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KRISLAI Sovieto if rum u n y! Marokko valdovai
Senatorius Pizetas. 
“Nubaudė” J. Paleckį. 
J. Kardelis neviltėje. 
Desperatų norai.

Rašo R. Mizara

Gruodžio mėnesi Paryžiuje 
pyko tarpparlamentarinės są
jungos vykdomojo komiteto 
posėdžiai. Tarybinius parla
mentus atstovavo Lietuvos 
prezidentas Justas Paleckis, 
kuris yra ir Tarybų Są
jungos vice-prezidentas, taip
gi delegacijos pirmininkas.

Suvykusiems i š užsienio 
svečiams francūzai surengė 
senato rūmuose priėmimą.

Surengė, tai surengė, bet 
kas buvo toliau ?

Lietuviu klerikalu spauda 
skelbia, kad Į priėmimą atsi
sakė eiti tūlas francūzu sena
torius Ernestas Pizetas.

r*“ Kodėl -Pizetas atsisakė 
eiti ?

Todėl, kad ten buvo Justas 
Paleckis!

Čikagos marijonu laikraštis 
rašo: “J. Paleckiui gera pa
moka.’’ 1

Kokia ten pamoka? Kas 
g: ten galėjo paisyti, kad pri
ėmime nebuvo Pizeto ?

Tiesa, Pizetas dabar Jau 
didelis žmogus: neseniai Lo
zoraitis jį kavalierium pasta
te — davė Gedimino ordiną!

Ar tai dėl to, kad Lozorai
čio kavalierius nebuvo pobū

dyje, tai J. Paleckis gavo kaž 
kokią pamoką ?

Liaukitės, ponai! Nesistaty- 
kite save dar didesnei žmonių 
pajuokai ’

Chicagiečiai Laisvės akci- 
nnkų suvažiavimui jau sudė
jo su sveikinimais apie $100.

Prašome visus pažangiuo
sius lietuvius, ypatingai lais- 
viečius, siųsti sveikinimus su
važiavimui, kuris įvyks sau
sio 26 d.

Montreal iškis J. Kardelis 
įpuolė desperacijon. Savo 
laikrašty jis taip samprotau
ja:

“Į naujuosius metus Įžen
gėme didelio susirūpinimo 
ženkle. Visa eilė praėjusiųjų 
metų pabaigos įvykių — poli
tinių, ekonominių, mokslinių, 
techninių — Vakarus tiesiog 

^sukrėtė. Vakarai, paveikti 
i\aujų anapus geležinės už
dangos, vykstančių įvykių, uė 
liktai sukrėsti, bet ir stipriai 
dezorientuoti ir net priblokš- 

. ti, ir todėl paskutiniu motu 
išeina iš pusiausvyros, šalto ir 
nuoseklaus orientavimosi. /Ei
lė 1 paskutinių įvykių rodo, 
kad Vakaruose yra tiesiog 
panikos reiškinių.

“Kad ir paskutinis Angli
jos ministerių pirmi n i n k o 
Macmillano Rusijai pasiūly
tas nepuolimo paktas labai 
daug pasako.”

•
Matote, ką padarė dirbti

niai žemės palydovai (sputni- 
kai), Tarybų Sąjungos paleis
ti į erdves!..

J. Kardelis dėl to nervuo- 
jasi. Jis bijosi, kad nebus ka- 

7 ro. Jis nusigandęs dėl to, kad 
Anglijos ministrų pirminin
kas siūlo Tarybų Sąjungai ne- 
puęlimo paktą.

Galima čia priminti: nusi- 
^ gandęs-netik Kardelis, o ir jo 

vienminčiai, ' kurie vis dar 
. sapnavo, būk tuoj prasidės

Ry tu šalys ir 
aliejaus turtai

Kairas, Egiptas. — Veik 
kasdien prieš žmonių akis 
stovi vardai: Artimi Rytai, 
aliejus, arabai. Kodėl tokis 
susidomėjimas? Todėl, kad 
Artimi Rytai yra turtin
giausi pasaulyje aliejaus 
versmėmis.

Artimi Rytai, tai Iranas, 
Irakas, Sirija, Lebanonas, 
Jordanas, Arabija, Omanas, 
Jamenas ir Adenas — tai 
arabų tautų kraštai, kur 
gyvena apie 100,000,000 ara
bų. Ir šie didelėje dalyje 
sausru, smėliu kraštai turi 
neišpasakytus žemėje alie
jaus turtus. Tiesa, aliejaus 
turtai yra Persijos Užlajos' 
srityje — Irane, Irake, A- 
rabijoje, bet jis Vidurže
mio jūrą pasiekia t:k per 
Jordaną, Siriją, Lebanoną 
ir Izraelį.

Štai 1955 metais Iranas, 
Irakas, Kuwaitas ir Arabi
ja davė pasauliui 1,130,000,- 
000 bačkų po 42 galionus 
aliejaus. Didelė dalis jo į 
pasaulį eina iš Persijos Už
lajos prieplaukų. Bet labai 
daug vamzdžiais per Siriją 
•» i

Amerikos ir Soviety 
tyrimai šiaurėje

Washingtonas. — Tyrinė
jimai amerikiečių ir Sovie
tų mokslininkų Šiaurinio 
Poliuso kryptyje eina sek-* 
mingai. Amerikiečiai turi 
tris tyrinėtojų stotis ant 
ledo, rusai šešias. Moksli
ninkai radijo bangomis, tei
kia vieni kitiems informa
cijų. Pasirodė, kad toli Le- 
diniuotojam didjūryje yra 
didelių baltų meškų. Vie
nos kojų antspaudos buvo 
po 7 ir pusę colio ilgio.

Bonna, Vak. Vokietija.— 
Kanclerius Vakarų Vokieti
jos Konradas Adenaueris 
piktai kalbėjo anie Bulga- 
nino taikos pasiūlymus. Jis 
vadino juos “skymais.” Su
prantama, jis kalba taip, 
kaip nori jo bosai iš NATO. 
Kitaip yra nusistačius di
delė dalis vokiečių liaudies, 
jų tarpe socialdemokratai.

karas ir jis grąžins Lietuvon 
kapitalistų ir dvarponių vieš
patavimą !

•

Kardelio straipsnio išvada: 
remti “Tautos fondą”, sutel
kiant visas jėgas. Esą:

“Prelatas J. Balkūnas, ku
ris yra Tautos Fondo pirmi
ninkas, kategoriškai užtikri
no, kad Tautos Fondui suau
koti pinigai eis tiktai Monito
ringui, Eltai ir Radio reika
lams; kad nė vienas centras 
nebus panaudotas nei VLIKo, 
nei jo Vykdomosios Tarybos 
narių algoms.”

Kitais žodžiais, desperaci
jon įpuolęs Kardelis prašo sa
vo pasekėjus aukoti ten, kur 
prelatas Balkūnas liepia, į jo 
fondą.- Aukoti, kad “vaduoto
jai” turėtų už ką skleisti Lie
tuvos žmonėms melus.

Tokia šiandien yra despe- 
ratų politika!

kasdien gali pristatyti po 
500,000 bačkų aliejaus į 
prieplaukas.

Dabar arabų kraštai jau 
pradeda suprasti .savo tur
tus. Liaudis siekia išsilais
vinti iš užsienio imperia
lizmo ir savo pardavikiškų 
karalių jungo. Egiptas ir 
Sirija jau tam pradžią pa
darė — rodo kelią ir kitoms, 
šalims.

Todėl užsienio kapitalistų 
kontroliuojama Irake taip 
vadinama “Iraq Petroleum 
Co.” jau planuoja nutęsti 
vamzdžius per T u r k i j ą, 
apie 500 mylių, kurių įren
gimas atseitų $300,000,000. 
Jie mano, kad Irakas, tai 
jau amžinai miegos. Kol jie 
nutęs naujus vamzdžius, ir 
ten politinė padėtis gali pa
sikeisti, kaip ji pasikeitė 
Sirijoje ir Egipte.

Roma. — Komunistų jr 
socialistų spauda už įstei
gimą neutrališko ruožto 
Centralinėje Europoje, tai
kos gerovei.

John Dulles bijosi 
taikos konferencijos
Washingtonas. — Valsty

bės sekretorius John F. 
Dulles jau kelintu kartu 
aikina, kad “pavojus yra” 
turėti konferenciją su Ta
rybų Sąjungos vadais. Jis 
jaučia, kad pasaulyje žmo
nių opinija, kad ir Ameri
koje jau net tūli senatoriai 
stoja už tokią konferenci
ją. Vargiai kas užsienyje 
patikės., kad taikos reika
lais konferencija sudaro 
pavojų, o ne Amerikos karo 
bazės ir lėktuvų skrajoji
mai su atominėmis bombo
mis.

Kinijoje daug bus 
sunkių darby priekyje

Pekinas. — Kinija pra-1 
dėjo dirbti įgyvendinti nau
ją Penkių Metų planą, ku
ris turi daug pakelti šalies 
industriją, žemės įdirbimą, 
praplėsti susisiekimo prie
mones ir pagerinti žmonių 
gyvenimą. Daug dar prieš
akyje sunkaus darbo. Pir
mąjį Penkių Metų planą ei
lėje sričių pravedė su kau
pu, kaip kuriose srityse ne
pilnai. Daug reikėjo kovo
ti prieš upių išsiliejimus, 
kenkė poros- metų sausra 
žemdirbystei, dar .nebaigta 
kova ir prieš šarančą. Nuo
latos reikėjo būti sargyboje 
šalies, laisvės.

Tok:o. —■ Plaukia Japoni
jos karo laivai linkui Ha
waii. Bus pirmu kartu jut 
komandieriąis amerikiečiai 
svečiai, nuo japonų pasąlin-. 
go puolimo 11941 m.

Washingtonas. — Ameri
ka rengiasi skolinti Indijai 
$225,000,000/

y t

šildymai P. Amerikai' į į
Montevideo, Urugvajus.— 

Tarybų Sąjunga ir Rumuni
ja ‘pasiūlė prieinamomis 
kainomis, į du būsimus me- i 
tus, Urugvaju j e Įrengti 
aliejaus išvalyrpo fabrikus. 
Urugvajaus vyriausybe 
svarsto pasiūlymus., nes. jie 
gan prieinami. Taipgi gau
ta žinių, kad Sovietai pana
šių pasiūlymų darė ir Ar
gentinai.

Apie automobiliu 
gamybą Amerikoj

Detroit. — 1957 metais 
įvairių automobilių kompa
nijų buvo pagaminta 6,- 
115,467 automobiliai ir 1,- 
079,000 trokų. Tai buvo 
biskį daugiau, kaip 5 pro
centai viršaus už 1956 me
tų gamybą.

Pereitais metais automo
bilių, trokų ir busų fabri
kantų įplaukos buvo $1,- 
975,000,000. Iš tos su
mos įdėta į statybą 
naujų fabrikų jų įrengi
mą ir pakeitimas nusidėvė
jusiu daliu mašinerijoje $1,- 
302,000,000.

Automobilių industrijoje 
dirbo 815,500 darbininkų ir

“Suvaldykite šunis - 
arba negausite laišku’’

Washingtonas. — Pašto 
viršininkai ilgai galvojo, 
ką daryti, kad apsaugojus 
laiškanešius nuo šunų puo
limo. Tūli piliečiai nesu
tvarko šunis. 1956 metais 
šunes įkando virš 6,000 laiš
kanešių. Pašto viršininkas 
Mr. Summerfieldas mano, 
kad ir 1957 metais nema
žiau nukentėjo laiškanešių, 
nes sako, vienas iš 20 bu
vo įkąstas. Jis patvarkė: 
jeigu kur šuo įkąs laiška
nešį, tai daugiau į tą namą 
nebus, siuntiniai pristatyti, 

i Namo savininkai gaus paš
to pranešimą, kad jiems yra 
siuntinys ir turės ateiti į 
paštą ir patys pasiimti.

Taikos šalininkas bus 
partijos vadas

Ottawa, Kanada. — Libe
ralų partijos konvencijoje į 
vadovo vietą išrinktas Les
ter B. Pearson, gaudamas. 
1,074 balsų, o jo oponentas 
gavo tik 305. Pearson per
eitais metais gavo Nobelio 
dovaną už veiklą taikos ge
rovei. Jis kietai nusistatęs 
už reikalą Vakarų ir Sovie
tų vadų konferencijos. Jis 
stoja, kad tuojau būtų su
laikyti atominių, hidrogeni
nių ir k’tokio masinio žmo
nių ' žudymo ginklų bandy
mai. Jis reikalauja, kad 
jie būtų uždrausti gaminti 
ir naudoti.

Daugiau įvairių parengi
mų Laisves naudai

nesupranta laisvės.
Paryžius. — Marokko šai

tano valdžia atsakė i Bul- 
ganino pakvietimą darbuo
tis taikos gerovei. Sako, 
kad Marokko nesikiš — ne- 
sidės prie jokio bloko, rū
pinsis. tik “savo nepriklau
somybe.” Prastai jie su
pranta nepriklaus o(m y b ę, 
kada jų šalyje yra karinės 
bazės užsienio imperializ
mo.

darbininkių. Dar tik Ame
rican Motors Corporation 
paskelbė, kad ji turėjo 
tris milijonus dolerių pel
no. Kitos korporacijos dar 
nepaskelbė. Suprantama, 
kad iš bendrųjų įplaukų au
tomobilių gamintojai turėjo 
mokėti darbininkams algas, 
įsigyti reikalingas medžia
gas ir atmokėti valdžiai 
taksus.

Automobiliu darbininku 
unijos prezidentas Reuthe- 
ris pasiūlė, kad pusę pelno 
palikti fabrikantams, o ki
ta pusė turi eiti darbininkų 
reikalams. Tas jo pasiūly
mas tuojau susilaukė iš 
fabrikantų pusės kritikos.

Amerikos kapitalas 
plaukia į Honduras

Tegucigalpa, Honduras.— 
Jungtinių Valstijų firma 
Products-Laboratory Co. iš 
Madison, Wis., steigia po- 
pieros gaminimo fabrikus. 
Pilnai įrengimas, jų atseis 
$50,000,000. Firma apėmė 
675,000 akrų miško plotą. 
Jau fabrikas pradėjo dali
nai gaminti laikraštinį po- 
pierą.

Hondūro respublikutė yra 
Centralinėje Amerikoj e, 
tarpe Guatemalos, EI Sal
vadoro, Nicaraguos, prie 
Atlanto vandenyno. Užima 
45,000 ketv. mylių ir turi 
apie 1,500,000 gyventojų. 
Yra pilnoje Amerikos poli
tinėje įtakoje.

Paraguajiije surado 
svarby vaška-smala

Asuncibnas, Paraguajus.— 
Ši šalis didelė plotu, užima 
157,000 ketv. mylių, bet ne
skaitlinga gyventojais, tik 
1,500,000. Tai Pietų Ame
rikoje respublika. Atsilikus 
industriniai ir patekus į už
sienio kapitalo rankas. 
Vien po karo užsienio ka
pitalistai įdėjo $60,000,000. 
Jų rankose fabrikai, geres
nė žemė ir susisiekimas. Jų 
ir politika viešpatauja. Da
bar atkreipta atyda i Ca- 
randay palmes. Iki šiol jų 
kamienai tarnavo telefonų 
,ir telegrafo nutiesimui 
stulpais. • Surasta, kad jos 
turi labai vertingo vaško 
(smalos), reikalingos me
džio, rašalo, apsiavų ir ka
rinių reikmenų gamybai.

Bmerska vis slenka | 
militarist^ rankas

Washingtonas. — Iš spau
dos išėjo Aukščiausio teisė
jo William O. Douglas kny
ga “The Right of the 
People.” Teisėjas dėsto pa
vojų Amerikos žmonių lais
vei.

(1) Militaristų įsigalėji
mas. Teisėjas rašo: “Nuo 
Antrojo pasaulinio karo pa
baigos militaristai vis dau
giau stoja priešakiu... Jų 
planai yra platūs ir slapti... 
Jie yra' artimai susirišę su 
biznieriais ir užima atsako- 
mingas vietas.” Teisėjas 
sako, kad tai pavojingas 
šliaužimas galios į milita
rist rankas. Ir toliau ra
šo: “Militaristai vis dau
giau ir daugiau turi įtakos 
nustatyme mūsų užsienio 
politikos.”

Teisėjas sako, kad nuo to
kio pavojaus persergėjo sa
vo laiku Francūzijos politi
kas Briand, o Anglijos vei
kėjas Lloyd George', kuris 
rašė: “Net karo laiku ne
galima valdžios galią palik
ti militaristams.”

Sako, kad yra galima 
žmogy šauti į mėnulį 

»•

Londonas. — Tarybinis 
žurnalas “Sovietskaja Avia
cija” pateikė ilgą išsemia
mą straipsnį apie galemybę 
raketų pasiekimo mėnulio. 
Autorius dėsto, kad tai jau 
nėra svajonė. Raketa da
ranti po 24,000 mylių į va
landą į dešimt valandų jau 
bus ant mėnulio. Bet moks
lininkai planuoja neskubų 
raketų siuntimą, su tam ti
krais apsistojimais. Kas dėl 
žmogaus galemybės pasiun
timo raketoje, tai pasiun
timas šuns tą jau įrodė, kad 
galima.

t

' *

Danija vis negali 
atsigauti po karo

Kopenhagenas, Danija.— 
Danijos karalija negali vis 
atsigauti po Antrojo pasau
linio karo' smūgių. Nors 
šalį hitlerininkai pagrobė 
be mūšių, • 'nesugriovė, bet 
j*e ekonominiai labai sunai
kino. 

%

Danijoje 70 procentų žmo
nių verčiasi iš žemdirbys
tės. > Pirm karo pagamin
davo daug sviesto, sūrių, 
užaugindavo kiaulių, išvež
davo bekonų. • Dabar kas 
metai turi iš užsienio dau
giau įvešti reikmenų, kaip 
savų išveža. Danija yra 
tarpe ^Baltijos ir Šiaurinių 
jūrų, siaurumose. Ji užima 
16,576 ketv. mylių ir turi 
4,500,000 gyventojų. Dėl jos. 
prisidėjimas prie NATO 
dar ją ir karinė našta kan
kina.

Washingtonas. — Sovietai 
turi didžiausią pasaulyje 
mašiną atomus skaldyti.

(2) Piliečių laisvių per
sekiojimas. Teisėjas sako, 
kad visoki Tyrinėjimų Ko
mitetai, medžioklė ant ko- 
munistų, “lojališkumo kvo
timai” — stato į pavojų A- 
merikos žmonių laisvę. Tei
sėjas rašo, kad mes jau 
neturime žodžio pilnos lais-» 
vės. Jis rašo: “Jeigu val
džia darys aprėžimus dai- 
Įėję, religijoje, ekonomijo
je, politikoje, teorijoje, ar
ba bent kokioje kitoje sri
tyje, tai mes būsime per
sekiojimo aukos.” Laisvė 
yra tik tada, kada piliečiai 
gali svarstyti ir kritikuoti 
valdžios politiką.

Teisėjas užgiri a, kad 
Aukščiausias Teismas eilėje 
klausimų atmetė valdžios 
piliečių persekiojimus, kad 
“jis atsistojo liaudies teisių 
pusėje.” Toliau teisėjas ra
šo, kad “raganų gaudymas 
suparalyžiuoja past angas 
studentų, mokytojų, moks- 

j liniukų, rašytojų, štai kodėl 
mes netekome pagrindo 

> moksle.”

Kiek žmonės į metus 
viso išgeria kavos< * y

Washingtonas.—1957 me
tais kavos visame pasaulyje 
buvo pagaminta 34,400,000 
maišų. (Kiekvienas maišas 
turi 132 svarų kavos).

Pietų Amerikoje, ypatin
gai Brazilijoje, yra dau
giausiai kavos pagamina
ma. Pereitais, metais P. 
Amerikoje pagamino 95 
nuošimčius pasaulinio kie
kio kavos. Afrikoje 8,600,- 
000 maišų. Kita buvo ga
minama Indonezijoje ir ki
tur. Į Jungtines Valstijas 
įvežta 21,300,000 maišų ka
vos. Atseit, amerikiečiai 
daug išgeria kavos.

Havana, - Kuba. — Suki
lėliai ątakavo valdžios sar
gus Oriente provincijoje.

Baltimore, Md.
Mirė Diana Žemaitytė
Sausio 16 d., 12:30 ryte, 

auto nelaimėj žuvo Diana 
Žemaitytė, 23 m. amžiaus, 
duktė mūsų žymaus veikėjo 
Antano ir Onos Žemaičių.

Kūnas pašarvotas Charles 
W. Kučiausko koplyčioj, 
637 Washington, Blvd. Lai
dotuvės įvyks antradienį, 
sausio 21 d.

Draugai ir pažįstami iš
reiškia gilią užuojautą šei
mynai, paliestai skaudžios 
nelaimės.

Šią liūdną žinią pranešė 
telefonu O. Kučiauskaitė 
Laisvės raštinei ketvirta: 
dienio vakare: Plačiau apie 
šią tragediją b.us pranešta 
kitose laidose.

Išreiškiame giliausią už
uojautą Antanui ir ‘Onai 
Žemaičiams jų liūdesio va
landoj.

Laisvės personalas

f



LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY

The Laisve, Inc.
Established April 5, 1911

Every day except Sundays, Mondays and Holidays
11 (M2 ATLANTIC AVENUE, RICHMOND HILL 19, N. I.

President CLEMENT BREADY; Seer.-Treasurer, WILLIAM CHAPELS 
Ėditor, ROY MIZARA

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year __  $10.00
United States, per 6 months $6 00 
Queens Co......... .. $11.00 per year
Queens Co. -----  $6.50 per six mos.

Canada and Brazil, per year $11.00 
Canada and Brazil, 6 months $6.50 
Foreign countries, per year 115.00 
Foreign countries, 6 months $8.00

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica. N. Y 
under the Act of March 3, 1879

KETURI MILIJONAI
VALDŽIOS DUOMENIMIS, praėjusių metų gruo

džio mėnesio viduryje Amerikoje buvo 3,374,000 bedar
bių.

Nuo to laiko jų, bedarbių, skaičius žymiai paaugo. 
Tiek paaugo, kad šiandien apskaičiuojama, jog bedarbių 
yra keturi milijonai; tūli sako, daug daugiau negu keturi.

Ir nedarbas vis plečiasi. Jis jaučiamas viso gyveni
mo srityse.

Pasikalbėjime su spaudos ir radijo korespondentais 
(praėjusį trečiadienį) prezidentas Eisenhoweris sakė: 
nekelsime taksų, geriau eiti į skolas, negu kelti žmo
nėm taksus, atsižiūrint į dabartinę padėtį.

Nedarbui augant, mažiau žmonės gaus pajamų, ma
žiau jie galės sumokėti ir taksų. Tuo būdu, leidžiant 
milžiniškas sumas kariniams reikalams, šalies iždinėje 
susidarys nedateklius.

Kongresas jau galvoja: Iš kur bus tas nedateklius 
padengtas?

Teks skolinti, leidžiant ir parduodant naujus val
džios bonus.

Ką gi valdžia galvoja daryti su nedarbu?
Kol kas nieko konkretaus nėra daroma.
Tai kas bus?
Prezidentas ramina, tiešija, sakydamas, kad ne

užilgo viskas pasitaisys.

“IŠMINTINGIAUSIAS VYRAS”
SPAUDOJE buvo skelbta, kad Valstybės sekretorius 

Dulles atsistatydins iš savo pareigų, kad jis parašęs sa
vo rezignaciją prezidentui Eisenhoweriui.

Trečiadienį, konferencijoje su spaudos atstovais, 
prezidentas buvo užklaustas: ar tai tiesa? Jis užginčijo 
ir pridėjo: ‘T think he (Mr. Dulles) is the wisest, most 
dedicated man that I know.”

1 Komplimentas Dullesui labai didelis. Bet nė visi 
taip galvoja apie Valstybės sekretorių, kaip šalies pre
zidentas.

• i /

tarybin£ūkrainoš~šūkaktis
PRAĖJUSIŲ METŲ gruodžio mėnesį sukako 40 

metų, kai Ukraina buvo paskelbta tarybine respublika. 
Tai didelis įvykis ukrainiečių tautos gyvenime, ir jis 
buvo apva’nikuotas didžiulėmis manifestacijomis, iškil
mingais masiniais ir kultūriniais pobūviais.

Gruodžio 24 d. Ukrainos sostinėje Kijeve įvyko 
Ukrainos Aukščiausiosios Tarybos (parlamento) jubi
liejinė sesija, kurioje dalyvavo visų tarybinių respublikų 
delegacijos, jų tarpe, žinoma, ir Lietuvos. Toje sesijoje 
N. Chruščiovas pasakė svarbią kalbą.

Gruodžio 26 d. Maskvos Pravda išspausdino tuo 
pačiu klausimu editorialą, kur, be kitko, rašo:

“Tarybų valdžios metais mūsų šalyje pirmą kartą 
istorijoje išspręstas uždavinys likviduoti tautų ekonomi
nę ir kultūrinę nelygybę. Tautos, anksčiau neturėjusios 
jokių teisių, kapitalizmo pasmerktos išmirti, ištiesė pe
čius, pabudo naujam gyvenimui, sąmoningai istorinei 
kūrybai. Tarp jų užsimezgė tvirta draugystė ir broliš
kas bendradarbiavimas. Visose sąjunginėse respubliko
se sukurta šiuolaikinė pramonė, išaugo nacionaliniai 
darbininkų klases ir inteligentijos, kadrai, visapusiškai 

‘išsivystė nacionalinė savo forma, socialistinė savo turi
niu kultūra.

“Gaivūs tautų draugystės ir bendradarbiavimo vie
noje socialistinėje valstybėje vaisiai gerai matyti Ta
rybų Ukrainos pavyzdžiu. Per 40 metų Ukrainos, darbo 
žmonės, Komunistų partijos vadovaujami, su broliška 
rusų tautos ir visų mūsų šalies tautų parama sukūrė 
ir sustiprino savo laisvą ir suvereninę socialistinę valsty
bę, kuri yra sudėtinė, neatskiriama galingosios Tarybų 
Sąjungos dalis. Tarybų Ukraina tapo galingos industri
jos, labai mechanizuoto žemės ūkio, priešakinio mokslo 
if kultūros, respublika.
<;.■ "Susijusios neišardomos broliškais ryšiais, susitel
kusios į vieningą draugišką šeimą, Tarybų Sąjungos tau
tas yra neįveikiama jėga. Jos turi bendrus interesus 
ir-siekimus, bendrą tikslą — pastatyti komunizmą. Jos 
drauge petys į petį įnirtinguose mūšiuose su priešais 
gynė savo socialistinės Tėvynės garbę, laisvę ir nepri
klausomybę, drauge, išvien, remdamos vieha kitą, dirba, 
vykdydamos istorinius TSKP XX suvažiavimo nutari
mus, šiekia vis naujų komunistines statybos laimėjimų...

Pastaruoju laiku žymiai išplėstos sąjunginių res
publikų teisės ūkinėje ir kultūrinėje statyboje. 1958 me
tų valstybiniame plane TSRS liaudies ūkiui vystyti, ku
riam neseniai pritarė TSRS Aukščiausioji Taryba, nu
matomas naujas •“galingas visų sąjunginių respublikų 
ūkio ir kultūros pakilimas. Jame numatoma kuo ge
riausiai panaudoti kiekvienos respublikos gamtos ir ga
mybos išteklius, pagerinti respublikų ūkinius ryšius.

“Sukurta tvirtu socialistiniu pagrindu, praėjusi rūs
čius ist,orinius išmėginimus, mūsų šalies tautų draugystė 
yra patikimas jų klestėjimo ir laimės šaltinis.”

2pusi. Laisvė (Liberty) šeštadien., sausio (Jan.) 18, 19r>8

Įžymus Lietuvos 
gamtininkas

Prof. T. Ivanausko 75-osioms gimimo metinėms
Prof. T. Ivanauskas gimė 

1882 m. gruodžio mėn. 16 
d. Lydos paviete, Lebiodko- 
je, savo tėvo dvare.

Jo tėvas Leonardas Iva
nauskas., Lebiodkos ūkio sa
vininkas, buvo išgarsėjęs 
gamtininkas, sodininkas ir 
medžiotojas ne tik Lydos 
paviete, bet ir keliose kai
myninėse gubernijose. Jis 
taip pat buvo ir žymus so
dininkas.

Savo gamtos meilę, savo 
biologinius pat yrimus ir 
praktiką Leonardas Iva
nauskas skiepijo savo vai
kams, ypač Tadui. Todėl 
Tadas iš pat mažens įpran
ta stebėti gamtos reiški
nius, praktiškai susipažįsta 
su augalais ir gyvūnais.

Vidurinį mokslą Ivanaus
kas pradėjo eiti Varšuvoje, 
bet baigė jį 1903 m. Petra
pilyje. Tais pačiais metais 
jis įstoja į Petrapilio uni
versitetą, Fizikos-matema
tikos fakultetą.

1905 m. Tadas Ivanauskas 
nuvažiuoja į Paryžių ir įsto
ja į Sorbonos universitetą, 
G a m t o s - istorijos skyrių. 
1908 m. baigęs Sorbonos 
universitetą, jis sugrįžta į 
Rusiją.

■ 1913 m. T. Ivanauskas iš
vyksta į pirmą savo ekspe
diciją į ledjūrio kraštą.

1914 m. su dailininku A. 
Žmuidzinavičium išvažiuoja 
į Murmaną. 1917 m. T. Iva
nauskas surengia antrą eks
pediciją į Barenco pajūrį.

Vilniuje 19.18 m. įsikūrus 
tarybų valdžiai, Švietimo 
komisariato raginimu T. 
Ivanauskas savo mokslinius 
rinkinius pergabena j Vil
nių. Vėliau, kai Vilnių už
grobė pilsudskininkai ir kai 
su kita Lietuvos dalimi ne
liko jokių ryšių, Ivanaus
kas savo mokslinius rinki
nius slapta išgabeno į Lat
viją, į Daugpilį, iš kur pas
kui pervežė į Kauną.

1919 m. Kaune būrelis 
lietuvių visuomenininkų su
organizavo Aukštuosi us 
kursus, kurie pradėio veikti 
nuo 1920 m. pradžios. Į 
tuos kursus lektoriauti bu
vo pakviestas ir T. Ivanaus
kas.

Po dviejų metų Aukštieji 
kursai persitvarkė į uni
versitetą, ir 1922 m, Kaune 
buvo įsteigtas Lietuvos uni
versitetas, kuriame, be ki
tų fakultetų, buvo ir Ma
tematikos-gamtos fakulte
tas. Į tą fakulteto ir bend
rai į universiteto organiza
cinį branduolį įeina ir Iva
nauskas.

1941 m. prof. Ivanauskas 
išrenkamas Lietuvos Moks
lų akademijos tikruoju na
riu.

Šiuo metu prof. Ivanaus
kas dirba ne tik Vilniaus 
valstybiniame V. Kapsuko 
Vardo universitete, jis yra 
Kauno medicinos instituto 
profesorius ir Bendrosios 
biologijos katedros vedėjas, 
be to, Žemės ūkio akademi- 
jęs profesorius.

Prof. Ivanauskas visą sa
vo gyvenimą tyrinėjo ir ty
rinėja gamtą, ypač Lietu
vos gamtą. Savo tyrinėji
mų duomenis jis paskelbė 
‘štisoje eilėje veikalų.

Be jau minėtų ledjūrio 
ekspedicijų, prof. Ivanaus
kas suruošė visą eilę ekspe
dicijų į pietų kraštus, Vie
na iš žymiausių' ir vertin
giausių jo ekspedicijų buvo 
suruošta 1931 m. į Pietų A- 
meriką. - . ", '

Prof. Ivanausko visi 
moksliniai darbai, raštai,

Al

paskaitos yra grynai mate
rialistinio pobūdžio. Buržu
azinės Lietuvos laikais, ne
paisant aršiausio klerikaliz
mo siautėjimo, prof. Iva
nauskas universitete dėste 
Darvino mokslą ir savo pa
skaitose propagavo materi
alistinę evoliucijos teoriją.

Kaunas didžiuojasi Zoo
logijos sodu, kurio steigėju 
yra taip pat prof. Ivanaus
kas.

Prof. Ivanauskas yra ir 
botanikas, juo labiau sodi- 
ninkas-daržininkas. Jo ma
žas ūkelis Obelynėje (6 km. 
nuo Kauno) yra puikiau
sias gamtos kampelis, ku
riame užvestas gražus vais
medžių ir vaiskrūmių so
das, o taip pat rinkinys 
įvairiausių intro d u k u o t ų 
augalų.

Visa širdimi suaugęs su 
Lietuvos liaudimi, prof. T. 
Ivanauskas, atiduoda jai 
savo dideles mokslines ži
nias, savo talentą.

J. Kauneckienė 
Biologijos mokslų 
kandidatas

Knyga apie revoliucinį 
judėjimą Lietuvoje

Iš spaudos išėjo straips
nių rinkinys “Revoliucinis 
judėjimas Lietuvoje.” To
kia stambi knyga Lietuvos 
darbo žmonių revoliucinio 
judėjimo istorijos klausi
mais išleista pirmą kartą.

Rinkinyje išspausdintų 
straipsnių autoriai yra Lie
tuvos revoliucinio judėjimo 
dalyviai — seni pogrindi-j 
nininkai komunistai, jų tar-; 
pe-buvę pogrindinio LKP; 
Centro Komiteto nariai, ta
rybiniai partizanai ir kt.

Medžiaga knygoje išdės
tyta chronologine tvarka,
pradedant skyriumi apie 
pirmuosius darbininkų ju
dėjimo žingsnius Lietuvoje 
ir baigiant lietuvių tautos 
išsivadavimo kova prieš 
hitlerinius okupantus Di
džiojo Tėvynės, karo metais. 
Beveik kiekviename rinki
nio skyriuje greta apiben
drinančio pobūdžio straips
nių, nušviečiančių atitinka
mą revoliucinį laikotarpį 
ar įvykį, įdėti, straipsniai- 
atsiminimai. šie straipsniai- 
atsiminimai, parašyti pačių 
revoliucinių kovų dalyvių, 
atskleidžia daugelį naujų, 
svarbių detalių, kurios pa^ 
tikslina, papildo atitinkamą 
revoliucinių įvykių ir kovų 
istoriją.

Atskirame knygos sky
riuje, išspausdintos biogra
finės apybraižos apie Lie
tuvos Komunistų partijos 
vadovus ir kitus aktyvius 
revoliucinio judėjimo daly
vius — Vincą Mickevičių- 
Kapsuką, Zigmą Aleksą- 
Angarietį, Karolį Požėlą, 
Praną Eidukevičių, Juozą 
G'reifcnbergerį, Julių Jano
nį, Vladą '.Rekašių, Juozą

LITERATURA-MENAS •
Laiškas Senam Vincui

Gerbiamas poete, 
SENAS VINCAI!

Jau senokai oro paštas atvežė man pui
kią Jūsų knygutę “Seno Vinco eilėraščių 
rinkinėlis.” Su brangiu autografu. Se
niai aš ir Jūsų eilėraščius perskaičiau. 
Perskaičiau ... O laiško taip ir nepara
šiau, nepadėkojau. Leiskite tai atlikti 
kad ir gerokai pavėluotai.

“Laisvė” prieš kurį laiką perspausdi
no A. Vaivutsko straipsnį iš “Tiesos” 
apie Jūsų knygą. Ten aiškiausiai išreikš
tas Tarybų Lietuvos skaitytojų geras žo
dis apie eiles ir jų rašytoją. Noriu ir aš 
prie šio puikaus Jūsų darbo įvertinimo 
prijungti ir savo kuklią nuomonę. O da
bar—keletas žodžių apie mintis, kilusias 
parskaičius Jūsų eiles.• • ♦

Nors negražu ir nemandagu, bet aš no
rėčiau laišką pradėti nuo. . . kritikos. 
Taip, nuo kritikos. Jūs pasirašote “Se
nas Vincas.” Perskaičiau eilėraščius ir 
nustebau:

—Kiek čia jaunystės, kiek džiugaus 
požiūrio Į gyvenimą, kiek optimizmo!

Ir tariau sau:
—Autorius iš kuklumo save senu Vin

cu pasivadino.
Taigi, manau, nesupyksite, jei aš ra

šytojo teisėmis savo vaizduotėje Jus lai
kysiu ne senu, bet jaunu Vincu?

Ne kartą paimu Jūsų knygutę į ran
kas. Puiki, gera knygutė, teisingos min
tys.

Kaip malonu skaityti šiltus, jaudinan
čius Jūsų žodžius apie naują, atgimusią 
Tarybų Lietuvą:

“Nusikračius ponų, žygiuoja, kaip broliai, 
Į ateitį šviesią lietuviu tauta.”

Taip, mūsų Lietuva žygiuoja į šviesią

šimtys kitų mūsų tautos išgamų savo są
žines pardavė už dolerį ir, anot Jūsų, 
nusispiovė “į veidą ir dorai, ir gėdai.” 
Kiek tenka girdėti, panašūs tipeliai ten 
pas Jus dar čiulba apie senų laikų—sme
toninio režimo laikų — sugrąžinimą į 
Lietuvą.

Tai priešmirtinė senų fašizmo tarnų 
giesmė! Jų balsai Lietuvoje tik juoką 
sukelia. Lietuvių tauta ėjo ir eis savo 
pasirinktu keliu. O tie pijušukai tegu 
cypauja. Reikia gi vargšeliams kaip nors 
duonai užsidirbti. Be to, sako, kad neblo
gai jiems už tai mokama ...

: ' ' ' I >

Geros sveikatos, laimės ir kūrybi
nės sėkmės, mielas mūsų poete, už toli
mojo Atlanto. Būkite dar ilgus ilgus 
metus jaunas visų dorų lietuvių užsieny
je ir savo tautiečių gimtojoje Lietuvos 
žemėje džiaugsmui!

Jus gerbiąs skaitytojas 
Alfonsas Sidlauskas 

Vilnius,
1957. XL 4.

Jau nėra tos grožės (*
Dar vakar spalvinga gėlelė žydėjo 
Prie lango manojo — ji mane žavėjo.
Dar vakar Jurginiai raudoni klestėjo, 
Saulutės bučiuoti, paglostyti vėjo.
Dar vakar medeliai nuo vėjo šnarėjo, 
Rod’s paslaptis didžias tarp savęs kalbėjo.
Dar vakar paukšteliai taip linksmus čiulbėjo: (
Nes laukus jiems arti, nei sėt nerūpėjo.
Dar vakar vėjelis, vilnim’s kviečius raitė;
Bėgiojo ir žaidė pievoje mergaitė.
Dar vakar ir ežer’s sapnuose, rod’s, snaudė, 
O mėnuo> slaptingai gėlėmis jo4braidė ...
Dar vakar pašlaitėj šermukšnis, žaliavo — 
Nuo kekių raudonų net šlaitas žėravo.

ateitį!
Prieš sėsdamas rašyti Jums laišką, 

grįžau iš miesto. O jame—didžiulis pa
gyvėjimas—juk už poros dienu minėsime 
40-metį, kaip gyvuoja pirmoji pasaulyje 
socialistinė valstybė. Gatvės pasipuošė 
lietuviškais tautiškais ornamentais, vė
liavų šilkais. Elektros prožektoriais ap
šviesta senos Gedimino pilies bokšte iš
didžiai plevėsuoja mūsų respublikos vals
tybinė vėliava!

Ir gamta mums — oras gražus, tyras. 
Atrodo, kad beveik mėnuo, kaip tęsiasi 
šilta “bobų vasara.” Puiki gamta dar la
biau išryškina tą visaliaudinį džiaugs
mą.

Savo rinkinėly Jūs klausiate:
“Ar supras siu dieną Lietuvos jaunuolis, 
Kaip vargo pas buožes samdytas piemuo..,”

Taip, “šių dienų Lietuvos jaunuolis” 
puikiai supranta, kad tik Tarybų valdžia 
jam atvėrė kelius į laimę, šviesą, ir 
mokslą* Tiek senojo Vilniaus, tiek Kau
no, tiek Šiaulių gatvėse Jūs pamatytumė
te tūkstančius jaunuolių: studentų, 
moksleivių. Visi mokosi, įgyja norimas
specialybes ir vyksta' dirbti ten, kur rei
kalingos jaunos rankos.

Visas jaunimas mokosi, gauna atesta
tus, diplomus! O kai žmogui galvoje švie
siau, jis savo kraštui atiduos viską, ką 
gali, pagal pilietinę sąžinę.

Tarybų Lietuvos jaunimas garsina ir 
ateity dar labiau išgarsins savo tėvų 
žemę naujais naudingais darbais ir lai
mėjimais. O todėl,' kad ir senas, ir jau
nas yra savo gyvenimo šeimininkas, lie
tuvis šiandieną taria nuoširdžius padė
kos žodžius socialistinei santvarkai, atne
šusiai šviesą ir į gimtinį Baltijos pajūrį, 
į tą kraštą, apie kurį poetai* tiek dainų 
sudėjo, rašytojai tiek knygų prirašė.

Džiugi daina šiandien skamba Jūsų 
tėvynėje, Jūsų eilėse minimam Šešupės 
krašte. . , . /

Na, pakaks. Atsibos Jum skaityti, 
bet atleiskite. Norisi daug pasakyti, daug 
kuo pasidžiaugti. ,

Baigdamas noriu pažymėti, kad labai 
taiklios Jūsų mintys, eilės “Grigaičių 
Pijušuko paminklui.” Tikrai, šis ir de-

Dar vakar pelėda gojelyj dejavo:
Gal vargus ir bėdas savąsias rokavo?...
Dar vakar pušynas savas godas ošė ...
Oi, kokia vaizdinga' Čia to šlaito grožė!
čia uosiai, Čia liepos, ąžuolai tik šlama; • 
Pakalnėj upelis dainelę čiurlena ...
Kiek visur tos grožės, kaip ir apsakyti? . ...
Kur akys tik žvelgia, vien džiaugsmas telydi.^ 
Bet šiandien jau dingus ta vasaros grože — 
Nuvyto prie lango ir manoji rožė!*..
Medeliai nuplikę, dirvonai pilkuoja,
Ir šlaitas savąja grože nevilioja. . I
Padangė žydrioji jau tankiai rūstauja:
Ruduo, kaip padūkęs, visur sauvaliauja.
Vasaros jis grožį sutrempė, sumynė, 
O šalna piktoji gėleles nuskynė...
Gi vėjai šiauriniai tik staugia, ūbauja, 
Rodos, savo kerštą rūstų atnašauja.
Dar vakar žavėjo laukai, pievoj, šilas;
Dar vakar jaunyste ir širdis gaivinosi...
Bet šiandien tik vėjas pilkais laukais blaškos, 
Tik šnara medelių nuplikintas šakos.
10-11-57. Z. Vienužis

Skraidykite mintys
Oi 'skriskit, skraidyki! jūs greitosios mintys 
Po viso pasaulio valstybes, šalis!
Juk jūsų nevaržo nei ’jokios gi kliūtys 
Ir jokio žodelio jums nieks nesakys.
Nuskriskit matyti tą progreso šalį, ’ ;
Kur žmonės darbuojas išvieno, bendrai,
Kur mokslas pakilęs jau toli, o toli, 
Kur sputnikus leidžia į erdvę aukštai.
Matysit, kaip statęs gyvenimą naują, * 
Kaip stengiasi naują pasaulį sutvert 
Matysit, kaip sekas ką tik jie užmoją, 
Nes jiems ten nerūpi, kaip rublį nutvert.
Nuskriskit, matykit ir . šitokią šalį,
Kur aukso pripilti turtuolių skiepai, 
Ir kur darbininką, žmogelį bedalį 
Dar vis tebespaūdžia nedarbas, vargai.
Oi skriskit, skraidykit, jūs greitosios-mintys! 
Nę'pleiskit nematę, šalies nei vienos!
Tada jūs suprasit, kaip tvarkosi šalys — 
Kurios yr’ geresnes dėl liaudies visos.

Jonas Juška.

*

rįe visas savo jėgas, visą sa-1 geografinė rodyklė. Knyga
— . ----- i.n gausiai iliustruota.

—...fo-—....... ,
Jakiai’tia, Indonezija.*—In

donezija su pagalba Tarybų

vo gyvenimą paaukojo kil
nioms komunizmo idėjoms 
įgyvendinti.

Rinkinio pabaigoje pridė- Sąjungos daro planus įreng
ta žymesniųjų iscorinių-re- ti fabriką-laboratoriją ga- 
voliučįnių iyykiij Lietuvo-

Garelį bei daugelį kitį, ku-|je kronika ir pžįvavdžių beį
minimui atominės energi 
jos. - ; .

Londonas. — Jungtinių 
Tautų sekretorius atskrido 
tartis taikos reikalais.

Buenos Aires, Argentina. 
Weddel jūroje, Antarktike, 
matė plaukiantį; ledų kalnų, 
kuris yra apie 400,000

■y
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Jonas Kaškaitis

MEMUARŲ SERIJA
Mokslo, darbo, kovingi keliai

Urugvajaus, Brazilijos pelkės,
Argentinos pampasai žolės...

Ten mūs’ brolių šimtai susitelkę—
Dirba kruta—kratės, kiek galės!

Energingai palaiko jie “Darbą,”—
Su juo žengia progreso keliu:

Šitą žygi vieningą ir svarbų
Širdigiausiai pasveikint galiu.

Eina “Darbas” gražiai, reguling'ai
Štai jau metų bent dvidešimt du!

Jubiliejus nūn vyksta kilmingas!
Nuo jo šūkių aplinkui skardu...

Būk pasveikintas, mylimas “Darbe”—
Vedamoji ateivių žvaigždė!

Jo draugams reiškiu padėką, garbę
Jo skaitytojų grupės varde.

Savo padėką gilią pareiškiu
Būriui “Darbo” vedėjų draugų:

A. Lamėnui—už polinkį aiškų—
Už pavaizdus tėvynės vagų!

Ačiū Brelingui draugui Antanui—
Už sudėstymą tikslių žinių—

Redagavimą kruopštų, sumanų,
Už mintis pažangiųjų žmonių.

$)įktaraitei Renutei šaunuolei—
Už teatrų, dainų gabumus,— 

Teatrinei grupelei jaunuolių,
Kad pagyvina centro namus!

P. Revuckui gabiam, rūpestingam—
Ačiū Rasikui mostų plačių, 

Gegliui, Čypui — už talką ryžtingą,
J. Zuzevičiui mūsų pačių.

Ką matėme ir girdėjome 
Tarybų Lietuvoje

Rašo Juozas Lesevičius
Ačiū Vaikšnorai, Poškui ir Laušiui,

J. Mėginiui, J. Lėliui gausiam,
J. Dijokui—taipgi už gausą—

Ir kitiem tokiem dosniem draugam!
A. Markevičiui, M. Malinauskui,

B. Morkevičiui—vis už aukas,
B. šabrinskui (gal jis dar pagaus ką?),

Ir J. Bakšai—(aukotų dar kas?).
ei. J. Čiaplikui, ščebedai ačiū,

A. A. Greblikui, Gurskiui vis tiek,— 
Ir V. Zelvui vyrui malačiui,—

(Juk pribus su aukom dar bent kiek?)
Ačiū taipgi žemai J. Varguoliui—

■ Iš valstybės kitos tolimos: 
Pranešimai geri neprapuolė,—

Gal dar kas parašyt pasimos?

Tikrą pagarbą, padėką gilią
Mes bendrai čia pareiškiam visi 

Mielam draugui už tūkstančių mylių:
Tokį draugą negreit surasi!

Tau, Antanai Vaivutskai, mūs’ ačiū!
Tu mums “Darbą” ant kojų tvirtų 

Pastatei mūs’, bendruomenei plačiai,—
Mūs’ vadovas brangusis—tai tu!

Tavo “Darbą” gražiai įpusėtą
Mes varysim pirmyn patvariai,—

Tavo grūdą kultūrai pasėtą
Sudoroja dėkingi nariai .. .

157. IX. 25
(Pabaiga)

JUOZAS BALTUŠIS

PARDUOTOS VASAROS
(Tąsa)

O kai šitaip ėjo, tai ėmė viskas jau 
visiškai krikti, irti. Dirbo namuose tik
tai Juoziokas su savo Damule. Kiti kur 
ėjo, ką darė, vis pakeliui pametė, ran
ka numojo, koja paspyrė. Dėl to kai
mynų rugiai jau seniai buvo suvežti ir 
nublokšti, o mūsiškių tebejuodo gubose, 
šakojo daigais po lietum. Kaimynai jau 
rovė linus, o mūsiškių dar žirniai klo
jėjo nemušti į gabanas, raudojo byrė- 
damos avižos išilgai šniūro. Keikė kai
mynai, kad Dirdos kliudo ganyti ru
gienas, neatleidžia vasarienų, grasino
si užvaryti gyvulius ir nudriokoti vis
ką. O mūsiškiam argi tas galvoj? Žiū
ri tik* kiekvienas savęs, laukia dalybų 
ir nieko daugiau žinot nenori.

7 Ir čia staiga pabraukšt naujiena, 
kaip griausmas iš giedro dangaus: 
dingo Povilokas! Dingo taip, kad nei 
kaimynai matė, nei tolimiausi giminės 
girdėjo, nei pažįstami regėjo. Niekas 
net neatspėjo, kada jis prapuolė iš na
mų, kur prasmego. Vis, būdavo, dings
ta dienai kitai, o paskui ir vėl mojuoja 
po kiemą, šaiposi iš jaunamartės Da-, 
mulės, užkabinėja Saliamutę. O dabar 
— še tau, kūma, užgavėnes! Praėjo sa
vaitė, praėjo ir kita — Povilioko nė pa-

O čia ir vėl — naujiena. Atėjo susi- 
graužęs Poderis: dingo iš namų jo Ur
šulytė. Antra diena nematyti jos, bag 
nenutuokia Dirdos, ogi sukosi Povilio- 

1 kas aplink Uršulytę? Tai gal abu kur... 
griebėsi visi drauge spėliot, dėjo taip, 

dėjo kitaip — vis nieko neišeina, niekas 
. jnleko neatspėja. .

Saliamutė kai išgirdo šitas naujienas, 
tai tik išbalo lyg plotka, čiupt rankom 
sau už krūtinės, grabu grabu pasie
niais—vos ant kojų nustovėję. Kvošte
lėjusi slinko laukan, čiuožė pašaliais 
kažkur į pakluones, o kai sugrįžo—tikra 
motina jos nebepažino: jau ne balta, o 
mėlyna, paakiai į juodę,. akys įglušusios 
lyg vejamos avies, kvapo nebeatgauna. 
Supuolė visi artyn, purkštė vandeniu, 
trynė smilkinius ir rankų riešus, paver
tė lovon. Ir gulėjo ji lyg įmirkusi kala
dė, į žmogų nepanaši, Saliamutės nepri
menanti. Pe'tniūniokas atlėkęs stačiai 
baubti pradėjo iš graudumo, vis klausė 
prisimygęs:

—Taigi tebėr, taigi viskas tebėra, Sa- 
liamut? Ar niekas nepajudina?

—Kas tebėra? Ko pristojai dabar? 
Galvą pametei, kad nematai, kaip ga
luojasi?—sumojavo senoji rankomis į jį.

—Tai gal pasakys? — stūmė ją Pet- 
niūpiokas šalin. — Gal viskas tebėr? 
Saliomija, pasayk—-vėl kniubo jis prie 

Saliamutės.

3 Lauvo (Liberty) šeštadiem, sausio (Jan.) 18, 1958 
• •

Ši žiopčiojo burna, išstenėjo:
—Tebėr... vietoj tebėr. .
Ir'tuoj nusisuko šalin.
Petniūniokas giliai iškvėpė orą, o Ka

zimieras žiūrėjo į jį kreivomis, pusiau 
piktai, pusiau šypsodamasis.

—Tai jau užsigavėjot, šliūbo nebelauk
dami? Tai jau vienu salyklu ir vestuves 
ir krikštynas laistysit?

—Eik tu, durniau,—numojo į jį Pet
niūniokas, jau visiškai nusiramindamas.

— Nieko nesuprantu, o Jėzau, nieko 
nesuprantu,—skundėsi senoji. — Amžių 
nugyvenau kartu, o nemačiau, kad Sa
liamutė šitaip prie Povilioko prisirišusi, 
nieko aš nemačiau... Na, nesigraužk, 
nesigaluok, gyvas tavo Poviliokas, nusi- 
doMjo kur ir vėl atsidošys, Saliamut!

O Saliamutė nesidavė prašnekinama, 
pakilo atsigaivelėjusi, raudodama smu
ko laukan. Paskui ją ir Petniūniokas, 
vis guosdamas:

—Kad tebėr, tai ir tebėr, o Povilioko 
gal ir paraudok, reikia žmogaus gailėt, 
iy ašaros—gerai. Einam, aš tave ber- 
žynėlin nuvesiu, ten gerai raudosi...

Senoji palydėjo juos žvilgsniu. Džiū
vo ašaros jos akyse, timptelėjo apatinę 
lūpą, šyptelėjo:

—Ta meilė, sakau! Tai kad mane kas 
šitaip 1..

Ir vėl pravirko dar graudžiau.
Kazimieras pabalnojo arklį. Išlėkė 

raitas miestelin pranešti policijai apie 
bėdą, paskui apjojo dar kartą gimines, 
pažįstamus, bičiulius. Žmogus ne ada
ta, šieno vežime nepaslėpsi, jeigu dingo— 
vis kas nors žino, matė ar nujaučia. 
Negali gyvas žmogus prapult. Kartu 
su Kazimieru išjojo ir Poderis, įjuodęs 
nuo pykčio, grieždamas dantimis/

- .-i -

Karštą vasaros popietę ėjo Petniūnio
kas iš bažnyčios ir užėjo pas mus. Kaž
koks pasikeitęs, įsiaudrinęs, neramus, 
aiškiai nešinąs svarbiom naujienom. Sa
liamutė iš karto nutuokė permainą, puo
lė globstyti:

• t—Sėskis, gal girelės šaltos? Nusė- 
dėjom mes šiandien namuose mišias/ tai 
gal nutiko kas? Kas naujienų?

—Kad nežinau, kaip sakyt ..
—Nejaugi kunigas pavarė?
—Kad gal ne...
—Kaip yra, taip ir sakyk, ženteli, savi 

gi dabar žmonės,—prisėdo šalia jo seno
ji.—Ir nesisaugok, nebijok, nebe pirmoji 
mums nopostys visokios girdėt.; Kaip 
seneliai sako, bėda nevaikšto viena...

—Kad gal ne bėda... ' .
Senė tik nusišypsojo..
—Kad jau pakavojom Peliksiuką, kad 

Poviliukas prapuolė iš namų, tai ko jau 
čia gero belaukt?

(Bus daugiau)

(Pabaiga)

Kad atsiranda Lietuvoje 
žmonių, kurie prašo savo 
giminių pasiųsti vaistų iš 
Kanados ar Jungtinių Val
stijų, tai tam yra visa eilė 
priežasčių. Viena, yra ligų, 
kurias dar nepajėgia viso 
pasaulio medicinos mokslas 
užkariauti — nepagydomos 
ligos. O kada ligonis serga, 
kankinasi, tai jis eitų sker- 
sai-išilgai pasaulį, kad su
rasti sau pagalbą. Ir štai 
mes gauname prašymą pa
siųsti vaistų nuo reumato, 
širdies ligos ir net vėžio, 
kuomet čia Kanadoje ir 
Jungtinėse Valstijose, tos 
ligos kankina žmones ir 
skina jų gyvybes vieną po 
kitos. Antra, nors nedaug, 
bet dar yra gydytojų, kurie 
užsiima privatišku gydymu 
ir jie, pasigavę ligonį, ypač 
su nepagydoma liga, mažai 
gali būti abejonės, įtikina 
pacijentą, kad reikią gauti 
iš giminių “amerikoniškų” 
vaistų, o paskiau juos vei
kiausiai panaudoja speku
liaciniams tikslams. Tre
čia, yra žmonių, kurie kaž
kaip mano, kad gauti vais
tai iš kitur geresni negu 
savi. Tuo labiau, kaip mi
nėjau anksčiau, jei reikia 
pačiam pirktis vaistus, tai 
kodėl pirkti ten, jei galima 
gauti “geresnių”, ameriko
niškų vaistų...

Bendrai paėmus, Tarybų 
Lietuvos žmonių sveikata 
yra geroj priežiūroj ir jie 
daug sveikesni, ypatingai 
laisvesni nuo nervų ligos, 
negu bet kur kitur gyve- 
venantieji žmonės. Jie ap
rūpinti Lietuvoje ligoninė
mis, gydytojais ir vaistais.

Mokslas ir kultūra 
Lietuvoje

Mokslas yra brangiausias 
žmogaus turtas gyvenime. 
Jį nereikia nešioti, — kaip 
žmonės sako — jo nepame
si ir nieks nepavogs. Per 
mokslą žmogus gali žengti 
aukštyn į gyvenimą.' Deja, 
ne visi mes galėjome, nežiū
rint kaip būtumėm norėję, 
Lietuvoje pirmiau to pa
siekti, išeiti aukštesnį mok
slą. Jį galėjo pasiekti tik 
privilegijuoti, turtingesnie- 
ji ir vienas kitas per neap
sakomas savo pastangas, 
vargą, pasiryžimą ir pasi- 
aukavimą tegalėjo pasiekti 
mokslą, v

Tarybų valdžios metais 
Lietuvoje jau dabar pasiek
ti didžiausi laimėjimai mo-

222 specialistus, tai perei
tais mokslo metais vien že
mės ūkio akademija išleido 
288 specialistus, o per visą 
pokarinį laikotarpį Lietu
voje šios žemės ūkio mokslo 
srityje, baigė mokslą dau
giau kaip ; 2 tūkstančiai 
žmonių.

Lietuvoje dabar daug dė
mesio kreipiama ne vien į 
jaunimo mokslinimą, bet ir 
bendrai į Lietuvos žmonių 
kultūrinį gyvenimą. Kultū
rinis gyvenimas žydi ne tik 
miestuose, bet jo žiedai jau 
plačiai prasiskleidę ir bu
vusiam tamsiam kaime. Jei 
prieš karą, Lietuvos kaimo 
vietovėse nebuvo nei vienos 
bibliotekos, tai dabar čia 
veikia net 4,500 bibliotekų, 
daugiau kaip 3,300 klubinių 
įstaigų. Šiame penkmetyje 
Lietuvos kolūkiniam kaime 
numatyta atidaryti dar 100 
kultūros namų.

Kaip niekad pirmiau, Lie
tuva dabar praturtėjusi 
meno kūriniais. Pavyz
džiui, vien pereitais me
tais, laike teatrinio sezono, 
Lietuvos teatrai pastatė 
septynis naujus lietuviškus 
operos, baleto ir dramos 
veikalus. Lietuvoje dabar 
yra įsteigta Kino-Studija, 
kuri paruošia lietuvįškas 
filmas Lietuvos kino teat
rams — jos plačiai rodomos 
ir kaime, kolūkių žmonėms. 
Pereitą pavasarį baigta 
statyti ir nuo gegužio mė
nesio jau veikia Vilniuje 
televizijos stotis. Ne tik 
mieste, bet ir kaime daug 
kolūkiečių jau turi radio 
priimtuvus.

Tarybų Lietuvoje labai 
rūpinamasi jaunąja karta. 
Paskutiniaisiais buržuazi
nės valdžios metais Lietu
voje veikė 155 vaikų darže
liai, kuriuose buvo apie 5 
tūkstančiai vaikų; jais ne
galėjo pasinaudoti darbi
ninkės motinos ir ne tik del 
to, kad stokuotų vietos, bet 
ir todėl, kad mokestis už 
darželį nebuvo prieinama. 
Tarybų Lietuvoje šiuo me
tu veikia daugiau kaip 900, 
lopšelių ir apie pustrečio 
šimto darželių, kuriuose 
auklėjama daugiau kaip 
12,500 vaikučių. Peržvel
gus rekordus, 1956 metų 
duomenimis, Tarybų Lietu
voje veikia trys pionierių 
rūmai, 38 pionierių namai, 
dvi jaunųjų technikų sto
tys, trys jaunųjų gamtinin
kų stotys, penkiolika sporto 
mokyklų, vaikų ekskursinė-

turistinė stotis, Jaunojo 
žiūrovo teatras.

Abelnai suėmus viską į 
krūvą, Tarybų Lietuvoje 
jaunimui dabar atidarytos 
plačiausiai durys į visas 
mokslo šakas. Ekonominės 
kliūtys absoliutiškai nepa- 
stoja kelio į mokslą. Kiek
vienos šeimos, mažos ar di
delės, vaikai gali mokintis, 
jei to nori. Pradinis moks
las vaikams privalomas. 
Neužilgo ir aukštesnėse, 
septynmetėse moky k 1 o s e 
mokymasis bus privalomas.

Mokslas dabar Lietuvoje 
nemokamas; taipgi visi, 
kaip mokyklų mokiniai, 
taip kolegijų ir universite
tų studentai aprūpinami 
knygomis veltui. Veik visi 
studentai gauna valstybinę 
stipendiją, o geresnieji, ku- 
rie stengiasi mokintis f ir 
gauna gerus pažymėjimus 
už mokslą, gauna dar pri
dedamąjį mokestį, taip, kad 
studentas veik savistoviai 
besimokindamas gali pra
gyventi. Dauguma studen
tų gyvena bendrabučiuose, 
o bendrabučių jau pusėti
nai valstybės aprūpinta 
prie kiekvienos mokslo įs
taigos ir dar vis statoma 
daugiau, štai kodėl šian
die Lietuvoje tiek daug jau
nimo mokinasi. Tą matome 
ir iš gaunamų laiškų. Be
maž visi, kas turi vaikų, 
rašo, kad j u vaikai mokina
si.

Jaunimas kiekvienos tau
tos yna ateitis. Todėl ir 
Tarybų Lietuva, socialisti
nių sąlygų sudarytose gali
mybėse, plačiai atidariusi 
duris jaunimui į mokslą, už
tikrintai laukia šviesios ir 
laimingos ateities!

■ Šitaip dabar atrodo Tary
bų Lietuva. Aš, kaip ir ki
ti Kanados lietuvių delega
cijos nariai, nuvažiavęs į 
Lietuvą taip ją mačiau, 
taip ją supratau ir taip sa
vo patirtus apie jos gyveni

mą vaizdus perdaviau jum, 
mieli užsienio lietuviai. Da
bar jūs patys spręskite, 
koks socialistinėje santvar
koje Tarybų Lietuvos gyve
nimas.

Aš iš savo pusės, trumpai 
sutraukus, giliai įsitikinęs, 
kad Lietuva pasirinkusi so
cialistinį tarybų kelią, eina 
teisingu keliu. Nieko dau
giau nelieka, kaip tik pa
linkėti Tarybų Lietuvos 
žmonėms geriausio pasise
kimo naujam gyvenime!

PRANEŠIMAS
HARTFORD, CONN.

Reikia pranešti visiems Choro na
riams, kad Choro metinis susirinki
mas neįvyko iš priežasties mažo 
skaičiaus nlarių dalyvavimo. Chore 
rodos priklauso virš 50 narių. Mes 
visi choro nariai mokame duokles, 
ar dainuojame ar ne. Tad reikia 
rūpintis išrinkti valdybą 1958 me
tam, į valdybą reikia apie 12 asme-. 
nų. Jeigu dalyvauja susirinkime 5 
ar 6, tai savaime aišku, valdybos 
negalima išrinkti. Būtų gerai, kad 
su pradžia naujų metų, visi nariai 
užsimokėtu duokles. Choro susirin* 
kimai įvyksta kas ketvirtą ketvir
tadienį kiekvieno mėnesio. šis 
susirinkimas |vyks 23 d. Šio mėnesio.

Choro narys.
(13-16)

SO. BOSTON, MASS.
LLD 2 kp. nariai, kurie priklau

sote ir norite priklausyti 1958 m., 
būkite parengime 19 d. sausio, 318 
W. Broadway, parengimas Laisvės 
naudai, gausite knygą ir taipgi pra
šome pasimokėti už 1958 metus.

A. Dambrauskas, sekt.
(12-15)

PITTSBURGH, PA.
Lietu v. Kapinių Bendrovės, ,Pitts- 

burgho ir Apylinkės, yra kviečiamas 
metinis suvažiavimas, kuris Įvyks 
sekmadienį, sausio-Jan. 26 d., 1958 
m., prasidės 2 vai. dieną, Lietuvių 
Mokslo Draugijos salėje, 142 Orr 
St., Pittsburgh, Pa.

Taigi visi esate kviečiami daly
vauti minimame suvažiavime, kaip 
tai šėririinkai, taip ir lotų savinin
kai, nes šis suvažiavimas yra svar
bus. čia bus išduotas metinis rapor- 
tas ir yra daug svarbių reikalų ap
tarimui.

Po suvažiavimo bus paruošta gar
di vakarienė. Visi žinote, kad kapi
nių bendrovės komisija vaišingumu 
niekada publikos nenuvylė, tai ir 
Šiuom kartu nenuvils, nes komisijai 
vadovauja Elena Zeiglers, kurt ki
bk! Rūpestingai ruošiasi vakarienei.

Taigi, gerbiamieji, visos apylinkės 
dalyvaukite suvažiavime ir būkite 
vakarienėje. Pradžia vakarienės 6^ą 
vai. vakare.

J. Mažeika 
(11-15)

Šventraščio Tikrove
(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 vaiku. Biblijos 
tūkstančiai prieštaravimų. Remiantis biblija, Kristus 
gimė ne 1958 metų atgal, bet 2958 pirmiau.

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

kslo ir kultūros srityse. 
Niekada Lietuvoje nesimo
kė tiek daug žmonių, kiek 
dabar. Pavyzdžiui, pokario 
metais vi-en aukštąjį moks
lą baigė 21 tūkstantis žmo
nių, tai 10 kartų daugiau 
negu per visą buržuazijos 
valdymo laikotarpį Lietu
voje. Dabar 12-koje Lietu
vos aukštųjų mokyklų mo
kosi daugiau kaip 24 tūks
tančiai studentų. Iš * viso 
dabar Lietuvoje mokosi pu
sė milijono žmonių.. Visos 
Lietuvos aukštesnėsės mo
kyklos jau yra išleidusios ir 
dabar dirba įvairiose pra
monės šakose apie 60 tūks
tančių specialistų. Jei prieš 
karą Lietuvoje iš viso buvo 
paruošta 300 inžinierių, tai 
dabar vien Kauno Politech
nikos institutas kasmet pa
ruošia apie 600 aukštai 
kvalifikuotų specialistų — 
inžinierių. Jeigu per visus 
buržuazijos valdymo metus 
buvusi Dotnuvos žemės ū- 
kįo akademija paruošė, tik

7' į* j: ’ • • j

DĖMESIO! f DĖMESIO!

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

135 W. 14th St, 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 j USSR, Lietuvą, Estiją, Latviją, Baltgudiją, Bukoviną, I 
Armėnija ir į visas kitas respublikas Sovietų Sąjungoje. I

Pakai gali būti pristatomi atvežant asmeniškai, prisiunčiant paštu, I 
arba kaip patogiau mūsų klientui. I

Kituose miestuose gyvenantieji mūsų kostumeriai gali būti užtikrinti greitu atidumu ir j 
tuojautiniu atlikimu persiuntimo. Tik už keleto dienų siuntėjas gauna oficialią kvitą iš I 

pašto. Apia i kę jūsų paką mes tuojau pasiunčiame jums smulkmenišką kaštą sąskaitą- I 
SVARBU! Vien tiktai naujus dalykus galima siųsti. Visi persiuntimo kaš- I 

tai, įsikaitant muitą, apmokami Čia. Jūsų giminės ir draugai aplaikys pakietus I 
veltui. I

PATOGUMUI MŪSŲ KLIENTŲ, MES TURIME NERIBOTĄ KIEKĮ ĮVAIRIŲ PREKIŲ I
Valgomų produktų negalima siųsti tame pačiame pakete su kitais dalykais. , j

Dėl patogumo mūsų klientams mes atidarėme skyrius Clevclande, Detroite ir Philadelphijoj I 
900 Literary Rd., Cleveland 13, Ohio. Telefonas TOwer 1-1461 I 
11339 Jos Campau, Detroit 12, Michigan. Tel. TOwnsend 9-3980 Į,
632 West Girard Ave.; Philadelphia, Pa. Tel. WALnut 5-8878 I

GREITAS PASIUNTIMAS IR PRISTATYMAS GARANTUOTAS. P 
Jktdara kasdien 9 A. M. iki 6 P. M. v Sekmadieniais 9 A; M. iki 4 P., M./ r
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Montreal, Canada
Trumpai apie viską

Mirė: Antanas Stašaitis, 82 
metų amžiaus; Ieva Astraus
kienė, 71 m., ir Kastantas 
Giržadas, 67 m.. Visi atvyko 
Kanadon prieš pirmą pasau
lini karą.

•
CNR pasirašė sutarti dėl 

pertaisymo Victoria tilto, kad 
galėtu plaukti apačia dideli 
jūriniai laivai, kada bus pra
vestas jūrų kelias. Kainuos 
SI 7,000,000. 

•
McGill universitete atsibu

vo dvidešimties Kanados uni- 
\ersitetu spaudos konferenci
ja.

Vakaru Kanados universi
tetu- atstovai kaltino did
miesčių, spaudą nesilaikyme 
faktų.

Kunigas 1. J. Cavanaugh, 
kalbėdamas viename susirin
kime, pareiškė, kad įvyks re
voliucija ir katalikų mokslo 
Įstaigose.

Girdi, ar yra katalikų tar
pe Saikų, • Oppenheimerlų, 
Einšteinų ir kitų tokio aukš
čio mokslininkų ? .

Sputnikai turėsią išjudinti 
ir Romos katalikus.

• “““““
Kelių direktorius L. P. Ca

ban pranešė, kad Montrealui 
kainuoja kas žiemą $4,500,- 
000 sniego nuvalymas.

Girdi,- Montrealui sniego 
nuvalymas daugiausia kai
nuoja iš visų šiaurės * Ameri
kos miestų, išskyrus New 
Yorką.

Kriminalystės Montreal© 
1957 metais paaugo- 40 pro
centų, lyginant su 1956 me
tais.

Kaltinami teisėjai, kad jie 
mažai baudžia nusikaltėlius.

Atsidarė naktiniai kursai 
naujiems kanadiečiams, kurie 
nori mokytis vietines kalbos. 
Mokslas veltui.

Kursai btis įvairiose miesto 
dalyse. Užsiregistruoti galima 
3737 Sherbrooke St. East. 
Tel. $LA. 5-6311.

A '• _____ 9 j ~

Serga Dominikas Grigaitis 
ir F..Nakienė. Linkiu greitai 
pasveikę. >,

______ 9 _
Ar žinot, kad Kvebeko pro

vincija yra didžiausia Kana
doje. Jos plotas penkis kar
tus didesnis už Britaniją;

Kad Kvebekas pagamina 
du trečdalius asbesto pasau
lyje.

Surinko Montrealietis

r:

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. 
Išlipkit Franklin Ave. Station.

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

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

PAKIBTAI I RUSIJA 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.

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

/ Mes garantuojame grąžinamąsias kvitas su priėmėjo parašu. Mūsii 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 Manhattan©
78 Second Ave., New York 3, N. Y. ORchard 4-1540

MIRĖ
Jokūbas Lekavičius mirė 

sausio 16 d. Pašarvotas Aro- 
nriskio koplyčioje, 423 Metro
politan Avė., Brooklyne. Lai
dos pirinadienį, sausio 20. Iš
lydės 9 :30 v. ryto.

Liko liūdesy jo sesuo Adelė 
ž.igaitienė, kuri per ilgus me
tus jo sunkios ligos ji globo
jo, atitrukusiomis nuo darbų 
valandomis jį esantį ligoninė
se lanke. Jai reiškiame užuo
jautą.

žinią pranešė Veronika š’- 
beikienė.

• • • " *** •
Feliksas Klastauskas mirė 

sausio 16 d., 11 vai. vakare, 
nuo širdies atakos. Jis gyve
no 226 Harrison Ave., Harri
son, N. J.

Velionis buvo žinomas kaip 
fotografas Brooklyne ir Ne- 
wark-Harrisone. Jis paliko 
nuliūdime žmoną Edith, bro
lius ir kitus gimines.

šią žinią pranešė velionio 
brolis Frank. Klastauskas. Sa
ko, dar nežinoma, I kur bus 
pašarvotas ar kada įvyks lai
dotuvės, Vėliau bus aprašyta 
apie laidotuves.

Feliksas Klastauskas buvo 
vienas iš septynių Klastauskų 
brolių, dabar liko keturi — 
Charlie, Newark©; Julius, 
Brooklyne; Franas, Hunting
tone, ir Stanley, Scottville, 
Mich.

Žinios pranešėjui velionio 
broliui Franui ir visai šeimai 
išreiškiame užuojautą.

Laisvės Fersonalas

Lietus ir sniegas
Ši žiema New Yorke gan 

keista. Jau trečią kartą pusė
tinai gauname sniego, o po
rą karių buvo tik biskį pa
barstyta. Antradienį ir trečia
dienį pusėtinai lijo, oras buvo 
irgi ne 1 a b a i pakenčiamas. 
Daugelis vis gi gėrėjomės, 
kad baigia išvaryti sniegą, 
kuris išgulėjo .są.yąitę laiko.

Bet. Štai, kętviriadienib ry
tą, visai nelaukta^, mekenu 
nenumatytas ir vėl ątkeliavo 
sniego debesys. Verčia, kelius 
padaro pavojingais, piliečius 
apsunkina.

Kitądoš New Yorke veik 
per visą žiemą mažai pama
tydavome sniegų,> o dabar jau 
kitaip. Tūli žmones sako, kart 
ta vis “atomų bombų? bandy
mai” sudaro tokius nepasto
vumus ore.

12.000 namų buvo be 
šviesų ir šilumos

Elektra — viena iš paran-
kiaušių ir sveikiausių jėgų. 
Bet kol vielos nesukištos po
žemyje, kol jos nutiestos' nuo 
vieno prie kito stulpo, tai 
dažnai pasitaiko ir nukentėti.

štai ir mano gyvennamyje 
įvesta automotiška aliejaus 
šiluma. Labai paranku. Savo 
laiku, kada reikėjo anglis 
valkioti į trečią aukštą apsi- 
šildymui, tai galvojau — ateis 
laikas, kada suktuvėlį pasuk
si ir turėsi šilumos. Dabar au
tomatiškai patsai pečius užsi
dega, prišildė kiek reikia, 
patsai sustoja. Naktį vėsiau 
tereikia — mažiau duoda ši
lumos, dieną daugiau, kaip 
nustatai termostatą pagal 
laikrodį. Tikras “stebuklas”.

Bet kelis karius patyrėme 
ir “stebuklo” skonį. Elektros 
laidai lauko pusėje apledėjo 
ir nutrūko. Netekome nei 
šviesos, nei šilumos, nes auto
matiškas apšildymas veikla 
su elektros pagalba. Sako: sė
dėk ir dievą mylėk patamsy
je ir šaltai. Visas namas pasi
daro negyvas. Neveikia radi
jas, televizija, skalbiamoji 
mašina, prosinimo Įtaisas, na 
ir net kavinis neburbuliuoja. 
Tikra “dievo” bausmė.

Tą rašau apie save, nes 
Šiandien laikraščiai pranešė, 
kad didžiausioje New Yorko 
dalyje — Queens, taipgi to
liau priemiesčiuose ant Long 
Islando — net 12,000 namų 
buvo' be elekktros šviesos, o 
gera dalis ir be šilumos.

žiemos laiku, ypatingai, 
kur šeimoje yra mažų vaikų, 
tai jau nėra juokas. Elektros 
laidus sugadino siautęs dide
lis vėjas > ir lietus. Vandens 
prilijo du colius storio. Daug 
žmonių neturėjo nei šviesos, 
nei šilumos, bet pakankamai 
skiepuose buvo vandens, nors 
plauk.

Išeina, kad mūsų kultūriš
kas ir cvilizuotas gyvenimas 
turi daug netobulumų. Vald
žia, kaip sako: “žmonių, per 
žmones pastatyta ir dėl žmo
nių”. Bet ji dainai daugiau 
rūpinasi,; kaip išgelbėti tur
čius, pabėgusius Iš Kinijos, 
kaip juos vėl grąžįpti į turčių 
vietas, negu apie savo šalies 
žmones. Pinigų nesigaili bili
jonų dolerių ginklams, turčių 
valdžių paramai užsienyje, 

bet tų pinigų nėra piliečių 
reikalams — mokykloms, li
goninėms, transportui, ■ page
rinimui bendrai piliečių gyve
nimo.

žinoma, ponai nuo tokių 
gamtinių įvykių nenukenčia, 
nes jų gyvennamiai kitaip ap- 
i ūpinti.

Senas amerikietis

Labai keisti jy 
pasiteisinimai

Vėlesniu laiku Amerikoje, 
dažniausiai laike 'papildytų 
kriminalysčių, kaltinamieji 
pasiskelbia, kad jie “laikinai 
buvo netekę proto”, kada 
prasikaltimą atliko.

Vieni “netenka proto” to
dėl, kad juos prispaudžia 
prasiskolinimai. Taip advoka
tai teisino Angelo LaMarcą, 
kuris mėnesio amžiaus vaiku
tį pavogė nuo tėvų ir nužu
dė, reikalaudamas nuo tėvų 
$2,000 išpirkimo. Dabar jis 
sėdi Sing Sing kalėjime ir 
laukia, kada bus "pakvies
tas” į elektros kėdę.

Dabar ^Kalifornijoje eina 
panašus teisinas tūlos Elaine 
Saule, apie kurią su pasigėrė
jimu rašo- daug tokia New 
Yorko spauda, kaip Daily 
News, Mirror ir kita. Mergina 
Saule užmušė savo sandrau
gų, su kuria viename kamba
ryje gyveno. Ji ir jos advoka
tai sako, kad laikinai buvo 
“netekusi proto, nežinojo ką 
darė”.

Keisti pasiteisinimai.

Vis ieško komunistų
• . ;■ • ■ •» > ‘-y ■> > •. ....

Pagal gubernatoriaus Har- 
rimano patvarkymą N e w 
Yorko mieste,, per “lojališku- 
mo” šerengą varo 165,170 
miesto darbininkų^. Ieško ko- 
munistų. Jų ieškotarpe pa
prastų gatvių šlavikų.

Tokiu pasielgimu pasipik
tino ir pirmą šniukštinių die
ną 40 darbininkų metė dar
bą. Bet ieškotojai vis vien dar 
surado 19 “nelojališkų”, kū
rins atstatė nuo darbo. Ir tai 
dąrtik pradžia to tyrinėjimo.

Užrašykite Laisvę savo 
giminėms j Lietuvą. Kurie 
ten jau gauna Laisvę, rašo, 
kad ji jiems patinka.

Finansine parama Laisvei 
visada reikalinga.

LAISVES
METINIS

BANKETAS
' ' ' </ ' '

Sausio 26 January 
/ J

PRASIDĖS
6 V. VAKARE

Bankete bus daug svečių iš kitų miestų, 
nes tą dieną įvyk-s Laisvės bendrovės 
dalininkų suvažiavimas ir į suvažiavimą iš 
toliau atvykusieji laisviėciai bus bankete.

LIBERTY AUDITORIUM
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.

VAKARIENES BILIETAS $3.
Prašome iš anksto įsigyti bilietą.

* . \ ' *

. .u „Į,^.

Yonkers nori pralenkt 
New Yorką

New Yorkas turi net tris 
vietas, kur arkliai lenktyniuo
ta, tai Belmont, Aqueduct ir 
Jamaica Race Track. Pastarą
sias rengiasi jau uždaryti. 
Kada ten eina arklių lenkty
nės, tai dažnai susirenka į 
bile vieną atskirą vietą iki 
30,000 ii- daugiau norinčių 
pralobti.

Iš arklių lenktynių biznis 
didelis. Ne vien tiems, kurie 
jas ruošia, bet ir miestui, 
valstijai ir federal©! valdžiai
— taksai irgi gan aukšti nuo 
įplaukų. Pamenu, ‘ kad karo 
laiku, kada piliečiai neturė
jome gažolinos nuvažiuoti į 
miestą su būtiniausiais reika
lais, net pas gydytoją Pavyk
ti, tai į tas lenktynes plaukė 
automobiliai, policin inkai 
juos gražiai tvarkė, nors dėl 
“paprasto’’ pasismagin i m o 
buvo draudžiama gazoliną 
vartoti. Mat, čia didelis biz
nis ir tai tų, kurie stovi vir
šūnėje.

Tūli New Yorkui artimesni 
miestai taipgi turi arklių 
lenktynių arenas. Dabar pa
skelbta, kad Yonkers su šių 
metų rugpjūčio 1 diena atida
rys Yonkers Raceway”. įren
gimas arenos ir puikiausių pa
statų atsieis apie $20,000,000. 
Vien milžiniško gražaus ’klu
bo, vieno iš gražiausių Ir mo
derniškiausių, atsies $9,000,- 
000. Jame galės sutilpti 4,00u 
žmonių. Bus visi parankumai
— restauracijos, barai gėri
mų, žaidimų vietos ir tt.

Bendrai “Yonkers Race
way” turės dėl svečių cemen
tuotą vietą, kur tilps 10,000 
automobilių. O lenktynes, su 
visais parankumais, galės ma
tyti iki 42,000 svečių. J

Arkliai, tai pinigas. Jie ne
pamiršti, jų “palocius” gąlės 
įtalpinti 630 arklių vienu kar
tu.

Yonkers Raceway bus ne 
vien arklių lenktynėms, bet 
kada arklių sezono nebus, tai 
galės ten turėti lenktynes 
dviratipinkai ir tt.

Atsinaujindamas prenu
meratą pridek vieną kitą 
doleriuką Laisves paramai.

Pranešimas
BROOKLYN, N. Y.

Siuvėjų Unijos Lietuvių 54-to sky
riaus mėnesinis susirinkimas jvyks 
sausio-Jan. 22 d., 5:30 v. v., Lietu
vių Unijos Rūmuose, 11-27 Arion 
Place. Nariai prašomi skaitlingai 
dalyvauti. Bus svarbių pranešimų.

Kipras Sakalauskas, Skyr. Sekr.
(12-15)

Teatruose ,
Capitol teatras pradėjo ro

dyti Francūzijoje gamintą 
Otto Preminger’io filmą Bon- 
jour Tristesse. Scenarijų pa
rašė Arthur Laurents, Fran- 
coise Sagan novelės pagrindu. 
Vyriausiuose vaidmenyse De
borah Kerr, David Niven ir 
Jean Seberg.

Radio City Music Hall te- 
berodo Sayonarą. Scenoj va'i-• 
dina kalėdini spektakli.

Roxy teatre rodo Peyton 
Place.

55th St. Playhouse (netoli 
7th Ave.) rodo Maskvos Bol- 
šoj teatro Baleta.-šokėjus, fil
muotus baletui viešint - vaidi
nant Londone; apie šimtas as
menų, kurių tarpe randasi ir 
žymiosios pasaulinės baleto 
pažibos.

Victoria, teatre vis dar ro
domas karinis, nuostabiai tik 
rovinis ir reikšmingas filmas 
Paths of Glory. Vienas svar
biausių ta tema filmų.

Paieškojimai
Aš, Radzvilavičienė-Kašėtaitė Ele

na, Martyno, ieškau savo brolių Ig
no ir Vinco Kašėtų. Prieš karą jie 
gyveno J. V. (adresai neįskaitomi. 
—Adm.) Jeigu jie patys negali atsi
liepti, tai prašau jų vaikus arba pa
žįstamus atsiliepti Būsiu dėkįnga. 
Elena Radzvilavičienė, Vilniaus g-vė 
nr. 19, Alytus, Lithuania, USSR.

Paieškau Mitkienės-Vilašaitės Gra
sildos, Jono, gyvenusios su vyru Mit
ka Juozu, Milwaukee, Wis. žinan
čius jų dabartinį adresą, prašau pra
neši]. Mikėnui Juozui, Panevėžys, 
Gogolio gatvė, Lithuania, USSR.

lieškau dėdės Jono Lenartavi- 
čiaus, Tomo, Iki 1940 m. gyveno 45 
Main St., Yorkville, N. Y. Lietuvoje 
gyveno iki 1915 m. Daugų valsč., ir 
miestelyje. Žinanti apie jį arba jo 
vaikus, prašau pranešti man, būsiu 
dėkingas. Juozas Lenartavičius, To
mo, Daugų Rajonas ir miestelis, 
Lithuania, USSR.

(13-14)

PAMINKLAI
S & S MEMORIALS

Išstatomo Visose Kapinėse.
Visi paminklai certifikuoti ir 

garantuoti. Lengvi išmokėjimai 
pritaikomi.

’ 602 Greenwich. St.
Hempstead, L. I.

IV. 1-6850.

ST. LUCIA 
FUNERAL HOME

x (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 30th Ave. Long Island City 
AStoria 8*211.1

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

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

PR. 3-8612.
tarp Lewis & Sumner Avės.

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

' BELTRANI & SON
812 Bayview Ave., Inwood, L. I.

FA. 7-5196

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.

Daug asmeniškų reikalų pavestą 
laidotuvių direktoriui. Pasirinki
te šj patarnavimą su pasitikėjimu. 

Oru vėdinamos koplyčios.
NICHOLAS COPPOLA

& SONS
49—104th St./ Corona, N. V. 

Newtown 9-3400.

Ir Florida rado šaltau
Pora newyorkieciu, kurie 

Floridą pasiekė (vairuodami 
auto) sausio 9-ą, rašo:

Mes jau Floridoje, bet ne
galime sakyti “šiltoje”, nes 
nėra šilta. Dabar pradeda 
biskį atšilti. Ir važiuojant vi
su keliu buvo šalta. Praėju
siais . metais tik New Yorko 
valstijoje vežiuojant mašino
je tereikėdavo šilumos.

Visu keliu vėjas buvo labai 
šaltas ir sniegas ant laukų. 
Abiejose Carolinose ir Geor- 
gijoje ir vandenys šalę kelio 
su ledu.

Floridoje 100 mylių nuo 
mūsų gyvenvietės ledo jau 
nebebuvo, bet šalta. Nykiai, 
keistai atrodo sodai, — lapai 
nušalę, oranžiai' ant žemės. 
Mūšų; gyvenvietės srity mažai 
kiiudė medžius, bet visokį žy
dinti medeliai yra nušalę. Ar 
jie beatsigaus, nežinia; Būda
vo gražu pro juos pasivaikš
čioti; o dabar visur nyku, bet 
gal su laiku pasitaisys.

Vladas ir Veronika (buvu
sioji Jasulaitienė) Urbonai 
praėjusias šventes praleido 
Floridoje.

Jei jūs norite parduoti ną- 
mą ar biznį, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už pa
skelbimą kaina žema.

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kurie jos dar neskaito.

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 miegrūmiai. 
Moderniška virtuvė ir vonios. Alie
jaus šiluma. Garadžius. $18,900. 
WM. F. MURPHY, 104-15 Lefferts 
Blvd. VI. 8-4200.

Business Opportunity .

GROCERY-DELICATESSEN

Pardavimo priežastis—mirtis šei
moje. Kreipkitės iki 8 valandos va
karais. 124 W. 238 St., Bronx.

Tel Kingsbridge 3-1840.
(11-13)

Susitikite su senais draugais pas 
H. FLESSEL 
(buvę EifeFs)

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.

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., kamp.* 11 St.
8 A.M.-10 P.M.—WAtkins 9-2781

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.8-9?46

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

135 Liberty AVe., Brooklyn.
EV. 5-9840.

< •

į i MATTHEW A.
ii BUYUS
; ■ (BUYAUSKAS)

:: LAIDOTUVIŲ -
:: DIREKTORIUS • • 
« •
’ • Newark 5, N. J.

MArket .2-5172

:: 426 Lafayette St? ♦+
♦+

♦4
4+
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44
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4 pusi. Laisve (Liberty) šeštadien., sausio (Jan.) 18; 1958
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