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KRIS LA I i Suokalbiai nevyksta 1 ėk t11 \ a s i Tarybų jūrininkai
Gibraltaro porte

Gibraltaras, 
sąsiaurį

Kun Prunskis siūle 
L.Prūseikai,

“Bal sas iš numirusių.

Indonezijos šalyje
Jakarta, Indonezija. — 

i Prezidentas Sukamo sakė 
į Naujų Metų proga, kad In
donezijos liaudis turėjo ir 

man rašo dar turės sunkiu kovu už
Į laisvę. Bet jis pasitiki, kad

ateina pas jį (ligonmėje) [ištaikyta. Indonezija atgaus
. Prunskis, marijonu i nuo Hollandijos Vakarinę i Boeroe, Ceram, Wetar, .

į Naująją Gvinėją. ( roe, Jamdena ir kitas salas
Armijos priešakyje stovi! Banda jūros srityje ir iš jų!

Igen. Abdul Haris Našution.1 sudaryti “nepriklausomą” 
į Jis sakė, kad šalį laukia Malukų respubliką.'Bet jų
“dar sunkios kovos” Užsie-planai tapo atidengti. Ant 
nio imperialistai dėjo viltį, i visos eilės salų suimta eilė 
kad šis generolas nuvers I karininkų-suokalbininkų.

šp R. Mizara

Vienas čikagietis 
tokį kurijozą :

Prieš L. Prūseikos operavi- i tautos, ir šalies vienybė bus 
mą, ;
kun. J. Prunskis,
Draugo redaktorius.

Ko jis nori?
Kun. Prunskis siūlo ligoniui, 

l.ad jis “susitaikytų su die
vu...” Atseit, J. Prunskis buvo 
pasiryžęs L. Prūseiką spavie- 
doti.

Ligonis mandagiai paprašė 
“svečia” trauktis šalin. ;

į daro 1,500 mylių
Washingtonas. — Ameri

kos. karinio laivyno vadai raltaro. 
patyrė, kad laike vėliausių 
tarybinių lėktuvų bandy
mų Tušino orlaukyje, vie
nas darė 1,500 mylių į va- 

' landa. Tai yra mūšio lėk- 
Amerikos kapitalistai šie-1 tuvas, labai į užpakalį nu- 

kė atskelti nuo Indonezijos kreiptais sparnais, reakty-
- .. 2 A- vinio (jet) veikimo.

Sukamo valdžią. Pasirodo, 
kad Indonezijoje liaudies 
vienybė stiprėja. Armijoje 
komunistų ir jiems prita
riančių oficierių kiekis pa
augo.

Pro Gib- 
kasmet 

praplaukia virš 100 tarybi
niu laivu. C l- Prekybos laivų 

apsistoja prie- 
jūrininkai pasi-plaukėje, 

perka reikmenų — jie drau
giški. Tarybiniai karo 
vai, praplaukdami po 
prieplauką, nestoja.

šia c

Nauji aliejaus 
pirkliai Rytuose

Koks tai klerikalų akiplė-l 
’iškurnąs' Neduoda .jie žmo
gui ramybės net ir ligoninėje.

Jeigu kun. Prunskis būtų 
atėjęs pas ligonį, kaip laikraš
tininkas, kaip kolega, aišku, 
būtų buvęs geras gestas, ir L. 
Prūseika veikiausia jį būtų 
mielai priėmęs, su juo gražiai 
pasikalbėjęs. Bot kunigas nu
ėjo ligoninėn žmogų pažemin
ti, užgauti jo įsitikinimus. Na, 
ir toks “žygis“ yra negražus, 
nedoras!

i Amerikos darbininku

jo Įgula išgelbėta
Maskva. -^XSpauda apra

šė, kad laike praktikų vie
nas subMarinas nuskendo. 
Bet jis taip gerai paga
mintas, aprūpintas, kad į- 
gula kelias dienas išbuvo 

dugne. Du kariniai

Kuwaitas. — Kuwait 
kampelis mažai visuomenei 
žinomas, bet jis j ra vienas 
iš turtingiausių pasaulyje. 
Tai Saudi Arabijos dahs, 
kori turi kaip ir ncpr ldau- 
somybę. Užima 5,800 ketv. 
mylių ir turi apie 380,000 

s gyventojų.
Kuwaitas yra turtin

giausias pasaulyje aliejaus 
šaltiniais. Apskaitliuojama, 
kad ten yra apie 15,000,- 
000,000 bačkų aliejaus. 1955 

I metais ištraukė 55,000,000

, tonų aliejaus. Dabar alie- 
ijaus reikalus turi anglų-a- 
■merikiečių kompanija ir 50 
j proc. turto moka Kuwaito 
! irx Arabijos sultanams.

Šiomis dienomis į Kuwai- 
tą atvyko Japonijos ir Ita
lijos atstovai, kurie nori 

i perimti aliejaus reikalus, 
mokėdami daugiau krašto 
sultanukui ir Arabijai. Ne
reikia nei sakyti, kad nauji 
“kostumeriai” jau nepatin
ka seniems, biznieriams.

vyriausybė 
kad ji turi 

turto. Tai

“Susitaikyti s ų dievu...“ 
Tdo'mu būtų žinoti, kokią “tai- j 
los sutartį su dievu’’ yra pa- I 
daręs pats kun. J. Prunskis? Ino, 

’Tegu jis ją parodo.
Jei kun. Prunskis gyventų 

“talkoje su dievu“, tai jis vyk
dytų ir jo “prisakymus“. Jo 
iaikraštis nerašytų neteisybių, 
neagituotų už karą, už žmo
nių žudymą, nešmeižtų savo 
tautos, kuriančios naują gyve
nimą savo gimtoje žemėje'..

Iš Vilniaus gavome toki ra
šinį :

Balsas iš numirusių
Kaž kodėl reakcinėje užsie

nio lietuvių spaudoje pasitai
ko tokių nesąmonių apie Tary
bų Lietuvą ir joje gyvenančius 
žmones, kad skaitant tą spau
dą, labai dažnai tenka nusi
šypsoti joje- patiektomis žinio
mis.

Štai, kad ir “Laisvės“ kris
luose tilpusi (1957 m. spalio 
15 d.), iš Brooklyno “Vieny- 

* bės“ paimta žinutė apie Ele
nos Zalenkevičiūtės - Petrans- 
lienės mirtį, ši žinutė tiesiog 
prajuokino Tarybų Lietuvoje 
gyvenančius skaitytojus todėl, 
kad draugė Petrauskienė te
bėra gyva, sveika ir labai ge
rai atrodanti. Tiesa, ji buvo 
susirgusi rimta liga, bet apie 
mirtį niekas negalvojo ir mes 
nežinome kokiais sumetimais 
vienybiečiai ją numarino, čia, 
mes nenorime kaltinti “Lais
vės” darbuotojų. Jie pasielgė 
nenusikalsdami, kuomet 
kartojo tą, kas jau bu\o 
skelbta anksčiau.

Ta proga, gruodžio
dieną, mes buvome nuvykę į 
draugų Petrauskų butą Vil
niuje, ir, prie jaukios nuotai
kos supažindinome “mirusią“ 
su laikraštyje tilpusią žinute. 
Petrauskienė garsiai nusikva
tojo ’ ir pareiškė užuojautą 
tiems, kurie nebetekę - proto 
prasimano visokių nesąmonių. 
“Laisvės’’ redakcijai abu Pet- 

v rauskai siunčia ’šiltus sveiki
nimus ir dėkoja už gražų at- 

' siliepimą. Kaip atminčiai,

pa- 
pa-

11

Pasaulyje žmonės 
visur , nori taikos

Submarinas nuskendo, Jungtinės Valstijos turi 
$250,000,0(10,000

Washingtonas. — Jung
tinių Valstijų 
apskaitliuoja, 
$250,000,000,000
pastatai Washingtone ir 
kitur, karinių lėktuvų ba
zės, karinio laivyno stotys, 
armijos centrai ir kįtos val
diškos įstaigos. Vien Kapi-

reikalai ir vargai jGros
kaip mėtai at- tka7b’i laivai į &uli* iš
didesnė bedar- ,ej0- nes <?da! uc '?rlb«vk°- , w

tai susisieke su įgula. Sųb- i tolis Washingtone, skaito- 
marine yra įrengta specia- ma, 
liai išsigelbėjimo prietaisai, o

Washingtonas. — United 
States Bureau of Labor 
Statistics su pabaiga 1957 
metų paskebė sekamus da
vinius gamyboje ir darbi
ninkų gyvenime.

Automobilių industrija 
nukirto gamybą ant 4 pro
centų, nes jų pirkimas nu
puolė.. ant_..9 proc., lyginant 
su pabaiga 1956 m. Plieno 
industrija dirbo tik 54 pro- 

j centų savo pajėgumo. Plie- 
automobilių, cemento, 

audimo ir geležinkelių in
dustrijoje 1956 metų pabai
goje buvo 715,000 bedarbių, 
gi 1957 m. jau buvo 1,877.- 
000.

Darbininkams šalyje'al
gų yra ant 5 proc. mažiau j už dviejų-trijų mėnesių. 
------------------------------------ -------- ----------------- >____

išmokama, ]
gal, nes yra didesnė bedar
bė. Pragyvenimas per me
tus pabrango 3.30 proc., al
gos yra beveik tos pačios. 
Darbininkų pirkimo jėga . ~ . j v - . mr*? 
sumažėjo, nes jie turi daug (SovieiŲ salyje 1957 
skolų, kurias reikia padeng-! . . . .v «•
ti, taipgi taksai juos, span- IROkSldS 1F ISFftdlIIRH 
džia.

Krautuvių biznis sumažė
jo, kaip kur iki 20 proc. 
Rakandų [ 
nis ant 8 proc.

yra vertas $64,000,000, 
žemė $22,000,000.

New Yorko miesto ir 
valstijos reikalai

Albany, N. Y. — New 
Yorko miesto viršininkai 
atsikreipė į New Yorko 

x___ Televizijos I'laipsnį. Du sputnikai skrai-! valstiją su reikalaivmu, kad
priimtuvuA pardavimas nu- aplinkui pasaulį. Didelio | miestui būtų suteikta $40,-

Maskva. — 1957 metus 
tarybiniai mokslininkai už- 

pirkimas mažės- baig'g pasiekę aukščiausią

puolė ant 16 proc. Ir naujų to,io (akėtos pilnai išvysty-1000,000, idant būtų galima 
gyvenamųjų namu statyto- tos- Tyrimas erdvių ir ke- suvesti įplaukų ii 
jai rūpirfasi, ar‘jie turės!lionė 1 mėnuli yra ------

i pirkėju. Tokia yra padėtis i dienotvarkėje. Atsiekta pa- ja daugiausiai gauna pini- 
• metų pabaigoje. Biuras ma- i g-aminimas geresnjų meta- i t t i i • // *i • ,1 1 111 iv ui anrliiikiivino TYirlrvli

t’ išeigų
jau balansą/ New Yorko valsti-

Naują Mėty sukaktyje 
žuvo virš 200 žmonių
Washingtonas. — Laike 

Naujų Metų dienos mūsų 
šalyje vėl automobilių ne
laimėse žuvo 160 žmonių. 
Tai buvo daugiau, negu 
Saugumo Taryba numatė. 
Gaisruose tą dieną dar žu
vo 20 žmonių ir 22 gavo 
mirtį dėl kitokių priežas
čių. Kalėdų dienoje auto
mobilių nelaimėse žuvo 278 
žmonės, kitose nelaimėse 
53. Tuo pat kartu tūkstan
čiai buvo sužeista, dauge
lis pavojingai.

('raugė Petrauskienė pasiliko 
“Laisvės“ numerį.

L. Valbasys

Tysliavos 
“žiniai", 
gerb. E. 

Petrauskie-

Ir 'šiuos žodžius rašantysis 
prisiima kaltę už tai, kad ir 
Laisvėje buvo numarinta žy
mioji Elena Zalenrcevičiūtė- 
Petrauskienė. Kaltas esu, kad 
patikėjau Juozo 
laikraštyje tilpusiai

Labai atsiprašau 
Zalenkevičiūtės
nes ir linkiu jai ilgiausių me
tų. . ■ ’ •

Beje, L. Valbasys kartu su 
“balsu“ prisiuntė ir abiejų 
Petrauskų — artisto Kipro ir 
jo “mirusios“ žmonos pa
veikslą. E. Zalenkevičiūtė - 
Petrauskienė atrod.o 
gražiai: sveika, su
šypsena veide; turbūt juokiasi 
iš tų, kurie pasiskubino ją nu
marinti!..

labai 
linksma

• lų ir jų apdirbimas. Dideli 
! pasiekimai atomų, hidroge- 
no, elektronu, heliumo ir ki-

i tos.e šakose. Visa eilė moks- 
' liniukų apdovanoti Lenino 
i ordinu.

gų iš šio miesto, nes į jos 
iždinę eina didelės įplaukos 
nuo tiltu, tunelių, orlaukių 
ir kitų didelių įplaukų šal
tinių, tai kaip kada mies
tas pareikalauja jam pa
ramos.

Princeton, N. J. — Geor
ge Gallup, direktorius Ame
rikos Publikos Opinijos In
stituto, padarė pasaulyje 
apklausinėjimą ir pasirodė, 
kad visur žmonės nori tai
kos. — susitarimo. Klausi
mas buvo:

Ar jūs norite, kad įvyktų 
taikos reikalais konferenci
ja tarpe Rusijos Chruščio
vo ir Amerikos Eisenhowe- 
rio?
. Štai kaip balsavo užklau
stieji:

Bonna, Vak. Vokietija, 
81 procentas už.

Atėnai, Graikija, 71 proc. 
u z.

Helsinkis, Suomija, 69 
proc. už.

New Delhi, Indija —69 
proc. už.

Angliją vis purto 
koloniją nerimas

Londonas. — Premjeras 
su eile kitų

Už nepriklausomybę 
Taiwano valstybės
Tokio. — Vis garsiau gir-1 

disi Azijos žmonių balsas, I 
kurie mano, kad daug tai- i 
kai pasitarnautų, jeigu 
Taiwano (Formozos) sala
būtų paskelbta kaip ątski- Macmillanas. 
ra valstybė. Seniau' ji pri- ministrų diskusavo, kas da- 
klausė Kinijai. Pirm Antro- ryti su kolonijų neramu- 
jo pasaulinio karo ją buvo mais. Jau ilgai Angliją pur- 
pagrobus Japonija. Karo ei-1 to Kipro gyventojų kova už 
senoje buvo susitarta ją | atsimetimą. Dabar praside- 
gražinti Kinijai. Dabar Ki- jo Maltos reikalivams ats.i- 
nijoje yra Liaudies, res- mesti nuo Anglijos. Vis 
publika, o Taiwano saloje 
laikosi išvyta Čiang Kai-še- 
ko valdžia. Tarpe Kinijos 
ir Taiwano eina formalis 
karas, kas sudaro daug tai
kai keblumo.

Albanija laikosi 
griežtai už teises

Londonas. — Anglijos 
vyriausybė neturi ryšių su 
Albanija, tai ji per Pran
cūzijos diplomatus prašė 
Albanijos gražinti lėktuvą 
ir paleisti jos šešis įgulos 
vyrus. Bet 
riausybė

nuo Anglijos. Vis 
garsiau kalba apie tautinę 
laisvę visoje eilėje jos Af
rikos ir Azijos kolonijų.

Albanijos vy- 
atsisakė, nes ji 

turi ištirti, kodėl tas lektu-^ 
vas taip giliai Albanijoje 
skrajojo, ką jis vežė, kokia 
jo tikroji misija.

Dulles vėl skrys j 
karinę konferenciją
Washingtonas. — Valsty

bės sekr. Dulles skrys į 
Bagdado karinės sąjungos 
konferenciją. Konferencija* 
įvyks sausio 27 d. Šią są
jungą sudaro kai kurios a- 
rabų 
linkui
goję yra daug nesutikimų.

Iš Saharos šaltiniu 
jau gabena aliejų

šalys, apjungtos ap- 
Turkiją, bet sąjun-

Londonas. — Mirė mar
šalas Sir John Boothman, 
buvęs gabus karinio orlai
vy no komandierius. Jis bu
vo tik 56 metų amžiauą.

Alžyras. — Jau atidaryta 
112 mylių aliejaus ryna iš 
Hassi-Messaoudo, Saharos, 
iki Touggorto Alžyre. Nuo 
čia geležinkelio • cisternose 
vežamas aliejus iki Philip- 
peville prieplaukos. Nuo A- 
liejaus šaltinių iki prieplau
kos yra 1,000 mylių. Lai
kui bėgant planuoja ir ša
limai geležinkelio nutiesti 
aliejaus ryną. Dabar alie
jaus efamyba yra 10,000,000 
tonų į metus.

Teheranas, Iranas. — Bu
vo suareštuota 60 asmenų, 
kaltinamų nuversti valdžią. 
Iš jų 7 bus teisiami.

Sako, 1958 metais 
daug keliaus oni

Jungtinės Tautos. — 1957 
meta*s pasaulyje lėktuvais 
keliavo 87,000,000 žmonių. 
Manoma, kad 1958 metais 
keliaus nemažiau kaip 100,- 
000,000. Taipgi lėktuvai 
daug pasitarnavo sveika
tos. reikaluose, ne vien grei
tai nugabenant ligonis, at
gabenant daktarus, medici
ną, bet ir kovoje prieš 
malariją. Žemdirbystės sri
tyje sutaupyta daug jąvų 
kovoje prieš kenkėjus.

Boston, Mass. — Geležin
kelių kompanijos nori pa
kelti kainą už važiuotę.

Sėkmingai tyrinėja 
Pietinj Poliusą

Mažoji Amerika. — Ame
rikos, Anglijos, Tarybų Są
jungos, Naujosios Zelandi
jos, Autralijos ir dar eilės 
kitų šalių mokslininkai^iš 
visų pusių šturmuoja Pie
tinio Poliuso sritis. Antark- 
tika, tai milžiniški plotai, 
padengti ledų ir sniego, be
veik tris kartus didesnė už 
Europą. Mokslinės ekspedi
cijos nugali vieną po kitos 
kliūtis. Jos atidengia nau
jus po ledais sausyno kal
nus, suranda naujas jūri
nes užlajas, ištiria vis di
desnius plotus.

Airija nori savo 
lėktuvy linijos

I
Dublinas. — Airijos res

publika planuoja atidaryti 
lėktuvų liniją tarpe savo 
šalies ir Amerikos per At
lanto vandenyną. Lėktuvai 
skraidytų iš Shannon o Ai
rijoje į New Yorką ir Bos
toną. Derybos eina ir mano
ma, kad anksti pavasarį 
lim’ja bus atidaryta.

Paryžius, Francūzija, 64 
proc. už.

Kopenhaga, Danija —61.
Toronto, Kanada — 59.
Stockholmas, Švedija—58. 
Viena, Austrija — 55.
Chicago ir Washingtonas, 

Jungtinės Valstijos — 54.
Londonas, Anglija — 51.
Johannesburg. Pietų Af

rika — 53.
Bendrai sudėjus, tai už 

konferenciją balsavo 62 
procentai apklausinėtų, 
prieš konferenciją balsa
vo tik 17 proc., ir 21 proc. 
susilaikė.

Toks yra visuomenės nu
sistatymas taikos konferen
cijos reikale. Kartu buvo 
klausinėjami, kaip jie žiūri 
į pereitąją NATO konfe
renciją. 31 proc. atsakė, 
kad ji nepavyko; 30 proc. 
balsavo, kad pavyko, ir 38 
proc. visai nebalsavo —ne
paiso.

Čechoslavy premjeras 
Siroky jau Indijoje
New Delhi, Indija. — Į 

Indiją atvykcjTčekoslovaki- 
jos premjeras V? Siroky. 
Jis ir Nehru turės eilę pasi
tarimų dėl abiejų šalių san
tykių, plėtimo biznio, taipgi 
gerovei pasaulinės taikos. 
Siroky lankysis ir į kitas 
šalis Azijoje.

Komunistai kritikuoja 
Lenkijos poziciją

Varšuva. — Lenkijos kai
myniškose liaudies demo
kratinėse respublikose ko
munistinė spauda smarkiai 
kritikuoja Gomulkos politi
ką. Jis vis bando vesti “ne
priklausoma” liniją Lenki
ją. Jam darė pastabų Tary
bų Sąjungos, Kinijos ir kiti 
darbininkiškų šalių vadai. 
Nepasisekimai gerinimo 
žmonių būvio teisinami se
nomis “klaidomis”, yra ne
pateisinami.

Tampa,> Fla. — Planuoja
mas Pietų Floridoje naujas 
universitetas, kur galėtų 
sutilpti 10,000 studentų. Pa
statymas atsieitu virš $8,- 

1000,000.

Iowa City, Iowa. — Eile 
mokslininkų priekyje su Dr. 
J. A. Van Allen mano, kad 
1962 metais Amerika galės 
siųsti į erdves satelitus su 
žmogumi jų viduje.
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“ATSIMINIMAI,” d-ras 
Stasys Matulaitis, išleido 
Valstybine Grožinės Litera
tūros I; e i d y k 1 a Vilniuje, 
1957 m., tiražas 3,000 pusi. 
405, kaina 7 rb. 20 kp.

markacinę liniją į Lietuvą 
ir įsikūrė Vilkaviškyje. 
Lenkų žandarai, neradę S. 
Matulaičio, areštavo jo žmo
ną, kurią tik po penkių mė- • 
nėšių išlaisvino Raudonoji 
Armija, sumušusi pilsuds- 
kininkus.

S. Matulaitis buvo pirmi
ninku 1921 m. Kaune įkur
tos Šviesos draugijos, kuri 
leido pažangaus turinio kny
geles, kas, žinoma, nepatiko 
Lietuvos klerikalų valdžiai 
ir. ji draugiją nuslopino.

1923 m. Marijampolės re- 
i alinės gimnazijos direkto-.. 
rius Valaitis . pakvietę S. 
Matulaitį dėstyti Lietuvos ’ 
ir pasaulio istoriją. Be gim
nazijos pareigų, kaip komu
nistų partijos narys, jis dir
bo ir nelegalų klasinio švie
timo, darbą.. Apie tai su
uodė “nepriklausomosios” 
šnipai ir, kaip jau esame 
minėje, 1925 m. jį areštavo.

Apie laikotarpį nuo 1925 
m. iki Didžiojo Tėvynės ka
ro pabaigos, t. y. kol S. Ma
tulaitis grįžo į Vilnių, jis 
savo memuaruose veik nie
ko nekalba, O tai būtų la
bai įdomus atsiminimų sky- 
rius! šiuo metu, kai jau 
daug kas išsiaiškinta ir re- 
habilituota, galima būtų ir 
apie tai pakalbėti visa bur
na, o ne tik pusiau lūpų.

D-ro S. Matulaičio me
muarai yra vertingas įna
šas į to žanro literatūrą. 
Ten yra nemaža medžiagos 
iš lietuvių darbininkų revo
liucinio judėjimo, iš • kovų 
prieš carizmą ir savųją bnr- 
ž u a z i j ą. O S. Matulaitis 
apie visa tai pasakoti mo
ka! '

lio prie verandos, atmenu, 
laukėme nuo devintos iki 
pat vienuoliktos valandos, 
kol panelė rašytoja atsikėlė. 
Pasirodė ji užsimiegojusi, 
susivėlusi, aps i s i a u t u s i 
margu šilkiniu chalatu ir 
apsimovusi keistomis šlepė
mis ilgais užriestais galais. 
Ji mus sutiko labai šaltai, 
net į vidų nekvietė, ir kal
bėjo taip oficialiai, jog mes 
iš karto pajutome lyg šalto 
vandens šiūptelėjimą ant 
savo karštų širdžių. Nė pie
tų nevalgę, bėgte išbėgome 
iš dvaro ir nuskubėjome 
prie traukinio. Žemaitė taip 
ir liko neaplankyta.”

Atrodo, kad panelė bajo
raitė pasielgė su savo be
dieviais svečiais labai ne
mandagiai I

1904 m. S. Matulaitis. buT 
vo mobilizuotas ir tarnavo 
Mandžiūrijoje. Pirmojo pa
saulinio karo metu jis irgi 
tarnavo rusų armijoje gy
dyt o j u . Demobilizuotas, 
1918 m. rudenį jis grįžo Į 
Vilnių, kuriame dar stovėjo 
vokiečių kariuomenė. Neuž
ilgo Į Vilnių atėjo Raudono
ji Armija ir valdžią paėmė 
komunistų komisam tary
ba, kurios pirmininku buvo 
V. Kapsukas. S. Matulaitis 
tuoj įsijungė į revoliucinį 
darbą: pradžioje redagavo

ją, tapo vienu jos šulų.”
D-rui S. Matulaičiui teko 

gyventi daugelyje Lietuvos 
vietų: Balbieriškyje, Vilka
viškyje, Pilviškiuose, Mari
jampolėje, Kaune, Vilniuje 
ir kitur. Ir visur jis paliko 
savo pėdsakų! Gyvendamas 
Pilviškiuose jis daug veikė 
ir platino nelegalią užsienio 
literatūrą. Taip dirbdamas, 
jis negalėjo išvengti budrios 
caro policijos akies. Mari
jampolės žandarų viršinin
kas Vonsiackis sufabrikavo 
jam bylą ir ištrėmė jį trim 
metam iš Lietuvos. Išva
žiuodamas jis savo vietoje 
laikinai paliko d-ra K. Gri^ 
nių, kuris “lig tol nuo uni-į 
versiteto baigimo laikų bu
vo mano nuoširdus drau
gas.” Jis susitarė su Gri
nium, kad pirmajam grįžus 
iš trėmimo, pastarasis ap
leis Pilviškius, nes' dviem 
gydytojam ten buvo perma- 
ža kolonija. Bet Matulai
čiui grįžus, Grinius 'Užgie
dojo visai kitą giesmę—-at
sisakė evakuoti laikinai tu
rimą vietą. Prieita prie to, 
kad tik trečiųjų teismui įsa
kius Grinius apleido Pilviš
kius. Be to, Griniaus žmona, 
keršto sumetimais, įskundė 
Matulaitį vietos kunigams, 
kad jis esąs prieškunigiškų 
brošiūrų — “Parmazono,” 
“Smerties

i rius.

kritikas. Dar 19-jo amž. 
pabaigoje S. Matulaitis pa
ruošė ir išleido nemaža pub
licistinių brošiūrų, sukūrė 
keletą grožinės literatūros 

’kūrinių ir kritikos straips-
Velionies d-ro Stasio M a- nnl 

tulaicio vardas yra žinomas I . . . 
ne tik pačioje Lietuvoje, hetĮP^^8! 
ir mūsų* krašte. Jo tokios '1' *™” 
knygos, kaip “Religija” (du

‘ i, pasireikšclamas kaip 
marksizmo idėjų populia- 

, caro valdžios ir 
įvairių liaudies išnaudotojų 
smerkė jas, aktyvus kovoto- 

tomai), kuria išleido A.L.D. !*j.as ^aU(iies laisvės, dėl 
L.D. 1931-32 metais, “Lie-1 )*_etuv1ų demokratines lwL 
tuvos Istorija” (1923 m.), iįV1?811*-J.lteratY1r?s’ Taigi S. 
“Parmazonas arba d i e vo!^aįu aif!°. a nePatiko 
rūstybė/’ “Pragaro Gelmės,” j buržuazijai. Jis buvo perse- 
“Smertis” ir kiti raštai yra i klojamas, o jo raštai apei- 
žinomi visur, kur tik yra ži- *nami n- nutylimi. Daugelis 
noma lietuviška knyga. S. Matulaičio rastų, pasuo- 

I Matulaitis buvo nepapras-į 
Emmanuel d’Ast’er de la Vigerie, francūzų žurnalis-! ^a3 P^ia-šakis veikėjas, pa- 

,.t * sizymejęs Lietuvos pohti-
... niame, istoriniame, kultūri-i

Maria Rosa Olivei, argentinietė žurnalistė. Įniame, literatūriniame ir
Udakendavala Sarananka Thero, budistas dvasiniu-į visuomeniniame darbe. Jis 

kas iš Ceylono. ’buvo vienas organizatorių
■ Lietuvos sočia Idemokratų 

universiteto profe- i Pai^'ios. Į896 m.), jis 1906
Im. Vilniuje redagavo “Nauęj 
j jąją Gadynę” n* “Skardą.” ! 
1 S. Matulaitį kalino caro vai-; 

J kitokiu būdu daug džia, lenkai ir lietuviai. Vie-■
darbavosi už tai, kad pasaulyje būtų taika. Dėl to tarp- |.oj rusiškojo Vonsiackio at- 
tautinis lenininiu taikos premijų skyrimo komitetas ir sirado lietuviškieji vonsiac-Į 

kiai. Šnipai padėjo jo namo! 
į pastogėj 12 granatų ir jas! 
.'patys “rado.” Už tai jie S. |
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LENINO PREMIJŲ LAUREATAI
1957 METAMS lenininės taikos premijos buvo įteik

tos septyniems žymiems asmenims, kurie, kaip sako pra- 
nešimaiJįš spaudos, yra sekami:

Chandrasechara Venkata Raman, Indijos mokslinin-

Heinrich Brandweiner, austras, 
so rius.

Nikolajus T.chonovas. Tarybų Sąjungos poetas.
Visi šie asmenys vienokiu ar

paskyrė jiems premijas už li357 metus.

džiusių daugiau kaip prieš 
50 metų, dabar yra biblio
grafinės retenybės ir mažai 
težinomi ... S. Matuįaičio 
satyrinės apysakos buvo 
pirmieji lietuvių antikleri- 
kalinės grožinės prozos pa
vyzdžiai ir anuo metu su
vaidino žymų vaidmenį, są
monindamas liaudies mases, 
skleisdamos ateistinę min-

“Ilgas ir įvairus buvo S. 
Matulaičio gyveninio, visuo
meninės veiklos ir kūrybos 
kelias . . . Savo atsimini
muose S. M-tis nėra vien- 
įvykių registruotojas. Kiek
vieną faktą ir reiškinį jis 
gyvai vertina, duoda savo

1958 METŲ BIUDŽETAS
PREZIDENTAS E1SENHOWERIS . .... M*

jais ruošia projektą biudžetui 19o8-19o9 metams. ruošimą,” o tai grėsė • sprendimus apie kai kurių
jektas bus pasiu y as \ongiesui, \ai jis neuzi go r e . su§audymu! ! asmenų-visuomeninę veikla,

Sakoma, biudžetas bus didesnis negu buvo šiais me
tais: bus. siūloma, kad Kongresas užgirtų 74 bilijonų do
lerių biudžetą. Tai milžiniška pinigų suma. Numatomos, 
mat, daug didesnės išlaidos gynybai, negu buvo išleista 
šiais metais.

Nemaža amerikiečių mažai kreipia dėmesio į tai, 
kokį biudžetą valdžia siūlo, kokį Kongresas užgiriu. At
rodo. tarytum tokie dalykai, kaip valdžios išlaidos, jų 
nepaliestų. Bet taip nėra.

Kas gi tuos 74 bilijonus dolerių turės sudėti?
Ogi piliečiai, Amerikos žmonės, juos turės sudėti 

taksais. Taksai iš žmonių imami visokiais būdais: už 
pajamas, ta’pgi perkant visokius būtinus reikmenis: apie 
jus-gazolinas, etc., etc.

Apie savo areštą klerika-1 komentuoja jų poelgius, pa-j M-tis sako: 
lų valdomoj Lietuvoj (Ma-1 darydamas išvadas. Visa 
rijampolėje), S. Matulaitis!tai suteikia jo atsimini- 
sako: . imams, aiškų kryptingumą,

’ “1925 m. vasario 13-tos įtaigumą ir atskirais mo
vi d urna ktj į mano butą mentais net poleminį pobū- 
triukšmingai įsibriove žval- di... S. M-čio atsiminimai

ir kitų — auto- komunistu partijos organa 
Sužinoję, kad Švent- “Tiesa,” o paskiau buvo pa^ 

l mikis yra d-ro Matulaičio skirtas vesti valstybinės lei- 
slapyvardis, kunigai įsiuto, dyklos lietuviškąjį skyrių. 
Apie šį gyveninio epizodą S. Bet netrukus stipresnės len- 

: j kų nacionalistų jėgos nuga
lėjo bolševikus ir juos išva
rė iš Vilniaus. Lenkai buvo 
areštavę S. Matulaitį, bet 
sąlyginiai iš kalėjimo pa
leistas, jis slaptai perėjo de

“Grinienė, stengdamasi 
sukliudyti man likti Pilviš
kiuose, jau buvo pranešusi 
kunigams, jog aš esu anti- 
klerikalinių knygelių auto
rius. Sugrįžus, jau pirmo
mis dienomis man bičiuliai 
papasakojo, kad Griniaus
žmona aišku, vyrui žinant, s R ,
ir pritariant, šukele kum- „ . .. r

r : „'j. J','”.. ’ Vienybės 40 Kr
per pamokslus ėmė veikliai spalio 11 d;, skiltyje ’“Da-1 “mftstĮ’rveiksniai palinkėjo

. Tėvynės Mylėtojas
triukšmingai įsibriove žval- ūį...

Vienas jų, buvo paskutinis šio senosios 
atėjęs į miegamąjį, parodė Išartos veterano plunksnos 
man orderį, kad jam paves- darbas... S.M-čio nuopelnus 
ta padaryti kratą ir mane liaudžiai aukštai vertino 
suimti. Žvalgybininkas t.y- Tarybų vyriausybė. Jis bu- 
čiojosi iš manęs: ivo apdovanotas Darbo Rau-

—Cha, cha, cha! Su aukš- donosios Vėliavos ordinu, 
tuoju mokslu ir komunis- Savo raštais ir veikla, ne- 

-----  paisant kai kurių nenuo- 
Aš atsakiau: seklumų, S. M-tis įnešė

gybos agentai.

pusę metų buvo kai kur kalbama, jog||asĮ
šiemetinė Kongreso sesija numažins žmonėms taksus, 
tai dabar jau apie numažinimą taksų nėra nei kalbos. 
Dabar bijomasi, kad taksai nebūtų pakelti.

Kitais žodžiais, apie tai, kad darbo žmonėms gyve
nimas būtų palengvintas, jau nebekalbama. Daugelis ma
no ir agituoja už tai, kad gyvenimas būtų pasunkintas, 
kad Amerikos darbo žmonių gyvenimo lygis būtų nuže
mintas, nes, girdi, to reikalauja “šalies apsigynimas”.

Tiesa, atsiranda blaivesnių kongresmenų, kurie 
sako, jog kovos prieš prezidento siūlomą biudžetą; jie 
reikalaus, kad numatomos išlaidos būtų sumažintos. Bet 
kiti kongresmenai sako: jei norime pasivyti Tarybų Są
jungą moksle, tai privalome nekreipti dėmesio Į išlaidas, 
į taksus. Jie sako, tarybiniai žemės palydovai (sputnikai) 
verčia mus į nieką nekreipti dėmesio, apart į tai, kad 
ginkluotumės, kad juo greičiau galėtume išrasti tokias 
balistines raketas, kokias turi Tarybų Sąjunga.

Ir štai čia ir glūdi reikalas, akstinąs, kad juo grei
čiau būtų tartasi tarp Amerikos ir Tarybų Sąjungos dėl 
nusiginklavimo. Juo greičiau bus prieiga prie nusigink
lavimo, tuo greičiau pagerės Amerikos ir viso pasaulio 
darbo žmonių buitis.

—Tai ne tamstos daly- reikšmingą indėlį į Lietuvos 
kas! Atėjai daryti kratą,*darbo žmonių kovą, į liau
tai ir daryki” 'dies kultūros ir literatūros

Iš kalėjimo paleistas už lobyną.”
užstatą, S. Matulaitis su S. Matulaitis pradėjo save 
šeima tais pačiais metais*politinę karjerą kaip pozi- 
pabėgo į Tarybų Sąjungą ir(tvvistas - varpininkas. Jis 
gyveno L e n in g r a d e bei buvo asmeninis d r a u g a s 
Maskvoje, o prieškariniais d-ro Vinco Kudirkos, J. Ma- 
metais Minske. Ten jis dir- čio-Kėkšto, P. Višinskio ir 
bo Baltarusijos TSR Moks- kitu to meto lietuviu tauti- 
hi Akademijos Istorijos In- nio atbudimo žadintojų. Jis 
stitute. ir parašė stambią bendradarbiavo “Varpe 
studiją “1863 metai Lietu- tūlą laiką redagavo nelega- 
voje” ir kitus istorinius lų Prūsuose 
darbus. Į priedą “Ūkininką.

Po, Didžiojo Tėvynės karojliau jis laipsniškai pakrypo 
S. Matulaitis grįžo į Vilnių 'prie socialdemokratų. Apie 
ir. iki savo amžiaus galo dir- tuos laikus S. M-tis sako: 
bo Lietuvos TSR Mokslų 
Akademijos Istorijos Insti- . j 1 • |

ir

ėjusį “Varpo”
Tik vė-

Apie laiką ir žmones
gus prieš1 mane; Kunigai

Dėl atsitiktinio karo pavojaus
KONGRESMANAS CHARLES O. PORTER (demo-

mokratas iš Oregon valstijos) aną dieną pareiškė, kad _ . .
“atsitiktinis” atominės bombos eksplodavimas gali už- tls n^rė \ ilniuje 1956 < m 
degti trečią pasaulinį karą..

Kaip tai gali įvykti? Kokiu būdu “atsitiktinis” tre
čiasis pasaulinis karas gali užsiliepsnoti?

• ! Kongresmanas Porter sako: tai gali'atsitikti per kai
kurių asmenų žioplumą, neatsargumą, per išdavystę.

Bet kuris neatsargus ar blogų norų asmuo, kuriam 
Į pavesta “tvarkyti” atomines bombas, gali kurią dieną 

!. tokią /bombą paleisti — paleisti bėt ant kurios šalies 
j miesto. Bomba eksploduoja, padaro baisius nuostolius, 

na, ir tos ar kitos šalies valdžia, manydama, kad “ana 
pusė” pradėjo atominį karą, pradeda mesti bombas knt 
kitos šalies, manydama, kad ji čia bus “iš pasalų” už
puolusi. Ir karas prasideda —neįsivaizduojamo baisumo 
karas!

Kai kurie atsakųmingi asmenys teigia, jog toks at- 
| sitikimas nesąs galimas, bet kongresmanas Porteris 
i jiems netiki. Su Porteriu sutinka ir gen. Herbert Loper, 
į gynybos sekretoriaus McElroy patarėjas. 1
I Panašią nuomonę, ^kokią turi kongresmanas Porter, 
I andai išreiškė ir N. Chruščiovas pasikalbėjime su ko

respondentu Restonu. Jis priminė, kad arfierikonių lėk
tuvų nešiojimas “gyvų” atominių bombų gali bet kurią 
dieną uždegti pasaulį atominiu karu! , ■

“1806 m. įstojęs į LSDP 
aš, kaip ir kiti partijos Ba

tute, studijavo Lietuvos is-’nai, nepalioviau dalyvavęs 
toriją ir ruošė veikalą jr lietuvių tautiniame judė- 
“1905-07 m. revoliucija Lie- 

D-ras S. Matulai- 
•J 

balandžio 10 d., o gimęs bu
vo Stebuliškių kaime, Liud-

bartų rajonas) 1866 m. spa
lio mėn. Taigi išgyveno bė

2pusi. Laisve (Liberty) ėeštadien.. sausio (Jan.) 1. 1D58

Tais laikais, d-ro J.

agituoti kaimiečius. Jie kal
bėjo, kad Pilviškiuose esą 
du gydytojai. Grinius, gir
di, gydo su dievo pagalba, 
užtat dievas padeda ir li
goniams. Kitas gydytojas 
—- Matulaitis—gydo be die
vo, todėl jo vaistai mažai 
gelbsti... Mano gyvenime tai 
buvo skaudus nusivylimas 
buvusiu labai š i r d i n g u 
draugu. Iššifravus švent- 
mikio slapyvardį, paaiškėjo, 
kad aš ‘ P a r m a z o n o’ i r 
‘Smerties’ autorius. Tai su
kėlė pasiutusį klerikalų 
kerštą. V i s a s Suvalkijos 
kunigų skruzdėlynas užside
gė karštu noru man įkąsti 
arba kas kuo pajėgia kenk
ti.”

Įdomus ir kartu juokin
gas epizodas d-ro S. Matu
laičio gyvenime buvo jo “su
sipažinimas” su katalikiš
kos minties beletriste Mari
ja Pečkauskaite (Šatrijos 
Ragana). Jis susitarė sujime...

Domaševičiaus iniciatyva,jd-ru Grinium aplankyti dvi 
suorganizavau tariamą , so-j rašytojas: :

įiketfis. -Tik čia jau

Laikai ilgai, ilgai gyventi 
ir skraidyti stratosferoje.
Plakate, kurį laiko pasislė-^, 

šiai jau bus pavirtęs į dul- • pęs už Vaclovo Sidzikausko 
kės. Taip buvo rašoma, vos nugaros Vainauskas, aiš- 
savaitei praėjus, nuo “mė- kiai parašyta: Go to the 

iššovimo Į erdves, stratosphere and stay 
skrieja there. Trūksta tik šauktu

ko. Piketą, sakoma, ruošė 
“menu- j buvę politiniai kaliniai. Jie 

T stovėjo prieš Sovietų Dele
gacijos rūmus New Yorke. 
Dipukų veiksniai Sidzi
kauskas ir Vainauskas ne 
ties- tais rūmais atsistojo. 
Jiems geriau tiktų pike
tuoti prieš dabartinio jų 
“pasiuntinio” Kajecko rū
mus Washingtone, ar ten 
pat vokiečių pasiuntiny
bės, nes dipukų veiksnių 
ponai, jei ir buvo kandida
tais j kalėjimus (ne už po
litiką), tai tik prie Smeto
nos ar Hitlerio darbeliais 
pragarsėję. <

“Mizerniai” atrodo tie pi- 4 
ketininkai. Nublukęs Sidzi- 

prakeik- į kauškas, kaip ir jo visa po-

., s. m>

bar” rašoma: kai šiuos žo
džius skaitysite, sovietų pa
leistas mėnulis, greiciau-

nulio”
Tas mėnulis dar 
apie žemę ir šiandien..

Paleistas antras 
lis” — sputnikas su Laika. 
Vienybę privertė susimąs
tyti — ji pradėjo šunį mo
kyti skaityti ir lapkričio 8 
dienos numeryje įdėjo to 
šuns foto. Nors ir tik “šuns 
būda” skrieja apie žemę, 
bet Vienybė, su Washing- 
tonu palaikydama glau
džius ryšius, galvoja, gal

tokią “budelę” -ir redakto
riai galės pasiūlyti šunį, 
kuriam Vienybę skaitant, 
nereikės ’’skriejančioje bū
doje” nuobodžiauti. Šunelis 
ramiai skaitys “šaunaus 
kareivio Šveiko nuotikius”.

Deja, visur tas
suorganizavau tariamą ,so-1 rašytojas: Žymantienę (Že- tas: bet. . . Mielaširdingos. litika, Vainauskas, kaip ir 
cialdemokratų intelig e n t ų | maitę) ir P e č k a u s kaitę. senmergės • ir damos “au- kadaise vis. už kieno, nors

tuoti Vienybę, kaip jos jau i nes, tai užteko ir Sidzikaus- 
kartą padare New Yorke, 
Laikai skriejant. Pasiteira
vusios pas daktarą Saiką, 
kiek žuvo gyvulėlių, kol 
pasisekė surasti nuo polio 
skiepus, damos nurimo. Tai 
gi, Vienybė gali pradėtoje 
išradimų srityje darbuotis
ramiai. Temokosi jop šune- nę šaudydami iš .šampano 
lis skaityti ir ruošiasi toli- bonkų. Jie negali nurimti, 

matydami, kad, anot po
eto: Ant visų meridianų ir 
ant polių abiejų, mūs žmo
gus šiandien gyvena savo 
darbu nuostabiu.

kieno nors
kuopelę, kurios nariai buvo-! Nors nuo Pilviškių iki Šiau- dringojo svieto”/gali pikie-!nugaros: jei nerado stipres-

veik 90 metų. Jo tėvas buvo pasyviai
stambus ūkininkas. .1886 
m. S. Matulaitis baigė Ma-

me dr. J. Bagdonas, dr. K. įlių gana ilga kelionė, bet jei 
Grinius ir aš... Keista buvo;širdis trokšta, tai ir “jūra 
ta kuopelė. Grinius laikėsi Į iki kelių.” “Su dvasiniu 

, Bagdonas atrodei pakilimu — rašo S. M-tis— 
idėjiškai tvirtas socialdemo-į tikėdamiesi maloniai pra- 
kratas. Lankydamasis pas Įleisti laiką pas Pečkauskus,

ri jampolės g i m n a z i ją, o jį Vilkaviškyje, vis u o m e t i pernakvoti, o paskui aplan- 
1891 m. Maskvos Universi- rasdavau ant jo stalo vokie-jkyti Žemaitę, mes traukiniu 
teto medicinos fakultetą su ėjų socialdemokratų organą į nuvažiavome į Šiaulius, o iš 

|‘Neue Zeit’ (Naujas Lai 
kas) ir 
Tai man d a r y d a v o gilų 
įspūdį. Aš jaučiausi idėjiš
kai daug silpnesnis už jį... 
Bet, laikui bėgant, toks 
aukštas jo kaip marksisto 
įvertinimas pasirodė labai 
klaidingas. Pats gyvenimas 
p a r o d ė , kacl socialistinis 
Bagdono, lukštas buvo ne
tvirtas. Netrukus jis liko 
paprastu libėralu, įstojo į 
vadinamų demokra tų parti-

ko. Jų laikas nepastūmėjo. 
Jie stovi pilkoj, minioj su 
pilkais dūmojimais. Tik 
žmonių kraujas nušvies ir 
karo dievaičio ir veiksnių 
veidus. Veiksnių nugar
kauliai negali užmiršti tų 
dienų, kada jie gynė tėvy-

gydytojo diplomu.
Įvadą bei išsamų komen

tarą pateikia A. Sprindis, 
kuris redagavo S. Matulai
čio atsiminimus ir paruošė 
gana plačius ir įdomius pa- 
aįškinimus-anotacijaš. Įva
de A. Sprindis sako: .

“Stasys, Matulaitis — vie
nas seniausių revoliucinio 
darbininkų judėjimo Lietu
voje dalyvių, žymus publi
cistas, lietuvių tautos praei
ties tyrinėtojas, rašytojas ir

ten pėsti nuėjome į Pečkaus- 
kitos literatūros, Į kų dvarą, paskendusį me- 

į džiuose. Prie dvaro mus pa- 
jsitiko lodami šunys, ir ne
trukus pasirodė jauna mer
gaite — Šatrijos Raganos 
sesuo. Prisistatėme kaip lie
tuviai inteligentai, atvykę 
aplankyti Marijos, rašyto
jos. Sesuo paaiškino, kad ji 
dar miega, ir, net nekvies
dama į vidų, liepė čia pat 
lauke palaukti, kol Marija 
atsikels. Susėdę ant suole-

mam skridimui. Damos, 
daugiau užinteresuotos pi
ketuoti tuos XX Pradėjus 
ir mokslininkus, kurie nau
dojasi beždžionių “patar
navimais”, nes tie gyvulėliai, 
primena damoms jų vyrus, 
o senmergėms — “užgesu
sių meilių” plikes.

Tuo paeitų maždaug, lai
ku ir, reikia manyti tuo pa
čiu tikslu, įvyko kitas New

Roma. — 800 metų senu
mo Bologna Universitetas 
darys tūlų pakaitų savo 
tvarkoje, nes daug dalykų T 
nebetinka naujam gyveni- 
muį. • ■: ...

I

I



Jonas Kaškaitis

MEMUARŲ SERIJA
Mokslo, darbo, kovingi keliai

Ką matėme ir girdėjome 
Tarybų Lietuvoje

Rašo Juozas Lesevicius

CHICAGOS ŽINIOS

ANELĖ BELIONIENĖ
Įdomi man Bieliūnienė Nelė, 

Draugo Kazjo kaimyno žmona:
Išsirinko ji pažangų kelią, 

Ištvermės, pastangų kupina!
Iš košubų tautelės pribuvo,—

Su mumis susiliejo pilnai:
Įsisavino kalbą lietuvių, 

Net vadovė ji bdvo nūnai!
Atminimas Bieliūnienę lydi, 

Mūs’ bendrijos dėka ir garbe!
Mėtos, rūtos ir diemedžiai žydi —

Aromatas guvus net grabe...

Greta moterų vyrai ryžtingi
Suka ratą progreso plataus:

Juos minėjom, minėsim dėkingai,— 
Niekas sąjūdžio šio neužgaus!

Ranka rankon ir koja į koją,
Stropiai žengia progreso keliu,

Kiek kas gali, mūs’ gvard’ja senoji: 
Ilgų metų! jiems tarti galiu.

Marcinkevičius Jonas įgudęs —
Patvarus talkininkas darbe,—

Malonus šio darbuotojo būdas, 
Nupelnyta mūs’ Jonui garbė!

Stropiai žengia Natal’ja Rudienė
Daugiakampio progreso keliu:

Puikiai nuveiktą laimina dieną,— 
Nuoširdžiai ją pasveikint galiu! .

Būk sveika, KaČergięne Onute!
Lai tau švyti aušrinė žavi!

Su dėka spaudžiu darbščią rankutę,— 
Tau progreso laukai vis savi. ..

Patvari Mažeikienė Zosytė —
Tau krūtinėj kaitrus spindulys!

Sveika būk, Kučauskaite Onyte:
i Tau rankutė tiksli nenuklys!

Mūs’ Onutė Vaznytė-Jakštienė
Uoliai veda pirmyn L.D.S.:

Jai progreso darbai ne naujiena,— 
Draugas Pranas greta vis stovi!

Mes atsimenam radiją savo: 
Patarimai ten, žinios, daina...

Šauniai Rojus, Ieva vadovavo, 
Jonas Omanas ir Lelija.

Mūsų radiją žiaunai užgožė 
Makartizmo Įsiūtus gauja,—

Ir palinko kultūros mūs’ rožė,— 
Atgaivins ją dienelė nauja!

Matulaičių žvitri Petronėlė — 
Kisielienė — dvasia jaunumės!

Mūsų spaudą, progresą ji kėlė, 
Jau įgudusi darbo nemes-!

JUOZAS BALTUŠIS

Gražus nuopelnas Miko Žolyno,—
Brolis Adolfas veikė andai,—

Kitą ginčai pikti suklaidino, 
Tai ir ilsis ant laurų nūnai...

Ignas Urbonas ot progresavo —
Ir su plunksna jis buvo gabus!

Ir Titaniai su gimine savo
Bet kada mums į talką pribus!

Varaškevičius—Vareson—vyras,
Kuo tik gali padėt paskubės,—

Nuoširdus jis ir sieloje tyras: 
Nesivaiko tuščios garbės...

Nalivaika J. buvo garbingas —
Teatre ir su choro daina,—

Ir su plunksna gana talentingas,— 
Jam galva atminimų pilna...

S. Kuzmicko skardus baritonas,
O Valuko taipogi skardus,

Gi Višniausko kiek lyriškas tonas,— < 
Pauliui Stogiui—pritaikyk vardus...

Stogis—basas, gal net kontrabasas, 
Puikiai lavintas tembras švelnus!

Šie solistai estradoje drąsūs, 
Ir puikius jie sudaro planus!

Jie šauniai patarnavo progresui, 
Mūs kultūrai padėjo skambėt,—

Ir nūnai jų vardai neatvėso,— 
Padėka mūsų dainiams, garbė!
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PARDUOTOS VASAROS
(Tąsa)

Pačiu pavakariu sugrįžo duobkasiai ir 
Saliamutė. Visi trys suniurę nuo kait
ros ir nuo juodojo butelio, kurį jie nešė
si dabar jau tuščią. Ėjo visi trys kažko
dėl pasisklaidę, nežiūrėdami vienas į ki
tą, o Saliamutė vis spaudė ranka kruvi
nai prakirstą kairįjį paakį.

—Na, ko taip?—pasitiko juos Kazimie
ras. •

Saliamutė su Antanu nutylėjo, o Pet- 
niūniokas, patrypi nėjęs vietoje, prisipa
žino: ,

—Čia aš taigi ne jai, aš Antanui spy
riau, o ji, matai, palindo...

—Niekis, Kazimierėli. Aš tik išskirt 
juos norėjau, o jis ir dėjo man,—paaiški
no Saliamutė nepiktai.

—Taigi, o ko lindai po koja? Aš ne 
tau spyriau.

—Gražu!— pakraipė galvą Kazimie
ras. — Tėtelis ant lentos, o dukrelė su 
bernais spardosi. Kaip dabar prieš gi
mines pasirodysi ? Gražu!..

—Nusiprausiu aš, Kazimierai, tu mo- 
x tutei nesakyk, — raminamai kalbėjo Sa

liamutė.—Aš skirti norėjau, o jis ir dėjo 
man... Pačian paakin!—pridūrė ji pa-

tiškas, siūlė tuojau vykdyti taiką ii’ su
gerti abu butelius, o paskui jau suduoti 
sutartus antausius. Bet Antanas netu
rėjo pinigų degtinei, siūlė atidėti viską. 
Petniūniokas nenusileido. Prasidėjo nau
jos rietenos, vyrai jau nutvėrė vienas ki
tą už atlapų, ir nežinia, kaip čia viskas 
būtų išėję, kad seklyčion nebūtų įpuolusi 
senoji.

—’Kas pasidarė?—apžvelgė ji visus.— 
Ar ant stalo ko nepadėta, kad riksmas 
toks?

Visi sutriko, sėdosi atgal į savo vietas.
—Ir tu gera, — sukosi senoji į Salia- 

mutę,—visai dienai pražuvusi iš namų, 
o sugrįžai ir vėl bežving'aujanti pakant
riais! Nebėra tėtelio, parodytų jis tau... 
Bet paimsiu ir aš namus į rankas dar, 
nesidžiauk valią gavusi!

Kol ji olbijo šitaip, Antanas patyliu
kais smuko laukan. Nesmagiai pasijutę, 
svečiai skubėjo užsiversti giros, kitas 
slinko iš seklyčios, ėjo trobon pritarti 
giesmei, pasimelsti už mirusįjį, kad pas
kui jau ramesne sąžine vėl užgulus sta
lus seklyčioj. Prieš akis laiko buvo ma
rios, visa ilga giedojimų naktis.

tenkinta.
—Aš taigi ne tau spyriau,—vėl aiški

no Petniūniokas, — aš Antanui, kad ne
lįstų... O ko tu lindai po koja?! Ar aš 
tau spiriu, kad lendi?

—Ir gerai, ir taip reikia jums'—pra
šneko iki šiol tylėjęs Antanas.—Kad aš 
brolių seserų neturiu, kad aš samdinys, 
tai mane ir spardyt?

—O tu gal tylėk,—atrėmė Petniūnio
kas. — Kaip susitarėm, taip ir bus, ar 
tau magaryčios mažos?

—Kiaulėj jūs visi trys,—neteko kant
rybės Kazimįeras.—Eikit karnaron, kol 
motutė neužtiko!

Seklyčioje duobkasiai pasisakė sve
čiams susiėdę dėl uosio, kurį Petniūnio- 

.kas nukirtęs Poderio miške, o Antanas 
sugavęs jį ir tik dabar pareikalavęs ma
garyčių už paslaptį. Apsistumdė abu, o 
paskui sdsitaikė, nutarę pastatyti vienas 
kitam , po butelį degtinės ir suduoti vie* 
nas kitam į snukį. Taip ir sugrįžo namo. 

A Dabar ’ Petniūniokas, kaip žmogus prak-

3 pust Laisve (Liberty) - SeštaęĮien.... sausio

Kitą dieną išpuolė sekniadienis, tai se
nojo Dirdos išlydėti susirinko jaunas ir 
senas, užtvindę kiemą ir ūlyčią prie kie
mo. O kai išnešė karsta ir ėmė eiti visi 

’ paskui jį, važiuot važiuoti ir raiti joti, 
tai atrodė, lyg ne mirusį žmogų čia iš
lydi, o pasitinka gyvą vyskupą. Trūko 
tiktai varinių dūdų grojimo ir kodylo 
dūmų, o taip užteko visko.

Namus saugoti paliko mane, porą sve
timų moterėlių ir senę Saladienę, plačiai 
pagarsėjusią šeimininkę, visuomet žmo
nių kviečiamą per pakasynas, vestuves 
ar krikštynas. Pirmiausia mes pasi- 
piąustėm gero kumpio, pasikepėm jo su 
kiaušiniais ir pasi valgėm atvirsti na i. O 
paskui senė Saladienė griebė visus prie 
darbo. Nešėm lauk senojo Dirdos guoly
je ištrintus šiaudus ir vertėm juos dien- 
daržin, sukeldami’ debesis sprangių dul
kių. Jšnešėm ir patalus, iškarštom juos 
ant tvotų, kad išeitų pergedusios žemės 
kvapas ir' galima būtų kitiems jais apsi
kloti. ■

-----—----- :-----  (Bus daugiau)
an ) ; 4,’ "... . -

STATYBA
Pirmiausiai pažvelgkime 

į statybą. Kaip jau buvo 
keliais atvejais sakyta, mie
stai laike karo veik buvo iš
griauti. šiandien jie atsta
tyti ir dar daugiau — žy
miai išplėsti. Ir dar ir da
bar, kur tik važiavome, di
deliuose miestuose ar ma
žiuose miesčiukuose, visur 
matėme statybą einant di
džiausiu tempu. Stato mo
kyklas, fabrikus, ligonines, 
gyvenamus namus, kultūri
nius centrus. Kartais žmo
gus, žiūrėdamas, net stebie
si, kaip Lietuva, maža vals
tybė, pirmiau neturėjusi 
stambesnės pramonės, bu
vusi silpna ekonominiai, ga
li pajėgti tokiu plačiu maš
tabu vesti statybą? Atsaky
mas vienas: Už tai, kad ji 
tapusi socialistine Tarybų 
Lietuva. Ji su pagalba kitų 
socialistinių respublikų, ap- 

• art to, kad gauna iš jų sta
tybinių medžiagų, jau gerą 
kiekį jos pasigamina savo 

.1 respublikoje, kaip plytų, ce- 
i men to, stogams dengti, me- 
I džiagos ir kt. Bet tai, reikia 
nepamiršti, suima gerą dalį 
ekonomijos, darbo jėgos.

Tačiau statyba reikalinga 
j ir ji vykdoma. Kaip gi vals- 
itybė galės ką nors pasiga- 
! minti, jei neturės fabrikam 
pastatų? Kaip ir kur gydys 
ligonius, jei neturės ligoni
nių? Kaip mokslins jauni
mą, jei neturės mokyklų? 
Pagaliau, kaip gi žmonės 
jausis laimingai gyvenan
tieji, jei neturės gerų, pato- 

jgių butų gyvenimui? O bu
tų Lietuvoj, ypatingai mie
stuose, reikia "ir labai rei
kia. Daug jų pristatyta, 
statoma ir dar vis trūksta. 
Juk atminkime, kad vien 
karas paliko tūkstančius 
žmonių benamiais, o dabar 
pramonei augant, miestai 
plečiasi, juose vis daugiau 
žmonių apsigyvena (pav., 
Kaune, apskaičiuojama, 
kad dabar veik dvigubai gy
ventojų, kiek jų buvo prieš 
karą) ir jiems reikia butų.

Prie to, kam teko pažinti 
prieškarinį Lietuvos mies
tuose darbininkų gyveni
mą, tai žino gerai, kokiuose 
butuose jie pirmiau gyveno 
— daugiausiai neatsižvel
giant šeimos dydžio, turėjo 
vieną ar du sukrypusius^ 
nedidelius kambarėlius. Da
bar juos reikia iš tų lūšny
nų išimti ir apgyvendinti 
geruose, erdviuose, žmoniš
kuose butuose, štai kodėl 
Lietuvos miestuose dar ir 
dabar butų trūkumas (ir ar 
reikia .tuo stebėtis, kuomet, 
pav., Kanadoje ir tai po ka
ro per apie suvirs penkis 
metus butų buvo trūkumas 
5r dar ir dabar nėra jų per
tekliaus, ypač pigesnių, 
darbininkams prieinama 
kaina).

Kad kuo greičiausiai, 
kaip tik* galima, išrišti bu
tų trūkumo problemą, Ta
rybų Lietuvos vyriausybė 
duoda visokią pagalbą tiem, 
kurie privatiškai nori staty
tis sau butus. Jie gauna 
veltui sklypą žemės ir labai 
lengvomis, sąlygomis su ma
žu nuošimčiu valstybinę pa
skolą. Todėl miestuose la
bai daugelis statosi priva- 
tiškų, gražių ir. patogių gy
venimui namų, panašių 
kaip pas mus, Kanadoje, 
statomi “bungalows”., Taip-, 
gi daugelis pramonės įmo
nių padeda savo ' darbinin
kams statyti butus. Tačiau \ 
daugiausia - < apartmentinių

butų statoma respublikinės 
valstybės lėšomis ir jie sta
tomi visais atžvilgiais pato
gūs gyvenimui. Kambariai 
erdvūs, šviesūs, su centrali- 
niu apšildymu, įvesta elekt
ra, vendentiekis. Ir jų ren- 
dos labai pigios. Pav., už 2 
ar 3 kambarių (neskaitant 
virtuvės) apartmentą, įs
kaitant visus virš įvardin
tus patogumus, renda tik 
apie 40-50 rublių į mėnesį.

Tiek apie statybą. Nieks 
negali užginčyti, kad toje 
srityje padalyta ir dar da
roma milžiniška pirmyn- 
žanga.' 1

Paimkime kelius.
Pirmiau, prieš karą, Lie

tuvos keliai veik jungė tik 
miestus su miestais ir tai 
buvo vieškeliai, žvyru pilti, 
arba plentai — akmenimis. 
Asfaltuotų kelių buvo labai 
mažai. Po karo, nuo 1945 
m., pradėta plačiu maštabu 
asfaltuoti plentus. Lig šių 
metų asfaltuotų keliij ilgis 
padidėjo daugiau kaip 14 
kartų ir jau siekia virš pus
antro tūktsančio kilometrų. 
Iki pabaigos šešto penkme
čio numatoma dvigubai tiek 
nutiesti asfaltuotų keįių. 
Bėgyje 2—3 metų užsibrėž
ta ' padaryti visus kelius, 
pravažiuojamus bet kuriuo 
metų laiku. Kelių darbuoto
jai pritaikę Lietuvos klima
to sąlygoms kelių" dangą, bi
tumą maišo su žvyru. Toks 
mišinys labai patvarus ke
liams. Daug pravedama ir 
naujų, gerų kelių.

Lietuvoje dabar susisieki
mas labai geras, lengvas ir 
nebrangus. Apart trauki
nių, autobusai kursuoja vi
sais keliais po kelis kartus 
į dieną. Kurie gyvena toliau 
nuo didelio kelio, jie iki au
tobuso gali atvažiuoti su 
dviračiu—gi Lietuvoj dabar 
dvirati turi veik kiekviena 
šeima; o kitur, kur daugiau 
vyrų, turi du, tris ir dau
giau dviračių — ir įsėdęs 
autobusan (gali su savim 
vežtis ir dviratį) važiuoji 
kur nori, o po to, jei reika
las, gali kelionę vėl pribaig
ti su dviračiu.

Plečiantis tarmieštiniam 
autobusų susisiekimui, kyla 
reikalas statyti nuolatines 
autobusų stotis. Jose bus 
laukiamosios salės, bilietų 
kasos, bufetai. Jau pradėta 
ir statyti Raseiniuose, Dru
skininkų kurorte, Zarasuo
se ir kituose miestuose. 
Taipgi numatyta pastatyti 
apie 60 auto pavilijonų į- 
vairiose tarmiestiriio nuto

ls Dr. P. Ancevičiaus 
paskaitos

- Clii'cagos Lietuvių Kultūros 
Draugija 1957 metų gruodžio 
22 d., . Lietuvių Auditorijos 
mažojoje salėje surengė pa
skaitą, tema: “Pabėgęs nuo 
Stalino Smetona ir skubantis 
pas Staliną Voldemaras”, ku
rą skaitė Dr. P. Ancevičius. 
Prelegentas irgi karo* metu 
pagarsėjęs, tai maniau, kad 
tūkstančiams teks grįžti netel- 
pant į salę. Bet susirinko apfe 
100 žmonių, daugiausia nau
jai atvykusių* ateivių. Jau 
prieš paskaitos, pradžią buvo 
jaučiama, kad bus ir triukš
mo.

Kiek po trijų, ponas Gude
lis perstatė iš Kanados atvy
kusį Dr. P. Ance vičių. Vos tik 
jam pradėjus skaityti paskai
tą ir' ištarus Smetonos pavar
dę, tuoj vienas s >uko: “Nesa
kyk Smetona, bet sakyk Lie
tuvos prezidentas Smetona.” 
Vėliau buvo daromos įvairios 
pastabos ir priekaištai. Vieni 
stabdė, kiti rėkė ir taip per 
kelius sykius paskaita buvo 
nutraukta. Vieni rėkė: “Mes
kite lauk tuos girtus fašis
tus!”, na ir prasidėjo metirnąs 
laukan. Vienus išmetus, kiti 
triukšmavo, o išmestieji grįžo 
ir dar daugiau triukšmo kėlė. 
Tik pribuvus dviem vežimams 
policijos, tvarka buvo atstaty
ta.

Vienas policijos vedamas 
laukan šaukė: “Aš buvau tre
čios divizijos komandierius, 
liejau kraują už Lietuvą, o tu 
bankus plėšei, kas tau davė 
pinigų po Europą važinėti? 
Keno pinigais iš Kanados at
važiavai?”

Toliau prelegentas kalbėjo, 
kad Smetonai bėgant per sie
ną, jis sargybos buvo sulaiky
tai ir kai pasakė, kad esds 
Smetona, tai kareivis Mažeika 
atstatęs durtuvą pasakė: “To
kį prezidentą verta durtuvu 
perverti, kad palieka savo 
tautą”. N

Toliau prelegentas pasako
jo, kad Smetona su genero
lais ir jų šeimomis apsistojo 
Karaliaučiuje viename viešbu
tyje. Dėl jų buvo prirengtas 
specialus stalas, kur jie kas 
dieną valgydavo. Patarnauto
jais buvo pristatyti asmenys, 
mokantieji lietuviškai kalbėti. 
Už valgius ir gėrimus apmo
kėdavo Smetona, nes jis turė-

busų kursavimo linijų vieto
se.

O jei pridėsime žemės ū- 
kio modernizavimą ir me- 
chanizavimą. pramonės iš
vystymą ir nuolatinį plėti
mą, sveikatos apsaugą ir 
gydymą, jaunimo auklėji
mą ir jo išmokslinimą, apie 
kuriuos kiekvieną iš jų rei
kės pakalbėti atskirai, tai 
pamatysime, kad Lietuvoje, 
be jokio perdėjimo pasa
kius,' padaryta didelis žing
snis pirmyn.

jo daug tūkstančių ameriko
niškų dolerių.

Sakė, vokiečiai juokdavosi 
iš Smetonos generolų, kurie 
buvo apsirengę tarsi kokie 
operetės artistai. Smetona, 
kuris buvo didvyris prieš savo 
žmones gruodžio perversme, 
dabar pasirodė bailiu prieš 
svetimus. Jis visą laiką buvo 
nusiminęs ir suvargęs, net su 
savo dlplamatais nedarė pasi
tarimų.

Valdemaras visur landžiojo 
ir tarėsi. Jis patyrė, kad vo
kiečiai bus sumušti, o Rusija 
iškils galinga valstybė, tai 
Voldemaras grįžo į Rusiją fr 
ten dabar dirba universitete 
profesoriumi.

Pasibaigus paskaitai, prasi
dėjo klausimai. Atsistoja Juot- 
ka ir sako! “Manęs nemeskite 
iaukan, aš ne fašistas, mane 
pažįsta Dr. Ancevičius ir ge
nerolas Musteikis, aš esu bu
vęs 7 metus Raseinių burmist
ras.” Jis aiškino visus savo 
nuopelnus. Pirmininkas kelis 
sykius bandė jį stabdyti, bet 
nesustabdė, tai iš publikos 
pradėjo šaukti, kad mesti jį 
lauk.

Generolas Musteikis paste
bėjo, kad jis ir generolas Ple- 
kavičius sykiu bėgo su Smeto
na ir Smetona buvo sulaiky
tas, bet kitoje vietoje perėjo 
sieną ir kareivis Mažeika ne
sakė, kad reikėtų Smetoną 
nudurti., Ancevičius atsakė, 
kad Smetonos paties užrašuo
se yra taip parašyta. Genero
las Musteika sakė, kad Smeto
na su savim turėjo tik 12 tūks
tančių amerikoniškų dolerių, 
ir kad generolai nebuvę taip 
apsirengę kaip operetės akto
riai, bet turėję odinius ap
siaustus su atžymėjimais, kel
nės buvusios su raudonais 
lampasais, ir avėję auliniais 
batais. ’ ‘

Kitas klausimas: ar jis esąs 
tas pats Ancevičius, kuris Ka
nadoje pasivadinęs pan Ancc- 
vįę.įr, kandidatuojąs vardu 
lenkų į valdvietes. Dr. Ancevi
čius atsakė, kad esąs tas pats, 
bet kandidatuojąs ne nuo len
kų, o nuo socialistų.

Kitas klausė jo ar socialis
tai nėra komunistai. Dar daug 
kas norėjo, duoti jam klausi
mų, bet pirmininkas, matyda
mas, kad triukšmas vėl kyla, 
uždarė susirinkimą.

Vėliau, daugis iš susirinki
me buvusių asmenų apspito 
Dr. Ancevičių ir liepė jam 
Smetonos neminėti, nes jis 
jau miręs ir nebegrįš Lietu
von. Dr. Ancevičius atsakė, 
kad netik Smetona ir jo san
tvarka Lietuvon nebegrįš, bet 
ir mūsų pageidaujama san
tvarka ten nebegrįš, nes žmo
nės ten auklėjami su naujomis 
nuomonėmis, tai, girdi,niekas 
negali pasakyti, kokia kada 
bus ten santvarka.

Lazda su dviem galais
Prie keletą metų, toje pa- 

(Tąsa 4-tame pusi.)

DĖMESIO! DĖMESIO!

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., Inc.
(Laisniuota per U.S.S.R.)

135 W. 14th St., New York 11, N. Y. Tel. CHelsea 3-2583
(arti subways) (tarp 6th ir 7 th A ves.)

GENERAL PARCEL yra gavęs nuo “INTOURIST” iš Maskvos oficialų leidimą 
tiesioginiam daiktų pasiuntimui,

Priima siuntinius į USSR, Lietuvą, Estiją, Latviją, Baltgrudiją, Bukoviną, 
Armėnija ir į visas kitas respublikas Sovietų Sąjungoje.
Pakai gali būti pristatomi atvežant asmeniškai, prisiunčiant paštu, 

arba kaip patogiau mūsų klientui.
Kituose miestuose gyvenantieji mūsų kostumeriai gali būti užtikrinti greitu atidumu ir 
tuojautiniu atlikimu persiuntimo. Tik už keleto dienų siuntėjas J gauna oficialią. kvitą iš 

pašto. Aplaikę jūsų paką mes tuojau pasiunčiamo jums smulkmenišką kaštą sąskaitą.
SVARBU! Vien tiktai naujus dalykus galima siųsti.(Visi persiuntimo kaš

tai, įsikaitant muitą, apmokami čia. Jūsų gimines ir draugiai aplaikys pakietus 
veltui. ' • , —

PATOGUMUI MŪSŲ KLIENTU. MES TURIME NERIBOTĄ KIEKI ĮVAIRIŲ PREKIŲ 
Valgomu produktų negalima siųsti tame pačiame pakete su kitais dalykais.

Dėt patogumo mūsų klientams mes atidarėme skyrius Clevclande, Detroite 4r Philadelphijoj
900 Literįry Rd., Cleveland 13, Ohio. Telefonas TOwer 14461 
11339 Jos Campau, Detroit 12, Michigan. Tel. TOwnsend 9-3980 
632 West Girard Ave., Philadelphia, Pa. Tel. WALnut 5-8878

GREITAS PASIUNTIMAS IR PRISTATYMAS GARANTUOTAS.
Atdara kasdien 9 A. M. iki 6 P. M. Sekmadieniais 9 A. M, iki 4 p. M.
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BALTIMORE, MD.
Iš VIETINĖS SPAUDOS

Čia tūkstančiai darbinin
kų gavo kalėdines “dova
na s ’ ’ (“Layoffs”). Dau
giausia paleidimų iš darbo 
buvo plieno darbininkų. 
B a 11 i m orėj yra trijų di
džiausių plieno industrijos 
fabrikai — Bethlehem Steel
Co., Armco Steel Corpora- 
tion ir Eastern Stainless 
Corporation. Vienos plieno 
kompanijos manadžeris sa
ko: “the layoffs to lack of 
orders...” Viena plieno kom
panija paleido net visą treč
dalį darbininkų.

Baltimorėje yra daugiau 
bažnyčių, negu kuriame ki
tame to dydžio mieste. Bet 
ir kriminalistų yra dau
giau, negu kuriame kitame 
to dydžio mieste. Paimk 
vietinę spaudą, tai tik ir 
mirga visokie biaurūs ant
galiai. Paimkim kad ir ši
tokį antgalvį: “18 girls 
seized in vice campaign, 
ages in arrests range from 
7 to 18 years.” Viena iš 
areštuotu mergaičių d a r 
neturi 16-kos metų. Jos 
teismas jau buvo. Magist
ratas Schofield paklausė 
mergaitės tėvo: “What are 
you doing to supervise this 
girl?” Tėvas atsakė: “Your 
honor, what can I do, I have 
ten children...” Magistra
tas pasakė mergaitės tėvui, 
kad jo dukra būtų ant 9-tos 
valandos vakare namie/ Tė
vas nesutiko su teisėjo'įsa
kymu. Jis pareikalavo, kad 
mergaitei būtų leista iki 10- 
tos valandos nakti būti na
mie. Ai- tu girdėjai tokią 
baiką? Bet teisėjas pasakė 
policmanui, kad mergaitė 
būtų areštuota, jei ji bus 
gatvėje be tėvų po 9-tos va
landos.

Man šį atsitikimą paskai
čius, atsiminiau, kai aš tu
rėjau pasikalbėjimą su čia- 
gimiu lenkų tautybės žmo
gum, su kuriuo aš dirbau 
kartu. Jis man papasakojo 
apie jo šeimynišką gyveni
mą. Ji‘s buvo katalikas, bet 
ne perdaug fanatikas. Jis 
man sakė, kad pas jį atėjo 
lenkų tautybės kunigas ir jį 
paklausė, kiek jis turi šei
mynos. Jis sakė, kad pašau
kė žmoną ir du vaikučius— 
vienas 7, o kitas 5 metų. 
Kunigas jį paklausė: “Ai
tai visi?” Žmogus atsakė 
“Taip.” Kunigas jam to
liau sako: “Tai kodėl ne 
daugiau?”

Tas mano bičiulis kuni
gui atsakė:

“Jeigu jūs apsiimsite ma
no vaikus užlaikyti, tai aš 
turėsiu daugiau...”

Tai taip su kunigija. Jie 
verčia turėti vaikų daug, o 
kurie paklauso kunigų, tai 
va kaip atsitinka su tais, 
kurie jų turi daug: Vieni 
pataisų namuose, kiti polici
jos stotyse, o dar kiti pus
ią u o g i a i bėgioja gatvėse, 
jeigu tėvai negali suskaity
ti, kiek jie turi vaikų ir kur 
jie per naktis būna, tai poli
cijai užduoda daugiau dar
bo. O kunigams daugiau 
pelno. Gimė — kunigas ūž
dirba, vedybos — kunigas 
taipgi uždirba, numirė — 
kunigui vėl uždarbis. Jiems 
depresijos nėra. Turčiai 
gundo kariauti, bet patys į 
karą neina. Kunigai moki
na tikybos, bet jie patys ne
tiki. Gudruoliai apgaudinė
ja už save tamsesnius, bet 
žmonės kol kas dar nepajė
gia viso to suprasti.

• ■ 1 •

Vietinė spauda vis dar 
piln’a NATO konferencijos 
pasėkų aprašymų, žinoma, 
rašo daugiau už savo pusę. 
Nors jau -visiems yra žino-

ma, kad Valstybės sekreto
rius DuBes parvažiavo iš 
Paryžiaus nosį nuleidęs, nes 
jo planai neišdegė. Jis pla
navo apjuosti Tarybų Są
jungą raketinėmis bombo
mis, bet NATO valstybės 
pilnai suprato Sovietų radi
jo pranešimą: “Jei NATO
valstybės sutiks priimti A- 
merikos siūlomas raketas, 
tai jie bus sudeginti ant jų 
pačių žemės...”

Baltimorės “Sun” patalpi
no Dulles’o karikatūrą, kur 
jis sėdi už stalo Paryžraje. 
Dulles paduoda vokiečiui 

; popierių, ant kurio užrašy-
ta: “Missil Bases.” Vokie- 
tys atsistojęs deda popierių 
į krepšį ir sako: “1’11 ao 
cept this, but it may be on
ly a piece of paper.” Vo- 
kietys paduoda Dullesui sa
vo popierių, .kur sakoma: 
“Red bid for talks.” Dulles 
priima popierių ir išsižioja, 
kaip vanagas, pamatęs viš
čiuką, c

Tai įdomi karikatūra. Aš 
ją pakabinsiu ant sienos.

♦ • > “

Žieminių švenčių proga aš 
linkiu mano visiems drau
gams ir draugėms, Laisvės 
skaitytojams ir rėmėjams 
linksmų ir laimingų Naujų 
metu!

Senas Baltimorietis

Chicago, Ill.
(Tąsa iš trečio pusi.) 

čio.je salėje, paties pono Gu
delio ii- kitu vadovaujami ir 
gal tie patys karštagalviai iš
ardė V. Andrulio pragalbas, 
c kiti išdaužė “Vilnies” rašti
nės langus. Dabar pats Gude
lis patyrė, kad jau savo moki
niu be policijos nebesuvaldo. 
Jie jam pačiam, padarė gėdą, 
dargi prie svečio. Matot, 
lazda turi du galu...

— Dan Yla

Skaitytojų balsai
Aš čia noriu išreikšti pa

dėką drg. A. Metelioniui už 
tokį gerą sumanymą ir pa
rašymą, kaip atsisveikinti 
mirusiuosius. Kalba tilpo 
dienrašty Laisvėje. Tai yra 
didelis ir reikalingas pamo
kinimas, kas svarbiausia ir 
teisingiausia paminėti žmo
gų laidojant.

Daug metų jam gyveni
mo ir rašymo.

J. Vaicekauskas
Binghamton, N. Y.

Iš Vilniaus aerouosto į 
kelionę po Egiptą išskrido 
grupė Lietuvos turistų. Iš- 
vyksusiųjų tarpe yra rašy
tojas A. Gudaitis-Guzevi- 
čius, poetas. A. Baltakis, 
dramaturgas V. Milūnas, 
dailininkas J. Balčikonis, 
spaudos darbuotojai. Mūsų 
respublikos turistai viešės 
Egipte keliolika dienų, ap
lankys Kąifą, Aleksandri
ją, Šuezą,7Port-Saidą ir ki
tus miestus.

Tai —pirmoji Lietuvos 
turistų /grupe, kurie šie
met lankysis Egipte. Šiais 
metais iš mūsų respublikos 
į šią šalį keliaus dar gru
pė turistų.

S Laimingų ir Derlingų Naujų Metų $ 
m Visiems Mano Draugams.
K Būkime dėkingi Aukščiausiajam. w 
S Duokime gelių pažjstamiems. ™

Daug turi reikšmės, mažai kai- $ 
«• nuoja $
g TOM SMITH (florist) | 
VJ 374 Livingston St., Brooklyn. $ 
S? ‘ TR. 5-8971. §

Švenčių Linkėjimai Visiems! »
Nustebinkite su gražiu Elgin $ 

K* laikrodžiu ar bi kokiais žem- g 
S čiūgais. Pirkite nuo pasitikimo m 
K auksoriaus.
| C. H. LOHMAN I
m Jewelers $
« 15-24 122nd Street, S)
g College Pt., N. Y. FL. 8-0010 g

Praseikos reikalu
Komitetas, 'kuris buvo įkur

tas rytuose, rūpintis šioj apy
linkėj gavimu pagalbos pa
dengti bent mažą dalele susi
dariusių išlaidų ryšium su I... 
Prūseikos liga, nori bent ke
liais žodžiais išreikšti padėką 
tietns draugams ir organizaci
joms, kurie padarė mūsų dar
bą lengvesniu.

Mes ypatingai d ė k i n g o s 
brook lyno Moterų Klubui, ku
li/. paskyrė visą pelną “Kū
čių” pietų, ir paskyrė tą die
ną d. Prūseikai pagerbti. 
Taipgi reikia priminti ir padė
koti Aido Chorui ir Susanai 
Kazokytei už atlikimą meni
nės programos. Aid iečiai ir 
E a 40 k y te visi dalyvavo užsi
mokėdami už pietus lygiai 
taip kaip ir vis svečiai. Tą pa
tį padarė ir moterys klubietės 
— surengė pietus, atliko visą 
aptarnavimą svečių ir veik vi 
sos^užsimokėjo už pietus.

Per mus gauta finonsinė pa
galba sekamai:

Pelnas" nuo Moterų Klubo 
“Kūčių” pietų ........... $77.51

Stamfordo, Conn., draugai, 
per D. Burbą ............... 21.00
Po $15.00:

LDS 3-čia apskr. per A. 
Matulį

J. Jordan
Dr. A. ir M, Petrikai.

Po $10.00:
K. ir E. Mizarai
P. ir A. Rainiai.
E. N. Jeskevičiūtė
M. Klimas
A. ir 1. Bimbai
J. Gasi finas
A.ir J. Daukus, Mich.
K. Joneliūnas ............. 9.00
Dr. J. ir K. Stanislovai- 

čiai ................................... 7.00
J. Waresonas ............. 6.00

Po $5.00:
P. ir N'. Bukniai
A. Klimas, Hartford, 
K. Balčiūnas
W. Baltrušaitis 
A. Vildžius 
K. Briedis 
Jonas Gūžas 
S. Sasna 
J. Vinikaitis 
O. Kačergienė 
Nuo Bašinsko stalo 
Vladas Danielius 
Jonas Valentis 
J. Siurba
D. M. šolomskas 
Jonas iš Brooklyno
J. Bimba
F. P. Malkaitis
K. Anskis

Conn.

Siųskite Giminėms ir Draugams Dovanų Paketus

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.

i

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

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, įskaitant sekmadienius, nuo 9:30 A. M. iki 6:00 P. M;

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

Priimam paketus Manhattane
78 Second Ave., New York 3;N. Y. ORchard 4-1540

■ "KV 4 -^X4. . .
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Labiausiai patikima firma siuntimui paketų į Sovietų Sąjungą, Latviją, 
Lietuvą, Ukrainą su apmokėtu muitu ir garantuotu pristatymu yra

PAKIETAI Į RUSIJĄ, INC.
X

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.

A- ir S. Matuliai
T. Kask i a ličius
I. Sutkus
K. Milenkevičius
M. ir E. Liepai
J. ir K. Bašinskai 

W. ir K. Kartonai
J. Bondži
S. Večkys
V. ir V. Bankai.

Po $3.00: 1
Galinauskienė
A, Balčiūnas
A. Velička
W. Kūlikas
P. Beeis

Po $2.00:
J. Purvėnas
P. Bieliauskas
P. Kapickas
N. Kaulinieniė
V. Mikulėnasš
S. Radusis 
Adomas Jasulaitis 
M. Panelis
O. Dobinis
V. ir O. Čepuliai 
Onytė iš Brooklyno 
Brooklyniečiai 
Draugai Maželiai 
A. Yuskevich
V e n sk finas
Prūse i ką mylintis
A, Bečienė 
Valmusienė 
č i berka
K. Yuknys
M. Wilson
W. Keršulis

Po $1.00:
F. Muzikevičius
F. Klastauskas
J. Vaznys '
P. Kunca
A. Kalakauskienė
A. Titanienėy
N. Kisieliust
V. šibeika
J. Grybas 
Marcelė 
S. G risk us
M. Kalvaitienė
J. Juška
F. Vaitkus 
Kreivėnienė 
Cedronienė
M. Stakovas 
A. Kalvveit
K. Danisevičius 
A. lie piršti s
W. Ęrazausks 
Jonas Styra 
Kasmočienė
N. Venta
V. Kazlauskas 
Karčiauskas 
J. Danels 
Sk i paras .
L. Gavrilovich

A.

R. Laukaitienė
A. Cibulskienė
A., Gaškauskas
K. Karpavičienė
C. Dzevečka 
šmagorius 
N. Kanopa 
M. Misevičienė

Misevičius ........... 50 c.
Taipgi turime Kristynos 

Stanislovaitienės piešinį, kurį 
ji paaukavo. Kuomet parduo
sime arba išleisime, tai pini
gai bus skirti šiam tkslui. Di
delis ačiū K. Stanislovaitienei, 
kuri nepatingėjo atvykti į 
“Kūčių” pietus, pasakyti gra
žią kalbą ir dar įteikti savo 
kūrinį.

Viso iki kiol per mus pinigų 
iėjo $477.(1

Nastė Buknienč 
iKatrina Petrikienė 
Ieva T. Mizarienė

AMERIKA NEPULS
Stramford, Conn. — At

sistatydinęs gen. L. R. Gro- 
Ives, buvęs galva Amerikos 
atominių bombų gamybos, 
sakė, kad Amerika nepuls 
Sovietui Bet ragina Ameri
ką gaminti daugiau karo 
lėktuvų ir raketų.

' PAIEŠKOJIMAS
Kalonas Kostantas, Domininko, 

gimęs Lydos apskrityje, Kaniavos 
kaimo, Kaniavos valsčiuje.

Ieškau sesuo Aliukevičienį Ro
zalija, Kaun'o sritis, Aukštoji Pane
munė, Vaidoto gvė 143-2, Lithuania, 
USSR. >3-4)

i: STEINWAY BRAUHALL i;
< 28-26 Steinway St., Astoria, L. I. i;

I ■: RA. 8-9780 j
Į ;! Vokiški ir Amerikoniški valgiai. !; 

Importuotas vokiškas alus ir vy-.;!
/ nas. Sekmadieniais pietūs šei-
< mynoms. $2 ir viršaus. Specialės ;>
!; kairios vaikams. /
!; S. Reiter, sav. /

Susitikite su senais draugais pas
H. FLESSEL
(buvę Eifel’s) 

Viešbutis, Baras ir Restaurantas. 
Galite užsisakyti datas vestuvėms,’ 

šokiams, banketams, ir tt.
FL. 9-8901. 

Businessmen's Lunch Served 
12 to 2

119th St. & 14th Rd.
1 College Pt., N. Y.

Įsteigta 1872.

HILLCREST NURSERY 
& GARDEN CENTER

Landscape Contractor. Ever
greens, Shrubs, Shade trees Top
soil, fertilizer, sodding and seed
ing. Free estimates. Free deliv
ery. Open 8 A. M.—7 P. 'M.

165-30 Union Turnpike 
Flushing, L. I.

' JA. 8-4590.

Paskutines rungtynės
Šiauliai. —1957 metų res

publikos futbolo čempionas 
— Šiaulių “Elnias” žaidė 
paskutiniąsias šių metų 
rungtynes. ’’Elnio” prieši
ninkas buvo Kauno “Rau
donojo Spalio” ekipa.

Elniečiai rungtynes su
žaidė labai pakiliai ir lai
mėjo rezultatu 5:0.

PRANEŠIMAS
RICHMOND HILL, N. Y.

LLb 185 kp. susirinkimas įvyks 
sausio 8 d., 7:30 vai. vak., 110 06 
Atlantic Avė. Nariai malonėkite 
dalyvauti, nes bus renkama nauja 
valdyba, ir kurie ncpasfmokėję už 
1957 m., prašomo: pasimokė t i ir pa
siimti knygą. Ch. Balchunas. (2-3)

RICHMOND HILL, N. Y.
LDS 46 kp. metinis mitingas įvyks 

trečiadieni, sausio 8 d., 7:30 vai. 
vak., Liberty Auditorium. 110-06 
Atlantic Ave., Richmond Hill. Visi 
nariai prašomi dalyvauti. Išgirskite 
raportus iš kuopos veiklos. Taipgi 
reikės gerai pasikalbėti apie naujų 
narių gavimą. Kom.. (2-3)

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1-mos kuopos metinis susi

rinkimas įvyks antradienį, sausio 7 
d., 7:30 vai. vak., Liberty Audito
rium, 110-06 Atlantic Ave., Rich
mond Hill. Visi nariai kviečiami da
lyvauti susirinkime, nes kuopos val
dyba patieks metinį raportą iš savo 
veiklos. Nepamirškite pažiūrėti į sa
vo mokesčių knygutes. Metų pra
džioje ir vėl reikia duokles užsimo
kėti. Valdyba. • (2-3)

BROCKTON, MASS.

LLD 6 kuopos susirinkimas įvyks 
sausio 6 d., Liet. Taut. Namo kam
bariuose, 8 Vine St., 7:30 vai. vak. 
Kviečiame narius dalyvauti. Manau, 
kad daktarų Stanislcvaičio ir Pet- 
rikos knyga jau bus prisiųsta, ga
lėsite pasiimti. Taipgi reikės ap
tarti planus 1958 m. veikimo. Geo.

Shimaitis. (1-3)

į Many personal matters are en-1 
trusted to the funeral director,! 

\when the need arises. Always' 
;! superior service at minimum cost.

PACE FUNERAL HOME
Michael J. Orofino

911—•2nd Ave., N. Y. C.
Plaza 3-6878

300 E. 104th Št., N. Y. C;
LE. 4-0550

ST. LUCIA 
FUNERAL HOME

(Lucia Bros)
Daug asmeninių reikalų yra 

pavesta laidotuvių direktoriui. 
Kai reikalas prieina, reikia pa
sirinkti šį patarnavimą išmintin
gai. Oru vėdinama. Įsteigta 
1934.
569 E. 184th St., Bronx. FO. 7-8000

Naudokitės mūsų gražiomis kop
lyčiomis. šermenys už prieina
mą kainą. Leiskite laidotuvių 
direktoriui vesti jūsų reikalus.

LYNCH FUNERAL 
HOMES, INC.

43-10 80th Ave. Lonh: Island City
AStoria 8-2111

IŠMOKITE VAIRUOTI
Atsargiai per Trafiką 

Veltui 2 vai. kalba ir filmą, kaip 
išeiti N. Y. Valstijos vairavimo 

egzaminą.
LIBERTY^

AUTO DRIVING SCHOOL
1 Union Sq., N.Y.C., kanip. 14 St.
8 A.M.-10 P.M.—WAtkins 9-2781

Atsineškite Ši Skelbimą— 
Gausite Dovaną.

GRAND DEPT. STORE
Pasinaudokite pirkiniais ant iš

mokėjimo. Ruoškitės Kalėdoms 
ir Gimtadieniams.

VYRŲ KRAUTUVE 
69-67 Grand Ave.

70-07 Grand Ave., Maspeth, N. Y.

Neišmeskite savo seną matra
cą. Mes pertaisome ir išvalome 
taip kaip naujus. Mes padarome 
spyruokles, pagalves ir dekius. 
Geriausios rūšies.

BELTRAN! & SON
812 Bayview Ave., Inwood, L. I.

FA. 7-5196

PAMINKLAI
S & S MEMORIALS

Išstatome Visose Kapinėse.
Visi paminklai cęrtifikuoti ir 

garantuoti. Lengvi, išmokėjimai 
pritaikomi.

602 Greenwich St.
Hempstead, L. I.

IV. 1-6850.

4 pusi. Laisvė (Liberty) šeštadien., sausio (Jaą.) 4, 1958

Beirutas, Lcbanonas. — 
Ihden srityje apie 150 vyrų 
iš kalnų ‘išėjo ir atakavo 
armijos dalinį. Valdžia kal
tina Amerikos ir Anglijos
agentus kurstyme.

MISC. ADS

IŠPARDAVIMAS
Naujų ir Mažai Vartotų 

Vyriškų Žieminių Baltinių.
Pertaisymai Veltui.
LUTA CLOTHING

£•99 W. 187th St. (St. Nicholas Ave.)
IRT ]91st St.'

Business Opportunity

New Dorp, S. I. Luncheonette- 
Stationery. Miesto centre. Savinin
kas parduoda su nuostoliu. Labai 
prieinama kaina ir susitarimai. 
Įsteigta daug metų. EL. 1-9843.

(3-9)

: NATIONAL VAN LINES Į
Tai patikimiausi perkrausty-; 

j tojai. Neimkite šansų su savo: 
rakandais. Perkrausto lokaliniai: 

;ir į kitas valstijas. Kainos pri-; 
Įeinamos. Mūsų obalsis — Manda-] 
gumas. !

15-02 — 122nd Street
College Point, N. Y. !

;! FL. 8-2051

A. R. E. Auto Perbudavojimo In
žinieriai. Pertaisome sudaužytus 
autus. Apsaugokite savo auto, dar
bas atliekamas patyrusių darbi
ninkų. Persitikiankite.

A. R. E.
88 Bainbridge St., Brooklyn, N. Y. 

PR. 8-8612.
taq> Lewis & Sumner Avės.

ARTIS AUTO REPAIRS
Atvažiuokite ir sužinokite, ko
dėl mes įsigijome šimtus pasi
tenkinančių kostumerių. Darbas 
garantuotas. Ekspertai prie su
daužytų autos. Duco maliavoji- 
mas.

185 Liberty Ave., Brooklyn. 
EV. 5-9840.

CEFOS AUTO REPAIRS
Body & Fender Work. Ignition, 

Brakes, Motor Pune Up.
Complete Collision Works. We 
know how, you benefit. Low 

prices. Drive in. 
Convince yourself.

112 Ross St., B'klyn. EV. 8-9246

Daug asmeniškų reikalų pavesta 
laidotuvių direktoriui. Pasirinki
te šį patarnavimą su pasitikėjimu. 

Oru vėdinamos koplyčios.
NICHOLAS COPPOLA

& SONS ,
49—104th St., Corona, N. Y. 

Newtown 9-3400.

GRIPSHOLM 
RESTAURANT

824 E. 57th St., New York 22, N.Y.
Puikūs švediški valgiai— 
Smorgasboard Pietūs— 

Kokteliai—Vakarienė
PL. 9-6260

KERN’S STUDIO
Wedding—Studio—Candid 

Child Portraiture 
Copies and Reproductions 

Photostats 
32-09—31st Ave.
Long Island City 

AS. 4-0986

ZIMMER GIFT SHOP
Įvairių Gražių Dovanų

Senų laikų ir Moderniškų Ra
kandų. Lempų, kinietiškų lėkš
čių, lempoms uždangos ir vaka
rienėms setai.
738 East Tremont Ave., Bronx.

TR. 2-3665

Duokite Jai Puikią Dovaną!
SOCIETY FURS, INC.

Patyrimo virš 30 m. Pasiuvam, 
pertaisom visokias futras. Kalė
domis ir gimtadieniais puiki do
vana.

150 W. 80th St., N. Y. C.
LA. 4-8767.

MATTHEW A
BUYUS

(BUYAUSKĄS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Newark 5, N. J.
MArket 2-S172

426 Lafayette St
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