-op. Spaudos Bendrovės 
Direktorių sekretorius

I 3
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So. Boston, Mass.
PR 1EŠK A LĖ I) INIS P AR ENG IM AS 

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 paremsite svarbi) 
tikslą. Kviečiame visus dalyvauti.

LLD 2-ros Kuopos Moterys

-  - - - J .

Kas Skaito ir Rašo 
Duonos Neprašo

Tai išmintingas posakis, kuris yra taip senas, 
kaip senas yra pats raštas. Kas to posakio laikosi, 
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 i
Tai rinkinys faktų, kuriuos privalo žinoti kiekvienas lietu
vis. Parašė Prof. Pakarklis, puslapių 320, kaina $1.50, 
DABAR TIK $1.00.

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

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

Kelias j 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.



Worcester, Mass
ši sykį worcesterieciams 

kelionė i Montello pavyko lai
mingai, ir meno mylėtojai bu- į 
vo nuoširdūs, nes visus progra-1 
mos dalyvius palydėjo su ' 
gausiais aplodismentais. Po • 
koncerto Montello šeiminiu ; 
kės skaniai pavaišino visus | 
menininkus. Po vaišią turė
jom pasikalbėjimą, kaip pa
gerinti ir tobulinti platesni 
\eikimą meno srityje mūsą 
apylinkėje. Pakviestas pakal
bėti Aido Choro mokytojas i 
Jonas Dirvelis ir kiti progra-Į 
mos dalyviai. Visi pasisakė. Į

pasirėmė gaminta
šiom. Tai 

>e_ į Rankamai.
mūsų ' 
itrau 1

kad mes
ant stalo žiūrėti pro pirštus 
turime subendrinti

a
NewWto^M^zfcrZInlof

LDS 13 kp. banketas 
puikiai pavyko

Pereitą sekmadieni turėjo-1 
• me gražų banketą. Susirinko I 
' nemažai LDS 13 kp. narių iri 
i kitą. Stalai buvo gražiai pa- i 
Įruošti. Gaspadinės laiku ap-i 
j krovė stalą maistu. O to mais- | 
to gardumėlis — visi gyi'ė ' 

. Maisto buvo pa
su geroku pervir- 
visi prisisotino

Juozas Vi n ik ait is, pietą

pa-

MIRUS

Kūčiose šį sekmadieni 
girdėsime dainų

ALDAI ORMANTENE1
(KAIRYTĖ)

Reiškiame giliausia, užuojautą jos vyrui Jonui,z 
sūnui Jonukui, tėvams Juozui ir Onai Kairiams, 
ir visiems kitiems giminėms ir artimiesiems.

Kiek motormenai 
gauna algos?

veikimą meno srity 
kiant naujas jėgas.
tas vakaro vedėjas Šimaitis. Į 
Jis pasakė, kad montelliečiai į 
iabai patenkinti w< 
čią duota programa.................
kad jeigu aidiečiai išmoks ko
kią operetę, tai iš anksto kvie
čiami čia suvaidinti.

me
pa

Aną penktadieni choristai 
dalyvavo skaitlingai pamoko
se. Po to buvo apkalbėjimas 
dvieju parengimą. Vasario 
mėnesi Įvyks Įdomus koncer
tas, pavasarį operetė. Visi 
choristai vienbalsiai pasisakė 
rengtis prie šią dvieju paren-
gimiĮ.

Penny Sale. Komisija 
kvietė talką, kad pilnai 
ruošti ši parengimą. Po to vi 
sas talkininkes pavaišino ska 
iromis vaišėmis. Na, ir mūs

tinti visas darban, 
jau daug turime, bet 
ir reikia.

Pakvies- i Lnlbeti. Kalbėjo LDS : 
Šimaitis r - Siurba, K. Petrikicnė 

--- - Į Grybas, A. Bimba ir dar----- — i 
orcesterie-i nas Kitas. O Gi’abauskas 
ia sakė. Ilr P^ūninavo.

Pietus paruošė S. Vin 
Henė ir M. Yakštienė. joms 

! padėjo Brusokienė. 
Įkaitis padėjo maistą
taipgi stalus paruošti. A. But- ■ 
kauskas taipgi savo 
prisidėjo. M. Misevičienė pa- ‘ 
talkavo prie stalu. Atrodo, 
kad ^viskas gerai išėjo ir kuo- 
1 ai dar liks šiek tiek pelno.

Pilnas banketo raportas 
bus išduotas sekančiame kuo- 

: pos susirinkime, kuris Įvyks 
i lu tvirtadienio vakare, sausio 

pri-12, Liberty Auditorijoje. Val- 
i dyba kviečia visus kuopos na
rius susirinkime dalyvauti. 

“V Į Kadangi dabar eina LDS va- 
, kad paska- i jUS) tai prašo ir nauju nariu i 

1' . . , . . . .. 
į susirinkimą atsivesti.
i LDS 13 kp. narys.

M. Klimas
Emily Krupski

Komisija tari a

rie
da r

BTR9 a

suvesti,

darbu 1

Naujiem Net. pasitikti 
dalyvius aidiečiai 

registruoja
Aido Choras nusitarė 

viai dalyvauti Naują 
pasitiki m o po k y 1 y J e,

Fairlawn, N. J.

Motina, nužudžius 
vaikus, nubausta

Dovanu 
dar daug

Miesto darbininkai
ir senatvė

Iš L.L.D. kuopos metinio 
susirinkimo

Protokolą sekretorius, kuris 
yra ir Laisvės vajininkas, P. 
G. Jusius, davė gražų raportą 
iš Laisvės vajaus eigos. Sakė, 
daugelis jau atsinaujino, bet 
dar keletą reikės atlankyti. 
Yra daug Laisvės skaitytoją 
išmirusių, o naują nelengva 
gauti. Gi Laisvę vistiek reikia 
išleisti. Nors draugas vajinin
kas šiame reikšmingame dar
be nei kiek neatrodo pailsęs, 
bet mūsą visu talka gavimui 
naujų skaitytoją bei užrašant 
saviškiam Į Lietuvą būtų gra
ži draugui Jusi u i paraina šia
me gražiame jo darbe.

Sunkiai serga draugas Pe
ter Skralskis, mūsą kuopos fi
nansų sekretoriaus pagelbl- 
ninkas. Jis turėjo sunkią ope
raciją, dabar pelengva jau 
sveiksta, bet vis dar randasi 
ligoninėje, nors ten jau 
vo virš mėnesi, 
kimas reiškiam

Miesto 
tam tikrą 
iš darbo

kad ir jie

Miesto darbininkai moka i 
senatvės fondą, taipgi ir mies
tas dabar Į metus Įdeda $15,- 
()()0,00() Į tą fondą, 
darbininkai pasiekę 
amžių pasitraukia 
ant pensijos.

Bet kilo mintis,
turi paeiti po Social Security 
Įstatymu, tai yra, prie miesto 
mokamos pensijos — gauti tr 

I iš federalės vyriausybės. Su
prantama, tam reikalui bus 
mokama iš ją algos, kai]) ir 
kitą darbininkų, Į EederalinĮ 
fondą ir iš miesto. Tas naujas 
dalykas miestui
apie $9,000,000 i metus.

Dabar miesto 
yra 127,000. Policininkų, 24.- 
000; gaisrų gesinimo koman
dose 12,000 ir mokytojų 
45,000.

dar atsieis

darbininką

kuo- 
likos išrinkta iš 
Orgnizatorlus — 
finansų sekre- 
Jaškevlčius, jo 

Žitkus,

St.
11 kp. 
šią va-

išbu- 
Visas susirin 
jam draugiš

kus linkėjimus, kad greit pa
sveikti/ ir vėl su mumis daly
vautų.

Ateinantiems metams 
pos valdyba 
š '.ų draugų. 
J. Skliutas, 
torius — J.
pagelbininkas — V. 
iždininkas — J. Senkus, pro
tokolų sekretorius — D. J. Ju
sius. čia noriu palinkėti L.L.D. 
11 kuopos valdybai sveikatos 
gražiai L.L.D. darbuotei nau
juose 1958 metuose.

Kūčių vakarienė

Ji Įvyks gruodžio 22 d., 5 
vai. vakaro, 29 Endicott 
čia jau draugės, LLD 
norės, sakė, sutaisys
karienę taip, kaip kad mums 

. augant pas tėvelius Lietuvoj 
mūsų motinėlė surengdavo. į 
rengimo komisiją Į eina že
maitės, aukštaites ir dzūkės, 
tai yra dukros iš visų kraštų 
Lietuvos. Užtat čia ir sužino
sim, ką tais laikais prirengda
vo kūčioms visoj Lietuvoj. Sa
kė, bus ir kisieliaus, kurio as 
būdamas Žemaitijoj tais lai
kais nemylėjau.

Laukiam daug svečių gruo
džio 22 d., 5 vai. vakare, 29 
Endicott St. svetainėj.

J. M. L.

Nubaudė už tai, kad 
ju kaminai rūksta .

New Yorkas siekia to, kad 
jis būtą švarus. liet švarai ‘ 
kenkia tūlu piliečiu neprižiū- 
rėj imas aliejaus pečiu — iš jų » 
labai rūksta. Dabar miestas 
paskyrė specialistus, kurie va
žinėja gatvėmis ir j kaminus

Jau antra savaite New Yor- 
! ko piliečiai kankinasi dėl sub- 
vių ir elevatorių motormeną 
streiko. Motormenai gauna 
po $18.56 algos i dieną, už 

iS-nias darbo valandas. Dirba
Aido Choro praėjusioje pa-1 

mokoje, pertraukos metu 
choriečiai tapo pakviesti dai
nuoti kūčių pobūvyje. Kvietė
ja buvo darbšti aidietė Mari
joną Misevičienė, kuri taip pat 
yra ir veikli klubietė, viena 
i engėją *to pobūvio. Tikslas 
pobūvio gražus — padėti į 
sunkios, ilgos ligos prispaus-Į 
tam L. Prūsei k ai. o kvietėja
visą choriečią mylima. Cho- 
rječiai sutiko dainuoti kūčių 
pietų svečiams ir tuojau Įniko 
likusiomis dviem pamokomis 
susimokyti ką nors naują 
greta jau girdėtąją dainą.

Tikimasi, kad ir Suzanna 
Kazokytė dainuos. Publikos 
prašoma, padainuoti LDS 13 
kuopos bankete ji išsitarė:

— Ateikite i kūčių pobūvi, 
gal ir padainuosiu.

Kūčių pobūvis — p i e t u s 
pietų ląiku, 1 vai.—- Įvyks jau 
ši sekmadieni, gruodžio 22 d. 
Rengėjos kviečia visus.

dienas i savaitę.
nereikalauja a. , 

bet reikalauja i
a]_ j žiūrinėja.

iš Astoria, 
Sunnyside ir

po penkias
Jie dabar 

gą pakėlimo, 
ją atskiros unijos pripažini
mo. Jeigu jie tą gaus, tada 
galės nuolatos nepaisydami 
kitą darbo šaką darbininku 
miestui “krėsti tokius šposus”.

Bor- 
,a in

Keturi piliečiai 
Long Island City, 
Jamaica nubausti pasimoketi 
po $25 už tai, kad jų kaminai 
rūko. Iš vienos pusės 'bus 
gero,, bet iš kitos pusės bus ir 
“biznio”, kaip jo yra su trafi- 
1 o “tikietais”.

HELP WANTED—FEMALE

Tarnautoja. Tarpe 18-35 m. Gali ir 
gyventi ant vietos jei nori. Prižiūri^ 
jimas namų, virimas nepriverčr 
mas. Prižiūrėti vaikus. MAyfair & 
0910.

(244-246)

Business Opportunity

Plėšikas ėjo pas avis’, 
pakliuvo pas vilkus’
ši kartą pasikartojo dzū

kiška patarlė: “Nežiūrint, 
kaip storojosi, bet kitaip sto
josi” tūlam plėšikui ‘ mūsų, 
mieste. Dalykas tokis:

Iš Los Angeles tūlas 
n a rd Jackson, 27 metu
žiaus, atvyko i New Yorką. 
Jis, apsiginklavęs revolveriu, 
nuvyko Į Chemical Corn Ex
change banką ant 54th St. ir 
Eroadway. Priėjęs prie ma- 
nagerio pagelbininko Mr. Cro- 
nino ir laikydamas kišenėje 
atkištą palą pareiškė:

—- Aš turiu revolverį. Duok 
man penkis pundus bumažkų!

Mr. Cronin, pasiaiškino, kad 
prie stalo jis neturi, jis eis 
]>as kasininką ir gaus.

— Gauk po $10 bumažko-i 
mis $50,000, — Įsakė plėši- I Firmos klasės proga geram kej)ė-

, nes aš tave 
ir revolveris gatavas.
Mr. Cronin ėjo prie

Brooklyn. Kampinis Baras, 
priežasties privatiškų reikalų 
versti parduoti. Puiki vieta, 
biznis. Ateikite persitikrinti.

RE. 2-67.76.

Iš 
pri- 

geras

Liepos pabaigose East Hills 
miestelyje Įvyko tragedija. 

Mrs. Roswenc, 33,-ją metų 
motina, davė savo dviem sū
nums užmigimui piliulių, už
darė i automobilį, kurio veikė 

' motoras, garadžiuje, ir pati 
norės s pasiėmė tokią piliulių. Ber

niukai vienas buvo 7-ią, kitas

Metu 
kuris

i!
Rcp. (245-247)

pradėjo 
kurie

bia, kad tie, kurie nori pas ai- J i 
diečius užsiregisruotl, turi pa
simoketi už vaišes $2.50. Už- 
s:i egistruoti gali pas bet ku
rį aidieti, taipgi Liberty Audi
torijoje.

Svarbu visiems laiku užsi- 
i ( gistruoti, kad būtą galima 
žinoti, kiek valgių ir Įeitą po
kyliui reikalingą dalyką pa
gaminti. Tad tie, kurie nori 
su aidiečiais vaišintis, prašo- 

n ei atikus užsiregis-

Auditorijoje. Jie Jau 
registruoti tuos, 
prie ją stalą vaišintis.

Choro pirm. J. Grybas skel-D -ią metą. Jie abu nuo piliulių 
nuodingu dują mirė.

Motina ant grindą išgulėjo
Įapalpus 24 valandas. Buvo at- 
į rasta ir ligoninėje dalinai, pa- 
! sveiko, tik koją nevaldo. Lai- 
į k e tragedijos vyras buvo iš
skridęs i Europą. Dabar teisė
jas nuteisė ją nuo 5 iki 10 me
tą kalėjimo. Jis sakė, kad jai 
Lalėjimas Ibus lengva bausme

■ lyginant su tomis kančiomis, 
I kokias ji pergyveno nuo tra
gedijos laiko. Daktarai liudi- 

kad ji laike savo pasiclgi- 
turėjo būti pamišus.

m i n i e k o 
lynoti.

Julius kad 1,10’Kalvaitis sako, 
visada, turės savąją 

draugą ir draugių stalus. O 
jis iš tikro turi daug draugą.

Savo stalus gali turėti bet 
kuri organizacija ar net šei
ma. Susineša valgius 
patrovas ir kartu su 
kilmingai pasitinka

Metus.

m o

kad

sius

ir kitas 
visais iš- 
Naujuo-

Rep.

Mire po traukiniu

Ant BMT bėgių rastas 
traukinio suvažinėtas žmogus. 
Dokumentai rodo, kad tai Jo
seph Morphy iš Ozone Park, 
Queens. Kaip jis ten pateko, 
nežinia.

“Crash” arklio su 
automobiliumi

Jau mes pripratome,
tiek daug Įvyksta automobi
liu nelaimiu. Bet ši karta ant 
5th

gy
m i.
dęs

Avė ir 57th St. buvo kito- 
nelaimė. Tai arklio “bug- 
susikūlė su automobiliu- 

Dar to nepakako, pasibai- 
arklys drožė į pravažiuo- 

i sunkvežimį. Na,
apart apibraižymų niekas 
keliavusi ų n e su že i st i.

bet
is

Daugiau įvairių parengi
mų Laisvės naudai.

Siųskite Giminėms ir Draugams Dovanų Paketus

Naujiems Metams

PARCELS TO RUSSIA, Ine.
1530 Bedford Ave Brooklyn, 16, N. Y

Kampas Lincoln Place. Imkit IRT subway 7th Ave. and Lexington Ave.
Išlipkit Franklin Ave. Station.

Telefonai: IN. 7-7272 ir IN. 7-6465

Labiausiai patikima firma siuntimui 
Lietuvą, Ukrainą su apmokėtu muitu

paketų į Sovietų Sąjungą. Latviją,’ 
ir garantuotu pristatymu yra

PAKIETAI Į RUSIJĄ, INC
Mūsų firma taip suorganizuota, kad kiekvienas siuntinys yra išsiunčiamas į 2- 
3 dienas ir pristatomi į 6-8 savaites. Paketai oro keliu pristatomi į 8-10 dienų.

Jūs galite pasiųsti drabužių, maisto produktų, visokių rūšių vaistų, siuvamas 
mašinas, akordionus ir kitką.

Mes garantuojame grąžinamąsias kvitas su priėmėjo parašu. Mūsų firma 
atdara kasdien, iškaitant sekmadienius, nuo 9:30 A. M. iki 6:00 P. M.

Šeštadieniais nuo 9:00 A. M. iki 4:00 P. M.

Priimam paketus Manliattane .
ORchard 4-154078 Second Ave., New York 3, N. Y

Brooklyno Moterims
Moterų Kliubo metinis susi

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

Narės yra prašomos skait
lingai dalyvauti, nes bus vai- Į ]-as< __ žiūrėk

_ - - - . . I * ‘ ’

Valley Stream, L. I. — Gerai 
įsteigta Auto Body Fender šapa. 
12 mašinų vieta, puiki apylinkė. Sa
vininkas "atsistato. Puiki proga ge- .
rant mechanikui, daug biznio. Pa
tikrinkite šią progą. Curtiss 5-9889.

(245-247)

/

dybos perrinkimas, galutinas 
pasitarimas dėlei ruošiamo 
kūčių pobūvio ir keli kiti rei
kalai reikės apsvarstyti.

Taipgi bandykim anksčiau 
sueiti, nes po susirinkimo tū- 
rėsim užkandžiu, kas visuo
met mūs pobūviams laiką la
bai sutrumpina. ,

įKliubo Valdyba

Žydai už $100,000,000 Fondą

United Jewish Appeal pa
skelbė, kad jie veda kampani
ją už sukėlimą $100,000,000 
fondo. Tam darbuojasi apie 
1,500 žydą veikėją. Pinigai 
bus skiriami pabėgėliams, vy
riausiai tiems, kurie išsinešdi
no iš Vengrijos, žydą Vengri
joje buvo apie 200,000, tai 
1956 metais po reakcininku 
sukilimo apie 50,000 atsirado 
Austrijoje. Izraelis kviečia 
juos vykti ten, bet jie nelinkę.

žydu vadas Warburgeris sa
ko, ikad tokią pabėgėliu iš 
Lytų Europos (demokratinių 
valstybių) yra apie 70,000. 
Jie vyriausiai yra Vakarų Vo- 
k i e ti j o j e ir A u stri j o j e.

Fayetteville, N. C. — Au
tomobilio nelaimėje užsi
mušė 4 New Yorko gyven-

seksiu
Kada

langelio, tai jis pastebėjo po
licininką Robertą Tennantą ir 
trafiko policininką Wm. Vos- 
i-ą, kurie nors ir dėvėjo civiliu 
švarkus, bet iš po ją matėsi 
policininkų antkakliai.

— Aš esu plėšiko užpultas, 
— tarė Į policininkus Cronin, 
štai prie mano deskos stovi 
jis.

Policininkai povaliai pasi
suko, išsitraukė revolverius, 
priėjo prie Jacksono ir Įsake:

— Nei iš vietos!
Jackson areštuotas. Pas jį 

įasta užtaisytas revolveris. 
.Reiškia, jo reikalavimai buvo 
paremti ginklu.

Ap-

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.

Liet. Taut. Namo Dr-vės 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)

jui. Puiki jeiga, mažai konkurentų, 
įsteigta 25 m. Prieinamai parduoda
me, iš priežasties ligos. Po 6 v. v. 
skambinate: LO. 9-6037.

(244-246)

HELP WANTED MALE

Glass Monogramer. Didelėms De
partment krautuvėms. Nuolatinis 
darbas, pietvakariuose. Puiki pa
grindinė alga ir geros gyvenimo 
sąlygos. Rašykite angliškai, pažy
mint amžių, kvalifikacijas ir paliu
dijimus. JOSKE’S OF TEXAS, S>n 
Antonio, Texas. x (245-2W)

MISC. ADS

Woodworking machinery for ,sale. 
Friv. owner sacrif. Very reasonble. 
Tilt saw table, 12” BB joiner, BB 
Band saw; single spindle shaper. 
Walker Turner swing saw, ^AC-DC 
motors. Hand screws, iron clamps. 
Skill saw sanders, grinders, etc.

AC. 2-7076.
(245-251)

Ieškau savo tėvo Trepenančio Jo
no, s. Juozo. Gimęs, rodosi, 1901 m. 
Lietuvoje, ir į 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. Kas žinote a- 
pie Trepėnaitį, prašome pranešti se
kamu adresu: Raimindas Trepenai- 
tis, Narbuto g-vė, 15, b. 3, Kaunas- 
Šančiai, Lithuania, USSR. O apie 
Patkočiūn'ą, sekamu adresu: Petko- 
čiūnaitė-Stalionienė, Servituto g-vė, 
35, b. 3, Kaunas-šančiai, Lithuania, 
USSR.

PARDAVIMAI
Parduodu 4-rių kambarių rakan

dus, pirkėjai gaus ir rūmus. Yra 
šiltas vanduo, garas. Pardavėjas no
ri išsikelti į kitą miestą. Dėl dau
giau informacijų, prašome skambinti 
vientik vakarais: ST. 2-2240. 
kreipkitės vakarais pas K. 
307 So. 3rd St., Brooklyne.

(245-247)

Arba
Gagas

ifmncrmi n

SO. BOSTON,MASS.
Prieškalėdinis parengimas įvyks 

gruodžio 22 d., labai svarbiam tiks
lui. Pradžia 1 vai. dieną, 318 Broad
way. Bus košelienos, raudono kisie
liaus ir kitokių skanumynų. Tikras 
kūčių parengimas. Bus ir dainų ir 
kitokių pamarginimų. Atsilankiusie
ji praleis gražiai laiką. Rengia ir 
kviečia LLD 2 kp. moterys.

(245-247)

(244-245)

IMPORTUOTOS DOVANOS
Iš Franci jos, Vokietijos, Austrijos^ 
Rankų darbo krištolas, peleninės, ;■ 
bonkos, vazonai, pipirams-druskai Į 
stikleliai, lempos su Opal Triplex 
apačia ir enamel apdažymu; ita- Į 
liškos figūros, plastikinių lėkščių.

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

re>’>.« (S

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:

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

Kartu su užsisakymu prašome prisiųsti ir pinigus.

4 pusi. Laisvi (Liberty) Tree., gruodžio (Dec.) 18, 1957

J 
(241-250)

At Larchmont Employment .
Abelnai Namų Darbininkai 

Virėjos, Motinų Pagelbininkės
Slaugių Patarnautojos

132 LARCHMONT AVE.A
LARCHMONT, N. Y.

TE. 4-8663—TE. 4-1611, Mrs. R.

MATTHEW A
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Newark 5, N. J. ;
MArket 2-5172 J

426 Lafayette St.




