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KRISLAI
Ekstra žingsnis tolyn 

nuo taikos!
Visgi pamiršo.
Ligoninės ir ligoniai.
Draugai susirūpinę.
Daug kalba, bet nieko 

nepasako.
Rašo A. Bimba

“Mes visuomet esame pasi
ryžę eiti ekstra mylią link 
taikos“, pasakė mūsų prezi
dentas savo prakalboj Kon- 

4 gresui ketvirtadienį.
Per pietus klausiausi jo 

prakalbos. Tie, kurie jam ši
tą prakalbą parašė, meškiš
kai pasitarnavo Amerikai.

Minėtas prezidento pasa
kymas neatitinka prakalbos 
nei turiniui, nei dvasiai.

Kai prezidentas pradėjo 
savo prakalbą, tai net man 
prisiminė Hitlerio prakalbos. 
Prezidentas kalbėjo apie ko
munizmo pavoju visai žmoni
jai. Lygiai taip kalbėdavo 
ir Hitleris, visi atsimenate

Prezidento išvada: me>, 
Amerika, esame paties aukš
čiausiojo išrinkti ir pakviesti 
žmoniją nuo to pavojaus iš
gelbėti.

Lygiai taip juk ir Hitleris 
kalbėdavo- apie vokiečių išrin
kimą ir pašaukimą pasaulį iš
gelbėti nuo komunizmo!

šita mūsų prezidento pra
kalba su savo siūlymu dar ke
turis bilijonus dolerių pridėti 
didinimui apsiginklavimo yra 
ekstra mylia ne linRui taikos, 
bet tolyn nuo taikos.

Netenka abejoti, jog taip 
ją supras ir išsiaiškins visur 
Žmonės, kurie ištroškusiai 
laukia taikos ir ramybes pa
saulyje.

Chicagos kunigų Draugas 
(sausio 6 d.) plačiai atžymė
jo žinią apie mirtį Lietuvoje 
vyskupo Kazimiero Paltaro
ko. Bet vieną dalyką kunigų 
dienraštis visgi pamiršo: ne
pasakė, kad vyskupas Palta
rokas kooperavo su tarybine 
Lietuvos ' vyriausybe ir prisi
dėjo prie tų, kurie kovoja už 
taiką pasaulyje.

Tas pats kunigų laikraštis 
(sausio 4 d.) bando Lietuvą 
pajuokti. Girdi, Lietuvos vy
riausybė giriasi, kad šiandien 
Lietuvoje daug daugiau ligo

ki ninių ir jose lovų, negu buvo 
Smetonos laikais, o tačiau de
juoja, kad ligoninės pilnos, 
kad lovų dar vis tiek neuž
tenka! Išvada, girdi, aiški: 
šiandien žmonės Lietuvoje la
biau s^rga. '

Bet tai nesąmonė. Paimki
me ligonines ir lovas Ameri
koje. Jų daug, labai daug. 
Bet nueik į jas: linijos žmonių 
per ištisas dienas, įeiti į klini- 

' kas sunku. Esu daug sykių 
buvęs ir žinau.

Bet tas tik reiškia, kad 
Amerikos žmonės ligoninėmis 
naudojasi. Prireikė ir krei
piasi į ligoninę.

Tas pats, matyt, ir Lietuvo
je. Ligoninės žmonėms priei
namos. žmonės mokinami ir 
skatinami jomis naudotis.

Ne taip būdavo senais lai
kais. Atsimenu dar tuos lai
kus, kai aš gyvenau Lietuvo
je. Apie ligonines niekas nė 
nekalbėdavo. Iš mūsų didžiu
lės šeimos nė vienas nebuvo 

- matęs ligoninės.
Gerai, džiugu, kad Lietu-

4-tame ptulapyje

Tar. Sąjunga kviečia 
į taikos konferenciją

Maskva. — Maršalas Bul
ganinas, Tarybų Sąjungos 
premjeras, išsiuntinėjo 19 
valstybių pasiūlymą laikyti 
su Varšuvos Sąjungos na
riais konferenciją taikos 
reikalais. Dabartiniu laiku 
Amerikos vadovystėje yra 
14 valstybių sudarę karinę 
sąjungą—NATO. Tai vis 
kapitalistinės valstybės. Iš 
antros pusės, Tarybų Są
jungos vadovybėje yra su
daryta karinė sąjunga, ži
noma kaip Varšuvos Są
junga.

Pasaulyje yra didelis į- 
tempimas ir eina apsigink
lavime. lenktynės, kurios 
sudaro taikai pavojų, ap
sunkina gyventojus karo
išlaidų našta. Tarybų Są
junga jau daug kartų siū
lė, kad NATO ir Varšu
vos Sąjunga laikytų bend- Į kaip už trijų 
rą konferenciją, susitartų 
vieni prieš kitus, nekariau
ti, uždraustų atominių ir
hidrogeninių' ginklų var-| klylas 60,000 žmonių.

Albanija paliuosuos 
Amerikos lakūną

Tirana, Albanija. — Al
banijos vyriausybė po išty
rimo dalykų sutiko paliuo- 
suoti Amerikos lakūną ma
jorą H. J. Curaną ir lėktu
vą. Amerikos karinis lėk
tuvas “T-33” skrido giliai 
Albanijoje gruodžio 23 d. 
Albanu kariniai lėktuvai 
privertė jį nusileisti.

Švedija jau rūpinasi
Stockholmas. — Švedijo

je žymiai padaugėjo be
darbių skaičius. 1957 metais 
Švedijos išvežimas į užsie
nį medžio, mašinerijos ir 
kitų gaminių sumažėjo, ly
ginant su išvežimu 1956 m. 
Vieni mano, kad tam ken
kia nepastovi tarptautinė 
padėtis. Kiti mato blogybę, 
nes NATO nariai yra spau
džiami pirkti iš Jungtinių 
Valstijų sau reikmenų.

Norvegiją išgelbėjo 
prekybos laivynas

Oslo, Norvegija. — šiau
rių valstybė Norvegija uži
ma 124,560 ketv. mylių 
plotą, tai didesnė už Itali
ją. Bet gyventojų turi tik 
biskį daugiau kaip Lietuva. 
Bet Norvegijos prekybinis 
laivynas yra trečias savo 
dydžiu pasaulyje, po Ang
lijos ir Jungt. Valstijų. Jis 
turi virš 8,000,000 tonų į- 
talpos. Tas laivynas 1957 
metais išgelbėjo šalį nuo 
nedarbo, nes. jos laivai tar
nauja kitoms šalims. ' Į- 
plaukų laivynas turėjo 
$470,000,000.

• Tokio. — Japonijoje yra 
68 televizijos stotys. Jau 
pradėjo gaminti iš Ame
rikos dalių priimtuvus 
spalviniams paveikslams. 

tojimą. Toks buvo pasiūly
mas ir Naujų Metų proga. 
Bet Washingtonas dar iki 
šiol nieko į tą pasiūlymą ne
atsakė. Todėl dabar Tary
bų Sąjunga vėl pakartoja 
kvietimą prie taikos kon- 
fencijos.

Apart to, kad Bulgani
nas išsiuntinėjo laiškus 
NATO nariams, jis siūlo, 
kad į tokią konferenciją 
būtų pakviesta Indija, Af
ganistanas, Austrija, Egip
tas, Švedija ir Jugoslavija, 
kurios nepriklauso nei prie 
vienos karinės sąjungos, 
šioms šalims buvo taip pat 
pasiųstas kvietimas.

Tarybų Sąjunga siūlo 
konferencijai Geneva, Švei
carijoje, kaipo vietą. Kvie
čia, kad tokia konferenci
ja turėtų įvykti ne vėliau 

mėnesiu, u

Tokio. — Japonijoje kas
met baigia, technikines mo-

Mrs. Rooseveltiene 
kritikavo politiką

New Yorkas. —Mrs. Roo- 
seveltienė, žmona velionio 
F. D. Roosevelto, kalbėjo 
jaunų republikonų klube. 
Kadangi ji yra demokra
tė, tai susirinko nedaug. Ji 
kritikavo Eisenhowerio- 
Dulleso politiką Artimuose 
Rytuose. Sakė, kad jie ten 
puolėsi su ginklų “pagalba”. 
Sovietai gudriau veikia, 
jie veikia plačiu baru, savo 
pagalbos neriša su politi
niais reikalavimais, todėl 
jie įgavo įtaką — “Sovie
tai kviečiami į Artimus 
Rytus” — sakė ji. /

Alžyre susprogdino 
francūzy geležinkelį
Alžyras. — Francūzija 

tik nutiesė vamzdžius alie
jaus varymui iš Saharos į 
Touggourto . geležinkelio 
stotį, iš kur į pajūrį veža 
cisternose. Alžyriečiai su
kilėliai padėjo minas po 
geležinkelio bėgiais ir su
sprogdino. Užminavimą at
liko visai netoli Vidurže
mio Jūros.

Turkija vis yra 
“ligotas” žmogus

Ankara, Turkija. — Ne
paisant didelės paramos iš 
Jungtinių Valstijų, Turki
ja vis tebėra “ligotas žmo
gus”. Kviečių tik biskį dau
giau pasigamino, negu 1953 
metais. Tabako gamyba be
veik visa pateko į amerikie
čių rankas. Cukraus 1957 
m. pasigamino daugiau ne
gu 1956 m. Metalo, cemen
to ir .daugelio kitų reikme
nų turi parsivežti. Apsi
ginklavimas ir didelė armi
ja smaugia žmones.

--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vladivostokas jau bus i Argentinos blogėja 
uždarytas užsieniui ' ekonomijos reikalai

Maskva. — Kiek laiko at
gal Sovietų vyriausybė pa
skelbė, kad - Vladivostoko 
prieplauka uždara užsienio 
laivams, tai yra, jie negali 
ten atplaukti.?Mat, ten yra 
Tarybų Sąjungos karinio 
laivyno bazė. Prieš tai pro
testavo Japonija. Sovietų 
vyriausybė atsakė, kad tai 
yra Tarybų Sąjungos teri
torija ir ji turi pilną teisę 
su juo elgtis, kaip jai rei
kia.

Milijonus išleido ir 
nerado libų aliejaus
Tripolis, Libija. — Ame

rikos, Anglijos ir Prancūzi
jos aliejaus kompanijos la
bai nusivylė, kad šimtus mi
lijonų dolerių išleido, ieško
damos aliejaus ir jo nerado.

Amerikos Ešso Standard 
Oil Co. praleido $40,000,- 
000 ieškant, vietomis išmu- 
šė Fezzano srityje 6,000 pė
dų gylio šaltinius ir labai 
mažai aliejaus pasiekė. 
British f Petroleum Co.. ne
toli Tripolio išmušė 15,000 
pėdų gylio šaltinius ir to
kios pat pasekmės. Pran
cūzai veikė išvien su Anglo- 
Saxon Oil Co.

• Kiek žmonių dabar 
Sovietų mokyklose
Maskva. — Dabartiniu 

laiku Tarybų Sąjungoje į- 
vairias mokyklas, nuo pra
dinių iki aukštojo mokslo, 
lanko virš 50,000,000 žmo
nių. Į aukštojo mokslo mo
kyklas lankosi virš 4,000,- 
000 studentų. Prie caro 1914 
metais tokias mokyklas lan
kė tik 182,000. Tarybų Są
junga dabar turi aukštąjį 
mokslą pasiekusių virš 6,- 
000,000 piliečių, tai yra, 33' 
kartus tiek, kiek buvo prieš 
revoliuciją.

Tarybų Sąjungoje 
pieno gamyba auga
Maskva. — 1957 metais 

Tarybų Sąjungoje buvo 
pagaminta 57,600,000 tonų 
pieno, tai yra, ant 11 procz 
daugiau, negu 1956 metais. 
Jungtinės Valstijos 1956 m. 
pagamino po 748 svarus 
pieno į metus ant žmogaus.. 
Sovietai 11957 m. pagamino 
po 681 svarą pieno ant žmo
gaus. Amerikoje <1956 m. 
buvo pagaminta po 9.3 sva
ro sviesto ant žmogaus. 
Sovietai 1957 meta5s. paga
mino po 6.2 svaro sviesto 
ant žmogaus. Tai reiškia, 
kad jau netoli amerikinio 
kiekio. 1958 metais Tarybų 
Sąjungoje bus siekiama pa
gaminti 140,900,000.000 sv. 
pieno.

Lima. Peru. — Japonijos 
kapitalistai nori pravesti 
geležinkelį už $30,000,000.

Buenos Aires. — 1957 m. 
Argentinai buvo blogi me
tai. Kviečių suimta 5,000,- 
000, o 1956 metais buvo 
7,100,000 tonų. Tai grūdų 
į užsienį nebus galima iš
vežti. 1957 metų prekyba 
su užsieniu . vėl davė blo
gas pasekmes. Išvežta už 
$815,700,000. Gi užsienyje 
reikmenų pirkta už $1,082,- 
900,000. Todėl balansas 
i bloga pusę yra $267,- 
200,000.

Buvo daug girdų, kad 
Libijoje yra daug aliejaus. 
Dvejų metų ieškojimas, ką 
kitą parodė. Todėl nuo da
bar bus ieškoma arčiau jū
ros, nes dykumose ir sura
dus aliejaus, tai būtų ne
lengva jį į prieplaukas pri
statyti. Libija yra šiauri
nėje dalyje Afrikos, prie 
Viduržemio jūros, užima 
680,000 ketv. mylių plotą. 
Gyventojų turi tik 1,500,- 
000. Yra labai daug sausų 
dykumų. Pirm Antrojo pa
saulinio karo • ją valdė Ita- 
lija.

Trys motinos matė 
savo sūnus Kinijoj?,
Pekinas. — Atvykusios 

iš Jungtinių Valstijų trys 
motinos pamatyti savo sū
nus Kinijoje, kurie dėl at
liktų jų 'žygių laike Korė
jos karo, yra įkalinti, matė 
juos. Kiekviena motina 
kalbėjosi per dvi valandas 
su savo sūnumi. Mrs. R. 
Redmond, iš Yonkers, N. 
Y., po pasimatymo, sakė: 
“Aš esu labai linksma, kad 
jis gerai išrodo. Jam buvo 
sutaisyti dantys”. Veik visi 
jų sūnūs sakė, kad jie yra 
pasiilgę namų.

Jungtinės Valstijos ir 
spaudos popierius

Washingtonas. — Jungti
nės Valstijos siekia, kad 
pasigaminti daugiau laik
raštinės popieros, kad ne- 
pr.'klausyti nuo Kanados 
gamybos. 1957 metais jau 
buvo pagaminta J.,855,000 
tonų laikraštinės, popieros, 
tai yra, ant 8 proc. dau
giau negu 1956 m.. Kanada 
vis.yra toli priešakyje. Ji 
1957 m. ^pagamino 6,500,000 
tonų, tai ant vieno proc. 
daugiau negu 1956 m.

PASTATYTA LAIVAS
Newport, Va. — Baigtas 

statyti ir į vandenį nuleis
tai keliauninkams naujas 
laivas “Santa Paula”. Jis 
yra 15,000 tonų įtalpos. Ga
lįs tfežti 300 keliauninkų 
pirmoje klasėje. Kainavo 
$25,0000,000.

Prezidento kalba dar
nežada taikos keliol* -i

Washingtonas. — Sausio 
9 dieną prezidentas Eisen- 
howeris sakė kalbą Kon
grese. Taikos trokštanti 
žmonės laukė, kad, atsi
žvelgiant į Tarybų Sąjun
gos—pasiūlymus, preziden
to kalba bus vedanti prie 
taikaus pasaulyje sugyve
nimo. Bet jie apsiriko.

Eisenhoweris pat pra
džioje metė taikos metu 
nepritinkamus apkaltini
mus Tarybų Sąjungos ad
resu, vartodamas termi
nus “raudojjasis imperia
lizmas”, “teroro gadynė”, 
“raudonųjų grūmojimai”. 
Savo kalbos pabaigoje jis 
jau kvietė prie taikaus su
gyvenimo,' bet kvietimas 
buvo taikomas į Tarybų 
Sąjungos ir liaudiškų res
publikų žmones, o ne-vy
riausybes.

Vieton sutikti su pasauli
ne padėtimi, kad kapita
listinis pasaulis turi taiko
je sugyventi su socialistiniu

Dar atleido 15,000 j 
iš auto gamybos

t
Detroitas. — Tai ir vėl 

tūkstančiai automobilių ga
mybos darbininkų atsidūrė 
bedarbių’ eilėse. Chrysler 
Corp, paleido 4,000 “Dodge” 
ir “DeSoto” gamintojų.

Ford Motor Co. paleido 
1,200 darbininkų, gaminu
sių “Lincoln-Mercury” au
tomobilius. General Motors 
Corp, atleido 3,200 darbi
ninkų. Taipgi dar 2,000 
darbininkų, gaminusių “Bu
ick” karus, Flint, Mich., ne
teko darbo. United States 
Rubber Co. atleido 5,300 
darbininkų.

Sako, socialistai jau 
svarstys apie vienybę
Paryžius. — Nors deši

nieji vadai iš socialistų Ant
rojo Internacionalo ir ban
do “nepaisyti” komunistų 
šaukimo į bendrą frontą, 
bet socialistų tarpe nėra 
vienybės. Todėl vadai siūlo, 
kad tą apsvarstytų Antrojo 
Internacionalo Cenfralihis 
Komitetas, kuris eusirinks 
Londone sekantį mėnesį.

Italijoje “sumažėjo” 
bedarbią skaičius

Roma. — 1956 metais I- 
talijoje buvo užregistruo
ta net. 1,780,000 bedarbių. 
Pabaigoje 1957 metų jų 
buvo 1,599,000. Reiškia, be
darbių- skaičius sumažėjo. 
Bet 1957 m. iš Italijos į už
sienį išvažiavo tik į šešis* 
mėnesius • 244,000 žmonių, 
kas. reiškia, prisidėjo prie 
nedarbo sumažinimo.

Bonna. •— Vak. Vokieti- 
jo dabar yra 1,212,866 be
darbiai. Labai daug padi
dėjo pereitąjį mėnesį.

pasauliu, tai buvo praveda
ma mintis, kad pastarojo 
liaudis atsisakytų nuo savo 
kelio.

Prezidentas siūlė iš 8-nių 
punktų programą:

1. Apsigynimas turi būti* 
sutvirtintas, komandierių 
nesutikimai turi baigtis.

2. Daugau gaminti rake
tų, tolimo siekimo lėktuvų, 
bombų ir t. t.

3. Daugiau pagalbos duo
ti Amerikos talkininkų ka
ro jėgoms.

4. Daugiau pagalbos tal
kininkams prekyboje ir e- 
konomijoje.

5. Daugiau pinigų patyri
mams ir tuo reikalu koope
ruoti su talkininkais.

6. Daugiau atidos moks
lui Amerikoje.

7. Apsiginklavimui pri
dėti keturis bilijonus dole
rių.

8. “Dirbti dėl taikos”, bet 
tas darbas turi eiti keliu 
didesnio apsiginklavimo.

Komp. Šostakovičius 
smerkė ‘Jaz®’ muziką
Maskva. — Tarybų Są

jungos paskilbęs kompozi
torius Dimitrius Šestokovi- 
čius pasmerkė muzikoje 
“džiazus”. Jis sakė, kad tai 
nėra muzika, bet “nuodai”. 
Jis sakė, kad ta liga užkre
čiama tarpe jaunų žmonių, 
ir kurie jai pasiduoda, tai 
daro klaidą.

Kongresmanai suskilo
Washingtonas. — Pasiū

lymas, kad įsteigti Tyrinė
jimų Komitetą, kuris pri
žiūrėtų įvairius _ federates 
valdžios skyrius (agencies), 
iššaukė susiskaldymą kon- 
gresmanų tarpe. Vieni sto
ja, kad toksai komitetas 
būtų pilnagalis, nes kitaip 
jo rolė bus nereikšminga, 
kiti tam priešinasi.

Ciang Kai-šeką tik 
Amerika ir išlaiko 

* ’X

Taipei. — Formozos salo- , 
je dabar yra apie 10,000,- 
000 gyventojų. Čiang Kai- 
šeko režimas palaiko po 
ginklu 600,000 armiją, ša
lies Išvežimas yra mažesnis 
ant $100,000,000 negu įve
žimas. Reiškia, prekyba 
duoda nuostolių. Ginklus 
ir amuniciją pristato Ame
rika. Maisto . gyventojams 
neužtenka ir jo nebus ga
lima pakankamai pasiga
minti. Mr. L. W. Fessler iš 
Formozos rašo, kad “Tai- 
vanas išsilaikys ir ateityje 
tik ant Amerikos. pagal
bos”.

New Delhi. — Indijoje 
svetimo kapitalo yra 
$463,300,000. Anglijos dau
giausia — $281,400,000. J. 
Valstijų tik $27,300,000.
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“DAILY WORKER” LAIKINAI 
SULAIKYTAS

LEIDĖJAI IR REDAKCIJA praneša, kad su sausio 
13 diena darbininkų dienraštis anglų kalba, ’’Daily Wor
ker”, sustos ėjęs. Eis tik savaitinis “The Worker”, ir jis 
bus gerokai padidintas, paįvairintas.

“Daily Workerį” pastaruoju metu leido specialiai 
įkurtas kooperatyvas — “Publishers New Press, Inc”. Jis 
ėjo New Yorko mieste.

Leidėjai praneša, kad dienraštį sulaiko tik laiki
nai. Sulaiko jį dėl to, kad nėra finansų jam leisti. Po 
kiek laiko, be abejojimo, bus sutelkta daugiau jėgų ir 
dienraštis vėl bus pradėtas leisti.

Redakcija praneša, kad 1957 metais dienraštis tu
rėjo apie $250,000 deficito, kurį teko padengti aukomis, 
bet tiek aukų surinkti nebuvo galima. Be to, JAV Ko
munistų partija, sako redakcijos pranešimas, šiuo metu 
negalėjo dienraščiui daug duoti, o be komunistų para
mos laikraštis negalėjo išsilaikyti.

“DAILY WORKERIS” buvo įkurtas prfeš 34 metus 
Chicagoje. Lietuviai darbininkai taipgi daug prisidėjo 
prie angliško darbininkų dienraščio suorganizavimo. Jei 
neklystame, pradžiai lietuviai buvo sudėję apie $8,000.

Paskui “Daily Workeris” buvo perkeltas į New Yor- 
ką, į didesnį centrą. Bet pasilaikyti iš prenumeratorių jis 
niekad negalėjo, visuomet reikėjo kreiptis į skaitytojus 
aukų. Aukų darbininkai davė ir laikraštis pasilaikė; vai
dino jis žymią rolę darbininkų judėjime.

Laikraštį, jo leidėjus ir redaktorius daug kartų puolė 
valdžia ir reakcininkai. Užgulus ant šalies makartizmo 
bangai, buvo pradėti pulti tie, kurie “Daily Workerį” 
skaito, ir dėl to nemažas skaičius bailesnių darbininkų 
atsisakė jį prenumeruoti, atsisakė skaityti. New Yorko 
mieste buvo puolami laikraščių pardavinėtojai — kioskų 
(news stands) savininką V kurie drįso pardavinėti šį 
dienraštį. Visa tai, aišku, kenkė laikraščio platinimuisi.

NELAIMĖ ATSITIKO ir kita: JAV Komunistų par
tijoje prasidėjo krizė, pasidalinimas, ypatingai vadovy
bėje. Atsirado revizionistų, stojančių už tai, kad partija 
būtų paleista, o jos vieton įkurta, kokia nors kita orga
nizacija.

Tiems, kurie stojo už revizavimą marksizmo-leni
nizmo, vadovavo “Daily Workerio” redaktorius John 
Gates. Į savo redaguojamą laikraštį pradėjo talpinti raš
tus, nukreiptus prieš partiją, prieš tuos (pav., Fosterį), 
kurie griežtai laikosi, kad partija būtų marksistinė-le- 
ninistinė, kad “Daily Workeris” pasisakytų prieš revizio- 
nizmą.

Partijos vadovybėje buvo reikalauta, kad John 
Gates pasitrauktų iš redaktoriaus vietos. Jis atsisakė 
trauktis; jis orientavosi link tų, kurie pritaria jo politi
kai.

Atsitiko net juokingų kurijozų. Iš “Daily Worke
rio” redakcijos ir iš Komunistų partijos, pavyzdžiui, an
dai pasitraukė vienas redaktorių (Joseph Clark). Nieko 
tokio, kad jis pasitraukė. Bet “Daily Workerio” redak
torius jam suruošė išleistuves, tarytum jį būtų išleidę 
kažkokiai svarbiai misijai atlikti!

Mes darėme dėl to pastabų, mes kritikavome, nes to
kie gestai, kokius “Daily Workerio” redakcija padarė 
su Clarku, laikraščiui negalėjo eiti naudon.
• *'•< ‘ •

UŽSIENIO žmonėms keistai skambės žinia, kad 
“turtingiausioje šalyje pasaulyje” negali išsilaikyti 
marksistinis dienraštis.

fTaip, atrodo keista. Bet tenka nepamiršti, kad mo
nopolistinio kapitalo šalyje tegali klestėti tik monopo
listiniai dieiiraščiai, monopolistinė spauda. Kapitalisti
niai dienraščiai pasilaiko dėl to, kad aplink juos su
kaupta milijonai dolerių; dėl to, kad juos remia milijoni
nės kompanijos, stambusis biznis. Komercinę spaudą lei
džia milijonieriai, palaiko milijonieriai dėl to, įcad ji 
tarnauja kapitalui. Tačiau yra nemaža net ir komer
cinių dienraščių, kurie užsidaro arba šliejasi prie kitų, 
tvirtesnių.

Tiesa, yra darbo unijos, kurios, rodosi, galėtų (ir 
turėtų!) paremti darbininkišką spaudą, padėti nors 
vieną dienraštį išlaikyti. Bet darbo unijų vadovybė 
(daugumoje) šiandien yra aršiau nusistačiusi prieš 
marksistinę spaudą, prieš marksistinį žodį, negu kai 
kurie kapitalistai. . *•

O visgi taip visuomet nebus. Žemė vietoje nestovi. 
Laikai keičiasi labai smarkiai. Ir jie keisis, neišvengi- 
mai keisis. Neišvengiamai anksčau ar vėliau ir Ameri
kos darbininkų klasė reikalaus marksistinio dienraš
čio. Ir jis bus įkurtas! ,

2pu«l. Laisvė (Liberty) šeštadien., sausio (Jan.) 11, 1958

Kodėl mes atsilikome?
Tarybų Sąjungos moksli

ninkams išleidus du savo 
sputnikus į erdves, mūsų 
militaristams, kiek atsipei
kėjus iš to pritrenkimo, 
pradėta statyti klausimas: 
Kodėl mes atsilikome nuo 
rusų? Tačiau, bent iki šiol, 
dar niekas nedavė teisingo 
atsakymo. Daugiausia re
miamasi “tik 
mu”.

'Štai “The

rusų pasiviji-

Philadelphia 
Inquirer Magazine” 1957 m. 
gruodžio 29 d. laidoje telpa 
karikatūra antro rusų sput- 
niko su šuniuku viduje ir 
parašu apačioje: Didžiau
sia žinia, tai Sovietų antras 
sputnikas su mažiuku šu
niuku Laika; paleistas į 
erdves. N;ekaš negali igno
ruoti to Rusijos triumfo. 
Bet USA satelitų industri
jos ratai įdėti į aukščiau
sius gyrus. (Thigh gear”), 
kad ir mūsų satelitai kuo 
greičiausia pasirodytų.

Sąžiningas pilietis nepri
valo tyčiotis iš savo tautos 

kokio pepasisekimo. 
mūsų didieji

bent
Bet kuomet 
vyrai, iš kalno taiu girda
miesi su savo satelito palei
dimu į erdves, o gavę tokias 
skaudžias pasekmes, išsi
statė save ant pajuokos, 
gavę tik kapūtniko vardą, 
tai ne visos tautos kaltė.

Ant klausimo, kodėl mes 
atsilikome nuo rusų, tenka 
pažvelgti į mūsų mokslei
viją, kokių tėvų sūneliai, 
vargais negalais prasikalę 
pro nuiversitetų lukštus, 
gauna mokslo vyrų diplo
mus? Kad ir bus gabiau
sias darbininko sūnus ar 
duktė bent kurioje mokslo 
šakoje, jis neturi pinigų į 
aukštesnius mokslus eiti,' 
priverstas mesti mokyklą 
ir eiti į fabrikus sau pra
gyvenimą užsidirbti. Per 
universitetus išeina tik pa
siturinčių biznierių, politi- ’ 
kierių tėvų sūneliai, ku
riems milijonierių kabine
tas Washingtone iš kalno 
garantuoja valdiškas, gerai 
apmokamas vietas. Tampa 
mokslo vyrais tik iš princi
po, kuomet ranka ranką 
mazgoja.

Viena priežasčių mūsų 
atsilikimo ta, kad tampa 
mokslo vyrais ne tie, ku
rie turi pašaukimą į moks
lą, ne tie, kurie nori moky
tis ir veržiasi į mokslą, 
bet tie, kurie varu perva
romi per mokyklų klases 
ir gauna bent kokios moks
lo šakos diplomus — moks
lo vyrų skiautures.

Antrą Priežastis
Kur jūs mate te, kad mū

sų laikraščiai bei televizi
jom bent del mandagumo 
taip kredituotų ir į padan
ges keltų kad ir geriausia 
atsižymėjusį mokslininką, 
kaip kredituojami yra bo- 
lių spardytojai, kumštinin
kai, o iš dalies ir krimiria- 
listai? Mūsų moksleiviai, 
prisižiūrėję per televizijas 
į kaubojų sunkių kumščių 
smūgius, į šaudymąsi, sau 
stiprybę iš praeities sem
damiesi, pasidaro ir išva
das: Velniams man tas 
mokslas ■ reikalingas,, jeigu 
aš, turėdamas .greitas ko
jas bei ( sunkias kumštis, 
tapsiu daug garsesnis ir la
biau gerbiamas, negu gar
siausias, mokslinčius.

O pati pragaištingiausioj! 
atsilikimo priežastis, tai 
makart:zmo siautėjimas. 
Argi daug trūko nuo Inkvi
zicijos pasikartojimo Jung
tinėse Amerikos Valstijose, 
kur tiek daug kraujo pra
lieta ir tiek galvų pagul
dyta kovoje už šios šalies 
laisvę ir nepriklausomybę 
nuo Anglijos imperijos 
jungo? Juk ir geresnės kny
gos buvo deginamos, mo
kytojai mėtomi iš mokyk
lų, mokslininkai iš pareigų. 
O kurie, remdamiesi USA 
Konstitucija, gynėsi ir sa
ve ir pačią Konstituciją nuo 
ragangaudžių, tapo sutup
dyti ant subversyvių laktų.

Sąžiningesni ir mokslui 
atsidavę mokslo vyrai, 
nors ir išguiti’ iš savo vie
tų, gynė USA Konstituciją 
nuo galutino sutrempimo, 
nepaisydami savo likimo. 
Bailiai sulindo po ragan
gaudžių šluotomis. Moky
tojai ir mokytojos tapo su- 
demoralizuoti ir moksleivių 
discipliną nustelbė — dievo 
valia.

i ■ * f

štai kur glūdi atsakymas, 
ne tik kodėl mes atsitiko
me nuo Tarybų Sąjungos 
su naujais išradimais — 
sputnikiais, bet ir kodėl mū
sų jaunimas vis giliau 
grimzta į piktadarystes, 
kodėl kriminalysčių vėžys 
ėda mūsų [jaunimą?

• Senas Vincas

Maskva. — Klausta ta
rybinių mokslininkų, ar tik
rai buvo raketoje žmogus 
į erdvę iššautas. Jie sako, 
kad tokio įvykio nežino. 
Bet jeigu 1 kam užsienyje 
patinka kalbėti apie tokią 
galimybę, tai jie supranta 
SSSR pasiekimus.

• Plačiai žinoma Panevėžyje ir už miesto ribų dar
bininko Petro Zikaro šeima. Visi šios šeimos nariai mu
zikantai. Vyriausias jų — šeimos galva P. Zikaras, o 
pats laimiausias šeimos seksteto narys '■ devyneriy metų 
duktė Galina, kuri skambina tėvo sukonstruotų muzi
kos instrumentu, panašiu i mažą pianiną. Likusieji šei
mos nariai —■ žmona Elena, dukterys Aleksandra, Va
lentina ir sūnūs Algirdas groja domromis ir balalaiko
mis, Šeimos kapela dažnai lankosi kolūkiuose, MTS, ta
rybiniuose ūkiuose, įmonėse ir įstaigose, kur ji išpildo 
savo programą. Petras Zikaras parašė eilę kūrinių: 
maršą “Gimtasis kraštas”, valsą “Pirmieji 
polką “Saviveiklinė” ir kitus. Už aktyvų 
meninėje saviveikloje muzikantų šeimą 
Garbės raštais ir prizais.

Nuotraukoje: muzikantų Zikarų šeima 
peticijos metu (iš kairės i dešinę) dukterų Valenti- 
na ir Aleksandra, tėvas, motina, sūnus Algirdas ir duk
tė Galina.

Susitiko jaunieji Dzūkijos literatai
Varėna. — Dzūkija nuo sek

lio garsi savo ežerais, pilia
kalniais, apie kuriuos tiek 
daug padavimų porina senieji 
ilgais rudens vakarais...

Dzūkijos liaudis išugdė lie
tuvių literatūros klasiką — 
Vincą Krėvę-Mickevičių, iš 
Čia yra kilęs pažangus lietu
vių rašytojas Rojus Mizara. 
Šį kraštą savo teptuku -išgarsi
no dailininkas Žmuidzinavi
čius, dailininkas - muz i k a s 
Čiurlionis. O kaip lyriškai ap
dainavo liaudies poetas Liu
das Gira smėlėtose Dzūkijos 
palaukėse svyruojančius ber
želius

Tur būt, jokioje kitoje Lie
tuvos vietoje nėra tiek daug 
jaunųjų literatų, kaip Daina
voje. Neatsitiktinai Varėnos 
rajone seniai yra puiki tradi
cija—kasmet ruošti rajono vi
durinių mokyklų jaunųjų lite 
ratų sąskrydžius.

Į 1957 m. sąskrydį, skirtą 
Didžiojo Spalio keturiasde
šimtmečiui, susirinko jaunieji 
poetai, prozininkai iš 8 vidu
rinių mokyklų.

Nelengvai Dzūkijoje buvo 
iškovota teisė laisvai gyven
ti, kurti. Daug karštai mylėju
sių Tėvynę jaunuolių ‘padėjo 
savo galvas, gindami didžiojo 
Spalio iškovojimus. Pager
biant rajono komjaunuolius ir 
jaunuolius, žuvusius kovoje 
už Tarybų valdžią, skelbiama 
tylos minutę.

Aidi pionieriškas • trimitas. 
Tai Viirėnos II vid. mokyklos 
M. Melųikaitės vardo pionie
rių draugovės delegacija at
vyko pasveikinti sąskrydžio 
dalyvių. Trys pionierės pade
klamuoja eiliuotą sveikinimą 
savo vyresniesiems draugams 
— mokiniams - literatams..

Savo kūrybą skaito rajono 
vidurinių mokyklų literatai.

jau nebe ta 
kurią Liudas

vienū kraštų

Antroji vieta — Varėnos II 
vid. mokyki. IX klasės moki
nei A. Grabauskaitei, III—A. 
čęsnulytei, P. KarionuL Devy
niems jauniesiems poetams 
paskubos paskatinamo s i o s 
premijos.

J. Česnulevičius

Daugų, Merkinės, Druskinin
kų, Slučajaus, Varėnos ir 
Nedzingės mokyklų/ mokiniai 
savo eilėse nuoširdžiai apdai
nuoja naują, tarybinį gyveni
mą, laimę gyventi ir Kurti.

Taip! Dabar 
Dzūkija, apie 
Gira rašė:

Oi, žinou aš
Mūs šalalėn Lietuvon.
Dzidzį vargu, sunku naštų 
Tysia jis dziena dzienon...
Kitokia Dzūkija dabar, ki

tokios ir jos dainos — links
mos, drąsios, energingos

Be abejo, silpni dar moki
nių eilėraščiai, priekabus kri
tikas rasti) juose aibę netiks
lumų, nusižengimų ir rimui, ir 
ritmui, bet visuose juose 
skamba meilė, pasididžiavi
mas savo tarybine Tėvyne.

Visi etas žinoma, kad dzū
kai myli savo gimtinę. Jie ne
pamiršta savo nederlingų 
smėlėtų laukų, varganų pir
kių, kuriose prabėgo jų jau
nystė. I sąskrydį atvyko daug 
šių mokyklų auklėtinių, buvu
sių. literatų būrelių* narių. Tai 
Vįlniąup aukštųjų mokyklų 
studentai Sadauskas, Jazuke- 
yičiūtė, Kochanskas' ir kiti. 
Jie linkėjo jauniesiems drau
gams sėkmės kūrybiniame 
darbe ir moksle, skaitė savo 
kūrybą!.

...Kaimo kapela užgrojo 
polkutę. Prasidėjo mokinių 
pasilinksminimas. Tuo tarpu 
žiuri komisija sprendė/ kas 
laimėjo • pirmąsias premijas 
rajono komjaunimo komiteto 
Spalio keturiasdešimtmečio 
garbei organizuotame moki
nių literatūriniame konkurse. 
Iš konkursui pristatyto 61 ei
lėraščio geriausiais buvo pri
pažinti Slučajaus vidurinės 
mokyklos XI klasės mokinio 
Stp. Kazakausko eilėraščiai. 

--------------------------------------;----------------------------- ----------------

Hudson, Mass.
*

Pas mus dabartiniu laiko
tarpiu suslekavo fabrikai. 
1957 m. pabaigoje vien tik 
mašinšapė (Ueppn Co.) pa
leido iš darbo 600 darbinin
kų,. O vilnų išdirbystės Co. 
uždarė visai 3 dirbtuves, kur 
dirbo 400 darbininkų. Taipgi 
ir kitose šapose pasireiškia 
silpnumai.

Mūsų miestukas turi 8,000 
gyventoji), o viso paleista iš 
darbo ywi-1,41)0.,'Tiems buvo . 
liūdnos Kalėdos .ir Nauji me
tai. Tai baisi tragedija darbi
ninkams! >

Pas. mus praeitais metais 
tapo likviduota Lietuvių Lais
vės paša! pine draugija. Mat, 
seni. dariai miršta, a jaunieji’ 
nukrato rankas nuo prigulėji
mo.

1957 metais mirė du iietu-
S. Jankauskas ir A.

senesnio 
jie. ilsisi (

viai
Saulinskaą, Jie buvo 
amžiaus Vyrai. Lai 
įamiair - >

i^aisvės. Ch. K. Ulbonas, 
v aj minkąs, vienas darbavosi 
vajuje, niekas jam nepadėjo. 
Jis pajėgė ne tik iškolcktiiot! 
už prenumeratas, bet kalbino 
ir bandė surasti naujų skaity
toj ųf Už tai priklauso jam 
garbė!

P. Vaitekūnas

Jonas Kaškaitis ’ ,

MEMUARŲ SERIJA
Mokslo, darbo, kovingi keliai

ROBERTAS BARANIKAS
Mūs’ Baranikas Robertas — vyras—

Tai gausi Anykščių dovana!
Meno talentas aukštas ir tyras,—

Jo širdis vaizdinių kupina!
Daugiaspalvis, buklus menininkas,—

Gabi plunksna tiksli ir taikli:
Jis — savitas drąsus dalininkas, —

Jo poetiška siela veikli.
Horizontai kūrybos jam platūs:

Jautriai sielai visad paklusnus, 
Savo pievoj jis gaires nustato —

Nuoseklus, kūrybingai, reijdus!
Kaipo tikro progreso pirmūn’as,

Jis gyvenimo seka kryptis:
Jis — akylas, klausylas kovūnas,—

Trūkumus tuoj pajus, pamatys.

Po kolon’ j as kartu važinėj i—
Su grupe ar su Aido choru — 

Su šaunia mūsų meno veikėja
Mildute sugabdmų gerų!

Į tikrovę budriai reaguoja —
Visad ištikimas, patvarus, —

Jis keliu vis nutaiko tikruoju — 
Uoliai varo kūrybos barus.

Realistas—poetas jis sieloj,—
Plunksna braižo spalvotus vaizdus,—

O skaityt juos taip šilta, taip miela: 
Toks jų stilius judrus ir sklandus!

Gilią pagarbą, drauge, tau reiškiu: 
Tu—piliorius progreso stiprus, —

Ir ugdau aš širdy viltį aiškią, 
Kad šis marmuro šulas negrius!

Aš tau dešine spaudžiu širdingai!
Tau bendra padėka nuo draugų!

Kaliope dainuot tau netingi, — 
Miela mūza klausvti smagu...
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Kaip gražu, kad, Taduk, nesustingai
Vegetuot savanaudžio lukšte:

Gabumus savo leidi vertingai,
Savo sielą atskleidi‘'aikšten.

Ir žinau — tau jaunatvę,palaiko
Ta vidinė artisto stygą:

Ji neduoda sudriį# pirmą laiko,— 
Tave šildo pamėgta vaga.

Ir žinai—mūs* draugai/tau; dėkingi— 
Taipgi grupei: tnegejij,dainos,

Kad su jais pasįsmagint netingi 
Lyg saulėkaitoj dvasios jaunos!

•, ’ ’*•’**- * f

Feliksui Milvydui
Drauge Feliksai Milvydai mielas, 

Tau širdinga vieša pagarba!
Šiluma tavo broliškos sielos

Man gaivi, kaip ir tavo, ranka!
1 ' • » * !

Tavo gerą humanišką širdį
Junta žino plati bendrija,—

Žodį paprastą, nuoširdų girdi,—-
Taip ir švyti raudona gija. , „

Spaudžiu purtau tad brolišką ranką!
Ilgų metų t sveikatos; jėgų! • i 

Tai palaima turėt draugą brangų,—
Tartum pievoj saulėtoj smagu į

Paminėt geru žodžiu pritinka , 
Dar draugų iš . progreso eilių:

Draugą Praną, Eeliciją Šimkų — 
Ir dar ką sugraibyti galiu...

Draugą Vladą/Tyliūną nebylų,
Palųbjnską, Anuškius bent du, 

Taipgi Petrą Ramošką, Danylą;— 
. Vladą Žuką praleist būt skaudu.

Vladas Žukas grąžiąi muzikingai—
' Mokė, chorą ąnUaį: .
Ir skaniojo akordai giiiugi — 

lir skambėjo clibHstų aiddt
Draugas Burke—Burkauskąs kadaise 
'; Buvo įtih veiklus, pažangus, 
Bet >■ paskiau ;atbuląi nusitaisė, 

Kai pateko į sklokos nagus . r

U

žingsniai”, 
dalyvavimą 
apdovanota

namie re- •

TADAS KAŠKIAUČIŲS 
Tadaušiuk Kaškiaučiuk, broli mielas,

Ir be sakymo pats tu žinai: į 
Mūsų buvo vis artimos sielos, 

O arčiausiai mes esam nūnai!
Nūn viešai tau tariu gerą žodį:

Taip man dideliai buvo siūągu,. 
Kad tu dainišką sielą parodei,— 

• Kad turi tiek jaunatvės jėgų!
•* • ” •/ t

Kad bet kad tu jau parengtas stovi
Su vaidyba pribūt, su daina— < 

Mūs’ kultūrai, mūs brolių gerovei —
Su aistra kunkulingai jauna.! .



I LD Centro
Visų pirma nuoširdžiai dė

kojame jums, mieli draugai, 
kurie sveikinot su žieminėmis 
šventėmis ir linkėjote centrui 
geros sveikatos ir sėkmingai 
.darbuotis apšvietos ir draugi
jos labui.

L.L.D. 45 kp., St. Peters
burg, Fla., štai kaip perstatų 
komiteto darbuotę:

Sveikiname Centro komite
tą, kuris nepabūgo dėlei ap
šaukimo mūsų apšvietos orga
nizacijos subversyve, bet su
gebančiai vedė kovą iki lai
mėjimo prieš pasikėsintojus. 
Centro komitetas tuomi lai
mėjimu nuėmė juodą dėmę 
nuo L.L.D. ir dar plačiau ati
darė galimybes plėsti' ir au
ginti šią vienintelę knygų lei
dimo, kultūros ir apšvietos or
ganizaciją tarpe Amerikos 
lietuvių.

Tai matote, a kaip St. pe- 
tersburgiečių 45 kuopa žiūri 
į Centro komiteto darbuotę. 
Didi garbė jums, draugai ir 
draugės, už jūsų permatymą 
ir įvertinimą centro pastan
gų!

145 kp. fin. sekr. C. Mar
cinkus prisiuntė duoklių dar 

JUOZAS BALTUŠIS

pranešimas
gruodžio 8* d. už 21 narį, ir 
tas skaitoma už 1958 m.. 
Taipgi drg. K. Pečiulis auko
jo $5 Į knygų; leidimo fondą. 
Didelis dėkui tau, drg. Pečiu
lį. Aukos labai sutvirtina 
knygų fondą. Laiške taipgi 
pažymi, kad nariai visi svei
ki ir turėjo gražų ūpą. Sma
gu girdėti, kad kalifornie- 
čiai taip sėkmingai darbuoja
si.

52 kp. iždininkas Limins- 
l:as gruodžio mėn.prisiuntė 
už 14 narių. Jis rašo, kad kp 
turėjo susirinkimą ir kp ko
mitetas patvirtintas. Girdi, 
dabar, su drg. S. Rusaičių, 
fin. sekr., stosime į darbą ir 
dirbsime kiek mūsų 'pajėgos 
leis. Bravo! Draugų prižadas 
yia pagirtinas. Lauksime ge-. 
rų pasekmių.

Negalimą praleisti nepami
nėjus tų draugų, kurie ^pasku
tinėmis valandomis savo gy-1 
venimo nepamiršta draugijos 
ir j apšvietos svarbumo. Jie 
mums, gyviems, pavyzdys. 
Šiai drg. G. Ulinskas, iš Det
roit, Mich., prisiuntė į Centrą 
įlenkiąs dešimtis dolerių, ką 
velionis Mykolas Bersenas gy-

vas būdamas, paskyrė L.L.D.
Pranešu, kad knygų ekspe

dicija jau baigta, knygos pa
siųsta visoms kuopoms, kuries 
yra pasimokėję. Taipgi ra
ginu visus, kurie norėtų gau
ti 1957 metų knygą, pasinio-- 
Rėkite duokles. Knyga tuojau 
bus pristatyta be jokio atidė
liojimo.

Nepamirškite, adresuokite: 
K. B. Depsas, 110-12 Atlantic 
Ave., Richmond Hill 19, N.I.

L.L.D. Centro sekretorius
|K. B. Depsas

Philadelphia, Pa.
Randasi ligoninėje, serga:
A. Ryba guli St. Agnes 

Hospitalyje, kambarys 4, 
Broad ir Miffin St., Philadel
phia, Pa.

C. Till o yra Hahneman 
Hospitalyje, Philądelphijoje.

Linkiu jiem greito pasvei
kimo !

A. A. L.

Detroitas. — Pereitą sa
vaitę pagaminta 78,377 au- 
tomoblių. Pereitais metais 
tą pat savaitę buvo paga
minta 91,098.

PARDUOTOS VASAROS
I

(Tąsa)
—‘ Acha-a-a! — atskrido iš laukų 

Proškaus riksmas, pilnas pikto džiaugs
mo. — Tau pabėgti? Nuo manęs pabėgti, 
ha!

Neužilgo iš tamsos išniro ir jis pats. 
Sėdėjo raitas ir vijo arklį, o paskui jo 
arklį, pavadžiu surištomis rankomis, ris
čiomis sekė pėsčias Alyzas: uždusęs, iš
ilgai perdrėkstu veidu, piktai žiburiuo- 
jančiom akim. Ir nesi tampė jis ant pa
vadžio, tik žiūrėjo į .subėgančius žmo
nes iš padilbų, lyg įkliuvęs į slastus šeš
kas, pasiruošęs kirsti dantimis kiekvie
ną.

O žmonių subėgo daug. Riksmai pasi
pylė aplinkui dyg jomarke, kakvyrai bai
gia gerti magaryčias ir išvirsta rinkon 
iš traktierių. Riksmai pikti ir nepikti. 

. Daugelis buvo net patenkinti ir smagūs, 
iš anksto mėgaudamiesi pramoga, kuri 
žar bus.

— Duokit jam duokit jam! — šūkčio
jo Alešiūniokas, šokinėdamas nuo vieno 
žmogaus prie kito. — Tegu pažįsta, mer- 
gavaikis šitas!

kui piktas Akvilios balsas:
— Nemuškit Alyzo! Bus blogai, ne

muškit!
Bet ir ją sugriebė, nustūmė šalin. 

Kaikdamasis ir pakratydamas ore įkąs
tą ranką, Proškus nusijuosė diržą, apsi
vyniojo jo galą aplink riešą, šmaukščiai 
užsimojo .sagtimi ir kirto iš peties Aly- 
zui.

— Nemuškit! —rėkė Akvilia. — Ne
galima Ayzo mušt!

— Cho!
— Che, che!
— Cho, cho, cho! — kvatojo laidotu

vininkai, ratu apstoję m; šamą Alyzą, 
> didžiu džiaugsmu palydėdami kiekvieną 

naują Proškaus kirtį. s
Alyzas gulėjo įkniaubęs veidą į žemę. 

Tylėjo. Ir net nekrupčiojo nuo smūgių.
O Povilioko nebuvo. Ir Uršulės nebu

vo niekur. Ir, vadinasi, nebuvo, kas pa
deda Alyzui. Aš ieškojau jų visur, api
bėgdamas ne vieną ir ne du ūlyčios 
kiemus, pakluones ir padaržes. Ne, jų 
nebuvo. Ir kai sugrįžau atgal į laidotu
vininkų linksmybės vietą, tai Alešiūnio-

Ką matėme ir girdėjome 
Tarybų Lietuvoje

Rašo Juozas Lesevičius

Proškus nušoko nuo arklio, trūktelėjo 
Alyzą žemėn. Šis pasimuistė, įsispyrė, 
plačiai išžergęs kojas. Tyliai prakošė pro 
dantis:

J — Tik paliesk!
Ir taip pažvelgė į Proškų, kad šis nu

stėro ir ėmė dairytis į šalis, tarytum 
šaukdamasis pagalbos iš kitų.

— No, no, tu nelapauk! — suriko ant 
Alyzo, nors tas nieko jam nedarė, o tik 
stovėjo ir žiūrėjo nenuleisdamas akių.

— O gal nekaltas vaikas, — suabejojo 
kažkas žmonių būry. — Paleisk tu jį, 
Proškau. Einam geriau alaus gerti.

— Kaip nekaltas ? — šokosi Proškus. 
—Visą dieną dūmė papirosus visais pa
kraščiais, ar jo metuos dumt? Nekal
tas? ! Tai gal aš padegiau? Arba gal tu?

ko čia daug žiūrėt, įkrėst, kad žinotų, 
ir-viskas!

Užsimojo Alyzui. Bet jį pralenkė Ale- 
šiūnas. Išsilaužė jis iš būrio su savo 
trumpaauliais čebatais, priėjo, trenkė 
Alyzui į sprandą, paversdamas jį žemėn, 
Sėdo raitas ant“ parmuštojo kojų.

— Trauk kelnes, pilk! — pasakė ra
iniai, pats atsegdamas Alyzo kelnių juos
menį. — Tu, Proškau, žerkis ant galvos, 
pamokysim ir paleisim, tegu eina sau į 
sveikatą!

— Duokit jam, duokti jam! — vis link
smiau šūkčiojo Alešiūniokas.

O užguitas Alyzas tylėjo. Tik jo vei
das lyg patamsėjo, kažkoks nepažįsta-' 
mas pasidarė. Proškus brūkštelėjo jo 
kelnes žemyn, negražiai išnuogindamas 
Alyzą. Žmonės girtai suūžė nuo šito re
ginio, pasigirdo juokas. Alešiūnas per
vertė Alyzą kniūpsčiom:

— Kirsk po velnių!
Čia jau aš nebeišlaikiau, pats nepasi- 

jutau, kaip prišokau prie Proškaus ir 
sugriebiau dantimis jo ranką. Proškus 
sustaugė, iš viso peties bloškė mane ša- 

MKA. Vėl pasigirdo juokas aplinkui, o pas-

3 pipl. Laūvč (Liberty) Scstadien., sausio (Jau.)

kas vis dar laikė apžergęs Alyzo kojas, 
o Proškus dar šmaukščiau kėlė diržo 
sąktį ir, leisdamas ją žemyn, pritarinėjo:

— Čia tau už Galvydžio kumelę! Už 
posūnį! Už pardadūšį!

Ir kirto, kirto, kirto. . .

Rytą aplankiau Alyzą. Gulėjo jis pe
ludėj, kur mes nutempėm jį su Akvilia, 
kai priilso Proškaus ranka su diržu. 
Tai buvo ta pati peludė, kurioje pirmą 
mano atvažiavimo dieną ieškojo Alyzas 
aukso, o aš netikėjau jam. Dabar aš ži
nojau, kad auksas tikrai yra. Bet Aly
zas dabar buvo jau toks, kad sakyk jam 
ar nesakyk apie senojo Ūirdos auksinius 
ragožėje, apie Saliamutės atkeikimus, 
apie tai, kad reikia surasti ir. pasidalin
ti šitą lobį pusiau — nieko jis nebeima 
galvon. 1 ■

— Kliedėjo visą naktį, — pasakė Ak
vilia.

Ji gudėjo greta jo ir šlapiu drobinėliu 
vilgė Alyzo lūpas. .Lupos buvo nukram
tytos iki kraujų, suskirdusios, pajuodę. 
0 ir visas Alyzo veidas kaip sutino nuo 
smūgių ir pykčio ašarų, taip ir neatsi
leido iki šiol, pūtėjo lyg daužytas obuo
lys —. įbrinkęs, įjuodęs, vietomis įmėlęs. 
Akys,‘remtos į viršų, kažkur pašelme
nių, kur švysčioja kregždes ir čirškau
ja žvirbliai: žiūri, nemirkčioja.

O saulė jau patekėjo. Įstrižai' kirpo 
plyšius' klojimo sienoje, šovė į peludės 
vidų, o kur prasišovė —'ten mirguliavo 
auksiniai dulkių debesėliai, sidabru lie
josi sveikatingi voratinkliai kertėse, tirs- 
čiojo iš sienos atgijusi — gal pernykštė, 
o gal ir užpernykštė — rugio varpa, jau 
atidavusi brandų grūdą ir pasaususi, 
kaip pasausta žmonės į senatvę. O ana
pus peludės sienų glaustėsi prie pašalio 
kremzlėtas kmynas, visas nušviestas 
saulės, ir šita jo žaluma atsišvystėjo net 
peludėje. Aitriai kvepėjo rasota žolė, dil
gynai, avietynai (

(Bus daugiau) 
lt 1958 ’ <

ŽODIS DĖL PENSIJŲ
Yra žmonių, kurie teirąū- 

jasi, kaip su pensijomis, ar 
visi Lietuvoje gauna senat
vės pensijas? Negalima pa
sakyti, kad visi gauna vals
tybines pensijas. Bet tiesio
giai ar netiesiogiai senatvė
je aprūpinti visi.

Pirmiausia, gauna pensi
jas visi karo veteranai, nu
stoję sveikatos, invalidai, 
visuomeniniai nusi pelnę 
darbuotojai, arba karo bei 
fašistinio teroro karo išda
voje nustojusios' duonpelnio 
šeimos.

Visi įmonių darbininkai, 
vyrai sulaukę 60 metų am
žiaus, o moterys — 55 me
tų. Bet jie turi būti išdirbę 
įmonėje ne mažiau 20 metų. 
Tačiau tai nereiškia, kad 
tik dabar po karo. Jam ar 
jai priskaitomas išdirbtas 
laikotarpis ir prieškarinis, 
buržuazinės Lietuvos me
tais, nežiūrint kokiu laiku 
dirbo, po 20-ties metų, jei 
sukako senatvės amžius, ir 
jei to nori, gali pasiliuosuotr 
iš darbo ir gauti jam ar jai 
priklausomą pensiją.

Tačiau žemės ūkio darbi
ninkai tokios pensijos iš 
valstybės negauna. Jais tu
ri rūpintis ir rūpinasi kol
ūkiai. Kurie stiprūs kolū
kiai, jie turi tam tikslui 
įsisteigę specialų fondą ir iš 
jo moka savo kolūkiečiams 
senatvės pensijas. Bet silp
nesni kolūkiai, kurie dar ne
pajėgia tokio fondo turėti,: 
turi surasti ir suranda ki
tus kelius padėti savo kolū
kio seneliams, ar sv-eikatos 
netekusiems kolūkiečiams, 
kuriems pagalba reikalinga.

Kaip jie tą atlieka? Pir
miausia, kaip pamatysime 
vėliau, kiekviena kolūkio 
šeima turi savob‘reikalams 
sklypą žemės. Senatvėje, ar 
netekęs sveikatos kolūkietis 
ar kolūkietė gauna ekstra 
sklypą žemės, 10-15-20 arų, 
arba visą sklypo normą, su- 
lyg reikalu. Čia jis ar kas 
jį ar ją užlaiko, gali pasiso
dinti bulvių, daržovių, už
laikyti karvę, kitokių gyvu
lių ir tam panašiai. Taipgi 
gauna iš kolūkio grūdų ar 
kitokių produktų, kas reika
linga pragyvenimui.

Nepaliekami, žinoma, ir 
vaikai visiškai lįuosi nuo tė
vų užlaikymo. Valstybė jau
nimą auklėja, moko, todėl 
pradėję dirbti, visai natūra
lu, turi savo dalį pridėti ir; 
prie tėvų užlaikymo.

Bendrai, Tarybų Lietuvo
je nepalieka nė vienas, jau-; 
nas ar senas, be jokios prie
žiūros.

KOLEKTYVINĖ ;
ŪKIO SISTEMA

Kaip jau visiems žinoma, 
Tarybų Lietuvoje pereitą 
nuo individualaus, privatise 
ko žemės ūkio pfie kolekty
vinės ūkio (nuo ko ir gauna
mi žodis—kolūkis) sistemos. 
Ši sistema daugelyj mūs už- 
sienyj gyvenančių labai ma
žai pažįstama ir todėl toks 
Lietuvos žemės ūkyj pasi
keitimas iššaukia' gal dau
giau diskusijų, negu visi ki
ti pasikeitimai suėmus į 
krūvą. Tuo labiau, kad Lie

labiaūsiai ir domina, ką at
nešė naujas, socialistinis gy- 
venimas Lietuvos kaimo 
ž e m d i r b iams — valstie
čiams.

Mano supratimu, kolekty
vine žemes ūkio sistema 
daug gero' atnešė Lietuvos 
žmonėms ir dar daugiau ža
da ateičiai.

Bet pirmiau, negu nagri
nėti šį klausimą, manau, 
bus pravartu peržvelgti 
bent trumpais bruožais se
nąją, buržuazinės Lietuvos 
privatišką žemės ūkio siste
mą, ką ji davė valstiečiams 
ir bendrai žemės ūkio darbi
ninkams. Gyvenome Lietu
voje patys, taipgi išvažiavę 
užsienyj nenutraukėme ry
šių su savaisiais, todėl pa
žinojome gerai tų laikų Lie
tuvos žmonių gyvenimą. 
Todėl pirmiausia paklauski
me patys save, nekalbant 
jau apie smulkiuosius vals
tiečių ūkius, kurių Lietuvoj 
buvo daugiausia, bet kal
bant net ir apie vidutiniš
kuosius ūkininkus, ką gi jie 
užgyveno? Ką pasiekė? Ko
kį progresą savo gyvenime 
padarė ar galėjo padaryti? 
Manau, visi sutiksime, kad 
nieko neužgyveno, nepasiekė 
ir jokio didesnio progreso 
nepadarė ir negalėjo pada
ryti. Kaip protėvių protė
viai skurdo, taip tas skur
das iš kartos į kartą persi
davė, iki mes pagaliau, tą 
skurdą pasidalinę (kitaip 
ir negalima pavadinti), vie
ni išvažiavome i užsieni lai-

I ,w t"

mės ieškoti, o kiti pasiliko 
ir toliau skursti Lietuvoje.

O kad taip buvo, manau, 
nieks negalės užginčyti. 
Priešingai, ko gi mes išva
žiavome iš Lietuvos? Ar dėl 
to, kad mes jos nemylėjo
me? išvažiavome todėl, kad 
buvome priversti važiuoti į 
užsienį kąsnio duonos ieško
ti. Ir tik dėl to, o ne dėl ko 
kito. To mes negalime nu
slėpti (nors ir yra žmonių, 
kurie gal norėtų nuslėpti) 
ir nenuslėpsime!

O kaip su tais, kurie pa
siliko ir gyveno Lietuvoje,! 
ypatingai su tais, kurie tu-, 
rėjo daug brolių ir seserų? 
Vienas nuo visų kitų turėjo' 
dalis atpirkti. Vienintelis; 
kelias buvo, tai vesti mer-; 
giną su dideliu “pasogu,”; 
geru kraičiu. Todėl dąuge-; 
liu atsitikimų vaikinas, nu-' 
važiavęs pas merginą, nors 
vedybų tikslu, pirmiausia 
žiūrėjo ne į merginą, o į jos 
tėvo kišenę arjba į tvartą, 
kaip atrodo arklys ar karvė,

kuriuos tikisi gauti paso- 
gon.. Ne visiems toks “lai
mikis” pasitaikydavo. Tada 
prisiėjo lįsti į skolą, kad iš
mokėti broliams ir seserims 
dali. O iki atmokėdavo sko
lą, jei ir neišvarydavo ant 
varžytinių, tai ir pasendavo 
ir netekdavo pradėti žmo
niškiau gyventi. Ir šitaip 
buvo karta iš kartos.

Ant galo, per paskutiniuo
sius 10 metų (1930-40 m.), 
ypač depresijps dėlei emi
gracijos durims užsidarius į 
kitas šalis, ir neturint pini
gų vieniems nuo kitų dalis 
atpirkti—išmokėti pasogus, 
broliai ir seserys pradėjo 
dalytis tarp savęs tuos ir 
taip mažus žemės sklypelius 
į dar mažesnius. Tada, koks 
buvo jų gyvenimas? Dar 
labiau — kokia jų ateitis? 
Norime ar nenorime, turi
me ' prįpažinti, kad toks 
Lietuvos žmonių gyvenimas 
ėjo ne- pirmyn, o atgal. Tą 
visi žinome.’ Broliai ir se
serys dalinosi žemę, arba 
palikę “vienuoliais” visi sy
kiu gyveno ir laukė beviltės 
senatvės.

Tokioje padėtyje gyvenda
mi, išskiriant dvarininkus 
ir mažą dalį stambesnių 
ūkininku, Lietuvos žmonės 
tik skurdui į akis turėjo žiū- 
rėti ir daugiau nieko. Nega
lėjo žmoniškesnio gyvena
mo namo pasistatyti, arba 
tinkamesnio gyvulio užlai
kyti, kad duotų geresnę 
naudą—produkciją. Ne vel
tui sakydavo, kada karvė 
negalėdavo atsistoti 'ant ko
jų, kad.“kirmėlė jai uodegą; 
nuedė.” Ir kaipgi ji atsi
stos, jei per žiemą šerdavo 
veik tik šiaudais, ir tų dar 
pilnai nebūdavo? O vasarą, 
iki atganydavo, tai taip ir 
nelikdavo kada iš karvės

mu, aš daugiau negu kada* , 
nors pirmiau įsitikinau, kad 
Lietuvos valstiečiams vie
nintele buvo išeitis, tai pri- 
imti kolektyvinę ūkio siste
mą, kurioje jie galėtą iš
vysti šviesą, sukurti sau . 
gražesnį, laimingesnį gyve-- 
mmą ir žengti pirmyn.

Kai kas sako, “jūs nuva
žiavę į Lietuvą lankėtės tik \ 
geruose kolūkiuose, už tai 
juos giriate. Bet,” sako, “ar 
visi kolūkiai taip gyvena?” 
Ne, ne visi. O kad mes lan
kėmės geruose, pavyzdin
guose kolūkiuose, tai visai 
natūralu. Jei tavo du kai
mynai statysis po namą — 
vienas geriau, kitas pras
čiau, o tu panorėsi sau pa
sistatyti namą, pas kurį gi 
eisi paimti pavyzdį? Aišku, 
eisi pažiūrėti to, kuris ge- - 
riau stato namą. Todėl ir 
mes ėjome pažiūrėti, kad 
patirti, geriau suprasti, ži
noma, gerų, pavyzdingų kol
ūkių. Bet mes matėme ir 
blogesnių, atsilikusių kolū
kių. Tik iš to ir galėjome 
susidaryti išvadą, kokias 
perspektyvas * turi priimta 
kolektyvinė ūkio sistema.

Juk pirmieji, geri, pavyz
dingi kolūkiai, reikia žino
ti, sukūrė savo kolūkius, pa
statė juos ant tvirtą koją, 
tik savo sumanumu, gerai 
organizuotu ir įtemptu dar
bu. Netiesa, kaip tūli žmo
nės tvirtina, kad juos val
džia remia ir palaiko. Iš 
kur gi valdžia paims, jei ne
bus kolūkių, kurie ją pa
remtų? Jei jau imti ta pras
me pasakymą, tai ne valdžia 
palaiko juos, bet geri, pa
vyzdingi, pirmūnai kolūkiai 
palaiko valdžią. Šie kolūkiai 
— ir jų dabar yra gana 
daug — perorganizuojant

pieno gauti. O ką jau kalbė- Lietuvos žemės ūkį į kolek-
ti apie žemės ūkio moderni
zavimą, apie užk i n k: y m ą 
traktoriaus darbui ir kito
kios technikos panaudoji
mą. Vargiai kuris iš jų ka-; 
da ir pagalvojo apie tai. Ne
galvojo ir veikiausiai niekad 
nesitikėjo ir elektros susi
laukti savo namuose.

Šitaip gyveno milžiniška 
dauguma, taip vadinamuose; 
privatiškuose ūkiuose Lietu-, 
vos valstiečiai. Tą, kaip 
Lietuvos žmonės, taip ir 
Ries išeivijoje lietuviai ge
rai žinome. Tačiau kai ku
rie iš mūsų bando visa tai 
užmiršti ir net mokyti, kaip 
pasilikusieji gimtoje tėvynė
je mūsų tautiečiai turėtų 
gyventi, žinoma, prisilaiky
dami to, nuo ko mes patys 
seni'ai pabėgome.

O KAIP DABAR? t '
Po apsilankymo Lietuvoje 

ar arčiau susipažinus su jos 
nauju, socialistiniu gyveni-

tyvinę sistemą, kaip tik ir 
sūdafė maisto pramonėje 
Tarybų Lietuvos gyvenimo 
nugarkaulį. Ant jų pasilai
ko ir žengTą^pirmyn visas 
Tarybų Lietuvos gyveni- • 
mas.

Tarybinė Lietuvos vyriau
sybė, tiesa, padeda, remią4r 
teikia visokią pagalbą kol
ūkiams. Bet ji gali tą pa
daryti tik su pirmūnų kolū
kių parama. Teikia pagalbą 
tiems, kuriems labiausiai 
jos reikia — atsilikusioms 
kolūkiams.

Reikia taipgi pasakyti, 
kad kitos Tarybų Sąjungos 
socialistinės resp u b 1 i k o s 
taip pat yra daug parimu
sios, ypatingai persiorgani
zavimo į kolūkinę sistemą 
stadijoje. Jos dar ir dabar 
daug gelbsti, padeda, bet tai 
mašinų, traktorių ir kito
kios žemės ūkio technikos 
formoje.

(Bus daugiau)

DĖMESIO! DĖMESIO!

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., Ine.
• ’ ; “ (Laisniuota per U.S.S.R.) x '

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

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

Priima (siuntinius į USSR, Lietuvą, Estiją, Latviją, Baltgūdiją, 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 kostufnėriai gali būti užtikrinti greitu atidumu ir 
tuojautiniu atlikimu persiuntimo. Tik už keleto dienų siuntėjas gauna oficialią kvitą iš 

pašto. Aplaikę jūsų paką mes tuojau pasiun&ame jums smulkmenišką kaštą sąskaitą.
SVARBU! Vien tiktai naujus dalykus galima siųsti. Visi persiuntimo kaš-

tuva buržuaziniais metais 
veik išimtinai buvo žemės 
ūkio šalis, ir mes, išeiviai, 
didelėje daugumoje esame 
kilę iš valstiečių šeimų. Gi
mę, užaugę, gyvenę ir dirbę 
ūkyje, o išvažiuodami iš sa
vo gimtinio krašto palikome 
tėvus, brolius, seseris ąr ki
tus artimuosius krapštyti 
žępaelę, todėl mus šiandien

tai, įsikaitant muitą, apmokami* čia. Jūsų giminės ir draugai aplaikys pakirtus 
veltui.

. PATOGUMUI MŪSŲ KLIENTU, MES TURIME NERIBOTĄ KIEKĮ JVAIRIU PREKIŲ 
Valgomų produktų negalima siųsti tame pačiame pakete su kitais dalykais.

Dėl patogumo mūsų klientams mes atidarėme skyrius Clevelande, Detroite ir Philadelphijoj
900 Literary Rd., Cleveland 13, Ohio. Telefonas TOwer 1«1461 
11339 Jos Campau, Detroit 12, Michigan. Tel. TOwnsend 9-3980 
6321 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.

‘ .. ..... ......... ------------ t „I.II.I



Pittsburgh© Žinios
.Pittsburgh iečiai giliai at

jaučia Leono. Prūseikos sun
kios ligos padėtį: LDS 8-tos 
apskrities komitetas ir komi
sija, susirinkime, nutarė iš iž
do paaukoti 25 dol. padengi
mui drg. Prūseikos gydymo 
iškaščių; ant vietos dar susi
rinkusių buvo sudėta virš ^20 
dol.

LDS 
rinkime 
dol. Hr 
virš 20 
pasiųsti

160 k p. savo susi- 
paaukojo iš {iždo 10 
susirinkusieji sudėjo 
dol. Visi pinigai bus 
per LDS 8-tą apskr. 

linki drg.
kuo' greičiausiai

Pittsburgh iečiai
L.' Prūseikai 
pasveikti, kad su 1958 metais 
būtų geriausia jo sveikata ir
laimė.’

•

.LDS 8-tos apskr. Komite-
tas li komisija laiko susirin
kimus kąs mėnesio paskutinį
nedėldienį 3 vai. po pietų. 
Susirinkimų tikslas: kuo ge
riausiai išdirbti planus, tinka
mai prisirengti prie LDS sei
mo, kuris turės įvykti liepos 
mėnesi, š. m. Iš visko atrodo, 
kad Pittsburgh o LDS kuopos 
yra prisirengusios sutikti sve
čius delegatus, atvykusius į 
LDS šeimą, su nuoširdžiu pri
ėmimu. Reikia tikėtis, kad 
šiame seime galėsime daug 
ką naudingo įvykdyti LDS ge
rovei ir sykiu maloniai vienas 
su kitu susitiksime.

susirinki- 
po 

Mokslo dr-jos 
po susirinkimo

turėtų daly-

Lietuvių Tautiškų Kapinių 
bendrovės metinis 
įvyks sausio 26 d., 2 vai. 
pietų, Lietuvių 
name. Tuojau 
bus vakarienė.

Susirinkime
Vauti kiekvienas šėrininkas tr 
lotų savininkas, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarimui. į 
vakarienę turėtumėm kiek
vienas planuoti atvykti ir sy
kiu pasikviesti savo draugą 
kaimyną. Būkime visi!

n

. (Tąsa iš Dlrmo push)
ligoninesvos žmonės steigia

i) jomis naudojasi. Taip jie 
kelia ir saugo . savo sveikatą. 
Gi Draugo tyčiojimasis nesu
derinamas su jokiais net jų 
pačių dievo prisakymais!

Gavau laiškutį .nuo buvusio 
amerikiečio ir šių dienų Tary
bų Lietuvos žymaus veikėjo ir 
rašytojo K. Vairo-Račkausko.

Jis, tarp kitko, rašo: “Mus 
visUs jaudina žinios apie drg. 
Leono Prūseikos ligą ir sun
kią būklę, kurioje jis atsidū
rė”.

Vadinasi, Lietuvos draugai, 
kaip ir mes, susirūpinę mūsų 
Leono staigiu ir smarkiu sų- 
negalėjimu. Džiugu, tačiau, 
kad paskutiniai pranešimai iš 
Chieagos byloja apie 
sveikatos taisymąsi.

jojo

SmeIr smetoninjnkų šulas, 
tonai tarnavęs klapčiuku, V. 
Rastenis Clevelando Dirvoje 
(Sausio 7 d,) apdūmoja “mu
sų ryšius su Lietuvoje pasili
kusiais”. Jau daug jis prirašė 
ir žada dar daugiau apie tai 
rašyti, bet beveik nieko nepa
sako, Eiti ir neiti, šokti ir ne-

Šventraščio Tikrovė 
(Numaskuota Biblija), 

Parašė T. J. Kučinskas
Knygoje rasite, Dievas sutvėrė Adomui dvi pačias. 

Dievas darė biznį su mergaičių dora. Susipykęs už pi- , 
nigus, išvadino mergaitę paleistuve. Kristaus meiliškas 
pasikalbėjimas su savo marčia. Jo aistros meilės žodžiai 
savo marčiai. Reiškia, Kristus turėjo vaikų, 
tūkstančiai prieštaravimų. Remiantis biblija, 
gimė ne 1958 metų atgal, bet 2958 pirmiau.

Pusi. 156. Kaina, $1.50.
T. Kučinskas, 
740 W. 34th St. 
Chicago 16, Ill.

Biblijos
Kristus

4pusi. Laisvė (Liberty) šeštadien., sausio (Jan.) 11, 1958

NowYorto^^fcrZInlor

mano ge- 
ir kišenes, 
paskiausiu

Kiek man ty gražiyjy 
pramogų dar likę?

Aido Choro kvietimą į jo 
rengiamą šurum burum po
būvi pamačius, mano mintis 
pradėjo kvotimą 
riaušių intencijų i 
Prisiminiau, kur 
laiku mano būta ' ir kur dar 
reikėtų dalyvauti.

Mintims užkliuvus Aidą, 
negali išvengti prisiminimo 
dainų. Prisiminė seniau gir
dėta tokia:
Ei, gegute, pasakyki!
Riek gyvent man metų likę?

Išsprendžiau. 'Ne, nelauk
siu iki man ’miegant’ giraitėje 
po akmeniu gegutė pasakys 
“Ku-ku” už nemokėjimą gy
venimu naudotis. Į Aido Cho
re šį šurum burum būtinai 
nuvažiuosiu. Ten klausysiuos 
dainų, sykiu dainuosiu, šok
siu prie geros lietuviškos mu
zikos, vaišinsiuos ir vėl, pasi- 
matysiu su maloniais drau
gais, kol tebeturiu progą ma
tytis. Tikriausia apie tą. Aka- 
mogą visi mano draugai/ jau 
žino, tačiau dėl -viso ko no
riu priminti:

Aido šurum burum įvyks 
sausio 11 d., šeštadienio vaka
rą, 7 vai., Liberty Auditorijo
je, kampas Atlantic Avė. ir 
Moth St., Richmond Hill. Ai
das 
nes 
bus 
kęs 
j imas 
visus gerų speigų mėgėjus.

prašo svečius nesi vėluoti, 
užkandį duos 7 v. Tai ne- 
banketas, bet iaiku atvy- 
niekas neliks alkanas, Je- 

nemokamas. Kviečia

Italian Lines darbininkų 
streikas

Italian Lines Co. nori išsL 
&Ukti, kad : jos prieplauką ir 
raštinę Ipivakroyiai negalėtų _ 
pikietuųti. Ji sako, kad jos'1905 metais, kriušino ir 'gel- 
darbininkai nepriklauso prie, bėjo pasaulį, J 
unijos. šalį.

International Longsh o r e- 
mens unijos viršininkai sako, 
kad visi laivai, nežiūrint,1 ko
kiai šaliai ar kompanijai jie 
priklauso, atplaukiantieji į 
New Yorko prieplauką,^ turi 
skaitytis su unija. Dalykas at
sidūrė teisme.
—-A., v"-—rr-.----------- “•
šokti, zšiėktis ryšių 'su Lietuvos 
žmonėmis ir nuo jų šalintis— 
eina ir eina Rastenio litanija.

Įdomu tik tas: tas parodo, 
kad net ir aršiausi pabėgėlių 
vadai nebegali tylėti apie eili
niuose pabėgėliuose augančią 
mintį, jog be atidėliojimo rei
kia ieškoti bendradarbiavimo 
ryšių su Taiybų Lietuva.

Atsiprašau, paskutiniuose 
mano krisluose įvyko klaida. 
Krislo apie Sovietų sputnikus 
ir “Vienybę” paskutinis saki
nys turi skambėti:

“Nemačiau, kad koks nors 
tarybinis mokslini n k a s ar 
pareigūnas, kuris turi pamato 
didžiuotis savo mokslo pasie
kimais, šitaip ciniškai tyčiotų*? 
si iš amerikiečių mokslo ir 
mokslininkų”.

Štai koks žmogaus 
atsilikimas

New Yorko “Daily News” 
sausio 8 d. patalpino savo 
skaitytojų laiškuose tūlo skai
tytojo, kuris pasirašo “Rea
der”, sekamo turinio laiška:

“Kodėl TV komentatoriai 
h mūsų spauda nesustoja gąs
dinti Amerikos žmones pasa
komis apie rusų atsiekimus? 
Rusija neturi nei kiek dau
giau proto arba gabumų, kaip 
ji turėjo, kada ją Japonija 
mušė 1905 met.. Tie jos spa.it? 
nikai'nieko neverti, tik pro
pagandos...’ Rusija negalėtų 
atsilaikyti 1 nei šešių mėnesių 
dideliame kare.”

Gali būti, kad tas skaityto
jas tik ir pasisėmė “proto” iš 
to dienraščio. Pagal jo “pro- 

■tą”, tai Amerikos vyriausybės 
it visų mokslininkų atsineŠi- 
mas linkui Sputnikų yra klai
dingas. Išeitų, 
klysta, tik tas 
labai m an d rus 
pranta”.

Jis nežino nei 
bartinė Tarybų sąjunga, tai 
ne caristinė- Rusija. Dabar 
Tarybų Sąjunga yra pasiekus 
aukštos industrijos, kultūros. 
Ji turi aukšto išsilavinimo 
žmonių 3,3 kartus^ tiek,, kaip 
turėjo caristinė Rusija, bū
tent, turi '6,000,000 aukštai 
išmokslintų piliečių. Ameri
kos mokslininkai pripažįsta, 
kad Tarybų Sąjunga pralen- 
.kė Ameriką moksle.

Kas dėl karo, ta! jis “mie
gojo’’ laike Antrojo pasauli
nio karo, kada per veik-ketu
ris metus Tarybų Sąjunga pa
ti viena bent šimtą karių ga
lingesnes Ęitlerio ir jo sėbrų 

'jėgas, negu. Japonija turėjo

kad jie visi 
“skaitytojas 
ir “viską šu

to, kad

kartu ir mūsų

Jis nežino ir to, kad Japo
nijos imperialistai, daug kar
tų. Būdami galingesni už 100'S 
metų japonus, 'bandė' pulti 
Tarybų .Sąjungą 1938 m., Za- 
oziomaja Srityje ir buvo.- su
mušti. • 1938 metais virš/tris 
mėnesius vėl puolė- Mongoli-

NATIONAL VAN LINES
Tai patikimiausi perkrausty- 

tojai. Neimkite šansų su savo 
rakandais. Perkrausto lokaliniai 
ir į kitas valstijas. Kainos pri- 

■ einamos. Mūsų obalsis — Manda- 
1 gumas.

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

; FL. 8-2051

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., 
. College Pt., N. Y.

įsteigta 1872.

PIANAI
Supos Išpardavimas

JANUARY CLEARANCE
Spinets ir Grandš 

25%—40% Nuolaida 
Daug žymių vardų.

Perdirbti pianai.
Ant Išmokėjimų.^

Steinways, Knabes, Wesers, 
Hardman, Kranich, Bach ir kiti. 
Praktikavimui pianai $75. Veltui 
pastatymas automobilio.

Atdara kasdien 9-5. 
Ketvirtadieniais iki 8:30 v. v.

WESER PIANO FACTORY
524 W. 43rd St., N. Y. C.

LO. 4-4960.

WILLIAM W. SZACHACZ 
HENRY A. SZACHACZ

Real Estate
General Insurance. Notary Public.
05-06 Grand Ave,, Mąspeth, N. Y.

DA. 6-0719 — DA. 6-0886.

• • • ra * * .Vjoje ir ten buvo sumušti. Gi 
1945 metais Tarybų Sąjungos 
smūgiai Jąponiją parbloškė 
ir privertė tuojau kapituliiio- 
ti. Tada iri Washingtone pri
pažino, kad Sovietų karas 
prieš Japoniją,' išgelbėjo anie 
rniliono amerikiečių gyvastį. 
Na, o daba/* atsirado “viską 
žinąs”, kuris visus ntiramino

Laikraščiamš * tokių; sapnuor 
tojų raštus spausdinant, gali
ma,manyti, ’kad yra nemažai 
musų šalyje piliečių, kurie,’ 
prisiskaitę kvailybių, taip 
protauja.

Už plėšimus i kalėjimą
Trys jauni vyrai, R. Wray, 

37 metų, T. Gallagher 26 me
tų ir Jdmes Clavert, 23 metų, 
pasiųsti į Sing Sing kalėjimą 
r.uo penkių iki dešimt! metų 
kalėti. Teisme jie prisipažino, 
kad vykdė ginkluotus 
limus ant piliečių ir 
(Queens apskrities 
pačiupo apie $3,000.

užpuo- 
nuo jų 
ribose)

Šalti pakeitė sniegas
Per veik savaitę New Yor

ke buvo pusėtinai šaltas oras. 
Bet pasidarė daug blogiau, 
kada ;antradienį, veik visą 
parą, krito sniegas. Vietomis 
privertė iki 9-ių colių. Ir tuo 
pat kartu buvo vėjas iki JO 
mylių į valandą.

Sniego pūgoje ‘ir valant jį. 
nuo šaligatvių keturi žmonės 
mirė.

'Atsineškite Šį Skelbimą— 
Gausite Dovaną.

GRAND DEPT. STORE
Pasinaudokite pirkiniais apt iš- 

mokęjimcu , Ruoškitės Kalėdoms 
ir Gimtadieniams.- ' ; :

VYRU KRAUTUVE 
69-67 Grand Ave.

70-07 Grand Avė., Maspeth, N. Y.

PAMINKLAI7
S & S MEMORIALS

Išstatorne Visose .Kapinėse,
• Viši paminklai certi f įduoti ir 
garantuoti.. Lengvi išmokėjimai 
pritaikomi.

602 Greenwich St. 
Hempstead, L. I.

IV. i-6850.

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

LYNCH FUNERAL
HOMES, INC.

43-10 30th Ave. Long Island City 
AStorla 8-2111

ST. LUCIA 
FUNERAL HOME

(Lucia Bros)
Daug asmeninių reikalų yra 

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

Many personal matters are en
trusted to thę funeral director, 
{when the n£ed arises/ Always 
; superior service at minimum cost.

PACE FUNERAL HOME
Michael J. Orofino 

911-—2nd Ave., N. Y. O.
Plaza 3-6878 ,

800* E. 104th St., N. Y. C. 
LE. 4-0550

/' i

j !' ■ v. ■ - • / ;

H MATTHEW A.
BUYUS i 

■■ (BŲtAUSKAS) ' 

:: LAipoTUViŲ ' :
;; biftfeKTORius : I > I

Newark 5, N. J.
MArKet 2-5172

426 Lafayette St.

LIETUVIŲ TARPE
Malonūs svečiai

pas 
yra

Sausio 7-tą d. lankėsi 
mane malonūs svečiai, tai 
mąno- švogeris Jonas Semėnas 
ir jo žmona Petronėlė, taipgi 
Amilija Raulušaįtienė. Petro
nėlė pasisakė, kad ji tuoj iš
važiuoja į Floridą, o Jonelį 
palieka namus prižiūrėt.

Taigi, laimingos kelionės 
Petronėlei! Ir, žinoma, linki
me linksmai leisti laiką šiltoj

pirmiau vis 
dabar atro

ji

Beje, Amiliutė 
sirginėdavo, bet 
po sveika ir energinga. 
tuqj apmokėjo Laisvei prenu
meratą už siuntinėjimą Lais
vės į Lietuvą Jonui Apšegai 
ir į L.L. Draugiją duokles. 
Nors ji ir nebejauna moteriu
kė, bet dar jaunų ir prakilnių 
minčių. Ji, mat, džiaugiasi, 
kad socialistinių šalių žmonės 
kuria nauja gyvenimą ir daro 
stebūklus. moksle. Bet ji pras
tai žiūri į kapitalistinių šalių 
žmones, kurie palaiko dai
lią santvarką, ir smaugiasi 
gerklių už dolerį.

Bravo, Amiliutė! Būtų

se-. 
už

gė
lai, kad daug žmonių būtų su 
tokiomis mintimis.

Jonas Juška

Daug asmeniškų reikalų pavesta 
laidotuvių ditektoriui. Pasirinki
te Šį. patarnavimą su pasitikėjimu. 

Orir vėdinamos koplyčios.
NICHOLAS COPPOLA

& SONS
49—104th St., Corona, N. V. 

Newtown 9-8400.

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

1 daužytų autos. Dūco majiavoji- 
;■ mag.

*• 135 Liberty AVe., Brooklyn. 
•EV, 5-9840. 1

.......*.....      i i

IŠMOKITE VAIRUOTI ‘
Atsargiai per Trafiką 

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

. i >•<,?. egzaminu.
. . LIBERTY . ,

AUTO DRIVING SCHOOL 
1-Union Sq., NMC., kiifnp. 14 St.
3 A.M.‘-lfrP.M.—W Atkins 9-2781-

.......................... ..................... ■—1.......

CEFOS AUTO REPAIRS
Body & Fender Work. Ignition,

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

prices. Drive in.
Convince yourself.

, M2 Boss St., B’klyn. EV. 8-9246

Siųskite Giminėms ir Draugams Dovanų Paketus

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

Kampas Lincoln Place. Imkit IRT subway 7th Ave. and Lexington Ave.
I . ■ ' ' .1 J ■

' ■ j Išlipkit Frartklin Ave. Station.

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

Labiausiai patikima firma siuntimui paketų į7 Sovietų Sąjungą, Latviją, 
Lietuvą, Ukrainą su apmokėtu muitu ir garantuotu pristatymu yra

PARIETA! I 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, 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

Oslo, Norvegija. — 1957 
ftietų- pabaigoje Norvegija 
turėjo 2,645 laivus, virš 100 
tomi įtalpos. Jų bendras 
tonažas buvo 8,882,000 to
rtų.

Ever-

HILLCREST NURSERY
& GARDEN CENTER

Landscape Contractor.
greens, Shrubs, Shade trees Top- 
soil, 
ing.
ery.

fertilizer, sodding and seed- 
Free estimates. Free dcliv- 
Operi 8 A. M.— 7 P. M. '
165-30 Union Turnpike 

Flushing, L. I. 
JA. 3-4590.

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

BELTRAN I & SON
312 Bayview _Avc., Inwood, L. I.

FA. 7-5196

ZIMMER GIFT SHOP
Įvairių Gražių Dovanų

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

TR. 2-8665

Duokite Jai Puikią Dovaną!
SOCIETY FURS, INC.

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

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

GRIPSHOLM 
RESTAURANT

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

Kokteliai—Vakarienė
PL. 9-6260

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

38 Bainbridge St., Brooklyn, N. Y. 
PR. 3-8612.

tdrp Lewis & Sumner Avės.
....... ........................................... ..
-------------------------  --------------------------------- -------—  - ■ —*«!■

■ > ■ ' WOMEN

laboratory Technicians
1 ■ • t . * ■ -f • f’ ‘ t •

ASCP Preferred. Earning $3Ž5-F400 per month. Plus call. 40 hr.
week. Full time' Pathalogist. Permanent positions. Low cost of 

living. Apply in person, wire or write.
“ 1 , .... .»

LEVERING^ HOSPITAL
(See E. H.-Lindhorst) ..

Hannibal, Missouri. (5-8)

REGISTERED NURSES
“We Need Them At Once*’

, ' (General Staff Duty)
Start at $260 per month. 40 hour week. Permanent pcsitions. 

Apply in person, wire or write.

LEVERING HOSPITAL 
(See E. H. Lindhorst)

Hannibal, Missouri. ,

New Yorkas. — Mirė ži
nomas artistas Harold Ver* 
milyea, jail buvo 68 metų. f

HELP WANTED MALE

Mašlnšapėj Formanas. Patyręs. 
Prie dėžių ir krėslų. Taipgi reika
lingi dailydės ir krėslų darytojai. 
Pirmos rūšies rakandai. Moderninė 
ša pa. Viršlaikiai.

ORSENIGO COMPANY
'Westerly, R. I.

(6 8) ;

Business Opportunity

NYC. Spraying & Baking Job 
Shop. Mid-Manhattari. Well estab
lished business for over 30 yrs. Pri
vate owner selling. Step in here at 
a low purchasing price inspect. Con
vince yourself. SP. 7-0270.

‘ Staten Island, V Y. Prince’s Bay. 
Island on Lemon Creek. Valuable 
for fishing station and boat mooring 
shelter. Newly renovated bungalow. 
Property will incr. in value definite- ; 
ly. Priv. owner selling very reason-’ 
able. 951 Richmond Ave. GI. 7-1759.

(5-11)/.

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

(3-9)

Restaurantas pardavimui. NeWl 
Brighton, S. I. Geras, gerai jsteigtJar 
biznis, žema renda, puiki apylinkė. 
Galite ir pirkti namą (taxpayer). 
Privatiškas savininkas. LO. 4-12J5. 
GI. 2-9600. (4-8)

REAL. ESTATE

Richmond Hill. Savininkas turi 
parduoti, su nuostoliu. Gražus mū
rinis 2 šeimų namas, labai gerame 
stovyje. Du penkių kambarių apart- 
mentai, dideli užpakalyj miegrumiai. 
Modemiška virtuvė ir vonios. Alie
jaus šiluma. Garadžius. $18,900. 
WM. F. MURPHY, 104-15 Lefferts 
Blvd. VI. 8-4200.

MISC. ADS

' 1 Molding Machine. 4 heads.
Porter cross-cut saw-A48, with 5
H. P. motor; table saw, 15-ton S toile .
Press, Niagara No. 36 ft. shear, 2
Bentley .Punch Presses, 20 ton.
Mount Vernon 4-4150.

(4-8)

(5-8)
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