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KRISLAI
Raisioji tragedija!
Rde tik jiems ne su Lietuea.
J.iezuvis be kaulo.
Nekiškite saro nosies.
Visu bedu litanija, 4 *• *

Rašo .4. Rimbu

Tai, kas atsitiko Chicago; 
vienoje parapijinėje mokyklo
je, supurtė mus visus. 1 
gaisras i 
vaikų ’
’ Mokykla vadinosi “dievo 
t^ios angelų“ vardu.

Pasirodo, kad mokykla 
vo mirties nasrai. Ji jau

I
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AFRIKOJE PRASIDĖJO SVARBUS 
500 DELEGATU SUVAŽIAVIMAS

Akkra.—Čia, Ghanossos- Kolonijos ir laisvos demo- 
tinėje, pereitąjį penktadie
nį prasidėjo labai svarbus 
Afrikos tautu suvažiavi
mas. Jame dalyvauja virš 
500 delegatų, kaip tai: ne- 

už-Kilęs priklausomų valstybių 
iškepė devyniasdešimt sien’o reikalų ministrai, at-

kratinės valstybes.
Šaukimo manifeste pasi

sakyta prieš užsienio impe
rializmą ir kolonializmą. 
Taipgi keliami klausimai: 
nustatymas valstybių sienų, I 
apsijungimo reikalas,pasire-! 
miant tautiniais ir geogra
finiais artumais, 
mas valstybinių

i ir tt.

stovai nuo politinių partijų, 
mo- darbo unijų, farmerių, koo- 

Įperatyvų, jaunimo, moterų 
bu-Įir kitokių grupių. Dalyvau- 
bu- ja Azijos ir Europos šalių 

vo 40 metii amžiaus ir keturiii broliški delegatai arba ap-1 Konferencija turi didelės i 
Suvažiavimo svarbos. Laisvos valstybės: 

: siekia pakelti kolonijų žmo-i
nes i kovą už jų tautinę i 
laisvę. Užsienio imperialis-i 
tai, per religines grupes ir 
jiems pataikaujančius.

su vienomis nuo 
O io- 

penkiolika 
Tiktai krimina- 
tokią mokyklą 

kriminalistai ga- 
inspekci- 

.vaiėjo 
ton mokyklon varyti tikinčių
jų vaikus.

Kalti kunigai, kaltos davat
kos, kalti miesto valdovai. Jie 
papildė tą baisią masinę žmog
žudystę.

Sunkiai nusideda tėvai, ku
rie savo vaikus leidžia į para
pijines mokyklas, Į tuos mir
ties nasrus. No tik Chicagoje, 
liet visoje šalyje visos tokios 
mokyklos turėtų būti uždary
tos.

Bet ar tai b u s 
Vargiai!

aukštų, tik 
gaisro pabėgti durimis! 
je buvo sukimšta 
šimtų vaikų! 
Ii štai galėjo 
statyti. Tik 
Įėjo ją perleisti per 
ja. Tik kriminalistai

žvalgininkai. Suv
I dienotvarkyje yra:

(1) Kolonializmas ii- im- 
Rasizmas 

įstatymai, 
(grupinis)

Iperializmas. (2) 
ir rasistiniai 
(3) Tautinis

! klausimas ir

METAI 47-ti

Vakarinė Vokietija 
‘yra karo vartai”

Japonijoje pastatė 
didžiausią laivą

ko-1 Kure, Japonija. ■— Į van-
denį nuleistas aliejaus veži
mo laivas (tankeris) “Uni-, . . .- ... .
verse Apollo . Jis tui i 10 i ]<a]Ba, kad jje “nesitrauks 
500 tonų įtalpos ir yra 950 |iš Vakarinio’Berlyno,” kad 
pėdų ilgio. net

Laivą pastatė japonų fab
rike, kuri dabar valdo ame-

BIZNIERIAI JAU SKUBIAI BĖGA IŠ 
VAKARINĖS BERLYNO DALIES

Vakarinis Berlynas.. —Į Vakariniame Berlyne 
I Nepaisant to, kiek Vakarų daug fabrikantų jau sulaikė 

darbų užsakymus. Yra dide
lis noras parduoti gamybos 
įmones, c

Paveikė i Vakarinio Ber
lyno biznį ir Europos biz- 
’nieriu atsinešimas, kuriu 
• nemažas skaičius atsisako 

..•j ... V?” Ipriimti Vakarinio Berlyno, . . . pasit.kejima. Faktai kalba1 . . . , . Jfederacijų i ka. Visa jos politika, tai pa- dar stato keturis tokio pat paįyS Save bankų čekius.

sa-munistu vadas Gomulka 
kė kalbą 5,000 mainierių su
sirinkime Glivico srityje. 
Gomulka nurodė, kad da
bartinė Vakarų ir Vakari
nės Vokietijos v aid o vų 
veikla yra atviras ruošimas 
naujo karų.

“Vakarinė Vokietija, tai | rikiečių National Bulk Car- ventojai rodo Vakarams ne- i 
sudary- karo vartai”, sake Gomul-1 riers. Ine. firma. Si firma

kariaus dėl išsilaiky
mo”, bet gyvenime yra ki
taip.

Biznieriai ir paprasti gy-į

t

i ruošimas jėgų “agresyviam dydžio tankerius. Kai kurie
1 karui”. ’ a

Vėliausios Žinios
Bėgyje dviejų savaičių

bankų čekius.
Šie įvykiai aiškiai rodo,

jų yra statomi Ameiikoie. ; gyventojai išsiėmė ai) i e kad vakarinio Berlyno gy- 
I $7,000,000 pinigų iš taupos ventojai, kaip paprasti pi- 
bankų. Saugos dėžutės ban- l’eč:ai, taip ir biznieriai, sa
kuose, kur gyventojai laikė pranta, kad anksčiau ar vė- 
vertingus dokumentus, jau liau Vakarų valstybės turės 

iš jo pasitraukti.Wash’ngto'nasi •— Valsty- cialdemokratai, krikščionys ant pusės ištuštėjo.
1 "de- sekretorius John Dulles ir kitos partijos. . ,

religija. (4) i mentus, stengiasi kenkti.

Artėja susitarimas 
prieš užpuolimus

Geneva. — Sum a ž ė j o 
skirtumai susitarimui prieš 
pasalingą užpuolimą. Iš 
abiejų pusių delegatai pada
rė nusileidimu. Čekoslovaki- 

i jos delegatas, pasiūlė planą 
I sudaryti Rytinėje ir Vaka- 

padaryta? ■ r^n^je Vokietijoje zoną, ku-
1 ■ « z-x. 1 V* Z-X L. , < 4- . L\ L izv-v Z 1 X-'V'X t

Nebeapsigindama balsų, 
reikalaujančių bendradarbiavi
mo su Lietuva, prabilo, ir 
hrooklyno čekienė. Ji savo 
nusistatymą paskelbė Clevelan- 
do “Dirvoje“ (lapkričio 27 d.) 
Jos “filosofija“ trumpa ir drū
ta: Bendradarbiaukime kad il
su patimi velniu, bile tik ne su 
Lietuva!

Keista ji moteriškė. Pikta 
ji moteriškė. Už nužygiavimą 
’socialistiniu keliu ji žada Lie
tuvai nebeatleisti iki savo gy
vos galvos . Ji, matyt, nežino 
nė to, jog Lietuva iš jos jo
kių atleidimų nė nelaukia.

rioje nebūtų laikomi atomi
niai ginklai, įvesti inspekci
ją 500 mylių plotu į abi pu
ses Europoje, Beringo užla
jos srityje, Artimuosiuose 
Rytuose, ir didelėse prie
plaukose, ant didelių plentų 
ir geležinkelių mazgų.

Lietuvai priešingos spaudos 
tebelinks- 
Lietuva,“ 
Lietuva,“ 

’ ir tp. Jų 
kaulo, tai

SUSIKŪLĖ DU GRAIKŲ 
PREKYBINIAI LAIVAI
LONDONAS. — Anglų 

kanale, laike didelių rūkų, 
susikūlė du Graikijos lai
vai: “Podromos”, 7,200 to
nų, kuris vežė grūdus, ir 
“King Minos”, 11,200 tonų, 
naujas laivas. “Podromos” 
sulūžo i dvi dalis. Didžiuma 
jūrininkų išgelbėti.

Vokietijos vienybė, 
tai vokiečių reikalas

Maskva. — Dienraštis 
“Izviestijos” rašo, kad Va
karų pasiūlymas tuo pačiu 
kartu tartis Berlyno ir Vo
kietijos apvienijimo reika
lais TSRS nepriimtinas. Už
sienio armijų ištraukimas 
iš Berlyno, tai vienas reika
las, o Rytų ir Vakarų Vo
kietijos suvienijimas, tai ki
tas.

“Izviestijos” rašo, jog 
Vakarai ir Vakarų Vokieti
jos valdovai turi kartą ant 
visados V mesti iš savo gal
vų, kad apvienyta Vokietija 
vis tiek pasiliktų NATO ka
ro įrankiu.

CH. RAMANAUSKAS 
ŠAUDĖ Į POLICIJĄ

Newark, N. J. — Essex 
apskrities teisme rastas 
kaltu Chas. Ramanauskas, 
27 metų amžiaus., iš Little 
Falls, N. J. Rugsėjo 10 d. 
jis pačiupo $5,000 iš 
Howard Savings banko ir 

ibėgo. Kada policija vijosi,
AMER. KARININKAI Už V' Jis “nenoromis” Į ją ;au- 

Jde. Ramanauską suėmė ir 
nuteisė, bet pinigų neatga
vo. Jis sakosi, kad bėgda
mas. nuo policijos juos pa-

redaktoriai dar vis 
niuoja: “Okupuota 
“rusų pavergta 
“Sunaikinta Lietuva’ 
liežuvis, mat, be
jtiomi gali keptu melus ir pra
simanymus be jokios pertrau
kos.

Lietuva nėra okupuota, Lie
tuva nėra pavergta, Lietuva 
nėra sunaikinta. Su Lietuva 
atsitiko ta<s, kad ji pakilo nau
jam gyvenimui.

VLIKo vadai nutarė padi
dinta energija “santūriai, ap
dairiai ir dideliu rūpestingumu 
veikti lietuvius tėvynėje“ (Lie
tuvoje). Jie dabar dar gud
riau juos kurstysią prieš ta
rybinę

Bet 
kad iš 
neišeis, 
gražiai 
nes.

Daug sveikiau būtų, 
Trimakas, Glemža, Sidzikaus
kas ir Škirpa tą savo raketinį 
biznį užsidarytų.

vyriausybę.
galima juos užtikrinti.
jų to “veikimo“ i

Lietuvos liaudis
apsieina be jų

niekas
; labai
malo-

jeigu

Aš žinau, kad laibai negra- 
žujįuoktis iš kitų bėdų, bet ne
ganu iškęsti ir tiek. Juoksites 
ir jūs, pasiskaitę sekamą bėdų 
litaniją. Prašau:

(Tąsa 5-tame puslapyje)

nekaltus” metč.

“NEKALTUS” GAZUS
Washingtonas. — Ameri

kos armijos vadai deda pa
stangų išrasti “
gazus. Generolas Schom- 
bergas galvoja apie tokius 
gazus, kurie “priešo karei
vius tik užmigdytų”. Graži 
svajonė, bet jeigu tokius 
gazus pasigamintų genero
las Schombergas, tai juos 
pasigamintų ir kitos šalys.

INDIJA KETINA DAR 
NELIESTI ALIEJAUS
New Delhi. — Indijos 

mainų ministras Malaviya 
pareiškė, kad Indija dar ne
sirengia nacionalizuoti už
sienio aliejaus šaltinius ir 
jo išvalymo fabrikus. Alie
jaus gamyba yra anglų ir 
amerikiečių kapitalistų 
koše.

TURKIJA VIS DAR
“LIGOTAS ŽMOGUS”
Paryžius. — Nepaisant, 

kiek Amerika ir Europos 
valstybės remia Turkiją, ji 
vis tebėra “ligotas žmogus”. 
Jungtinės Valstijos duoda 
Turkijai ginklų, pinigų, ir 
ten laiko šimtus patarėjų. 
Vakarų Vokietija suteikė 
jai už $50,000,000 militari- 
nės pagalbos, o Anglija už upės galą. Laivų tarpe yra 
$10,000,000. 34 dideli didjūrlų laivai.

ir 
ran-

VIRŠ 60 LAIVŲ 
LEDYNUOSE

Montrealis. — Virš 60 lai
vų pakliuvo į ledus St. Law
rence upėje. Jie siekiasi 
prasiveržti į vieną ar kitą

Katmandu. — Tarybų Są
junga padovanojo Nepalio 
karaliui “Iliušin-14” lėktu
vą.

Pekinas. — Nuo gegužės 
mėnesio Kinijoje įrengta 
120,000 įvairių gamybos 
įmonių.

pasidavė į Walter Reed Ar
mijos ligoninę. Sakoma, kad: 
jis. turi didžiosios žarnos Batista 
įdegimą. Daktarai tvirtina,-! greso, 1 
kad dar nėra vėžio požy-■ nepaprastą stovį ir suteiktų 
mių, dėl kurio Dullesuiijam neribotą galią sutriuš- 
prieš porą metų darė opera- kmimui sukilėlių, 
ciją.

Prezidentas | Mirė rašytojas S.
l pareikalavo Kon- n -• PI* 
kad paskelbtų šalyje dergejevas-lenskis

Havana. —
pareikalavo K on

premjeras de Gaulle lankė
si Alžyre. Jis sakė, kad dar 
“neatėjo laikas Alžyro poli
tikos if rišimui”. Premjeras 
nesutiko ir su karininkais, 
kurie reikalauja griežtų ka
ro veiksmų.

59 FABRIKAI, KURIE 
NIEKO NEGAMINA

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų vyriausybė tu
ri 59 fabrikus gaminimui 
karo reikmenų, bet jie nie
ko negamina. Šių fabrikų 
pasta tymas ir įrengimas at
siėjo $1,500,000,000, o da
bar per metus užlaikymas 
dar sudaro po $31,000,000 
lėšų. Fabrikai n’eko nega
mina, nes valdžia^ įstaty
mai neleidžia konkuruoti su 
privatiniais fabrikantais.

Maskva. —Aluštoje, Kry- 
irne, mirė vienas iš seniau
sių tarybinių rašytojų, Ser- 

Sergėjevas-Censkis. 
metu am- €•

Birmingham, Ala. — Hj£'ėjus
i Jis sulaukė 84 
i žiaus.

Sergėjevas.. 
rašė istoriniai

Jo trilogija

Francūzijos i E. Wilcutt rastas kaltu ūži 
išsprogdinimą negrų namų. 
Jis yra KKK narys ir prisi
pažino prie bombavimo. 
Teisėjas dar 
bausmės.

Vancouveris. — Kanados 
valdžia konfiskavo iš Jung
tiniu Valstijų prisiųstas 
žaislines raketas. Kanados 
valdžia mano, kad tokie 
“žaislai” yra, netinkami.

Bedg radas. — Tito val
džia areštavo dešimt komu
nistų, kuriuos kaltina, kad 
jie yra Tarybų Sąjungos po
litikos šalininkai. Areštuotų 
tarpe yra Dusan Brkic, F. 
Badnjevic ir eilė kitų žymių 
žmonių.

Cape Canaveral, Fla. — 
Armijos specialistai iššovė 
link mėnulio tretįjį satelitą 
“Pioneer”. Sakoma, kad jis 
buvo pakilęs apie 63,000 
mylių. Jis. jau nukrito.

Washingtonas. — Natio
nal Aeronautics & Space 
administracija paskelbė, 
kad ^pirmasis satelitas lin
kui mėnulio “Pioneer No.l”, 
pereitą spalio mėnesį, buvo 
pakilęs 7.1,300 mylių. Pir
miau buvo skelbiama, kad 
jies būk buvo iškilęs 79,200 
mylių.

New Yorkas. — Newspa
per and Mail Deliverers 
unija (trokmenai ir kiti 
darbininkai) paskelbė strei
ką prieš septynis stambius 
komercinius dienraš č i u s. 
Streikas yra prieš “New 
York Times”, “H erai d- 
Tribune”, “News”, “Mir
ror”, , “World - Telegram”, 
“Post”, “Long Island Daily 
Press” ir “Long Island 
Star-Journal”.

Berlynas. — Vakarų Ber
lyne, kaip ir buvo laukta, 
balsavimus laimėjo Vakarų 
politikos šalininkai -— so

daugiausiai 
karinėmis 

nepaskyrė temomis. Jo trilogija “Se- 
jvastopolio kančios” i,'šaukė

— . , didelį susidomėjimą. Už ją
Beirutas. — Sirija ir,jis gavo Stalininę premiją. 

Egiptas patraukė daugiau; Dvitomis veikalas “Brusilo- 
karinių jėgų linkui sienų sulvo prasilaužimas” apibūdi- 
Izraeliu. Arabai sako, kad į no rusų laimėjimą 1916 me- 
Izraelis ruošiasi prie naujų 
karo provokacijų.

tai, kur vadovavo genero
las A. A. Brusilovas. Cens- 
kis parašė ir daug kitų

Berlynas. — Vokiečiu De- svarbių veikalų, 
mnkratinės Respu bl i k o s 
premjeras Otto Grotewohl 
ir komunistų vadas Walter 
Ulbricht vyksta į Lenkiją.

JAU NEPATINKA 
LENKIJOS POZICIJA
Washingtonas. — Valsty

bės department© vardu Lin
coln White pareiškė, kad* 
Jungtinėms Valstijoms jau 
nepatinka dabartinė Lenki
jos politika. Mat, neseniai

CHU’RCHILLO STATULA Gomulka sakė, kad Lenkijos 
kelias yra bendras su kito
mis socialistinėmis šalimis.

PANAŠI Į GORILĄ”
--------- I Londonas. — Woodford:

Londonas. -- Vyriausy-1priemiesčio gyventojai au- BRAZILIJA IR AFRIKA 
bes atstovai uzgyre Chur- K-----—ghaaa ................

chillo statulą, nors ji ir yra 
panaši į “nuliūdusią gori
lą”. Skulptorius D. McFall 
perdavė ją valdžiai.

<4

komis sukėlė $14,000 ir pa
statė Churchillui paminklą, 
ant kurio yra 8 pėdų aukš
čio jo statula. Bet aukoto- Uja buvo pasaulyje pirmoje 

*r sukėlė vietoje kavos, gaminime.
triukšmą, nes jie sako, kad Bet dabar ji susidūrė su- 
statula atrodo kaip “gari-j Afrikos kavos gamintojais, 
los”, ji nedaro garbės nei Prasidėjo kova
Churchillui, nei Anglijai. Braziliečiai skundžiasi, kad 
Skulptorius. McFall sako, afrikiečiai pigiau pagamina 
.. , Dadarė tokia.1 ii* parduoda’ kava.reiske, kad Tumsija atpirks . bVfbLll4 Ji L n 7 ! 1

nuo užsieniečių jų valdomą dabai Chuichi as at-

FRANCŪZAI SUPYKO 
ANT TUNISIJOS

Paryžius. — Bourguiba, 
Tunisijos prezidentas, pa-

žemę. Tas labai nepatiko 
Francūzijos , valdovam s. 
Mat, francūzai turčiai val
do didelius plotus ^žemės, 
kurią jiems beveik dykai 
apdirba vietos gyventojai.

VAKARŲ VOKIETIJOJE 
YRA 2,800,000 AUTO

Boirm. — Vakarų Vokie
tijoje dabar yra 2,800,000 
automobilių, tai 58 ant 
kiekvieno 1,000 gyventojų. 
Bet automobiliai daugumo
je yra jau padėvėti.

Francūzijoje yra 90 auto
mobilių ant kiekvieno 1,000 
gyventojų, o Anglijoje —83.

Maskva. .— Lenino Sta- 
diume atsidarė 15,000 ant 
ledo čiuožinėtojų paradas.

Taikei. — Kinijos artile
rija per vieną dieną paleido 
į Quemoy salą 3,000 sviedi
niu.

jai susirinko ir

KOVOJE DĖL KAVOS
Rio de Janeiro. — Brazi-

dėl rinku.

SEN. KNOWLANDO
ŽVAIGŽDĖ NUSILEIDO
Washingtonas. — Res- 

likonų senatoriaus William 
Knowlando žvaigždė jau

Paryžius. — Guy Mollet, 
Socialistų partijos vadas, 
sakė, kad jo partija laiky-, , .
sis “konstruktyvės opozici- i nusileido. Per daugelį metų 
jos” prieš de Gaulle valdžią.! j;s buvo respublikonų poli-

' itinis vadas. Šį rudenį kan-
~ „ ..p jdidatavo i Californijos gu-

Flianc’sco; Callf‘ -ibernatoriaųs vieta, bet labai 
Valstybes sekretorius Dul-| pralaimgjov 
les sake, kad JAV nepripa-■ 
žins Kinijos, nes “tas suda
rytų Azijoje pavojų” Tokio. — Azijos gyvento-, 

i jų skaičius labai greitai au- 
i ga.Maskva. — Tarybų Są-j __ _______r__

junga ir Japonija pasirašė i MIRĖ ŽYMI RAŠYTOJA 
prekybos sutarti. Metine; SOFIJA ČIURLIONIENĖ 
prekyba sieks $35,000,000.

Santiago, Čile. — Mirė 
kardinolas Caro Rodriguez, 
sulaukęs 92 metų.

Frankfurt. —
Vokietijoje, prie 
Vokietijos sienos, 
Amerikos karinis lėktuvas

Vilnius. — Gruodžio 1 d. 
Vilniuje mirė Lietuvos rašy
toja Sofija čiurlioniene- 

Į Kymantaitė, sulaukusi 72 
| mietų amžiaus. Tai buvo 

Vakaru lv*ena seniausių Lietuvos 
Rytinės Rašytojų Sąjungos narių.

dingo Velione buvo iškilmingai 
palaidota valstybės lėšomis.



W A V Cl WT Ul LITHUANIAN Ju JbA * 9 W *1 SEMI-WEEKLY
PUBLISHED BY THE LAISVE, INC.

Published Tuesdays and Fridays, except in case of Holidays.
110-12 ATLANTIC AVENUE, RICHMOND HILL 19, JL V.

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

Established April 5, 1911------------------------------- ROY MIZARA, Editor

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year ....... $9.00
United States, per 6 months $5.00 
Queens Co................ $10.00 per year
Queens Co........ $5 50 per six months

Canada and Brazil, per year $10.00 
Canada and Brazil, 6 months $5.50 
Foreign countries, per year $12.00 
Foreign countries, 6 months $6.50

PAVOJINGAS KELIAS. Tarybinė spauda kietai 
kritikavo Vakarų valstybes, kad jos galvotrūkčiais at- 
steigia Vakarinėje Vokietijoje militarizmo jėgas.

Spauda nurodė, kad Anglija, Francūzija ir Jungti
nės Valstijos paneigė savo pačių susitarimą ir karo lai
ku duotą pažadą, kad niekados “nebus leista vokiečiams 
apsiginkluoti ir sudaryti naujo karo pavojų.”

Tarybinė spauda rašo, kad Vakarai eina tokiu pat 
kel.u, kaip ėjo po Pirmojo pasaulinio karo. Tada jie 
ginklavo Hitlerį, tikėdamiesi, kad jis. nukariaus Tarybų 
Sąjungą. Dabar Vakarai ginkluoja naujus revanšistus 
prieš socialistines šalis, kuomet jų karas, tikrumoje, 
reikštų kapitalizmo pražūtį.

Iš JUNGTINIŲ TAUTŲ

DRAUGAI TARP SAVES PEŠASI
(Mūsų korespondento)

Jungtinės Tautos. — Po 
ilgų ir karštų debatų Kip
ro ateities klausimu, < 
Pirmasis politinis komite
tas, pagaliau, priėmė rezo
liuciją, kurią pasiūlė Ira-

Laiškas Redakcijai
: Gerbiamieji lietuviai,
1 “Laisvės“ laikraščio 
! redaktoriai!i o .. . Sveikinam mes jus
! sesės iš jūsų tėvynės

Na, ir šių valstybių dele- linkėdami jums viso
lonija.

įbroliai ir 
Lietuvos, 
geriausio

JT gatai čia smarkiai debatavo jūsų gyvenime ir gražios sėk- 
te- — sakyčiau, net aštriai de- įniPS “Laisvės laikraščio

Lietuvoje prieš 40 mėty
1918 METŲ GRUODŽIO menesio pradžioje prasi

dėjo pirmoji proletarinė revoliucija Lietuvoje. Vilniuje 
isiKūrė darbininkų ir valstiečių valdžia, kuri vėliau pa
skelbė Lietuvą tarybine Respublika.

Neužilgo Tarybų valdžios organai įsikūrė daugiau 
kaip dviejuose Lietuvos trečdaliuose. Daugelyje vietų 
Lietuvoje, beje, tarybiniai organai pasiskelbė dar esant 
te” okupacinei kaizerinei armijai. Lietuvos darbo žmo
nės su ginklu rankoje kovojo prieš buržuaziją, už savo 
valdžia.

Lietuvos Laikinosios tarybinės respublikos vyriau
sybės priešakyje stovėjo Vincas Kapsukas-Mickevičius, 
Įžymusis Lietuvos revoliucinio judėjimo veikėjas ir vado
vas.

Tarybų valdžiai neteko ilgai Lietuvoje būti; ji buvo 
nugalėta ir laikinai iš Lietuvos pasitraukė. Kodėl gi taip 
l.uvo?

I tai atsako V. Kapsukas savo veikale “Pirmoji pro
letarinė revoliucija Lietuvoje”:

SUDANE ĮSISTEIGĖ militarinė generolo Abbou- 
daso valdžia. Tai į trumpą laiką militaristai atsistojo 
valdžios priešakyje Pakistane, Thailande, Irake, Burno
je ir Sudane.

WASHINGTONE EINA paruošimas pasiūlymo bu
simajam Kongresui. Valdiški žmonės kalba ir spauda ra
šo, kad bus reikalauta dar didesnių išlaidų gynybai. Jau 
dabar karinis pasiruošimas sugeria virš 70 procentų 
Jungtiniu Valstijų valdžios įplaukų.

Taigi, jeigu nebus susitarta uždrausti atominius gink
lus ir mažinti apsiginklavimą, tai kariniai pasiruošimai 
dar daugiau prispaus mūsų ir kitų šalių gyventojus.

Kas Ką Rašo ir Sako

batavo.
Jungtinių Valstijų dele

gacija iš karto sakė, kad ji 
laikysis linkui viso to neut
raliai. Bet debatų eigoje

n a s.
Ką gi toji rezoliucija by

loja? Ji siūlo, kad Britani
ja, Graikiją ir Turkija “ta r- JAV delegacija pasisakė už 
tusi dėl Kipro salos atei- Irano rezoliuciją, 
ties!”

Balsavimas buvo var
Tai labai supykdė Graiki-

do- jos delegaciją. Jos užsienio 
šaukiu. Už rezoliuciją bal- reikalu ministras Evange- 
savo 31 šalis, prieš 22, susi- ios Averoff išrėžė smarkią

“Jei nebūtų atėjęs i talką Lietuvos ir Lenkijos bur
žuazijai tarptautinis kapitalas, jei Lietuva ir Vakarų. 
Baltarusija nebūtų virtusios arena kovos ne tik tarp 
Lietuvos ir Baltarusijos proletariato ir “savosios” bur
žuazijos, bet ir tarp vokiečių imperialistų likučių, Antan
tės palaikomų, be abejonės, Lietuvos ir Vakarų Baltaru
sijos darbininkų klasė, vargingųjų valstiečių remiama, 
Kompartijos vadovaujama, pati viena būtų lengvai susi
dorojusi su “savąja” dar silpna, buržuazija”.

Nugalėta Lietuvos darbininkų ir smulkiųjų valstie
čių klase, tačiau, nenusiminė, nors turėjo nemaža nuo
stolių panešti. Ji- gerai žinojo, kad pralaimėjimas yra 
laikinas, kad tarybinė santvarka i Lietuvą sugrįš, .tik 
reikia nenuleisti rankų, reikia veikti ir kovoti.

Na, ir tarybinė santvarka sugrįžo — sugrįžo ji po 
apie 22’metų. Ir šiandien, atsikūrusi tarybinė Lietuva, 
minėdahia 40 metų sukaktį nuo pasiskelbimo pirmosios 
tarybinės-valdžioj Lietuvoje, yra.tvirta, yra nenuverčia- 
ma.O tvirta ji yra dellto‘, kad su ja stovi lietuvių tauta, 
— liaudis. '

Ir visa liaudis Šiuo metu atžymi tą nepaprastai 
reikšmingą mūsų tautos istorijoje įvykį — pirmosios 
proletarinės revoliucijoes pradžią ir tarybinės santvar
kos 40 metų įsikūrimą Lietuvoje.

DĖL BENDROS KOVOS 
PRIEŠ PIKTĄSIAS LIGAS

Senatoriaus Hubert Humph
rey lankymasis Maskvoje iv 
ilgas pašnekesys su tarybi
niais pareigūnais gal duos gė
lų, naudingų 
.'ako, jie ten
apie bendrą kovą

vaiku paralyžiai 
vada buvus tokia, 
voje labai gražiai
moti

rezultatu. Jis 
įčiai kalbėję 
prieš tokias 

širdies ligos, 
ir kitos. Iš- 
kad toje ko- 

ga.li koo pe- 
tu vyriausy

bės, mokslininkai ii- sveikatos 
d nova i.

Humphrey duoda su
kati konkrečios tos 
kovos formos paliktos 

pasitarimams. Jis žą-

Svarbesnieji įvykiai lapkričio mėnesį
DEMOKRATU PARTIJA laimėjo kongresinius rin

kimus Jungtinėse Valstijose. Dabar demokratai turi aiš
kią didžiumą Senate ir Atstovų bute. Jie jau negalės sa
kyti, kad respublikonai neleidžia jiems vykdyti jų parti
jos pasiūlymų. Demokratai Senate turi 64 prieš 34 res
publikonus, o Atstovų bute 283 prieš 153 resp.

Respublikonai pralaimėjo daug vietų ir į gubernato
rius. Jie gavo smūgį visose didžiosiose valstijose, išski
riant New Yorko.

Įvykę rinkimai parodė, kad Amerikos žmonės nepa
sidavė respublikonų partijos monams, būk “nedarbas” 
sumažėjo”, būk “dabar amerikiečiai geriau gyveną, kaip 
bent kada pirmiau” ir tt.

• BERLYNO REIKALAI. Tarybų Sąjunga pareiškė, 
kad laikas visiems pasitraukti iš Berlyno ir grąžinti jį 
Vokiečių Demokratinei Respublikai, kurios plotuose Ber
lynan yra. Ji ketina pasitraukti iš Rytinės Berlyno da
lies po šešių menesių.

Vakarų valstybės — Anglija, Francūzija ir Jungti
nės Valstijos, kurios savo dalinius laiko Vakarinėje Ber
lynu dalyje, garsiai šūkauja, kad nesitrauks. Bet anks
čiau ar vėliau jos turės ne vien iš Berlyno, bet ir iš Va
karinės Vokietijos pasitraukti.

SUMAŽĖJO KARO PAVOJUS Tolimuosiuose Ry
tuose, kur taip smarkiai kanuolės baubė Quemoy salų I 
srityje. O sumažėjo todėl, kad Jungtinių Valstijų kari
niai laivai daugiau nelydi Čiang Kai-šeko transportų.

<. Suprantama, kol Čiango karinės jėgos bus Quemoy, 
Matsu ir kitose Kini jos pakraščio salose, tol karo pavo
jus nepranyks.

PAKRIKO PARYŽIUJE 18-kos vakarinių valstybių 
konferencija prekybos reikalais. O ji pakriko todėl, kad 
jų pačių biznio reikalai nesuderinami. Jungtinės Valsti
jos ir toliau nori tęsti varžymų politiką, tai yra, kuo ma
žiausiai prekybos turėti su socialistinėmis šalimis. Angli
ja jau negali ilgiau sėdėti į kitas šalis neišveždama savo 
fabrikinių prekių, o pirkdama pragyvenimo reikmenis. 
Panašiai yra ir su kitomus Europos šalimis.

SEPTYNERIŲ METŲ nau jas planas paskelbtas Ta
rybų Sąjungoje. Šis planas baigsis su 1965 metais. Jį pra- 
vėdus gyveniman, Tarybų Sąjunga eilėje svarbių gamy
bos šakų jau bus priešakyje Jungtinių Valstijų. Naujas 
planas, yra ne vien žymiam pakėlimui sunkiosios indust
rijos, bet ir kasdieninių žmonių gyvenimo reikmenų ga- 
mušimui. w. \ <

i’i tiems . . ~ ,
da tuojau $a\o nuomonę ir pa
sikalbėjimą su Chruščiovu 
portuoti prėzideii.tui Eisenho- 
werių i.

Idohiiaifsia gal bus, ’ kad ' už • ėiais žddžiaįs 
šitokį tarp Amerikos ir Tary
bų Sąjungos bendradarbiavi
mą pasisakė daugumoje ir ko
merciniai didlapiai. Pavyz-' 
džiui, “N. Y.“ Herald Tribune” 
karštai sveikina senatoriaus 

remia 
Lai k-

Humphrėy žygį ir pilnai 
1 ok i bend radanbiavimą. 
rastis rašo:

ra-

negali“Tokie apsikeitimai 
pakenkti ne vienai šaliai, 
priešingai, kaip muzikalis, kul
tūrinis ir kitokie apsikeitimai, 
dabar pravedami, jie padėtų 
žmonėms vieni kitus geriau 
pažinti. Tokie bendradarbia
vimai, kad ii- tik mažai, pa
deda sudaužyti tuos nepasiti
kėjimo ir nuožiūros užtvarus, 
kurie pagimdo bent jau kai Ku
liuos nesusipratimus.“

šiuo klausimu mūsų nuomonė 
seniai aiški: mes stojame už 
kuo plačiausią bendradarbiavi
mą tarp Jungtinių 
Tarybų Sąjungos.

Gerai būtų, kai 
riausybč išmestų
Washingtono Smetonines Lie
tuvos Kajackus, pripažintų Ta
rybų Lietuvą ir atidarytų du
ris bendradarbiavimui t a r p 
Amerikos ir Lietuvos žmonių 
ir įstaigų. Juo greičiau bus 
susiprasta tai padaryti, tuo 
sveikiau bus abiems kraštams 
it visam taikos reikalui.

leidinius pas mus? Nors ir 
sakome “non mirari, non in- 
dignari, sėd intell'geri“ (ne
sistebėti, nesipiktinti, bet sup

rasti), bet neiįsileidžiame pas 
save nei Vaižganto, nei Krėvės, 
nei Cvirkos, nei Čiurlionienės, 
i.ors jie buvo lietuviais, rašė 
anie Lietuvą, rašė lietuviams ir 
mylėjo savo gimtąjį kraštą. 
Argi tai nesipiktinimas, kad 
toli Lietuvoje ir be inūsų tuš
čiažodžiavimo lietuviai, kau ir 
sunkiai dirbdami, sugeba daug 
nuveikti, o mes apart ilgų ir 
painių straipsnių nieko kito ii’! 
nusugalvojamd. Juodinam sa
vo brolius ir seseris, o patys 
neįsileidžiame lietuvišku kny
gų, nepripažįstame jų.

“Gerai padare Tu rausimas 
blaiviai, pagalvojęs ii’ užsimi
nęs, kad ..ncv .viskas, kas y-ra 
Lietuvoje peiktįna. Gerai 

I padarytų visi išeiviai nė iuš- 
bęt g.vvais. dar

bais prisiminę savo Tėvynę 
Lietuvą."' Argi mes neturime 
didžiuotis, kad . Lietuvoje gims
ta vis dalijos lietuviškos kny
gos, kad lietuviai gyvi ir vai
singai dirbau lietuviškos kultū
ras darbą ?y !/Turime ir priva
lome didžiūOtis, turime šnekė
ti apie tai, kas nudirbta Lietu
voje visų lietuvių naudai, tu
rime šnekėti apie savo Tėvy
nę.’’

Šiomis išmintingomis A. Tel
šiškio pastabomis, mums atro
do, turėtų susidomėti kiek
vienas nuoširdus, patriotingas 
lietuvis, savo senosios tėvynės 
niylėtojas. Tvaikas visiems vi
sur pradėt šnekėti apie tai, ko
kius milžiniškus darbus dirba 
Lietuvos žmonės ir jų vyriau
sybė. Laikas visiems garsiai 
dulžiuoti's ir džiaugtis jau pa
niekta is laimėjimais.

laikė nuo balsavimo 28.
Vadinasi, Irano rezoliuci

ja negavo absoliutes dau
gumos šalių balsų. Bet ji 
skaitosi priimta. Galutinas 
jos. užgyrimas ar atmeti- 

i mas paliktas JT pilnutei 
'Asamblėjos sesijai. Norint, 
Ikad ji būtų ten priimta, rei
kėtų gauti du trečdaliu bal
sų. Abejojama, ar tiek bal
sų už ją bus paduota.

Šios rezoliucijos priėmi
mas — smūgis Graikijai.

Kaip žinia, Graikija nori, 
kad Kipro sala būtų pa
skelbta nepriklausoma vals
tybėle. Turkija nori, kad 
Kipro sala būtų perskelta 
— j turkišką ir graikišką 
dalis. Britanija nori, kad 
Kipro sala pasiliktų jos ko

prakalba, kritikuod a m a s 
JAV.

— Kokia čia jūsų neutra- 
lybė, — sakė jis, — jeigu 
jūs balsuojate ir kalbate už 
Irano rezoliuciją?!

Graikijos delegacija la
bai supyko ant JAV. Spėja
ma, kad tai atsilieps ir

Turime atsiminti, beje, 
kad Graikija prik 1 a u s o 
NATŲ L Na, ir šiandien 
NATO valstybės susiniovė.

ti.
Pasirodo, kad imperialis-! rančius

i darbe. Mums yra malonu ir 
■ džiugu, kad mūsų broliai lie
tuviai, daugelį metų gyvenda
mi už vandenyno, nepamiršo 
savo gimtosios kalbos.

Kaip mes čia, Lietuvoje, sa
vo kalba skaitome 
iaikrašičus, taip jūs 
merikoje, gyvendami 
kalba rašote knygas, 
jate laikraščius ir juos skaito
te.

Jūsų redaguojamas laikraš
tis “Laisvė“ dažnai papuola į 
Lietuvą, čia jį dauguma skai
to. Jis eina iš rankų į ran
kas. Kiekvienam yra įdomu 
pasiskaityti, kaip rašo mūsų 
broliai lietuviai, gyvendami to
li už vandenyno. Bet nedaug 
turi tokią laimę nuolat įkilti 
šį jūsų laikraštį. Mes patys 
norėtum būti jūsų laikraščio 
nuolatiniais skaitytojais, bet 
nėra galimybės jį gauti, nors, 
žinoma, daugelį turime gim# . 
i=ių ir artimų Amerikoje, b$,: 
kad jie 
tėvynę

tinės valstybės nepaiso, kas 
tu esi, — jos tik žiūri, kad 
galėtų išlaikyti savo koloni
jas. Kipro sala tam yra ge
ras pavyzdys. •

Įžymiojo Lietuvos dainininko
kelias ir pasisekimas

Valstijų ir

mūsų vy-
laukan iš

TAIP, MES TURIME 
DIDŽIUOTIS

“Biuletinyje“ tūlas Antanas 
Telšiškis labai gražiai ir tei
singai pastebi tiems, kurie vis 
oar griežčiausiai priešinasi A- 
merikos lietuvių bendradarbia
vimui su Tarybų Lietuva. Jis 
rašo:

Iš laiškų redakcijai
Gerb. Draugai:

Gera dalis mūsų skaityto
ju myli išsikirpti iš laikraš
čių daktaro Kaškiaučiaus ir 
kitu daktaru sveikatos klau
sima iš raštus, bet kuomet tie 
raštai būna išmėtyti po visą 
laikraštį, kartais jų dalis bū
na perkelta net į kitą puslapį, 
tai 'sudaro iškarpoms nepato
gumų.

Vienas skaitytojas net nu
rodė pavyzdį į d-ro Biežio raš
tus, telpančius “Tėvynėje“; jie 
visuomet yra dviejose .skilty
se ir abi kartu baigiasi. Jei
gu tas nesudaro jums daug 
keblumų, tai; ir jūs tokius raš
tus dekite panašiai, tai ir tie 
skaitytojai neturės nusiskun
dimų.

knygas, 
ten, A- 
iietuvių 

redaguo-

jau yra užmiršę savo, 
Lietuva ir joje gyve- 
brolius ir seseris. O 
daugelio jų nėra gyvų-gai jau 

jų tarpe.
Gerbiamieji redaktoriai! Aš 

jūsų labai maloniai prašau, bū
kite geri savo redaguojamame 
laikraštyje “Laisvėje“ patal
pinti mažą straipsnelį. Mes 
norime paieškoti savo giminių, 
gyvenančių Amerikoje.

Ieško Sakalauskienė - Le- 
nartavičiūtė Apolonija, duktė 
Silvestro, sa>vo brolio 'Le- 
nartavičiaus Juozo. Jis apie 
1913 metus išvyko į Ameriką, 
bet nuolatinio gyvenilmo viętos 
neturėjo. Paskutinį laišką nuo 
jo buvo gavus 1,938 
čia. jis gyveno 81 
New York City.

Po praeitojo karo 
gauna jokių žinių,

“Daugelis m ū s u išeivijos 
laikraščių dar vis nebaigia 
.šnekos apie Lietuvą supančią 
uždangą, apie tai, jogei Į Lie
tuvą neįleidžiamas nei vienas 
pažangus žodis iš užjūrio. Blai
viai perkratykirne savo sąžinę, 
štai “Vienybė“ Turausko lū
pomis sako, kad Lietuvoje iš
leidžiamas Maironis, žemaite, 
Lazdynų Pelėda, V. Krėvė, 
Balys Sruoga, Vaižgantas. Bet 
ąr; mas; j$wi&U- nwtomq:. .šinojsji

SAKO, KAD IRAKAS 
GINKLUOJASI

Londonas. — Irako 
publika pirko Tarybų Są
jungoje jet rūšies karinių 
lėktuvų, tankų ir kitokių 
ginklų. Sajkpma, kad gink
lus į Irakį pristatė Tarybų

res

šiam žūt būt paskirti savo gy
venimą muzikai. Skaitydamas 
pirmuosius kelis A. Sodeikos 
knygos skyrelius, kuriuose jis 
pasakoja, kiek vargo ir sun
kumų jam teko patirti, kol 
išsikovojo teisę vadintis muzi
ku, pajunti didžią pagarbą nę 
tik jo muzikiniams gabumams, 
bet ir nepalaužiama’ valiai, 
tvirtam pasiryžimui, nuosta
biam sugebėjimui visuomet 
matyti prieš akis savo pa
grindinius tikslus — dirbti 
muziko darbą ir tuo pačiu bū
ti naudingam savo liaudžiai, 
daibo žmonėms.

Ant. Sodeikai teko į variais 
laikotarpiais bendrauti su dau
geliu įžymių lietuvių muzikos 
veikėjų. Dar visai jauną li
kimas jį suvedė su Stasiu 
Šimkumi, vėliau (Amerikoje) 
jis susipažino su Miku Pet
rausku, mokėsi pas jį, tapęs 
dainininku, daug kur -dainavo 
ir populiarino jo dainas ir di- 

kūrinius, grįžęs po 
pirmojo pasaulinio karo Į Lie
tuvą, taip pat plačiai bendra
darbiavo su. įžymiuoju kompo
zitoriumi. Kartu su Kipi’u Pet
rausku Antanas Sodeika dai
navo pirmajame lietuviškojo 
operos teatro spektaklyje, nau
jai Įsteigtame teatre bendra
darbiavo su Juozu Tallat-Kelp- 
ša ir kitais kompozitoriais. La- 

jo knygos pusią- į 
dainininko jspū- i 

metus, I džiams apie didžiausius voką-j 
meno šulus Fiodorą ša- Į

! liapina, Enriko Karuzo ir ki-l(< . .; ' ‘ į parengimams vieta,t us.
Autorius paprastai ir kuk

liai pasakoja apie savo gyveni
mo kelią, apie džiaugsmus ir 
sunkumus, pasisekimus ir ne
pasisekimus. - Tačiau .per \ isą I 

| pasakojimą, tartum raudona 
gija, eina, tiesa, niekur y par 
tingai neakcentuojamas ir ne- 
pabrėžiamas, bet kartu bene 

i svarbiausias įžymiojo daininin
ko gyvenimo ir kūrybos ele
mentas—kruopštus, niekad ne
sibaigiantis darbas, pasiryži
mas visur ir iš visų mokytis, 
tobulinti savo meną.

Mūsų dienomis Antanas So
deika nebedainuoja scenoje. I 
Jis dirba pedagogini darbą 
Lietuvos TSR Valst yr b i n ė j e 
konservatorijoje, perduodamas 
jauniesiems dainininkams savo 
didžiuli patyrimą. Bet jo at-

lai- 
ne- 
nei

ir

mėgsta muziką, į dėsnius

Kas iš mūsų muzikos mėgė
jų, nū ra girdėjęs .Lietuvos TSR; 
liaudies artisto profesotiaus 
Antano Sodeikos vardo? Jau 
iK'S.njosios kartos muzikos mū-

,>ątsirtiėną•; tiki /vieną kitą: 
jo pasirodymą operos scenoje 
prieš kelerius metusę ir jo įdai- 
nunotas plokšteles, , tačiau tie, 
kurio lankė Kauno teatro ope
ros spektaklius prieš kokius 
dvidešimt — dvidešimt penke
rius metus, gerai prisimena 
uaug jo sukurtų puikių vaid
menų, jo .sodrų, gražaus temb
ro baritoną, įdomią, turinin
gą ii- nuoširdžią vaidybą.

Kaip tapo dainininku-solistu 
šis vienas iš Lietuvos operos 
teatro pionierių, kaip jis iš
kopė į meno viršūnes tais 
kais, kai mūsų krašte dar 
buvo nei konservatorijos, 
operinio meno tradicijų, 
iš esmės, beveik nebuvo
muzikų profesionalų ? šis klau
simas, be abejo, įdomus kiek
vienam, 
domisi muzikinės kultūros vys
tymosi mūsų respublikoje isto
rija. Todėl nenuostabu, kad 
skaitytojų tarpe gyvą susido
mėjimą sukėlė Grožinės litera
tu ros leidyklos išleista Antano 
Sodeikos atsiminimų k n y g a 
“Mano kelias į muzikos me
ną.“

Antanas Sodeika turi ką pa-
pasakoti savo skaitytojams, bai įdomūs 
Eidamas dabar šešiasdešimt j pini,, 
devintuosius gyvenimo 
jis daug ką matė ir girdėjo i Huio 
sa\o amžiuje, ,daug ką pergy- 
veno. Kokių tik darbų neto- ; 
ko dirbti busimajam dainium- •

Įkui vaikystėje ir jaunystėje'
Tačiau kad ii- kokį darbą 

jam tekdavo dirbti, Antanas 
Sodeika, matyti, paveldėjęs iš 
savo muzikalių, gražiais bal- į 
sais apdovanotų tėvų dainos ir 
muzikos pamėgimą, nuolat ver
žėsi ten, kur skambėjo muzi
ka. Dar besimokyrdamas pra-1 
dinėje mokykloje, jis pradėjo 
dalyvauti mokinių bei bažny
čios chore, dainuodamas ir 
giedodamas altu, o kiek vėliau, 
tarnaudamas raštvedžiu, Anta
nas Sodeika ėmė mokytis var
gonininkauti pas vietinį var
gonininką A. Pocių. Nuo to 
laiko jis 
s.i skyrė.

Sunku

vietinį 
Pocių.

su muzika niekad no-

net įsivaizduoti tą 
kelią, kurį prieš ke

liasdešimt metų teko prasiskin-
Sąjungos p rekiniąb laivai^ <4 U-^gabiam. .jaunuoliui,, .trošku-

metais; ta

nuo jo.nc- 
i’r , nežino, 

jis gyvas ar gal jau mi

Mūsų adresas: y
Alfonsas Sakalauskas
Daugu rajonas ir kaimas
Lithuania, USSR

Alfo nsa>s S a lea la uskas

ŠVEICARIJĄ SMAUGIA 
APSIGINKLAVIMAS

Geneva. — Šveicar i j a 
skaitoma taikingiausia šali
mi, bet ir ji turi 15-kos divi
zijų armiją, kuri su milicija 
gali sudaryti 500,000 vyrų 
jėgą. Ji turi 400 jet rūšies 
karinių lėktuvų, apie 400 
tankų. Bet tas apsiginklavi
mas jai praryja 35 nuošim
čius valdiškų įplaukų.

Paryžius. — Premjeras 
de Gaulle bus Francūzijos 
prezidentu, nes dabartines 
Rene Coty daugiau nekan
didatuos.

Redakcijos Atsakymai
‘ ‘Bingham tono piliečiui.‘

• Savo straipsnelyje skundŽia- 
kad niekas nekalba apie 

o pas
kui baratės, akd stokuoja pa
rengimų. Mums neaišku, kas 
tuo norima pasakyti, 
po savo kritiškomis

i b o m i s nepasirašote, 
si raipsnelio n e s u n a udosime. 
Atleisite.

Be to, 
pasta-
Todėl

siminimai, kad ir būdami 
trumpį ir lakoniški (norėtųsi 
žymiai daugiau sužinoti apie 
lietuviškojo operos teatro kuri-, 
mosi laikotarpį, apie susitiki
mus ir bendradarbiavimą su : 
įžymiais muzikais, apie darbą 
ruošiant įvairius vaidmeniu...), 
įdomūs ne tik dainininkams fr 
muzikams. Juos susidomėję 
skaitys kiekvienas, kuriam 
pi mūsų kultūros ir meno vys
tymosi klausimai.

M. Karalius >
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Argentinos lietuvių veikėja— 
Stase Kairiene

si Buenos Airėse ii* jo priemies
čiuose. Tuo tarpu Argentinos 
proletariatas, vadovau j a m a s

—Skaudu buvo ir Udna 
jaunai krūtinei,

Kada, tėvų žemę
apleisti turėjau,

Kada tariau “sudie” 
brangiai tėvynei...

Ir savo likimu,
lyti klajūnas, regėjau...

Taip rase jauna išeivė Sta
sė Nauskaitė - Skruzdėlytė pa
žangioje Argentinos lietuvių 
spaudoje. Ji labai mylėjo sa
vo tėvus, Ramoškių sodžių, 
kuriamel 1917 m. ji gimė, gra
žias Kėdainių apylinkes, šau
nų jaunimą, jo dainas.

Tačiau Stasė netapo klajū
nė. Ji/ rado tikrą ir tiesų ke
lią. Įstojusi į pažangias li< 
vių organizacijas Argent i n 
savo darbštumu kultūros 
meno bare ji nusipelnė 
krašto lietuvių pagarbą.

Broliukams paūgėjus, 193b 
m. Stasė emigravo i Argentiną. 
Jos dėdė, Kazys Juzakas, pas 
kurį atvykusi apsigyveno, buvo 
senas pažangiųjų Argentinos 
lietuvių veikėjas. Jis kartu su 
Jpnu Baltušniku, Juozu Kai
liu ir kitaip organizavo Lie
tusių socialistų sąjungą 1914 
m., vėliau darbavosi saviveik
los rateliuose, prisidėjo prie 
pirmojo lietuvių laikraščio Ar
gentinoje pasirodymo. Jis ir 
supažindino Stasę su organi
zuotu lietuvių jaunimu, padėjo 
jai pirmuosiuose kult ū r i n i o 
i tarto žingsniuose.

Tuo laiku Liaudies teatras 
jau buvo išaugęs. Jis turėjo 
apie 300 aktyvių narių atski
ruose lietuvių gyvenamuose ra
jonuose, mišrų chorą, vaikų 
tautinių šokių grupes. Vaidi
nimai Įvykdavo beveik kas 
šeštad i en. Sek c i j os— režisieri ų 
Jono Kanaverskio, Prano žygo. 
Tado Adamonio i)- kitų vado
vaujamos — ruošdavo vis nau
jus veikalus, choras periodiškai 
koncertavo. Reikėjo daug sce
nos mėgėjų ir dainininkų. Sta
sė tuojau pasinėrė Į darbą.

Emigrantų padėtis tuomet 
buvo sunki. Dauguma, jų telkė- 

kompartijos, kovojo. Vyko di
deli streikai, bedarbių demons- 

|tracijos, mitingai. Nuolat su
sitikdama su visko mačiusiais 
ir pergyvenusiais darbininkais. 
Stasė Įsitikino, kad darbo žmo
nių gyvenimas tiek buržuazinė
je Lietuvoje, tiek ir visame ka- 

Į pitalistiniame pasaulyje yra 
Įsunkus, vargingas.

Stasė Įsitraukė i platesnę 
įveikia. įstojo i draugiją “Tal- 
, ka,” kuri leido laikrašti “Mo- 
' men tas,” į MOPRą, vėliau, Ar- 
gentinoje persiorganizavusi i 

u-I žmogaus teisių gynimo sąjun- 
je, gą, dalyvavo komitete Ispani- 
ir ' jos liaudžiai remti. Paskui ji 
to buvo pakviesta bendradarbiau

ti laikraštyje “Momentas.” Nuo
I tada Stasė p r a d ė j o rašyti 
straipsnius, vaizdelius, eiles,

Į pasirašydama Skruzdėlytės ir 
k i ta i s si a py va rd ž i a i's.

Atkūrus 1940 m. Tarybų 
’valdžią Lietuvoje, gaivūs vėjai 
pūstelėjo lietuvių išeivijoje, at
gaivindami vilti grįžti į savo 
Tėvynę. Telkėsi tuomet žmo
nės apie laikraštį “Momentas,” 
“Talkos” draugiją ir Liaudies 
teatrą — organizacijas, stoju
sias už naują, atgimusią Lietu
vą. Išaugo “Taikos” draugi
jos Moterų skyrius, kurio va
dovybėje, greta veteranų O. 
Undraitienes, O. Černiauskie
nės ir kitų, jau buvo ir Stasė 
Nauskaitė. Įvedus “Momente” 
Moterų skyrių, Stasei buvo pa
vesta jį redaguoti.

Antrojo pasaulinio karo mo
tais, kai Argentinoje siautėjo 
žiauri reakcija, ir po karo Sta
sė kartu su kitomis moterimis 
aktyviai darbavosi KomisijojeI 
už paramą TSR Sąjungai, ve-i 
liait — lietuvių komisijoje Tė
vynei remti, Lietuvių sąjungo
je “Lai.svoji Lietuva,” Liaudies 
teatre, redagavo Moterų 'sky
rių laikraštyje “Vienybė.”

Ištekėjusi bei susilaukusi sū-1 
naus, Stasė Nauskaitė - Kai-1

| rienė neatsitraukė nuo kultū
rinės veiklos, kuriai j ii visur ir 
visada rasdavo laiko. Per 20 
metų nenuilstamo visuomeni
nio darbo ji visiškai pateisino 
savo rašinėliams pasirinktąjį 
slapyvardį—buvo darbšti kaip 
skruzdėlytė.

Paskutiniais metais lietuvių 
kultūrine veikla Argentinoje 
kiek pasunkėjo. Reakcijai už- 

i darius sąjungą “Laisvoji Lie
tuva,” Buenos Airėse susifor
mavo kita stambi kultūrinė 
draugija - klubas “Kultūra.” 
Šiame klube kartu su kitais Į

i lietuvių darbuotojais Argenti- 
Į noje dirba ir Stasė Kairie- 
| nė. Ji — klubo moterų vado
vė, sieninio laikraščio redakto
rė, lietuvių kalbos mokytoja, 
liaudies šokių ratelio vadovė, 
laikraščio “Tėvynė” bendra
darbė.

Stasė Nauskaitė - Kairie
nė (Skruzdėlytė) — darbšti 
mūsų tautos dukra. Reikia ti
kėtis, kad ateity ji dar dau
giau prisidės prie pažangios 
kultūrinės lietuvių veiklos Ar
gentinoje, auklės ten gimusią 
jaunąją lietuvišką kartą.

I). Jakubonis

Oslo. — Tarybų Sąjunga 
Norvegijoje pirko 25,000 
tonu silkių, c u

Buržuazinės reakcijos Lietu
voje vedamoji kryptis 

ir turinys.
(St. Žuko karikatūra')

Italijos komunistų vadas apie popiežių Pijų XII
Mirus popiežiui Pijui 

XII-ajam, daug apie jį ra
šė pasaulio buržu a z i n ė 
spauda, bet rašė ir komu
nistinė. Italijos komunistų 
partija didelė, jai priklauso 
ir nemaža katalikiškų dar
bininkų bei valstiečių. To
dėl įdomu, ka apie Pijų 
XII rašė Italijos Komu
nistų partijos vadovas Pal- 
miro Togliatti. Žemiau de
dame tuo klausimu jo 
straipsnį. — Red.

Ryškiausias velionies po
piežiaus bruožas buvo, be 
abejo, aršus kovingumas. 
Kur glūdi šio aršaus kovin
gumo, šaknys? Kurios ap
linkybės, nekalbant apie pa
ties žmogaus temperamen
tą, paaiškina ir pateisina šį 
dramatišką, netgi kartais 
apokalipsinį toną?

Atsakymas bus, mtyt, 
tas, kad jis jautė ir supra
to, jog katalikų bažnyčios 
padėtis iš tikrųjų labai 
rimta, o jo veiksmų bei to
no aistringumas atitiko tos 
rimtos padėties supratimą. 
Be aistringumo čia dar pri
sidėjo — ir tai patvirtino šį 
įspūdį — keistas, nerimo 
kupinas, bet nuolatinis ieš
kojimas visokių, tegu ir pa
viršutiniškų, ryšių su įvai
riausiomis šių laikų gyveni
mo pusėmis. Tai ypač kri- 

į to į akis ne visuomet labai 
giliose kalbose įvairiausio
mis temomis, įvairiausiomis 
gyventojų kategorijo m i s. 
Ar tai nebuvo pastangos 
žmogaus, kuris noriai pa
bėgtų nuo besivystančios 
tikrovės ir kartu visaip 
mėgina kabintis už jos, 
žengti su ja išvien?

Gyvenimas žem ėję — 
mokslas, istorija, gamtos 
pajungimas žmogui ir nau
jos visuomenės sukūrimas, 
štai ko siekia žmonija, štai 

i kam ji dirba. Čia ji vis žen

gia pirmyn. Mėginimai pa
bėgti į neracionalumo sri
tį, į tai, ko negalima suvok
ti protu, neatkuria antgam
tiškumo, o netgi tai diskre
dituoja ir pažemina, jeigu 
šiais išsisukinėjimais ieško
mo kompromisų. Paprastus 
žmones kapitalizmo šalyse 
kasdien slegia gyvenimo 
baimė, jie nori ja atsikraty
ti, tačiau taip, kad jie visi 
šioje žemėje geriau gyven
tų naujoje visuomenėje.

Šalyse, kurias kapitaliz
mas dar labiau išvystė, ge
rovės fikcija ir daugiau ar 
mažiau gausių sluoksnių 
paviršutiniška gerovė stab- 

i do bet kokį sielų ir protų 
pokilimą. Po veidmainiškos 
frazės skraiste jos yra pli
ko, užsisklendusio, vulga
riai “materialistinio” indi
vidualizmo .šalys. Jos netu
ri absoliučiai nieko bendro 

(su pasauliu, kuris galėtų 
vadintis krikščionišku.

Jau penkiasdešimt metų 
tik vienas ideologinis ir 
praktinis judėjimas žengė 
milžiniškais žingsniais pir
myn iškeliant ir išspren
džiant mūsų laikų klausi
mus. Tai — komunistinis 
judėjimas. Kapital i z m a s 
puola iš vieno karo į kitą su 
savo socialdemokratijos pa
galba, kaip Sueco krizėje. 
Kolonializmas griūva. Bur
žuazinės stambiosios nuosa
vybės viešpatavimas nebėra 
universalus. Viešpataujan
čios ideologijos turi geriau
siu atveju išsdaikymo ir ap
sigynimo funkcijas. Tik ko
munizmas kūrė, kuria ir 
žengia pirmyn. Ištisu tautų 
prisijungimas — įtikinamas 
atsakymas į užsipuolimus 
prieš mus. Taip pat ir iš
saugant ir vystant tradici
nes žmonių morales, žinių 
ir veiklos vertybes, mes, 
hieko nepaisydami, žengia
me keliu, vedančiu į aukštu

mas. Mes sugebame taip pa
kelti paprastąjį žmogų, kad 
jis sąmoningai ir aktyviai 
įsijungia į pažangią visuo
menės bendruomenę. Mes 
esame tie, kurie atnaujina 
pasaulį.

Ir vis. dėlto velionis po
piežius stojo prieš šią kryp
tį taip griežtai, kaip jis nie
kuomet nestodavo prieš na
cizmą ir fašizmą, dargi tuo 
laikotarpiu, kai jis, įveikęs 
svyravimus, kiek atviriau 
pasisakė už didį demokrati
nių jėgų bloką. Pasaulio su
skilimas į dvi priešiškas ir 
nesutaikinamas stovyklas, 
apie kurį kalba politikas ir 
prieš kurį mes kovojame, jo 
kalbose tampa beveik prin
cipo klausimu. Todėl jo tik
rai universalus raginimas 
pasmerkti atominę bombą 
1955 metais negalėjo turėti 
kokį nors praktinį poveikį 
nuoseklioje politinėje akci
joje. Atrodo, kad katalikų 
bažnyčia aktyviai solidari
zuojasi su viena pasaulio 
dalimi ir išsijuosusi prakei
kia antrąją dalį. Tačiau 
prakeiktoji dalis yra tokia, 
kur gyvena arba į kurią ąu 
viltimi žiūri milijonai, de
šimtys ir šimtai milijonų 
žmonių.

Tai yra tikras popiežiaus 
Pijaus XII veiklos turinys. 
Todėl mums atrodo, kad ki
ti klausimai, kurie dabar 
domina visų pakraipų ko- 

I mentatorius turi tik antra
eilę reikšmę. Tai tiesa; at
kreipia į save dėmesį mėgi
nimas įsiskverbti naujais 
metodais į nebažnytinį pa
saulį ir i politini gyvenimą 
tam, kad jame viešpatautu, 
sukuriant “šiuolaikinio ti
po” partijas ir atgaivinant 
senų org-jų (kaip katali
kų akcija) veiklą tais meto
dais, kuriuos mes iš pradžių 
naudojome, ir t.t. Tačiau at
kreipia į save dėmesį taip 

pat ir prieštaravimai šioje 
srityje, kurie, kartais liečia 
pačius principus. Reikia 
daug triūso, siekiant išsau
goti senąjį nusistatymą. Bet 
visa ši veikla — net jeigu ji 
kartais daugiau ar mažiau 
sėkminga —visuomet vyks
ta kapitalistinės visuome
nės rėmuose, o ši visuome
nė gyvena karštligiškai, 
sunkių rūpesčių slegiama, 
nebūdama tikra dėl ryto.- 
jaus. Išmintingiausi jos 
žmonės yra netgi įsitikinę, 
kad ateitis jiems nebepri
klauso.

Tiesa ir tai, kad paskuti
niais dešimtmečiais vyko 
procesas, apie kurį prieš 
penkiasdešimt metų buvo 
absurdiška net galvoti — 
katalikų bažnyčia taikstosi 
su kai kuriais buržuazinės 
revoliucijos politiniais prin
cipais, kuriais ji pirmiau at
kakliai kratydavosi. Tačiau 
negalima nutylėti, kad, kai 
šie principai pažeidžiami 
liaudies nenaudai, bažnyti
nė hierarchija visuomet re
mia tuos, kurie juos pažei
džia. Betgi šiandien buržu
azine revoliucija priklauso 
praeičiai. Šiandien aktuali 
yra socialistinė, komunistų 
vadovaujama revoliuc i j a. 
Tai ir niekas kita yra šian
dien dalykų mastas.

Todėl šiandien kataliku 
bažnyčia nėra atsilikusi de
šimtimi arba penkiasdešim- 
čia metų, ji atsiliko nuo re
voliucijos arba riet nuo 
dviejų revoliucijų, jeigu tu
rėti galvoie dabar vykstan
čią kolonijinių tautų revo
liuciją, kuriai lemiama im
pulsą suteikė socialistinė 
revoliucija. Todėl bažnyčia 
turi labai rimtų problemų, 
kurias popiežius Pijus XII 
gal ir suprato, nors grei
čiausiai dėl jo veiklos šios 
problemos pasidarė dar 
rimtesnės.

/(WOO LIETUVIU KOVOJO TrIEŠ HITLERININKUS 1944-1945 METAIS
L.

1941 metis Hitlerio gaujoms 
okupavus Lietuvą, lietuviški 
nacionalistai bandė sudaryti 
“lietuvių pulkus” nacių pagal
bai, bet jiems nevyko. Lietu
vos jaunimas bėgo i miškus, 
pas partizanus, slapstėsi, o 
nėjo i nacių armijos būrius.

Kitaip buvo 1944 metais, 
kada liepos mėnesyje Tarybų 
armija pradėjo Lietuvą išlais
vinti. šimtais, tūkstančiais 
lietuviai stojo Į tarybinę armi
ją. Iki 1944 metii pabaigos 
Tarybų armijoje buvo jau per 
200,000 lietusių. Didelė dalis 
jų stojo Į lietuvių junginį, kiti 
buvo kituose Tarybų armijos 
dainiuose.

Lietuvių junginys
Didelė dalis lietuvių karių su 

ginklu rankose gynė Lietuvą 
1941 m., kovodami prieš naciui 
užpuolimą. Pasitraukus Į Ta
rybų Sąjungos gilumą, prie 
Volgos, buvo pradėta organi
zuoti Lietuvių diviziją. Į jos 
eiles stojo tie, kurie jau buvo 
karo munderais apsirengę, il
tie. kurie civiliniais pasitraukė.

Generolas Jonas Macijaus
kas, kuris nuo pirmųjų dienų 
iki pat karo pabaigos buvo 
lietuvių divizijos eilėse, po ka
ro parašė atsiminimus.

1953 m. Tarybų Lietuvoje 
jau buvo išėjus antroji jo kny
gos “Tėvynės karo frontuose” 
laida. Knyga 272 puslapių, 
iliustruota. Jos buvo atspaus
dinta 10,000 egzempliorių.

1957 metais iš spaudos išė
jo 15,000 tiražu jo kovų atsi
minimai. Tai jau 528 puslapių 
knyga ir pavadinta “Už liau- 
dietį- laisvę.”

Generolas Macijauskas ap
rašė Lietuvių junginio kovas 
nuo pradžios 1943 metų, prie 
Oriolo, tų pat metų vasaros 

mūšius Kursko lanke, kovas 
Baltarusijoje ir Lietuvoje.

Ilgas, sunkus ir garbingas 
buvo Lietuvių junginio kovų 
kelias. Lietuviai kirto naciams 
smūgį Šiaulių srityje, prasimu
šė iki Baltijos jūros ir pusę 
milijono hitlerininkų uždarė 
Kurše. Jie dalyvavo Klaipėdos 
išlaisvinime, ir už pergalę jų 
divizija gavo Klaipėdos vardą. 
Dalyvavo ir suėmime kelių 
šimtų tūkstančiui hitlerininkų 
Kurše.

Kovos prie Šiaulių
1236 metų rugsėjo 22 d. lie

tuviai ištaškė kalavijuočių jė
gas prie Saulės (Šiaulių). 
1944 metų rugpjūčio ir rugsė
jo menesiais lietuviai vėl su
davė vokiečiu] grobikams smū
gį Šiaulių srityje.

1944 m. Tarybų armija iš
laisvino Vilnių, Kauną ir Šiau
lius. Nuo Šiaulių Tarybų ar
mija prasimušė į vakarus nuo 
Rygos iki Rygos užlajos, šiuo 
žygiu ji atkirto apie pusę mi
lijono Hitlerio armijos Latvi
joje ir Estijoje.

Hitlerininkai sutraukė mil
žiniškas jėgas ir puolė atsiim
ti Šiaulius, per kuriuos būtų 
vėl susirišę su apsuptaisiais. 
Šiaulių fronte stovėjo Lietuvių 
divizija. Prasidėjo ilgi ir 
žiauriausi mūšiai. Hitlerinin
kai, netekę apie 600 tankų, 
daugybės kanuolių, lėktuvų ir 
laukus nukloję .savo lavonais, 
turėjo atsitraukti už Dubysos.

Tada jie išvystė puolimą pa
mariu, atsiėmė Tukum ir .su
sijungė siauru ruožtu su ap
suptaisiais Estijoje.

Lietuviai nukirto 
nacių pasitraukimą

Tarybinė komanda suplana
vo nukirsti pasitraukimą ne 
vien tiems, kurie pirmiau buvo 

apsupti, bet ir tiems, kurie 
prasimušė prie apsuptųjų Tu
kum srityje.

Tarybų komanda metė nau
jas jėgas, su lietuvių mecha
nizuotu daliniu prie šaky j e , 
pulkininko Motiekos komando
je, linkui Palangos ir Klaipė
dos. Lietuvių jėgos nukirto 
Klaipėdos ir Tilžės plentą ir 
geležinkeli, ir spalio 11 dieną 
išėjo prie Baltijos jūros.

Hitlerininkai grūdo vis nau
jas jėgas, norėdami susisiekti 
su savaisiais Kurše, kurie bu
vo tarpe Liepoojs, Vandspils 
ir Rygos užlajos, bet veltui. 
Karo pabaigoje apie 350,000 
naciui Kurše turėjo) pasiduoti 1 
nelaisvę.

Lietuviai dalyvavo 
Berlyno paėmime

Generolas Macijauskas savo 
veikale “Už liaudies laisvę” 
paduoda, davinių apie lietuvius, 
kovojusius Berlyno paėmime.

1945 m. balandžio 16 d. Ta
rybų armija/ pradėjo Berlyno 
puolimą. 'Hitleris savo sosti
nės gynybai^ buvo sutraukęs 
apie milijono nacių armiją su 
galinga karo technika. Iš Ta
rybų Sąjungos pusės Berlyną 
puolė Pirmasis Baltarusijos ir 
Pirmasis Ukrainos front ai. 
Prieš Berlyną Tarybos metė 
virš 41,000 kanuolių ir mino
svaidžių, 6,300 tankų ir 8,400 
lėktuvų jėgą. Generolas Maci
jauskas rašo:

“Berlyno operacija, buvo pa
ti stambiausia Didžiajame Tė- 
v y n ė s kare . . . Tarybiniai 
daliniai įsiveržė į miestą ir ko
vėsi su nepaprastu atkaklumu. 
Reikėjo kovoti dėl kiekvieno 
namo. Tarybinė artilerija 
tiesiu taikymu triuškino prie
šo ugnies taškus, .skynė kelią 
pėstininkams. Nepaisant hitle

rininku priešinimosi, mūši] ka
riuomenė. sėkmingai slinko pir
myn. Balandžio pabaigoje ji 
pasiekė centrinį miesto rajoną 
—-Tyrgardeną, kuriame buvo 
Vokietijos reichstago (parla
mento) rūmai. Tą pačią die
ną vieno pastato rūsyje lietu
viai kariai Raukėnas, Kalinis, 
Pokūnis, Radvilavičius, Mačiū
nas ir Navickas rašė laišką sa
vo draugams . . .

“ ‘Dideli atstumai, drauge 
Aleksai, — rašė kariai, — da
bar mus skiria. Kai iš jūsų 
dalinio išvykome, mes atsidū
rėme netoli hitlerinių žmogžu
džių gūžtos — Berlyno, šio 
plėšikui centro priemiestyje 
Vilmesdorfe mes, lietuviai, ga
vome pirmą kovos krikštą. Fa
šistai čia buvo smarkiai įsi
tvirtinę ir, matyt, galvojo mus 
ilgam sulaikyti. Bet jūsų da
linyje įgytas patyrimas čia 
mums pasitarnavo. Po' artile
rinio bei minosvaidžių paruo
šimo mes per kelias minutes 
u ž b 1 o k a d a v o me atskiras 
namų grupes ir atkirtom fri- 
cų ryšius, visus jų pasitrau
kimo kelius. Kai po trumpo 
pasirengimo susprogdi n o m e 
kelis fašistų ginamus pasta
tus, kitų narni] languose pasi
rodė baltos marškos. Apie 700 
hitlerininkų mes paėmėme ne
laisvėn.

“Ne kitaip buvo ir su Noi- 
kelno priemiesčiu. Dabar mes 
išėjome į centrinius miesto 
kvartalus. čia be pertraukos 
šaudo mūsų artilerija. Ore 
‘kabo’ tūkstančiai mūsų lėktu
vų. Dūmų debesyse skęsta 
svarbiausia Berlyno gatvė Un- 
ter den Linden. Su lietuvis-^ 
ka daina mes artėjame prie 
jos. Visiškos mūsų pergalės 
valanda .netoli. Mes džiaugia
mės, kad esame šios šlovingas 
pergalės dalyviai.’

Reichstago šturmas
“Balanddžio 30 d. prasidėjo 

reichstago šturmas. Neustro- 
jevo ir Davydovo vadovaujami 
batalionai įsiveržė, j rūmus. 
Kol viduje vyko mūšis, seržan
tai Jegorovas ir Kantarija iš
kėlė virš reichstago raudona 
vėliavą.

“Reichstago paėmime akty
viai dalyvavo lietuvis karys 
Vytautas Dužinskas. Tauragės 
gyventojas Stasys Tamulaitis 
buvo vienas iš aktyviausių 
Berlyno šturmo dalyvių. Da
linys, kuriame jis tarnavo, iš
valė nuo hitlerininkų dėsimu 
miesto namų. Kai kariai, verž
damiesi pirmyn, prisiartino 
prie vieno didelio pastato, 
stipri hitlerininkų ugnis valan
dėlei juos sulaikė.

—Na, drąsuoliai, — kreipėsi 
kuopos vadas į savo karius,— 
negi mes jų nesumalsime?

—Leiskite, vade, mums, — 
pasisiūlė Tamulaitis.

“Jis su grupe kareivių drą
siai prislinko prie pastato h 
apmėtė hitlerininkus granato
mis. Priešo atramos mazgas 
buvo sunaikintas. 30 kareivių 
bei karininkų paimta nelais
vėn. Tamulaitis ir kiti kariai 
buvo apdovanoti.

“Juozas Kazanavičius iš Uk
mergės dalyvavo Berlyno štur
me ryšininku. Dalinys, Ku
riame jis tarnavo, triuškino 
priešo sustiprintą gynybą 
miesto pakraštyje. Ryšinin
kams teko tiesti laidus smar
kiai apšaudoma vietove. Ap
linkui .sproginėjo minos ir 
sviediniai, bet ryšiai nenutrū
ko nė vienai minutei.

—Aš buvau žvalgas,—pasa
kojo sugrįžęs iš Berlyno į Tra
kus J o n a ,s Karlavičius. — 
Puolimas vyko ties Oderiu. 
Mes gavome uždavinį atvesti 
“liežuvį” (taip vadina priešo 
belaisvius). Sutemus išėjome 
hitlerininkų pozicijų link. Ne
trukus pastebėjome p r i e šo 
blindažą ir apsupome jį; kai’ iš

blindažo išėjo hitlerininkas jį 
tuoj pat sučiupome, o blinda
žą susprogdinome . . . Kartą 
mes. keturiese užėjome į kai
mą ir kaktomušais susidūrėme 
su keliolika hitlerininkų. Nie
ko nelaukdami, puolėme juos, 
apmėtėme granatomis. Visa 
priešo grupė buvo išblaškyta, 
keli fašistai pakliuvo nelais
vėn./ Mano karinėje knygu
tėje . Įrašytos trys Vyriausio
jo kariuomenės vado padėkos.

“Kai raseiniškis Petras 
Daunoras grįžo iš kariuome
nės, jį pasitiko visi kaimynai.

—Balandžio 26 dieną, — pa
sakojo gvardijos jefreiteris 
Daunoras, —mūsų batalionas 
pradėjo kautynes dėl Berlyno. 
Pavakaryje mes išvijome hit
lerininkus iš vieno keturių 
aukštų namo. Priešais styrojo 
kito pastato griuvėsiai. Iš ten 
šaudė hitlerininkai. Batalio
no vadas įsakė mūsų būriui 

‘ fašistus nutildyti. Griuvėsius 
ir rūsį užėmėme greitai, bet 
išsilaikyti buvo sunku. Prie
šas daug kartų kontratakavo 
mūsų poziciją. Iš viso būrio 
belikome penkiese, aš buvau 
sunkiai sužeistas, bet niekas 
nė nemanė trauktis, išsilaikė
me. Visi buvome apdovanoti.

—Vieną balandžio vakarą 
mūsų būrys,— pasakojo kėdai
niškis Vincas Paura, — buvo 
hitlerininkų prispaustas prie 
žemės. Fašiistaai pasiutusiai 
pliekė iš didelio namo. Aš, 
lydimas draugo, prislinkau 
prie namo iš užnugario. Pa
kilę apmėtėme hitlerininkus 
granatomis, pavaišinome auto
matų serijomis. Mūsų būrys 
pakilo į ataką ir namą užėmė. 
Aš buvau sunkiai sužeistas’.”

Generolas Macijauskas pa
duoda dar daug ir kitų pa
vyzdžių, kaip lietuviai kovo
jo Berlyno paėmime.

V. Sūnus —

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
PIRMIEJI KONCERTAI.
VILNIUS. — šiomįs dieno

mis pirmuosius savo koncertus 
Vilniuje surengė jauniausias 
respublikos meninis kolektyvas 
• — Lietuvos* T$R Valstybinės 
filharmonijos estradinis or
kestras. Buvo atlikti lietuvių* 
ir kitų tarybinių respublikų bei 
liaudies, d e m o k r ati'jos šalių 
kompozitorių kūriniai, o taip 
pat intermedijos, kupletai.

šis jaunas meninis kolekty- 
vs prieš pusę metų buvo su
darytas Kaune iš geriausių 
miesto meno saviveiklos atli
kėjų. Orkestras jau paruošė 
dvi programas, su kuriomis 
sėkmingai pasirodė Kaune bei 
eilėje respublikos rajonų.

Tarybų Lietuvos sostinės vi
suomenė šiltai sutiko pirmuo
sius orkestro koncertus.

LUKŠIAI
Muzikos mokykla kolūkyje. 

Į Lukšių vidurinės mokyklos 
šakių raj. patalpas po pamokų 
pradės rinktis jaunieji muzi
kos mėgėjai, čia, Lenino var
do kolūkyje, atidarytas šakių 
septynmetės muzikos mokyklos 
filialas. Tai — pirmoji muzi
kos mokykla kolūkyje.

Į filialą priimta 23 kolūkiečių 
ir vietos darbuotojų vaikai. 
Lukšiuose veiks liaudies in
strumentų,, akordeono ir forte
pijono klasės.

VARĖNOJ
‘ Susitikime su buvusiu par

tizanu gausiai dalyvavo Varė
nos rajono komjaunuoliai. Bu
vęs partizanų būrio “Komuna- 
ras” vado pavaduotojas drg. 
Fili finas papasakojo apie ko
vas prieš vokiškuosius fašis
tus. šiame vakare, skirtame 
VLKJS 40-mečiui, geriausiems 
komjanuoliams buvo įteikti 
proginiai ženkleliai.

P. Mikalaikevičius

3 p.-Laisv3 (Liberty)— Antr., gruodžio (Dec.) 9, 1958
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VILNIUS — Tarybų Lietuvos sostine SVEIKINU NAUJA LIETUVI!
(Tąsa)

Sparčiai auga kapitaliniai įdėjimai į 
miesto statybą. Jeigu 1946 metais ka
pitalinius įdėjimus laikysime 100 pro
centų, tai 1951 metais jie sudarė 409 
procentus, o 1955 metais — 790 procen
tų. Per devynerius metus kapitaliniai 
Įdėjimai į statybą padidėjo beveik aš
tuonis kartus.

Per pokario metus miesto atstatymui 
ir statyboms buvo skirta daugiau kaip 
800 milijonų rublių. Ryšium su tuo pa
grindinių statybos trestų metinė darbų 
programa 1955 metais išaugo beveik 4 
kartus, palyginus ją su 1950 metais.

Statybos darbai buvo nuolat mechani
zuojami. 1955 metais betono ir skiedinių 
gaminimas mechanizuotas 99 procentais, 
žemės darbai :— 80 procentų, betonavi
mo — 91 procentu, tinkavimo darbai—• 
60 procentų ir tt.

Atstatant miestą, buvo kruopščiai ruo
šiamas ir generalinis miesto pertvarky
mo planas. Generalinio plano projektą 
paruošė Lietuvos architektų ir inžinierių 
kolektyvas, konsultuojant žymiausiems 
Maskvos ir Leningrado architektams. 
1953 metu kovo 19 diena Lietuvos TSR 
vyriausybė patvirtino generalinį miesto

vo sparčiai besivystančia pramone, moks
lo ir kultūros įstaigomis, su savo skve
rais ir aikštėmis tapo visos lietuvių tau
tos pasididžiavimu.

Pagrindinis šio plano tikslas—sukur
ti tarybiniam žmogui geriausias gyveni
mo, darbo ir poilsio sąlygas. Plano suda
rytojų dėmesio centre buvo darbo žmo
gus su visais jo poreikiais. Planas numa
to racionaliausią pramonės ir gyvena
mųjų rajomi išdėstymą, teisingą ir pa
togų gatvių tinklo ir aikščių organiza
vimą, o taip pat visus miesto sutvarkymo 
elementus.

Tarybų Lietuvos sostinė atstatoma ir 
vystoma senoje istorinėje vietoje, kūry
biškai panaudojant visą vertingą archi
tektūrini palikimą ir pašalinant per il- 
ką laiką susidariusius planavimo ir už
statymo trūkumus.

Vilniaus miesto spartaus augimo pa
grindas yra. visų pirma, naujų pramo
nės įmonių statyba. Generalinis miesto 
planas numato paversti Vilnių stambiau
siu pramonės centru respublikoje.

Prietaisų gamyba, radiotechnika ir 
metalo apdirbimas tampa pagrindinė
mis miesto pramonės šakomis. Plačiai 
vystoma taip pat lengvoji ir maisto pra
monė. Amatininkiškas ir pusiau amati
ninkiškas įmones pakeičia stambūs fab
rikai, aprūpinti tobula technika.

Plane pramonės ir gyvenamieji rajo
nai išdėstyti atsižvelgiant į tai, kad ga
lima būtų apsaugoti gyvenamuosius 
jonus nuo užteršto oro ir užtikrinti 
togų susisiekimą tarp tų rajonų.

Generaliniame plane numatyta ne 
racionaliai išdėstyti naujas įmones, 
ir perkelti kai kurias senas, 
pagerinti 
nes sąlygas, 
rinės miesto dalies į pramonės 
odos apdirbimą iš Eidukevičiaus var
do kombinato ir eilę smulkių lent
pjūvių, esančių Neries krantinėje. 
Sutvarkius pramonės išdėstymą ir 
perkėlus kai kurias sanitariniu atžvil
giu kenksmingas įmones, pagerės gyve
namųjų rajonų sanitarines-higieninės 
sąlygos.' Plane numatyta sukoncentruo
ti pramonę miesto pakraščiuose. Atitin
kamai plėsis ir paties miesto teritorija.

Plane numatyta, išnaudojant puikų 
miesto reljefą, sukurti vieningą archi
tektūrinį - erdvinį aikščių, magistralių, 
krantinių, žaliųjų sodinių ansamblį, or
ganiškai susijusi su esamo užstatymo ir 
paminklų architektūra.

Rekonstruojant atskiras gatves, nau
jas magistrales, tiltus, viadukus, atskiri 
miesto rajonai sujungiami į vieningą 
šiuolaikinio socialistinio miesto organiz
mą. Neries upė anksčiau buvo nepriei
nama liaudžiai: prie pat vandens stovėjo 
ūkiniai privačių savininkų pastatai, 
smulkios pramonės įmonės, buvo įreng
tos kapinės. Tik nedidelė dalis K. Požė
los gatvesXX amžiaus pradžioje buvo už
statyta įvairaus aukščio mūriniais na
mais, bet pavasario potvynių metu šią 
teritoriją užliedavo vanduo. Neries kran
tinė, buvusi užteršta ir chaotiškai užsta
tyta, iš pagrindų keičia savo reikšmę 
'miesto plane, ji tampa centrine ašimi 
plano kompozicijoje.

Tarybų Lietuvos sostinė Vilnius lie
tuvių tautos valia ir darbu, broliško
sioms tarybinėms respublikoms pade
dant, pakilo iš griuvėsių, jis auga ir ple
čiasi. Mūsų respublikos sostinė su sa-

ra-
pa-

tik 
bet 

siekiant 
gyvenamųjų rajonų sanitari- 

Numatyta perkelti iš cent
ra j onus

Hitleriniai grobikai Vilniuje sudegino 
arba susprogdino daugiau kaip šešis 
tūkstančius gyvenamųjų namų, kuriuose 
gyveno ne mažiau kaip 62 tūkstančiai 
žmonių. Išlikę gyvenamieji namai buvo 
tiek nukentėję nuo karo, kad dagumoje 
jų reikėjo atlikti kapitalinį remontą.

Vienas iš svarbiusiųjų Partijos ir Vy
riausybės rūpesčių buvo atstatyti sosti
nės gyvenamųjų namų fondą ir aprūpin
ti gyventojus butais. Per dešimtį poka
rio metų atstatyta ir naujai pastatyta 
228 tūkstančiai kvadratinių metrų gyve
namojo ploto. Be to, daugiau kaip 130 
tūkstančių kvadratinių metrų ploto bu
vo atstatyta ir perduota naudoti valsty
binėms įstaigoms ir visuomeninėms or
ganizacijoms.

Sugriautieji namai buvo atstatomi ne 
paprastai atkuriant juos tokius, kokie 
jie buvo prieš karą, o pakeičiant vidaus 
išplanavimą ir išorės apdailą pagal da
bartinio žmogaus reikalavimus. Pokario 
metais pastatyti gyvenamieji namai nuo 
anksčiau statytų skiriasi tuo, kad jie 
keletą kartų stambesni . Prieš karą vi
dutinė gyvenamojo namo apimtis buvo 
900-1000 kubinių metrų; pokariniu lai
kotarpiu kiekvieno iš statomųjų ir atsta
tomųjų namų apimtis vidutiniškai yra 
7,000 kubinių metrų, o pavyzdžiui, moks
lo darbuotojų gyvenamasis namas turi 
daugiau kaip 50,000 kubinių metrų.

Be to, pokario metais atliktas dau
giau kaip 73 tūkstančių kvadratinių 
metrų gyvenamojo ploto kapitalinis re
montas. Nepaisant šitokios gana inten
syvios gyvenamųjų namų statybos, ku
rios tempai kasmet didėja, gyvenamojo 
ploto dar vis neužtenka gyventojų reik
mėms patenkinti.

Paskutiniaisiais metais, aprūpinant 
gyventojus butais, nemaža reikšmės turi 
gyvenamųjų namų statyba asmeninės 
nuosavybės pagrindu. Pavyzdžiui, 1956 
metais Vilniuje buvo statoma 700 priva
čių namų. Suteikdama kreditų, valstybė 
remia tokią statybą.

Gyvenamieji namai statomi su buiti
niais patogumais, o tuo jie labai skiria
si nuo senojo Vilniaus gyvenamųjų pa
statų. Butai įjungiami į miesto vanden
tiekio ir kanalizacijos tinklą, juose įve
dama elektra, įrengiamas centrinis šil
dymas ir kiti patogumai.

Socialistiniame Vilniuje miesto kvar
talų gyvenamųjų namų užstatymo siste
ma savo esme ir pobūdžiu yra visai prie
šinga senojo Vilniaus užstatymui. Mies
to statyboje laikomasi sanitariniu-higie
ninių taisyklių: gyventojų tankumas yra 
normalus, butai išdėstomi į saulės pusę, 
prie namų sodinami sodai ir įrengiamos 
aikštelės.

Statant namus, buvo Įvykdyta eilė 
svarbių rekonstrukcijos priemonių: su
darytos patogesnės sąlygos miesto trans
portui, pagerintos gyventojų sanitari
nes-higieninės sąlygos.

Neatpažįstamai pasikeitė geležinkelio 
stoties aikštė ir visas aikštės rajonas, 
kuris, palyginti su kitais miesto rajo
nais, karo metu labiausiai buvo nukentė
jęs — po karo apgriautą geležinkelio sto
tį supo buvusių daugiaaukščių namų 
griuvėsiai, stoties pastatas stovėjo šiek 
tiek giliau stoties teritorijoje, o miesto 
namai šliejosi prie geležinkelio stoties 
juostos. Turint galvoje tai, kad Vilniaus 
stotis yra aukštesnėje vietoje, negu pa
grindinė miesto dalis, šio rajono rekons
trukcijos projekte buvo pasiūlyta įreng
ti erdvesnę ir atviresne aikštę nuo sto
ties į miesto pusę.

Stoties pastatas buvo rekonstruotas, 
centrinė jo dalis buvo naujai pastatyta 
(autorius—architektas P. A. Ašastinas), 
du sugriautų ir apgriautų pastatų kvar
talai visiškai nuvalyti. Didžiuliai darbai 
buvo atlikti valant aikštės teritoriją ir 
išvežant statybinį laužą. Pati stoties 
aikštė buvo praplėsta daugiau kaip 2 
hektarus, o tai yra labai svarbu susi
siekimui.

Į stoties aikšte iš miesto naujai nu
tiesta plati gatvė. Sugriautų kvartalų 
vietoje įrengti skverai, apsupantieji sto-

(Feljetonas)
Aną metą Pijus Grigaitis juos, o pirmiausia poniutes, 

tarė pasekėjams savo: Už aptarnaus? 
tiesą už tiesą sakau jums, 
kad Hitleris pagimdys nau
ją lietuvį, o jo bliekrygis 
pereis per Rusiją kaip peilis 
per sviestą!

Tai ar tik neuvo jau 99-ta 
Grigaičio pranašystė. Ta
čiau, kaip visas jo prana
šystes išnešiojo visi keturi 
vėjai, taip ir negrįžo Izao
ko laikai ir vyrai nepradėjo 
gimdyti — vyrus. Hitleris, 
dar nė neužvaisintas nauju 
lietuviu, savo bliekrygu pats 
užspringo, o Grigaičio 
99-ta pranašystė išsimetė, 
kaip karvė nepribrendusiu 
veršeliu. •

Bet dabar, Lietuvą iš 
Lietuvos dar vis tebemeš- 
keriojančių veiksnių tarpe 
ar tik neatsirado lietuviš
kas Maižiešius, kuris išves 
Lietuvą iš Lietuvos? 
dzūko tarme tariant: 
buvaunas zdraica. Du rozu 
būvis kermošiun, vienu ro
zu melnyčion ir vienu 
nyčion, tai žino ir kur 
ją Lietuvą su rase.

Šis buvaunas vyras 
būt jau persitikrino, 
Lietuvą iš Lietuvos jau vis- 
tiek neissimeš'kerios. Tai vi
siems savo veiksmams siū
lo Afrikos ar Indijos rais
tuose nusipirkti didelį plo
tą džiunglių ir ten įkurti 
“naują Lietuvą.” Tai visgi 
daug razumnesnė sugestija 
negu visos Grigaičio prana
šystės.

“Naujos Lietuvos” valdi
ninkams už cinus, bent iki 
po įkurtuvių, gal ir netektų 
rietis, pakol dar turėtų už
tenkamai amerikanckų. Tik 
klausimas: ką jie ten val
dys, nuo ko kyšius ims, kas 
jiems algas mokės, bei kas

Ano
Tai

baž-
nau-

tur- 
kad

Panašūs rekonstrukcijos 
ti ir kitose miesto vietose.

(Bus daugiau)

darbai atlik-

♦ j>.-Laisve> (Liberty)— Antį., gruodžio (Dec.) .9, 1958

Tikrai, niekada neišdils iŠ 
atminties tokie puikūs vaizdai, 
kuriuos teko išvysti pietuose, 

noras nugalėti viską, net [Niekada nepamiršim Juodosftfe

didelio ėjimo net pakerta ir 
atrodo sėsk ir sėdėk, nes jau 
nebegali paeiti. Bet įdomu
mas, :
nuovargio nebejauti. Jeigu kai-j jūros, kurios vanduo, palygi
no papėdėj kada buvome bu- nūs įsu mūsų Baltijos jūra, yra

Tų džiunglių piliečiai, ten 
laisvai ir nepriguhningai 
iki šiol gyvendami, nesino
ri tikėti, kad taip ir puls 
prie ponų importuotos civi
lizacijos kaip meškos prie 
medaus. Teks juos sucivili- 
zuoti, kad padaryti juos 
nuolankesniais, darbš t e s- 
niais ir nesišiaušiančiais 
prieš vyriausybę. O anuos 
varu becivilizuojant, badas 
gali ir pačius civilizuotojus 
sucivilizuoti.

Lengviausia su tais busi
maisiais lietuviais į arti
mesnę pažintį sueiti būtų ■— 
pripažinimas, kad jie tu
ri dūšias. Dūšias juk nerei
kėtų importuoti iš anuo- 
dviejų karalysčių. Bile bro
lis Kristuje pasakys, kad tu 
turi dūšią ir kaip kirviu į 
kaladę įkirsta! Tada pelnin
gam bizniui atsidaro visos 
žalios šviesos: parapijų tvė
rimai, bažnyčių būdavo j i- 
mai, krikštai, ^liūbai ir su 
numirėliais susidorojimai. 
Ant tokio biznio, kunigėlių 
dar daugiau prigužėtų negu 
jų buvo “nepriklausomoj” 
Lietuvoj, pakol “tautos va
das”, nepaliko savo kelinių 
po Kybartais.

Bet iš kur tie vargšai ims 
pinigų, kad užsimokėti ku
nigams už jų dūšių ganymą, 
jeigu‘nesiduoda civilizuoja
mi? Tai ir iš kunigų biznio 
neišeis nė dievui žvakė, ne 
velniui kačerga!

Tačiau, netrotykite nodie- 
jos, naujosios Lietuvos tvė
rėjai, ir neištiškite kaip lep
šės nuo šalnos! Jeigu tik ne
būsite paskutiniai liurbiai, 
tai naują lietuvį, “for šiur”,! 
išauklesite!

Senas Vincas

vo karšta, rausva, šiilumos 
35 laipsniai, tai užlipus Į vie
ną iš aukščiausių Krymo kalnų 
viršūnių Ai-Petri, kuris siekia 
1,237 metrus, 
kitoks. šalta, 
sias, šilumos 7 
vilkome visus 
riuos tik vežėmės 
Ypač gražių vaizdų teko ma
tyti žiūrint nuo kalno į pie
tų pusę. Kalnas stačiai bai
giasi, tai papėdėje, tolumoje už 
20 kilometrų matyti tyli, ra
mi Juodoji jūra, prie jos iš
sidėstę miestai. Tačiau nusi
leidus nuo kalno ir ten teko 
pabuvoti.

Graži, viliojanti Juodosios 
jūros pakrantė, '‘čia auga 
charakteringa pietų pakrantei 
augmenija, 
medžiai 
aukštakotės

Pabuvoję 
lupkos mieste, aplankėme ku
rortus - sanatorijas, kur vasa
roti suvažiuoja šimtai žmonių 
iš įvairių Tarybų Sąjungos vie
lų. Suvažiuoja jie ne tik il
sėtis, bet ir gydytis. Pietų 
pakrantei charakteringa tai, 
kad auginama daugumoje vyn
uogės. Tik neteko jų para
gauti/nes dar buvo, neužaugu- 
sio.s.

Kelionės motu rinkome au
galus, j vairių mineralų ko
lekcijas, iš kurių sudaryti Kry
mo kalnai. Aplankėme nema
ža muziejų, tarybinių 
fabrikų - gamyklų, kur gami
namas vynas, konservai.

jausmas buvo 
vėjas, didžiau- 
laipsniai. Apsi- 
drabužius, ku- 

su savimi.

kaip kokie stulpai 
kiparisai, vietomis 
palmes.
Jaltos mieste, A-

ūkių,
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daug sūresnis. Pakrantėse ne 
švelnus smėlis, kaip Lietuvoj, 
bet įvairiausių formų švelnūs 
akmenukai. Jeigu kada tai 
buvo svajonė, tai dabar jau 
pilnai įsitikinau pietų kraštų 
Jdomumu per praėjusią ir šią 
vasarą . . .

Laimutė Šliogerytė

ATGAIVINO JAPONŲ 
DIDĮ KARINĮ TRUSTĄ
Tokio. — Pirm karo“Trys 

didieji” Mitsui, Mitsubishi . 
ir Sumitomo kapitalistiniai i 
trustai sudarė vieną galin
gą trustą, po vardu Zaibat- 
su. Jų rankose yra gigan
tiška karinių reikmenų ga
myba. Dabar amerikiečių 
pastangomis šis karinis 
trustas vėl veikia, kaip jis 
veikė ir pirmiau.

T. SĄJUNGA PRALENKĖ 
JAV URUGVAJUJE

Montevideo. — Tarybų 
Sąjunga jau pralenkė Jung
tines Valstijas vilnų preky
boje. Per 10 mėnesių TSRS 
pirko už $16,300,000 vilnų, 
o JAV tik už $5,800,000.

Tarybų Sąunga į Urug
vajų pristatė 200,000 tom1 
aliejaus ir už $1,000,00' 
medvilnės.

Melbourne. — Australie- 
čiai daugiau geria alkoho
lio, negu europiečiai.

Dr. Jono Kaškiaučiaus
Kūriniai Dar Gaunami Laisvės Knygyne

Prošvaistes
LAIŠKAS IŠ LIETUVOS

J. W. Thompsonas, gyv. N. mieste, kaip mes /įpratę Lietu- 
Franklin, Conn., gavo laišką iš voje, 
savo brolio dukters Laimutės; ke, 
Šliogerytės, kuri lanko Pedago-1 gali grožėtis, džiaugtis, 
ginį institutą Vilniuje, žemiau 
talpiname svarbesnes laiško' iš
traukas. — Red.)

Brangus Dėduk,
Aš jau pradėjau paskutinius 

mokslo metus. Turbūt nė ne
pamatysiu kaip jie prabėgs. 
rl ada tikrai pajusiu, kaip rei
kia vesti savarankišką gyveni
mą.

Labai įdomiai praleidau 
atostogas. Dalyvavau moksli
nėje ekspedicijoje, kurią su
ruošė mūsų Pedagoginio insti
tuto, gamtos-geografijos fakul
teto studentų mokslinė draugi
ja (ratelis), kuriai ir aš pri
klausai. Tai ekspedicijai ruo
šėmės per visus metus, rinko
me žinutes apie Krymo pusia
salį, skaitėme literatūrą. žo
džiu, susipažinome’ su Krymo 
pusiasaliu tik iš knygų.

Vasaros atostogų metu mums 
6 žmonėms instituto vadovybė 
išskyrė kelionei, pinigų. Kelio
nėje išbuvome 30 dienų. Va
žiavome vieni, be jok iii vadovų. 
Kelias buvo toks:

Vilnius - Kijevas (Ukrainos 
TSR sostinė) - Odesa - Eupa
torija - Simferopolis - Bach- 
čisaraju.s - Ai-Petri - Alupka - 
Jalta - Aluštai - Maskva - 
nius.

Nors praėjusiais metais 
buvome Kaukaze, matėme 
tojančią Juodąją jūrą,
šiemet dar kartą teko pabuvoti 
TSRS pietinėje dalyje, susipa
žinti su krašto vaizdais, žmo
nėmis, augančiais augalais.

Pirmiausia važiuodami su
stojome Kijeve,' Ukrainos res
publikos sostinėje. Čia susi
pažinome su miestu. Miestas 
labai gražus. Vos tik įvažia
vom, tai sunku buvo įsivaiz
duoti, kur esame. Namai di
deli, išpuošti įvairiais orna
mentais, paskendę medžių ža
lumoje. Atrodo randiesi ne.

Vii-

mes
pu- 

tačiau

bet gražiausiame par- 
kurio alėjomis, skverais

Tik
rai sunku pasakyti, kuris 
miestas Tarybų Sąjungoje bū
ti’ gražesnis, Kijevas ar Le
ningradas, kuris randasi žy
miai toliau į šiaurę, bet taip 
pat yra puikus. Visi sako, kad 
gražiausias Tarybų Sąjungos 
miestas, taj Kijevas.

Iš Kijevo važiavome į Feo- 
dosiją, žymų uostą prie Juo
dosios jūrois. Toliau plaukė
me jūra garlaiviu “Bosija,” 
vienu iš didžiausių garlaiviu 
Juodojoje jūroje, kur telpa 3,- 
000 žmonių. Plaukėme į Eu
patoriją, pirmą kurortą Kry
mo pusiasalyje, kur daug yra 
purvo gydyklų. Iš čia trau
kiniu važiavome iki Simfero
polio miesto. Jis yra stepių 
Kryme. Kadangi pas mus Lie
tuvoj vasarą laukai žaliuoja, 
tai šioje stepių zonoje to ne
matyti. Kur tik pažvelgi, vi
sur ruda, žolė sudžiūvusi. Gy
vuliams ganyti jau netinka, bet 
jie visviena ėda ją, nes jau 
prisitaikę. Visas gyvenimas 
čia vyksta pavasarį, kada dau
giau drėgmės, tada žolės ža
liuoja.

Į pietus nuo Simferopolio pra
sideda kalnuotasis Krymas. 
Tiesa, stepių Kryme auginami 
kviečiai ir /kukurūzai. Dabar 
praktikuojama auginti ir vyn
uoges.

Kalnuotame Kryme daug 
įvairių sodų, čia žmonės ver
čiasi sodininkyste. Soduose 
auga obuoliai, kriaušės, slyvos, 
lyšnios, įvairūs pietų tropinės 
kultūros: abrikosai, persikai, 
citrinos, apelsinai. Kalnus per
ėjome pėsčiomis su kuprinėmis 
ant pečiu.

Visko kelionėje teko patir
ti, ir pavargdavome nemažai, 
tačiau savotiškai įdomu yra, 
kada vos bepakeli kojas, kada 
lipi į kalną, o einant žemyn Į 
vingiuotu, akmenuotu takeliu

Šioje knygoje yra paduoti žymiausi bruožai iš 
Dr. Kaškiaučiaus gyvenimo. Šioje knygoje yra 
rinkinys jo gražiausių eilių. Mes negalime api
būdinti jo poezijos reikšmę, to gilaus sielos jau
dinimo ir kėlimo ūpo kovojimui už skaistesnę 
ateitį. Tik patys skaitydami ją suprasite jos

Knyga iš 256 puslapių, Kaina Tik $1.00

Kitos Dr. Kaškiaučiaus svarbios knygos 
gaunamos Laisvės knygyne yra sekamos:

Sveikatos Šaltini

dar

Daug naudingų patarimų apie sveikatą, nuro
dymai kaip gelbėtis pasireiškus kokioms papra
stoms ligoms, kaip jas pažinti ir būdai jų pra- 
šalinimui.

Puslapių 353, Kaina $2.50

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
Nurodymai kaip gelbėti susižeidus, apslobus, 
staigiai viduriais apsirgus nesant galimybės 
greit gauti daktaro pagalbos. Paduoda daug 
receptų. Ši knyga yra labai reikalinga kiek
vienuose namuose.

Puslapių 128, Kaina $1.00

Kaip Būti Jaunam Net ir Senatvėje

Pagerbkime ilgameti rašytoją skaitydami jo 
raštus, pasinaudokime patys jo raštais apšvie- 
tos ir sveikatos atžvilgiais. Užsakymus prašo
me siusti:

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

Patarimai senyviems žmonėms kaip užsilaikyti, 
kuomi maitintis, kad būti sveiku ir gyventi ilgą 
amžių. Įsigykite ją tuojau.

Puslapių 62, kaina 50c.

Žmogus ir Mašina
Puikus rinkinys faktų apie išradimus, su įdo
miais paveikslais. Labai įdomus pasiskaitymas.

Puslapių 240, Kaina $1.50
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ĮŽYMUS italu kompozitorius
DŽIAKOMO RUČINI

(100 METŲ GIMIMO SUKAKČIAI ATŽYMĖTI)

NAUJAJAME LIETUVOS KAIME
Kasmet kyla Kauno rajono J. Biliūno vardo žemės ūkio 

arteles kolūkiečių gerovė. Kolūkis šiemet turės daugiau kaip 
pusantro milijono rublių pajamų. Už darbadienį kolūkiečiams 
avansu (iš anksto, patikint) po 3 kilogramus grūdų ir po 5 rub.

1). ručini gimė 18o8 m. gruo
džio mėn. 22 d. Lukos mies
te, šiaurinėje Italijoje. Jo tė- 
\as, senolis ir prosenelis buvo 
kompozitoriai. Pradini muzi
kini išsilavinimą jis gavo sa
vo gimtajame mieste, o turėda
mas 22 metus amžiaus jis Įsto
ja i Milano konservatoriją, kur 
mokėsi pas to meto garsu 
kompozitorių A. Ponikieli, ope
ros “Lietuviai” autorių.

„ Pasakojama, kad jaunam 
studentui teko labai skurdžiai 
gyventi — pavyzdžiui, per iš
tisus I mėnesinis jis pietau
davo vienoje valgykloje susita
ręs užmokėti tik tada, kai gaus 
kur nors užsidirbti pinigų.

Baigęs konservatoriją Pūčiui 
tais pačiais metais parašo sa
vo pirmąją operą “Vilisi.” 
Platų pripažinimą .jam sutei
kė jo opera “Manon Lesko,” 
parašyta pagal A. Prevo to pa
ims pavadinimo apysaka ir 
buvo pastatyta pirma kartą 
1893 m. Pasaulinę garbę jam

• atnešė jo opera “Bohema,” pa-1 
^rašyta nagai prancūzų rašyto- j 

jo Miurže “Scenos iš bohemų 
gyvenimo.” Nemažrmį pasi
sekimą turėjo ir jo opera 
“Toska.” ši opera buvo pasta
tyta Italijoje, Turino mieste, 
1896 m. Ją dirigavo Įžymus | 
italų dirigentas Artūro Toska-1 
aini, su kuriuo Bučinis tapo I 
geriausiais draugais. Jo o po- ;

i ra “Madama Baterflei” (arba j , i“Čio-Čio-Sau’) laikomą vienai 
iš geriausių jo operų. Jos; 
premjeroje dainavo Įžymus ita
lų dainininkas - tenoras Enrico 
Karuso. Tuo metu ši opera 
buvo bene viena iš populia
riausių operų pasaulyje. Ir 
pats kompozitorius ją skaitė 
viena iš geriausių savo operų. 
Bučinis buvo labai pamėgęs

ŽILAGALVE KERNAVĖ
Praeis dar du dešimtmečiai, 

.ir Kernavė minės savo 71)0 
orėtų jubiliejų. Nedaug y ra 
tokių vietovių Lietuvoje, ku
rias taip anksti pradeda mi
nėti istoriniai šaltiniai.

Pirmą kartą Kernavės var
dą randame Eiliuotoje Livoni
jos kronikoje. Aprašydamas 
1279 metais kalavijuočių su
jungtą didelį žygi i Lietuvą, 
Ironikinirtkas sako:

Jų kariuomene pasuko 
Tiesiai eiti į Kernavę.
Buvo tai skaudu lietuviams, 
čia Traidenio buvo žemė.
Jie labai ją nuteriojo:
Broliai daug žmonių išžudė,—■ 

Net ir tuos, kurie negynės. 
Visoje žemėj Traidenio 
Sekėsi labai plėšimas.
Tačiau Traidenis nesutriko: 
Sutelkę visas jėgas, lietuviai 
Užpuolė grįžtant} priešą:

• Kilo tuoj baisi skerdynė 
Tarp įnirtusių priešų.
Kirto jie žaizdas didžiausias. 
Net krauju pasruvo sniegas... 
Matėsi ne viens didvyris... 
ir galingas, ir rinktinis.
Nepaisant atkaklaus prieši

nimosi, šunritieriai pralaimė
jo:

Brolių vėliava pargriuvo, 
Vokiečiams nelaimė buvo. 
Krito Ernestas vyriausias. 
O su juo drauge pražuvo 
dar septyniasdešimt vienas...
Lietuviai vijosi priešus, ir 

daugeli jų dar nukovė. Štai 
kaip kruvinai prasideda pir
masis Kernavės istorijos pus
lapis!

Ilgą laiką Kernavė buvo vie
na iš stipriausių Lietuvos tvir
tovių. Juk čia vienas šalia 
kito yra išlikę net keturi pilia
kalniai. Jų priedangoje sau
giai jausdavosi didieji Lietu
vos kunigaikščiai. Gediminas 
Kernavę atidavę vyriausiam 
savo sūnui Manvydui. Vėliau 
iSfįi dažnai atvykdavo Algirdas, 
Vytautas.

Po Žalgirio pergalės Kerna
vė neteko ankstyvesnės strate
ginės reikšmės ir su aplinki

rankioti visokius keistus laik
rodžius, jo kolekcijoje buvo ir 
tokių laikrodžių, kurie švilpda
vo arba skambindavo melodi
jas iš operų. Antras dalykas, 
kuri jis aistringai mėgo,—tai 
buvo važinėj imąsis automobi
liu. Kartą vykdamas i kon
certą ko tik neužsimušė per 
automobilio katastrofą; išgulė
jo net 4 valandas be sąmonės. 
Atsigavęs, jis kažkodėl ištarė 
til< du žodžius: “Povera Bu- 
terfly” (“Vargšė peteliškė”), 
tuos žodžius jis vėliau panau
dojo savo operas pavadinimui.

D. Bučinis, kartu su P. Mas- 
i bau ji ir R. Leonkovalo, buvo ..... , vienas is ryškiausių ir pasku
tinių taip vadinamo “vtrizmo” 
atstovų. šios krypties atsto
vai statė sau tikslą teisingai 
atvaizduoti 1 y r i n e s scenas. 
“Sudominti, sujaudinti, su
graudinti,”— taip apibrėžė sa
vo pieninius siekius pats kom
pozitorius.

D. Bučini mirė 192 1 metais. 
Jo kūryba, nežiūrint jaus
mingumo ir melodramatizmo 
elementų sutirštinimo, patrau
kia savo atskirų epizodų ryš
kumu ir išraiškingumu, giliu 
ir žmogišku savo operinių 
personažų užjautimu. S a v o 
operose jis puikiai perteikia 
žmogiškuosius džiaugsmus ir 
nusivylimus, kančias ir var
gus; dramatinis patosas pa
keri jo operų klausytojus. Bu
čini operos plačiai žinomos 
visame pasaulyje. Iš genijų jo 
operos privalumų reikia atžy
mėti dar ir puikų jų melodin
gumą bei. orkestro išraiškin
gumą.

Jo operos ir šiandien su pa
sisekimu statomos Įvairių pa
saulio šalių operiniuose teat
ruose. J. Skirt/aila

niais kaimais virto paprastu 
kunigaikščio dvaru. Tik- 1791 
m. miestelio gyventojams pa
vyko gauti miesto teises ir 
herbą. Jis vaizduoja ginkluotą 
karį, stovintį miesto vartuose. 
O herbo apačioje yra tolus už 
rašąs: “Geriau netekti gyvy
bės negu laisvės.”

Garsi Kernavės praeitis jau 
pereitame amžiuje sudomino 
rašytojus ir poetus, čia. lankė
si J. L Kraševskis, V. Syro- 
komlė, F. A. Bernatovičius. 
Pastarasis 1826 metais Varšu
voje išleido keturių tomų is
torinį romaną apie Kernavę 
(“Pajauta, Lizdeikos duktė, 
arba lietuviai XIV amžiuje”). 
Romanas sukėlė negirdėtą su
sidomėjimą: vienas poi kito iš
ėjo 4 jo lenkiški leidiniai, ver
timai i rusų, vokiečių, pran
cūzų, anglų kalbas. Nepai- 

i sant .spaudos draudimo, pasi- 
1 rodė keli lietuviški vertimai. 
Visa tai dar labiau išpopulia
rino Kernavę. Jos piliakal
niams. prigijo romantikų duoti 
vardai (Lizdeikos, Aukuro, Pi
lies, įgulos kalnai, “Mindaugo 
Sostas,” Pajautos slėnis ir kt.). 
Visas šias Įžymybes lanky to- 

įjams noriai aprėdo ir padavi- 
imus papasakoja Kernavės mu
ziejaus direktorius L. Grybaus
kas.

Kernavė pra nuošalyje nuo 
j geležinkelių ir plentų, todėl tu
ristai ją dažnai, aplenkia. O 
apsilankyti vertėtų. Didingi 
praeities paminklai ir nepa
prastas apylinkių grožis atly
gina kelionėje sugaištą laiką.

Prieš karą Kernavė buvo 
aklame pasienyje. Tik už ki
lometro oje demarkacinė lini
ja. Bet ir jos nevisada lai
kydavosi pilsudskininkai. 1922 
metų gruodžio 1 d. jie puolė 
ir užėmė miestelį. Teko juos 
iš čia iškrapštyti... Tačiau 
dalis miestelio lankų taip ir 
liko ponų Lenkijos pusėje. 
Daug vargo turėdavo gyvento
jai, kai jiems reikėdavo per
eiti sieną savo žemei apdirbti.

Dabar Kernave — Širvintų 
rajono “Vilties” kolūkio gy-

NUOTRAUKOJE: už darbadienius išduodami avansu 
grūdai — sandėlio vedėjas Viktoras Volkovas (kairėje) ir 
apie 500 darbadieniu išdirbęs traktorininkas Juozas Vaičiule- 
vičius.

Brockton, Mass.
MŪSŲ LIGONIAI

Serga “Laisvės” skaitytojai. 
W. Gečius po sunkios operaci
jos jau yra namie. Sakė, kad 
jau turėjo 5 operacijas. Ligo
ni prižiūri M. Pob.sienė. Ligo- 

!uis dar nėra tvirtas.
Juozą Mastei ką išvežė iš 

Brocktono ligoninės Į Lakeville 
State ligoninę, Lakeville, Mass. 
Sakoma, kad jį ten geriau 
prižiūri ir padare kojų Ex
Ray nuotraukas.

Vincas Stulgaitis, Stoughton. 
Mass., vėl yra Brocktono ligo
ninėje. Jam padaryta sunki 
operacija. Yra vilties, kad 
pasveiks. Visiems sergantiems 
linkiu greitai pasveikti.

MIRĖ
Ilgai sirgęs Krank Stash i s 

mirė lapkričio 7 d. Paliko 
liūdesy savo žmoną, sūnų Ed- 
montą ir anūkų, tris brolius, iš 
jų W a 1 t e r i s gyvena Cam
bridge, Mass., o Roman ir 

.Charles Kalifornijoje. Palai- 
; dotas Melrose kapinėse. I

Lapkričio 16 <1. mirė George 
Stukas. Paliko liūdesy savo 
žmoną Suzaną (Kucką), sūnų, 
dukrą ir daug anūkų. Palai
dotas Pine Hill kapinėse, W. 
Bridge water, Mass.

IŠLEISTUVĖS
Moterų Apšvietos Kluabs 

surengė išleistuvių vakarą Ci
nai ir Petrui Klimams, kurie 
išvažiavo į .saulėtąją Floridą. 
Vakaras įvyko lapkričio 28 d., 
Lietuvių Tautiško Namo kam
bariuose.

Klubietės paruošė daug na
mie gaminto maisto — pyragų, 
sūrių, kugelio ir kitko. Mais
tą drauges aukojo. žmonių 
dalyvavo apie 10. Visi skaniai 
pasivalgė ir išsigėrė.

Pirmininkė K. Čereškienė 
kai kuriuos perstatė tarti at
sisveikinimo žodį. Visi įvai
riai išsireiškė linkėdami Kli
mams daug laimių naujoje gy
venimo vietoje, kur gyvena 
chicagiečiai broliukai Mocka- 
petris ir Valinčius. Tenka pa- 

; sakyti, kad Klimai čia gyven
dami buvo geri laisviečiai ir 
darbininkų judėjimo rėmėjai.
Jie lankėsi Į parengimus ir 
nuolatos aukojo svarbiems rei
kalams.

Jų sūnus ir dukterys pasili
ko čia gyventi. Galimas daik
tas, kad ir Klimai pasiviešėję 

'. Floridoje ir vėl sugrįš pas 
mus gyventi, nes čia jie turi 
vaikus, anūkų, daug draugų ir 
draugių. Na, linkiu jiems lai
mingai: nuvykti ir pasigėrėti 
naujoje vietoje.

Geo. Shimaitis

venvietė. Be Įdėmaus krašto
tyros muziejaus, čia yra nauji 
kultūros namai, septymetė mo
kykla, biblioteka. Praėjusiais 
metais Kernavėje įvyko Šir
vintų ir Vievio rajonų jaunimo 
festivalis. Ant aukščįausio pi
liakalnio suliepsnojo festivali 
uis laužas, Į orą pakilo įvai
riaspalvės raketos, po šimta
mečiais ąžuolais nuskambėjo 
juokas, dainos, muzika... At
jaunėjo žilagalvė Kernavė!

P. šalūįja

ĮVAIRIOS ŽINIOS
JAV PIRKO SUBMARINŲ 

PERU RESPUBLIKAI
Lima. — 1954 metais Pe

ru respublika pirko Ameri
koje pas Electric Boat Co. 
du naujus submarinus už 
$15,700,000. Tuo pat kartu 
kitus du ji užsakė pastaty
ti. Bet kadangi neturėjo pa
kankamai pinigų, tai Jung
tinės Valstijos apmokėjo 
$13,773,000.

BRAZILIJA STATYS 
VANDENS JĖGAINES
Rio de Janeiro.— Brazili

joje yra labai galingų upių, 
Į daug vandenpuolių ir todėl 
! turi tinkamų vietų įrengi- 
j mui vandens jėgos elektros 
I gamyklų. Brazilijos vyriau
sybė imasi darbo statyti to
kias jėgaines. Viena iš jų 

i bus ant Rio Grande upės, ir 
bus penkta 
dydžiu.

pasaulyje savo bus

T. SĄJUNGA ĮTEIKĖ 
JAPONIJAI PROTESTĄ
Tokio. — Tarybų Sąjun

gos ambasadorius N. Fedo
renko įteikė Japonijai pro
testą, kam ji leidžia Jungti
nėms Valstijoms iš bazių 
Japonijoje ginkluoti Čiang 
Kai-šeka.

Japonijos užsienio minist
ras sako, kad JAV turi tam 
teisę pagal JAV ir Japoni
jos bendro apsigynimo su
tartį.

LENINGRADAS VIS 
STOVI PRIEŠAKYJE
Maskva. — Kovoje prieš 

girtuoklystę, chuliganizmą 
ir susekime užsienio agentų 
Leningradas stovi prieša
kyje. “Leniną r a d s k a j a 
Pravda” rašo, kad per me
tus laiko tame mieste buvo 
500 apšvietos susirinkimų, 
kur buvo aiškinta girtuok
liavimo ir chuliganizmo ža
la.

JAU PASENO KARO 
RAKETOS “RASCAL”
Washingtonas. — Karinis 

orlaivynas paskelbė, kad 
jau “paseno Rascal rake
tos”, kuriomis buvo apgink
luojami tolimo siekio karo 
lėktuvai. “Rascal” raketas 
gamino Bell Aircraft Corp. 
Dabar, vieton jų, bus gami
namos “The Hund Dog” ra
ketos, kurios toliau siekia.

Lima. — Amerikiečių va
rio Peru Copper Corp, pra
vedė 114 mylių geležinkelį 
tarpe Toquepala kasyklų ir 
prieplaukos Ilo. Geležinke
lio pratiesimas atsiėjo 
$230,000,000.

Atlanta, Ga. — Policija 
areštavo futbolės lošėją W. 
Frede riek ą, 18 metų,’ kuris 
prisipažino, kad nušovė sa
vo žmoną Aną ir jos tėvą 
Jamesą Sailorsą.

ALDLD REIKALAI
Mūsų Draugijos leidinys 61, 

Jono Kąskaičio “Iš atsimini
mų,” jau išsiuntinėtas kuo
poms. .Knyga daro gražų 
įspūdį. Lengvo pasiskaitymo, 
senesnio amžiaus LLD nariams 
bus graži žiemos šventėms 
dovana.

Su knygos atspausdinimu ir | 
išsiuntinėjimu Draugijos iždas 
žymiai sumažėjo. Komitetas 
rūpinasi, kad sekamiems me
tams mūsų nariai gautų kny
gą pradžioje metų. Kuopų 
valdybos yra prašomos, kad 
dalijant nariams knygą už 
šiuos ihetus, stengtųsi išrinkti 
duokles už 1959 m., tas žy
miai palengvintų Komitetui jo 
darbe.

įvykusio Pittsburghe suva
žiavimo tarimas rinkti me
džiagą iš Amerikos lietuvių 
pažangiosios visuomenes isto
rijos, prasideda gražiai vysty
tis. Kelių draugų rašiniai “Iš 
mano atsiminimų” jau tilpo 
spaudoje. Tikimasi daugiau. I 
Tokie rašiniai yra atidžiai se
kami, iškarpos taupomos, kas 
bus galima, knygos tvarkyymo 
komisija medžiagą sunaudos.

Brooklyne veikėjai neseniai 
turėjo pasitarimą ir pasidali
ję darbu. Plačiai analizuota, 
kas turėtų būti aprašoma. Ati- 
don paimta visokios draugi
jos, klubai, chorai, teatralinės 
gruppės ir t. p. Sunku bus su
rankioti duomenis iš desėtkų 
metų veiklos. Daug mūsų 
žmonių nuo, pat atvykimo į šią 
šąli/ įsijungė ekonominėse ko
vose bei kultūrinėje arenoje. 
Gaila, kad šis mūsų pasimoji- 
mas yra labai p a v ė 1 u o t as.

1 Daug gerų veikėjų jau išsi
skyrę iš gyvųjų tarpo, senųjų 
.organizacijų dokumentai iš
blaškyti, bet pokalbiuose su 
pensininkais bus galima ’labai 

j svarbių prisiminimų surinkti.
Juo greičiau tokia medžiaga 

sukristalizuota, tuo grei
čiau komisija imsis darbo.

Kas kuo išgalim, padirbėkim, 
gi rezultatai gali būti labai 
gražūs.

K. Petri k ten ė

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.)

“Komunistinė propaganda, 
kaip vėjo pustomas sniegas, 
prasiskverbia pro visus ply
šius...

“Bolševikiniai propagandi
ninkai pažįsta masės psicholo
giją ir iki aukščiausio laipsnio 
išnaudoja taisyklę: kalbėk, 
kalbėk, vistiek kas nors liks...

“Bolševikų mestas šūkis — 
taikus sugyvenimas, arba koeg
zistencija. politikoje —• jau yra | 
davęs jiems naudingų rezulta
tų...

“Dar lengviau ir .šildžiau 
pralenda komunistinės idėjos 
kultūrinio bendradarbi avimo 
pavidalais...

“Kad dabartinėje Lietuvoje 
yra daug kas pasikeitę, tech
ninių laimėjimų atžvilgiu net 
pažangos padaryta, tai aišku 
kiekvienam, kuris pajėgia eiti 

įsu laiko tėkme...
' “Kultūrbolševizmas daugeliu 

atvejų yra pavojingesnis negu 
tiesioginė komunizmo propa
ganda...” (Draugas, lapkričio 
21 d.).

Tai kur dabar mūsų kle-.
• i

rikalams pasidėti, kai tokios 
baisios bėdos ir baimės juos, 
apniko?

Iš tos bėdų litanijos “Drau
gas” teranda išeitį šūkyje: 
“Kaip politinėje, taip ir kul
tūrinėje srityje iš mūsųi pusės Į 
jokios koegzistenciojs negali 
būti!” Jis prisiekia, kad kle
rikalų misija pasilieka senoji: 
keikti Tarybų Lietuvą ir su
šilus apie ją meluoti!

Bet ir tam turės ateiti pa
las. Lietuvoje daromo progre
so saulės spinduliai prasimuš 
per Lietuvos priešų prieš ją 
pastatytą geležinę sieną ir 
pasieks tiek “Draugo,” tiek 
“Naujienų,” tiek kitų tos vie
nos laikraščių eilinius skaity
tojus.

Pagyvensite ir pamatys i te,

SEGREGACIJA KENKIA 
JAUNIMO MOKSLUI

.Washingtonas. — Fede
ralinė vyriausybė padarė 
pareiškimą, kad pietinių 
valstijų baltieji šovinistai 
kenkia mokslui. Jų priešta
ravimas leisti negrų vai
kams mokytis kartu su bal
tųjų atima progą abiejų ra
sių jaunuoliams mokytis.

KNYGA, ŠVIESA, MEILE IR LAIME
SAULĖS RCSTYBĖ. Kaip iš jaunatvės fontano trykšta iš šitos 

knygos (romano) ne tiktai vaikystės bei jaunystės poezija, bet 
drauge ir viduramžio vaisingas, kūrybingas gyvenimas, džiaugsmas, 
meilė ir laimė. 811 psl. Kaina tik $2.

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI. Baisiai aštrūs šiurpuliai eina per visą 
skaitytojo kūną, kai jis šitos knygos apsakymus skaito ir mato, 
kaip žmonės vargsta ir kenčia po karaliaus Dolerio padu.
316 psl. Kaina $2.

ŠIRDIES ROMAI. Ir džiaugsmo, ir liūdesio ašarų nesulaiko 
skaitytojas, kai jis šitą knygą (romaną) skaito ir jaučia ir mato— 
ką? Jis pats ras skaitydamas, 449 psl. Kaina $2.

šLIL’l’TAUNIAI. Šita didele knyga labai vaizdingai parodo 
Amerikos lietuvių ne tiktai vargus, kovas ir kančias svetimoje že
mėje, bet kartu ir labai didelę meilę savo gimtiniam kraštui ir 
jo žmonėms. 652 psl. Kaina tik $2!

Visos 1 knygos sykiu tik už $5!
AMERIKOS LIETUVIAI IR ANGLIŠKŲJŲ SKOLINIŲ ŽODY

NAS. Čia tai jau tikriausiai skaitytojas ras pačius svarbiausius 
Amerikos lietuvių kultūrinio gyvenimo bruožus ir vartojamos jų 
kalbos gyvus vaizdus. 366 psl. Kaina $5.

Visos 5 knygos drauge Hk už $8.
.Jau šimtai šitų knygų išsiųsta į Lietuvą ir gauta labai daug nuo

širdžių laiškų, įrodančių Lietuvos žmonių, didelę meilę Am. lietuvių 
knygoms, kurių jie dieną naktį Jaukia, o kai gauna, tai jos eina per 
rankų rankas . . . (Knygas siunčiame Lietuvon už tą pačią kai
ną; persiuntimo kaštus apmokame,)
DR. ALG. MARGERIS, 8325 S. HALSTED ST., CHICAGO 8, ILL.

Dabartinės Lietuvių kalbos

ŽODYNAS
Išleido Valstybinė Politinės ir Mokslinės
Literatūros Leidykla Vilniuje, Lietuvoje

Stambi Knyga, 987 Puslapių, Kaina $5.00

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

Laisvės

5 p.--Laisve (Liberty)—Antr., gruodžio (Dec.) 9, 1958

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

Kartu su užsisakymu prašome prisiųsti ir pinigus.

į NAUJA
! KNYGA

I
i ši įdomi knyga yra pavadinta:

APIE DIEVUS ir ŽMONES
Antano Metelionio Raštai

2-ras Tomas

Prašome Veikti Greitesniam Išleidimui
Nelaukite asmeniškų paprašymų knygą užsisakyti, bet 

tuojau imkite plunksną, išrašykite čekį sumoje $2.00, 
dėkite į voką ir siųskite “Laisvei.” Aiškiai parašy
kite savo varda, nes jis bus išspausdintas knygoje.

t
Moksliniai išaiškinimai religinių prietarų. Taipgi 
paduodama interesingų istorinių bruožų iš Amerikos 
lietuvių gyvenimo, ypatingai iš angliakasyklų srities.

Šią Knygą Išleis “Laisvė”
Su Parama Apšvietą Branginančios Visuomenės

Ji bus išleista iš anksto užsiprenumeravimo būdu. Prenu
meratorių vardai bus išspausdinti knygoje. Knygos spaus
dinsime tik tiek, kiek iš anksto surinksime prenumeratų

Prašome Tuojau Užsisakyti
Knygą norime išleisti kaip galint greičiau. Tačiau tikrą 
įleidimo laiką nustatys patys prenumeratoriai: kuo grei
čiau knygą užsiprenumeruos, tuo greičiau ji bus išleista.
Siųsdami Money Orderį ar čekį, LAISVĖ

išrašykite tik “LAISVĖ" 110-12 Atlantic Avenue
ir adresuokite— Richmond Hill 19, N. Y.

KUBOS ARMIJA JAU 
PRADĖJO PUOLIMĄ
Havana. — Prezidento 

Batista( armija vadovystėje 
generolo Avila jau pradėjo 
generalinį puolimą Oriente 
provincijoje. Armija turi 
naujų anglų karo lėktuvų 
ir tankų. Sako, kad pirmoje 
dienoje 25 sukilėlius užmu
šė ir daug jų sužeidė



Niujorko lietuviu susitikinąs su Lietuvos 
atstovu, Ignu Gaška

Jau buvo rašyta, kad ta
rybinėje del e g a c i j o j e į 
Jungt. Tautų 13-osios 
Asamblėjos sesiją įėjo ir 
Lietuvos užsienio reikalų 
ministras Ignas Gaška.

Pasinaudodami ta proga, 
metinio “Laisvės” koncerto 
(lapkr. 9 d.) rengėjai pa
kvietė I. Gašką atvykti į 
koncertą pamatyti mūsų 
programą ir susipažinti su 
Niujorko lietuviais. Svečias 
paklausė mūsų kvietimo ir 
atvyko į koncertą.

Publika, sužinojusi, kad 
jos tarpe yra toks retas 
svečias, reikalavo, kad jis 
tartų žodį.

I. Gaška paklausė ir pa
sakė neilgą, bet labai įdo
mią sveikinimo kalbą.

Jis pasakojo apie Tarybų 
Lietuvos pasiekimus kultū
ros srityje, pramonėje ir ko
lektyviniame žemės ūkyje. 
Priminė ir tai, kad, nors. 
Lietuva nepaprastais žings
niais žengia pirmyn visose 
gyvenimo srityse, tačiau 
dar yra ir trūkhmų, kuriuos 
vyriausybė, Partija ir liau
dis s’ekiasi pašalinti ir 
greit pašalins!

Tenka priminti, jog Ignas 
Gaška, būdamas mūsų kon- 
certe, labai susijaudino. Jis 
susijaudino, klausydamas 
lietuvišku dainų, atliekamų 
žmonių, daug metų apleidu
siu Lietuva.

—Besiklausant jūsų pro
gramos, man dažnai ašaros 
iš akių riedėjo,----- sakė jis
šių žodžių rašytojui. — Tik 
labai gaila, kad mažai turi
te čia augusio jaunimo...

Jeigu svečiui iš akių ata
ros riedėjo, esant publikoje, 
tai publika juo labiau buvo 
sujaudinta jo pasirodymu 
estradoje. Entuziazmas, ap
lodismentai... Dau geliui 
mūsų žmonių džiaugsmo 
ašaros riedėjo, klausant T. 
Gaškos kalbos.

— Štai, pirmą karta mūsų 
gyvenime girdime Tarybų 
Lietuvos vyriausybės narį, 
visą savo subrendusį gyve
nimą atidavusi labui lietu
vių tautos, kad ji būtų lais
va, kad ji būtų laiminga! — 
sakė žmonės!..

I. Gaškos pasirodymas 
mūsų koncerte buvo nepa
prastas dalykas, didelis, re
tas dalykas mums ir jam 
pačiam. Juk ir jis pats pir
mą kartą lankosi Ameriko
je, kur gyvena šimtai tūks
tančių jo tėvynainių, jo 
tautiečių. Ir jis čia pasiro
dė kaip geriausias mūsų bi
čiulis, nuolat besirūpinas- 
besisieloiąs savo tautiečiu, 
gyvenančių užsienyje, rei
kalais.

Daug pažinčių
Atvyko L Gaška į kon

certą truputėlį anksčiau ne
gu programa prasidėjo, to
dėl jis čia turėjo progos su
megzti pažintis su daugeliu 
žmonių.

Svečių į koncertą buvo at
vykusių iš Filadelfijos, iš 
New Jersey valstijos, ir iš 
kitų miestų, esančių toliau 
nuo Niujorko. Buvo atvy
kusių svečių ir iš Brockto- 
r.o (Mass.) kartu su daini
ninkais, dalyvavusiaias pro
gramoje.

Su daugeliu jų I. Gaška 
susipažino ir gerokai pasi
kalbėjo apie visokius reika
lus. Jie klausinėjo jį, o jis— 
juos, apie jų gyvenimą, apie 
jų veiklą. Smagu jam buvo 
susitikti keletą tokių drau
gų, kurie dalyvavo 1905- 
1907 metų revoliucijoje.

Kas gi yra I. Gaška?
I. Gaška — labai kuklus, 

neišdidus, paprastas žmo

gus, gerai pažįstąs darbo 
žmonių gyvenimą ir porei
kius, kadangi jis pats yra 
toks. Daugiau: I. Gaška į 
revoliucinį darbininkų ju
dėjimą įsitraukė jau prieš 
daugiau kaip 40 metų, dar 
būdamas, carinėje kariuo
menėje pirmojo pasaulinio 
karo metu.

1918 metais, besikuriant 
tarybinei santvarkai Lietu
voje', I. Gaška jau buvo pir
mose eilėse kaip kovotojas 
už tą santvarką. Žlugus ta
rybinei valdžiai Lietuvoje, 
jis ten pasiliko, kad kovotų 
už jos atkūrimą, veikė po
grindyje. Apie devynerius 

įmetus išbuvo buržuazinės 
i Lietuvos kalėjimuose. Ant
rojo pasaulinio karo metu 
jis buvo pasitraukęs į Ta
rybų Sąjungos gilumą; ten 

I visas jėgas dėjo karui rem
ti, kad juo greičiau besti- 
jiški hitlerininkai būtų su- 

. triuškinti ir kad Lietuva 
juo greičiau būtų išlaisvin
ta.

Tarybinei armijai išlais
vinus Lietuvą, jis, su visa 
liaudimi, stojo darban su
griautam, nuniokotam 
ūkiui atstatyti.

Šiandien I. Gaška jau 68 
metų amžiaus žmogus. Nors 
fiziniai j's atrodo dar tvir
tas, tačiau galva jau bal
tuoja ir pats sakosi: mano 
širdis jau kai kada nori 
streikuoti. Bet jis nepasi
duoda, pensijon dar neina, 
o dirba, dirba, kiek tik be
galėdamas.

Toks buvo mūsų svečias 
Lietuvos užsienio reikalu 
ministras!

Po koncerto
Po programos, žmonės ir 

vėl svečią apspito. Sveiki
na, klausinėja, džiaugias!.

— Kada galėsime atvykti 
į Tarybų Lietuvą?

— Tuoj, tuoj! — atsako 
svečias, — jei tik tarptauti
nė padėtis nepablogės.

Laikas jau skirstytis, ei
ti namo, nes rytoj — darbo 
diena.

Viena bičiuliška šeima, 
gyvenanti ne per toli nuo 
svetainės, prašo svečia už
sukti pas iuos kavos išger
ti. Jis sutinka. Na, ir su 
grupele draugų sustoja ten, 
pasišneka, užkanda lietu
viško sūrio, kugelio; padė
kojęs šeimininkams, atsi
sveikina ir vyksta į savo 
buveinę.

Išleistuvės
Sužinoję, kad neužilgo I. 

Gaška apleis Ameriką, ke
letas asmenų nutaria ant 
greitųjų suruošti jam išleis
tuves. Bet tikrai dar neži
no, ar jis galės čia dalyvau
ti. Vakaras rengiamas, bet 
spaudoje negarsinamas, o 
tik pogreičiu pasak omą 
tam, kitam, trečiam, kad 
gruodžio 3 d. būtų svetai
nėje. Jei I. Gaška atvyks, 
bus gerai, jei ne — nieko 
nepadarysime! Reikia ne
pamiršti, kad svečias per 
visą savo ' buvimo lai
ką Niujorke daug dirbo, 
mažai kada turėjo laisvą 
valandą: vis posėdžiai ir 
posėdžiai Jungtinėse Tauto
se. Be posėdžių jis turi ir 
kitų darbų, vakarais.

Mūsų šeimininkės, K. Ru- 
šinskienė, B. Briedienė, N. 
Ventienė, gamina užkan
džių: vyriausiai — lietuviš
ko kugelio, kumpio, keksų, 
kavos. Ateina gruodžio 3 d. 
vakaras, susirenka apie 70 
žmonių. Pagaliau atvyksta 
ir svečias.

Pobūvyje buvo ir aidie- 
čių, tai pirmiausia visi da
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lyviai sugiedojo svečiui “Il
giausių metų”.

Užkandus, jis prašomas 
pasakyti kalbą. I. Gaška 
sutinka ir pasakoja apie 
tai, kas darosi Lietuvoje.

•*—Bet aš manau, — pa
brėžia jis, — jog geriau 
būtų, jei jūs statytumėt 
man klausimus.: ko svar
biausia jūs norite sužinoti. 
Padarykite mums, jei turi
te, ir pastabų; kritikuokite, 
kas jums atrodo pas mus j 
turėtų būti taisytino. Mie
lai kiekvieną jūsų pastabą 
priimsiu ir, grįžęs į Vilnių, 
pasakysiu Lietuvos vyriau- 

i sybei ir atitinkamoms įstai
goms.

Svečias pabrėžė ir tai:
— Amerikinis gyvenimo 

lygis, pripažinsiu, dar yra 
aukštesnis už Lietuvos dar- 
bo žmonių, bet užtikrinu | 
jus, mieli tėvynainiai, kad 
už septynerių metų mes jus 
pasivysime, o už penkioli
kos metų būsime žymiai 
pralenkę Ameriką. Tai ga
rantuoja projektas septyne
rių metų planui, kuris ne
užilgo bus mūsų respublikos 
įstatymas.

Jis nuoširdžiai linki 
mums sveikatos ir sėkmės 
mūsų veikloje ir darbuose.

Svečiui buvo įteikta nuo 
visų pobūvio dalyvių dova
nėlė — naujausia Parkerio 
plunksna — “61”.

Įteikdama dovaną, Ieva 
Mizarienė prašo I. Gašką, 
kad jis mūs nepamirštu, 
kad parašytų apie Ameri
kos lietuvius spaudoje.

Klausimai ir atsakymai
Tuomet prasidėjo klausi

mai. Klausė kas norėjo ir ' 
ko norėjo, o svečias kiek-, 
vienam mielai atsakinėjo. I 
Kai kurie klausė, kada į 
Tarybų Lietuvą bus atida
rytos durys turistams;

Svečias atsakė—neužilgo.
Ar iš tikrųjų Lietuvoje 

žmonės plačiai vartoja al
koholinius gėrimus?

—Taip, yra tokių, kurie 
per daug išgeria, bet vy
riausybė, spauda ir visuo
meninės organizacijos labai 
su tuo kovoja, ir girtavi
mas palaipsniui nyksta.

Kaip su algomis —- ar di
delis tarpas, yra tarp daug 
ir mažai uždirbančiųjų?

— Mokslininkai, inžinie
riai, aukšti technikai, aiš
ku, gauna daug didesnį at
lyginimą už nelavintus dar
bininkus, sakysime, už šia-' 
vėjus. Bet palaipsniui eina
ma prie vidurio: aukštosios 
algos yra mažinamos, o že
mosios — didinamos.. Vidu
tinė fabrikų darbininkų al
ga yra apie 800—900 rublių 
mėnesiui.

Apie kiek dabar Lietuvo
je galėtų būti pramonės 
darbininkų ?

— Tikrai dabar negaliu 
pasakyti, bet bus apie 80,- 
000. Tenka pridėti, kad sta
tomi nauji dideli fabrikai, 
kurie greit pareikalaus dar 
apie 30,000 darbininkų.

Tokie ir panašūs buvo 
klausimai ir į juos atsaky
mai.

Keli pobūvio dalyviai pa
darė kai kurių pastabų, lyg 
ir kritikos. Svečias tai mie
lai priėmė.

Pasibaigus progra m a i, 
kiekvienas pobūvio dalyvis 
priėjo prie svečio, paspau
dė jam ranką, linkėdamas 
geros kelionės, sugrįžimui 
atgal į mūsų gimtąją šalį, o 
jis grąžon linkėjo kiekvie
nam sveikatos ir sėkmės.

Povilas Venta pobūvio 
dalyvių vardu prašė svečią

DIDYSIS NEW YORKAS
Jau čia pat didieji LDS13 kuopos pietūs

Metiniai petūs, ruošiami 
Lietuviu Darbininkų Susivie
nijimo 13-os kuopos (ričmond- 
hiliškės), įvyks jau ateinantį 
sekmadienį, gruodžio 14 d. Ir, 
žinoma, įvyks Kultūrinio Cen
tro pataipoose. Kuops komisija 
smarkiai darbuojasi, kad šie 
pietūs būtų visais požiūriais 
geri, skanūs, turtingi ne tik 
gerais patiekalais, bet ir bran
giais vitaminais.

Svarbu štai kas Įsitėmyti: 
pietus valgysime lygiai 1 vai. 
Tai labai svarbu šeimininkėms.

Jonas Gasiūnas išvyko 
Argentinon

Praėjusį penktadienį, gruo
džio a d., greituoju lėktuvu iš 
International Airport lėktuvų 
stoties Argentinon išskrido mū
sų veikėjas ir LDS preziden
tas Jonas Gasiūnas. Jo ten “mi
sija” : aplankyti seserį ir par
sivežti įspūdžių iš tos šalies. 
Gal Argentinoje pasiviešėjęs 
sustos ir Urugvajuje. Galimas 
daiktas, kad sustos ir Brazi
liją. Kaip žinia, visose šiose 
šalyse randasi nemažos lietu
vių kolonijos.

Išvažiuodamas ilgon kelionėn 
Jonas nepasakė, kaip ilgai jis 
Pietų Amerikoje svečiuosis, 
žadėjo sugrįžti tik už poros 
mėnesių, gal jau vasarį.

Pasirodo, kad moderniško
mis susisiekimo priemonėmis 
tolimą Argentiną pasiekti la
bai lengva. Jeigu laivu plau
kiant paimtų daugiau kaip 
mėnesį, tai modernišku grei
tuoju lėktuvu ima tik apie 23 
ar 24 valandas. Ore faktinai 
nė tiek išbūti neprisieina. Kc-t 
ly.je lėktuvas trijose ai’ ketu
riose vietose sustoja ir gerokai 
sugaišta. Tad , ore veikiausia 
netenka išbūti nė dvidešimties 
valandų! Svarbu ir tas, akd 
lėktuvu lėkimas mažai tebran- 
gesnis už plaukimą laivu.

Kaip ten bebūtų, Jono lauk
sime sugrįžtant su dideliu glė
biu įdomių įspūdžių. Netenka 
abejoti, jog tais savo įspū
džiais jis pasidalys ir su visais 
“Laisvės” skaitytojais. Rep.

Įspūdingas buvo Aido
Choro koncertas

Gruodžio 7 d. įvykęs Aido 
Choro koncertas buvo labai 
gražus, įspūdingas. Apie 
programa smulkiau bus pa
rašyta sekamoj Laisves lai
doj.

KLAIDOS PATAISYMAS
Penktadienio “Laisvėje” ži

nioje apie aidiečius pasakyta, 
kad “draugė Karpavičienė cho
rui aukojo $5,” gi turėjo bū
ti-. J. ir M. Kalvaičiai aukojo 
$5; o viena gera moteriškė au
kojo $50.

pasveikinti nuo mūs Tary
bų Lietuvos vadovybę ir vi
sus. veikėjus ir. draugus.

Vakarui pirmininkavo R. 
Mizara.

I. Gaška labai norėjo ap
lankyti Čikagą, bet darbai 
neleido tai padaryti.

Šiomis dienomis svečias 
anglų laivu išvyko į Euro
pą, o iš prieplaukos trauki
niu pasieks Tarybų Lietuvą.

Beje, pobūvio dalyviai su
dėjo $141 aukų. Padengus 
išlaidas, likusieji pinigai 
bus atiduoti “Laisvės” fon
dui.

Korespondentas

PADĖKA
Pobūvio rengėjai dėkoja 

Šeimininkėms Rušinskienei, 
Briedienei, Ventienei, taip
gi padavėjams: Amelijai, 
Pov. Ventai ir visiems ki
tiems, prisidėjusiems prie 
šio pobūvėlio padar y m o 
sėkmingu.

Ateinantį sekmadienį pietų na
mie negaminkite, o ne tik jūs 
pačios ateikite pas mus pietau
ti gražioje, linksmoje nuotai
koje, bet būtinai atsiveskite sa
vo draugus, prietelius ir pa
žįstamus. Tegu visi dalyvau
ja mūsų pietuose!

Kitas labai svarbus dalykas: 
visi šie pietūs su visokiais pri- 
dėčkais ir pagražinimais kaš
tuos tiktai $2.50.

širdingai visi ir visos kvie
čiami !

LDS 13 kuopa

Iš Aido Choro 
pamoky

Lapkričio 30 d. choras tu
rėjo geras pamokas.

Atvykome anksčiau ir rado
me veikalo “šiukšlės” aktorius 
repetuojant estradoje.

Jiems baigus, mes, chorie- 
čiai, turėjome pradėti, bot bu
vo labai šalta, tai reikėjo per
sikelti į mažesnę salę.

Baigus pamokas, buvome 
pakviesti į restoraną, kur ra
dome stalus paruoštus Įvai
riais .valgiais.

Viena gera draugė, nuolati
nė choro rėmėja pavaišino Ai
do Chorą labai gražiai. Ta 
draugė paaukojo choro iždan 
stambią auką—$50. Ji pasa
kė: Tai ne paskutinis sykis. 
Aš myliu dainas, myliu meną 
ir jaučiu ir žinau, kad jūs de
date daug pastangų ir sun
kaus darbo, kad mums padai
nuoti, mus palinksminti gra
žiomis dainelėmis ir vaidini
mais.

Mes turime ir daugiau cho
ro nuolatinių rėmėjų, jie taip
gi paaukoja. Tik neseniai 
Easton ietis paaukojo $5 į, cho
ro iždą. Jis yra nuolatinis 
choro rėmėjas.

žinoma, chorui pinigų rei
kia, nes išlaidų pasidaro daug. 
Aukos, parengimai, pramogė
lės tai ir palaiko chorą. Taip
gi palaiko chorą ir patys ai- 
diečiai, visi rūpestingai daly
vauja pamokose, visi nori, kad 
choras ilgai gyvuotų ir dai
nuotų. Taipgi mūsų choro mo
kytoja, Mildred Stensler, labai 
rūpinasi choro gyvavimu. Ji 
tai kaip laikrodis — nėra 
praleidusi nė vienos skirtos 
pamokai dienos. Ji. visada at
eina, nežiūrint, koks oras, nie
kas jos nesulaiko nuo pamo
kų.

J. Grybas pakvietė keletą 
įžymių veikėjų tarti žodį kitą. 
Visi dėkojo draugei už gražias 
dovanas chorui ir už vaišes. 
Choriečiai to nepamirš nie
kuomet.

Choro koresp.

Suareštavo auto 
leidimų Žulį kus

Riverhead, L. I. — Polici
ja suėmė 12 žmonių, kurie 
pardavinėjo nuo $60 iki $80 
dirbtinius automobilistams 
važiuotės leidimus (driver’s 
licenses). Jų tarpe suimtas 
Rafael Gonzales, iš Bay 
Shore, kuris tokius leidimus 
pardavinėjo port o r i k i e- 
čiams.

Policija mano, kad šis 
biznis plačiai išsiplatinęs. 
Jie važiuotės leidimus pada
rydavo ant oficialių važiuo
tės blankų, kurių galima di
deliais kiekias gauti laisnių 
išdavimo vietose. Bet, sa
ko, netikrus leidimus pažin
tį pagal dirbtinę antspaudą 
sunku.

Policija tvirtina, kad to
kius leidimus. įsigyja dau
giausiai tie, kurie, laužyda
mi važiuotės įstatymus, yra 
tikruosius praradę. Taipgi 
tie, kurie nemoka anglų 
kalbos ir tas jiems sudaro 
keblumą gauti.

Šaunus buvo banketas
Praėjusį šeštadienį labai 

puošniame Belmont Plaza vieš
butyje Marihattane įvyko Ame
rikinio Sveturgimiams Ginti 
Komiteto suruoštas banketas. 
Tiesa, Įžanga buvo vidutiniai 
aukšta, .net šeši doleriai asme
niui, bet ir pobūvis buvo labai 
graižus. Valgiai buvo labai ska
niai paruošti. Be to, buvo 
duota Įvairi prakalbų, daina 
ir muzikos programa. Dalyvių 
buvo du šimtai .su viršum. Da
lyvavo būrelis ir lietuvių. Vie
nas didžiulis ; apskritas stalas 
buvo vienų lietuvių apsėstas. 
Galėjo, žinoma, būti ir gerokai 

| daugiau. , Taipgi galėjo daug 
daugiau tokiame parengime 
dalyvauti ir kitų tautinių gru
pių žmonių.

Labai Įdomias kalbas pasa
kė profesorius Wa r d , prof. 
Struik, advokatas Forer, Mrs. 
Marshal] iš Los Angeles ir vie
tinė Dr. Rubinstein. Visi sto
rai pabrėžė, kaip svarbu yra 
remti šio komiteto darbuotę. 
Buvot renkamos ir aukos komi
teto veiklai paremti.

Kaip žinia, šis banketas bu
vo suruoštas proga Sveturgi
miams Ginti; Komiteto laikytos 
trijų dienų konvencijos New 
Yorke. Apie konvencijos nuta
rimus bus vėliau parašyta.

Rep.

Rengiasi 70 metų 
sukakčiai

Niujorko miesto Parkų ko- 
misijonierius Robert Moses 
ruošiasi 70-osioms metinėms, 
kurios sukaks gruodžio 18 d.

Paprastai, sulaukus to am
žiaus, kiti miesto valdininkaj 
atsistatydina, bet ne Moses. 
Jis pasiryžęs būti šitoje ir 
kitose tarnybose dar dvejus 
metus.

“LAISVĖS” 
BANKETAS

Pirmas iš didžiųjų parengi
mų 1959 metais bus “Laisvės” 
banketas. Įvyks sekmadieni, 
vasario 8 d., Liberty Auditori
um, 110-06 Atlantic Avenue, 
Richmond Hill.

Tą pačią dieną Įvyks Lie
tu v i ų Kooperatyvo Spaudos 
Bendrovės dalininkų suvažiavi
mas toje pačioje salėje, k u r 
bus banketas.

Suvažiavimas prasidės 12 
vai. dieną, banketas bus va
kare, pradžia 6-ą valandą.

Visi dalininkai turėkite min
tyje, jog jūsų pareiga yra da
lyvauti bendrovės suvažiavime. 
O po suvažiavimo, aišku, reikia 
būti bankete. Banketui įžanga 
$3.00.

Susirinkimas
LLD 1-ios kp. susirinki

mas įvyks 11-tą d. gruodžio, 
7 vai. vakaro. Gausite ką 
tik latspiausdiintą knygą “Iš 
atsiminimų”, kurią parašė 
Jonas Kaškaitis. Valdyba

Vien Queens miesto dalyje 
per vieną dieną atsišaukė 11,- 
670 vyrų, kurie nori gaisri
ninkų darbo.

REIKALAVIMAI
Reikalingas kambarys pavieniam 

vyrui, Williamsburgho ar Woodha- 
veno apylinkėje.^ Pageidajamu, 
kad būtų apšildomas. Turintieji 
tokią vietą prašomi pranešti se
kamu -adresu, J. Bąrkus, 110-12 
Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

(113-114)

PARDAVIMAI
Su nuostoliu. Maspeth, L. I. Bar 

ir. Grill ir 5 kambarių apartmen- 

tas. Labai prieinamai. Kreipkitės:

GI-38 56th Rd. DA. G-3650.

(112-115)

IŠVADAVIMAS
Naujų ii’ Mažai Vartotų 

Vyriškų Žieminių Baltinių. 
Pertaisymai Veltui.
LUTA CLOTHING

599 W. 187th St. (St. Nicholas Ave.)
IRT 191st St.

AIDO CHORAS
Pamoka įvyks šio ketvi- 

tadieni© vakarą, gruodžio 
11-tą, 8 vai. Taip pat reikės 
ir pasitarti apie ateities 
darbus. Visi nariai prašomi 
dalyvauti. Būtų malonu, 
kad buvusieji choriečiai su
grįžtų ir kad nauji nariai 
ateitų dabar, kada planuo
jame ir pradedame naujus 
darbus. Valdvba

Queens College pranešė 
kariniam orlaivy^ui, kad su 
1960 metais jau daugiau no
ruos orlaivynui oficierių.

Brockton, Mass.
Gco. Klimo maršrutas, kurį 

ruošia LLD 7-a Apskritis, o 
rengėjai buvo LLD 6 kp., Mon
tviloje, Įvyko gruodžio 6 d.. 
Liet. Taut. Namo salėje. Pub
likos nebuvo daug, bet filmai 

‘ Katriutės gintarai, Chicago# 
Moterą klubo koncertas ir Su
drumsta širdis publikai pat’ko. 
Sakė, kad jeigu anąsyk būtų 
Buvę toki paveikslai, tai ir 
dabar žmonių būtų buvę dau
giau.

Būtų gerai, kad Lawrence ir 
Haverhill surengtų Geo. Kli
mui parengimus gruodžio 13 
ir 14 dd.

Jeigu suspėtumėt, duokite ži
noti sekamu adresu: Geo. Kli
mas, 133-12 101 st Ave. Rich
mond Hill 19, N. Y.

Geo. Shimaitis 

Pranešimai
RICHMOND HILL, N. Y.

LLD 185 kp. susirinkimas įvyks 
giuodžio 10. Liberty Auditorijoj, 

Į 7:30 v. v. Tai bus priešmetinis su- 
i brinkimas ir rinkimas naujos val
dybos ateinantiems metams. Visų 
narių pareiga būti susirinkime.

Fin. Rašt.

HARTFORD, CONN.

Lietuvos Sūnų ir Dukterų Drau
gijos priešmetinis susirinkimas 
jvyks gruodžio 11 d. Laisvės Choro 
salėje. 157 Hungerford St., 7:30 

j v. v. Kviečiame narius dalyvauti, 
bus rinkimas valdybos 1959 me
lams. Kurie nedalyvaus, turės p<>- 

jsimokėti pabaudą. Valdyba 
! (112-113)

DETROIT, MICH.
LDS 21 kp. priešmetinis susirin

kimas jvyks sekmadienj, gruodžio 7 
d., 10 va), ryto, Draugijų salėje, 
4097 Porter St. Nariai dalyvauki
te, nes bus renkama kuopos val
dyba 1959 metams. Taipgi yra ko. 
bolika narių, kurių duoklės dar ne
mokėtos už šiuos metus, pasisteng- 
kite užsimokėti. Taipgi turimo svar
bių kuopos reikalų, kaip tai {ra
šymas naujų narių. Ypač j vaikų 
skyrių, mokestis žema. Turintieji 
vaikučių ar anūkų, pasistengkite įra
šyti. Fin. Sekr. (112-113)

PAIEŠKOJIMAS
Ieškau brolio Jono Vitkaus, Jus

tino sūnaus, Amerikoje buvo pasi
vadinęs Bruno Smith. Jis gimė 
1888 m. lapkr. 29 d., Užpalių mies
telyje, Dusetų rajone. Paskutinis 
man žinomas: jo adresas buvo toks: 
Respublika Argentina, Provineia 
Santa Fe, Estancion Armstrong, 
Cvadrille A 6 L, F. C. C. A., Senor 
Bruno Smith. 1.929 m. jis gyveno 
Buenos Aires. Taip pat prašau lie
tuvius, žinančius apie mano brolj, 
gyvą ar mirusi, pranešti man šiuo 
adresu:

Vilnius •
Ukmergės g. 26, b. 16
Valerija Vitkutę-Karpavičienė 
Lithuania, USSR

(112-113)

Help Wanted—Female
NAMŲ DARBININKE. Maloni 

.šeima Long Islande. Guolis vietoje, 
nuosavas kambarys. Du vaikučiai. 
Gera alga tinkamai moteriškei. 
Moderniška šeima, visi įtaisymai. 
Paliudijimai. Skambinkite NE. 4- 
5765. (111-113)

Į Į MATTHEW A.
BUYUS ii

• • (BUYAUSKAS) ';

:: LAIDOTUVIŲ ;
i i DIREKTORIUS I
< I •
« I *•OC**OG* 
a > 1« . •
:: Newark 5, N. J. J

MArket 2-5172 Į

•: 426 Lafayette St. |
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