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KRISLAI
Šaudyti, ar ne?
Smarkus vyras.
Negalėjo nenusispiauti.

Rašo A. Bimba

'Ir prapliupo raudoti mūsų 
aukštadvasiai ponai. Jiems be 
galo gaila Kuboje šaudomų 
b a t i st i n i ų ž m o g ž u d ž i u.

O kai šitie žmogžudžiai šim
tais ir tūkstančiais skerdė ku
biečius, jie negirdėjo ir nema
tė. Gaila jiems niekšų, o 
gaila buvo gerų žmonių.

Dar daugiau : juk mes 
tistinius žmogžudžius nuo 
jų iki galvos
Mūsų ginklais kubiečiai 
žudomi, 
rami.

nė

apginklavome. 
buvo 
buvomūsų sąžinė

I
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ANASTZAS MIKOJANAS TARĖSI SU 
EISENHOWERIU IR DULLESU

Washingtonas. — Penk
tadienį A. Mikojanas ilgai 
tarėsi su Valstybės sekreto
riumi Dullesu, o šeštadienį 
beveik dvi valandas kalbė
josi su prez. Eisenhoweriu.

Po šių pasitarimų James 
Hagerty, prezidento Eisen- 
howerio spaudos sekreto
rius, sakė, j 
pakartojo Tarybų Sąjungos | klausimais ir jos vidaus pa- 

i poziciją visais 
l klausimais.

Sekmadienį Mikoj a n a s

kad Mikojanas I nusistatymą 
H'vhll Slnilino,nci I Irlonaimnie i

ris veda prie karštojo”. Jis 
sakė, kad Tarybų Sąjunga 
įsitikinus, jog laikas baigti 
Vakarinio Berlyno okupaci
ją, bet tai nėra TSRS “ulti
matumas” Vakarams. Jis 
sakė, kad Amerikos spaudo
je labai dažnai neteisingai 
aprašo Tarybų Sąjungos 

. tarptautiniais

Vakaru Vokietija 
daug ginklą gamina

'I 1
Bonna. — Vakarų Vokie

tija dabar yra pirmoji ga
linga NATO karinė jėga po 
Jungtinių Valstijų. Jos ar
mija, orlaivynas ir karinis 
laivynas sparčiai auga. Ka
rinė industrija atsteigta. 
Fabrikai ir dirbtuvės gami
na ginklus ir amuniciją.

Todėl bedarbių 1958 me
tais buvo tik 328,000.

1958 metais tik tekstilės 
25,000 darbininkų streika
vo, reikalaudami pakelti 10

1960 metais gamins A. Mikojanas sako:4Viršūnių
ir mažą automobilių konferencija neiš vengiama’

Detroitas. — 1955 m. JO
Nėw Yorkas. — Sausio 15 

d., ketvirtadienį, Mikojanas 
visa diena buvo labai užim- c

baigtų taip vadinama “dvie
jų jėgų gadynė”, tai yra, 
įsitempimas tarpe kapitalis
tinio ir socialistinio pasau-

Amerikos auto industrija 
pagamino 7,950,000 automo
bilių, 1957 — 6,120,000, gi 
1958 jau tik 4,248,000. Dve
jais pastaraisiais metais au- Amerikos spaudos atsto- lių. Jis sakė, kad^ Tarybų 
to industrija gyveno krizę, jvais Jungtinių Tautų rū- _ _ 1 _ -

1958 m. Amerikoje buvo [■
parduota 900,000 mažų au
tomobilių, jų tarpe 380,000 
iš užsienio atvežtu.

Trys didžiosios auto 
minimo kompanijos — 
neral Motors, Ford 

susitarė 
metais gaminti daug

Igiau mažų automobilių.

Sąjunga stoja už taikų šil
imuose. Pasitarimui pirmi- gyvenimą ir lenktyniavimą 
ninkavo TSRS atstovas,visų žmonių gerovei. Miko- 
Jungtinėse Tautose Arka- janas sutiko, kad kol kas le
dijus Sobolevas. Spaudos bėra Amerikoje aukštesnis 
atstovai statė klausimus, o ekonominis žmonių gyveni- 

|mo lygis negu socialistinėse 
už šalyse, bet taip ilgai nebus.

i Mikojanas n u i’odė, kad 
| Amerikos, diktavimo politi- 

. 1S|ka arabu šalims ir socialis- 
Itiniams kraštams neturės 
pasisekimo.

Kas dėl Vokietijos, tai jis

gapamatiniais | dėti
Mikojanas sakė, kad Ki

nijos pozicija yra teisinga, 
kįd Amerika nrivalo savo procentui algas. Kitose ^a- Chrysler — 

spaudos aifmija atšaukti nuo Formo- j koše tarpe dart 
s, kuris buvo trans-|zos salos, nes tai Kinijos h””? “Ko1"4” 

televiziją [sala. Jis sakė, kad ii’ ameri-1 — , .. .........
Į 1UUCU me 1 pi’Ogl’U-
Įmoje. Buvo statomi klausi- 

, o Mikojanas atsakinė-

rimą su keturiais s 
atstovais, 
liuojamas p e r 
“Meet the Press”

ihir mai 
už Batistą

irgi, i

kitas pavyzdys.
bestiją ir 
Ispanijoje. Ten 
nekaltas kraujas kas-

O mes ameri kie- 
keleriais 

su šėrėm e

tai Kinijos lo buvo “taikš”.

kiečiai netoleruotu, jeigu 
kjiks “Smithas” Amerikos 
pasienyje sėdėtu ant salos j 
ir ten pasikviestu svetimos-

I ir 
1960 
dau-

štai 
baisesnį 
turime 
žmonių
dien liejasi, 
čiai tik paskutiniais 
metais gen. Franco 
bilijoną dolerių ekonomine pa
galba ir beveik kitą bilijoną 
ginklų formoje. Dar ir bazių 
ten prisisteigėme, kad tik nie
kas Franco žmogžudžių nega
lėtų mi verst i nuo kojų !

O ir\ten kada nors žmonc- 
liat sukils ir griebsis žiauraus 
ib baisaus atpildo savo kan
kintojams ir žudytojams.

Kiekviena revoliucija turi 
savo taisykles ir įstatymus. 
Be baisaus teroro nebuvo ap
sieita ir po didžiųjų Amerikos 
revoliucijų — 1776 m. revo
liucijos ir 1861 m. civilinio ka
ro. Pikta amerikiečiams buvo, 
jei kas nors iš lauko ir iš toli 
mokė juos pasigailėti kritusio 
priešo ir dovanoti jam visas 
kad ir kruviniausias nuodė
mes!

Panašiai dabar dedasi Ku
boje. Lengva iš lauko ir iš 
toli juos mokyti: pasigailėki
te, dovanokite! Kitaip viskas 
atrodo tiems, kurių mylimuo
sius sužvėrėję Batistus pasekė
jai masiniai kalėjimuose kan
kino ir žudė, 
atsimena.
šo. Jie tik atsimoka savo kan
kintojams.
tuos pačius senus Batistus įves
tus įstatymus. Nieko naujo 
JjĄdel Castro neiškepė. Batis
tai žūsta pagal batistiniusj 
įstatymus!

• Kokia žiauri gyvenimo iro
nija !

Jie viską tebe- 
Jie nieko nepamir-

Kas dėl tarptautinių san
tykių, tai Mikojanas sakė, 
kad jis pasitarimuose su 
Dullesu ir Eisenhoweriu iš
dėstė Tarybų Sąjungos, po
ziciją, o dabar gali Ameri
kos vyriausybė apsvarstyti 
ir savo nusistatymą 
reikšti.

Mikojanas stoja už 
baigimą

ten pasikviestų svetimos 
valstybės ginkluotas jėgas, širdies 
kąip tai padarė Čiang Kai-

I . Mikojanas n a d ė k o j o 
Jungtiniu Valstijų vyriau
sybei, biznieriams, i v a i-į v a i-

pa

ti z-
šaltojo karo, ku- liks Ameriką.

i

Tarybų Sąjunga jau I Turkiją spaudžia 
pralenkia Ameriką apsiginklavimas

Maskva. — 1958 metais
Tarybų Sąjunga pralenkė

gamybos s’akų, jų tarpe 
anglies ir pieno. Tarybų Są
jungoje buvo gauta 57,800,- 
000 metriškų tonų pieno, gi 
JAV 1957 m. buvo tik 57,- 
300.000 tonu, o 1958 m. dar 
mažiau.

Tarybų Sąjungoje 1958 
m. buvo iškasta 496,000,000 
tonų anglies, gi Jungtinėse 
Valstijose 1956 metais buvo 
tik 477,000,000 tonų, o per
eitais metais dar mažiau.

Ir atsimoka pagal

Kaip sakiau, kiekviena re
voliucija turi savo įstaymus, ir 
ją mokyti bei jai nustatinėti 
gaires iš lauko pusės yra kvai
lystė. Nežiūrint to, jeigu aš 
būčiau Castro vietoje, batisti- 
niams budeliams nubausti su- 
rasčiafi geresnį būdą. Tegu 
jie prakaituoja ir pakūtavoja 
visą gyvenimą. Tegu niekšai 
savo prakaitu atsiperka savo 
nuodėmes.

Mirties bausmė yra barba
riška liekana. Ji turėtų eiti 
laukan iš visų šalių ir iš visų 
tautų, 
išlėkti

ROCKEFELLERIS NORI 
PAKELTI TAKSUS

Albany, N. Y. — Nauja
sis New Yorko valstijos gu
bernatorius Rockefeller! s 

i reikalauja, kad valstijos sei
melis pakeltų taksus ant 
papirosų, gazolino ir eilės 
kitų prekių. •

Dabar valstija ant papi
rosų dėžutės gauna 3 cen
tus taksų, Rockefelleris no
ri dar pakelti po 2 centus 
ant dėžutės. Už gazolino 
galioną dabar valstija gau
na 3 centus taksų, o nori 
pakelti iki 5 centų.

Visų pirma ji turėtų 
laukan iš Amerikos!

dabar sutinka, kad Ta-Visi
rybų Sąjungos vice-premjeras 
Mikojanas yra smarkus vyras 

kad jis su savo misija pas 
mtis padarė daug gero. Rei
kia tikėtis, kad jo pasitarimai

(Tąsa 6-tam pusi.)

ŠVEDIJOS GAMYBA IR 
JOS DARBININKAI

Stockholmas. — Švedija 
yra konstitucinė monarchi
ja, bet socialistai jau per 
daugeli metų yra valdžioje. 
Ji laikosi neutrališkumo 
tarptautinėje politikoje.

Švedijos industrija gami
na ginklus Vakarų valsty
bėms. 1958 metais Švedijos 
eksportas siekė $2,000,000,- 
000. Su. metų pabaiga buvo 
50,000 bedarbių, tai 20,000 
daugiau, kaip 1957 m.

Mikojanas atsakinėjo.
Mikojanas sakė, kad 

viršūnių konferencijos 
dėliojimą atsakomingi 

Ikarai. Tarybų Sąjunga 
i savo pusės viską darė ii’ da-| 
|ro, kad tokia konferencija; 
1 įvyktų. Mikojanas sakė, kad 

gyvenimas privers konfe-1 . - .
reiciją laikyti. Girdi, viršū-[nurodė, kad TSRS pozicija 
niu konferenciia galėtų pa- vra: vokiečių vienybės rei- 

i šalinti daug tarptautinių kalą geriausia palikti jiems

i

Vėliausios Žinios
Pinehurst, N. C. — Gavo TSRS atvyks į JV 100 tary- 

smūgį generolas birdų mokslininkų ir toks
| George Marshall, kuris yra pat skaičius amerikiečių | nesutikimu ir iš to visiems I patiems.
78 metų amžiaus. . ' vyks i TSRS. j būtu naudos. j Mikojanas sakė, kad Veil-

| Kas dėl Jungtinių Valsti-Igrijos žmonės šiuo tarpu 
jų ii’ Tarybų Sąjungos san-įgyvena normaliai. Jis taip-

1 • .•***-• 1 • 1 —. ' » v _ A «
Pekinas. — Kinija baigei Bochum, Vakarine Vo-

tiesti 124 mylių ilgio___ v _ alie-1 kieti ja. — Du traukiniai su- tykiu, tai Mikojanas sakė, [ gi pasmerkė Amerikoje chu- 
rįems valdininkams ir žmo- jaus vamzdžius Sinkia^go [sikūlė ir sužeidė 44 žmones, kad TSRS " ‘ ‘
nėms už prielankų io prie- j provincijoje, 
mimą. Jis sakė, kad antra-| 
dieni, satino 20 d., jau pa-1

lanto vapdenyno žuvo 
gentines lėkfuvas su 51 

I žmogumi.

j Paryžius. — Francūzija 
Buenos Aires. — Virš At- ruošias išsprogdinti pirmą 

Ąr_ savo atominę bombą.

Albany, N. Y. — Geležin
kelių kompanijos prašo 

Detroitas. - Iškilus gaiš- ’ Yor^dovano-
- -- - - - • ti joms $15,000,000

> “nenori Ameri- liganiškus pikietavimus., ku
ka kiršinti prieš jos talki-Irie Jungtinėms Valstijoms 
ninkes”. Ji nori, kad pasi-Įdaro gėdą.

Italijos komunistai 
kviečia į vienybę

! Ankara. — Turkija perei
tais metais gavo iš Jungti
nių Valstijų $359,000,000 
pagalbos. Bet dabai’ ją spau
džia naujos bėdos, jų tarpe 
padidėjęs nedarbas.

Turkija skubiai ginkluo
jąs!. Ji savosios karinės in
dustrijos neturi, tai ginklus 
perka Amerikoje, Anglijoje 
ir kitur.

Keliu reikalai ir kiti vi
suomeniški darbai apleisti. 
Industrijoje prasidėjo krizė. 
Tekstilės fabrikai beveik 
užsidarė. Pilni miestai be
darbių. Iš 2,000,000 indust
rinių darbininkų, po nedar
bo’ apdrauda buvo tik 700,- 
000.

1958 METAI BUVO 
ŠLAPIAUSI IR 

ŠALČIAUSI
New Yorkas. — Oro Biu

ras skelbia, kad 1958 metai 
buvo nenormališkai šalti ir 
šlapi. Vasara buvo šalta. 
Žiema Floridoje buvo šalta, 
vietomis sniego iškrito arti 
10 colių. New Yorko apylin
kėje nuo sausio iki spalio 
pabaigos iškrito 46 coliai 
lietaus. Tai tik 18819; m. bu
ko tiek pat. Daugelyje vie
tų buvo dar didesnis lietaus 
iškritimas.

RAGINA UŽDRAUSTI 
ATOMINIUS GINKLUS
Philadeelphia, Pa. — Ad

visory Committee of the 
Friends of Medical Society [ 
reikalauja tuojau uždrausti 
atominių ginklų bandymus. 
Daktarai ir chemikai sako, 
kąd būtų didžiausia klaida 
nematyti žalos, kokią žmo
nėms daro atominių bombų 
radioakcija.

rui-.Tuller viešbutyje, kuris ii ;• Z ’• hka nes iu biznis buvo yra 14 aukštų ir turi 750 ,,
kambariu, žuvo 4 žmones. v Z

Belgradas. — Jugoslavi
jos Tito valdžia dar prašys 
Amerikoje $20,000,000 pa
galbos. Jugoslavijai 1959 
metais jau yra paskirta 
$150,000,000.

Helsinkis. — Žemės savi
ninkų partija jau sudarė 
Suomijos kabinetą.

Maskva. — V. Molotovas 
bus Tarybų Sąjungos am
basadorius Hollandijoje.

Santiago. — Čilėje į page
rinimą plieno industrijos 
1959 m. bus idėta $70,000,- 
000.

Paryžius. — Nors Briuse
lyje buvo Pasaulinė paroda 
ir Lourdese pamaldos, bet 
1958 metais Prancūzijoje 
mažiau lankėsi turistų, ne
gu 1957 m.

Maskva. — Spėjama, kad 
po Komunistų partijos 21-jo 
suvažiavimo bus sutvirtinta 
žydų autonominis rajonas 
Birobirdžane.

Washingtonas. — Jau 
įsteigtas Latin Bank, kuris 
finansuos Lotynų Ameriką. 
Jungtinių Valstijų vyriau
sybė davė šiam bankui 
$400,000,000.

Beirutas. — Libanas ir 
Tarybų Sąjunga pasirašė 
prekybos sutartį.

Washingtonas. — Jau su
sitarta didesniam moksli
ninkų bendradarbiavi m u i 
tarpe Jungtinių Valstijų ir 
Tarybų Sąjungos. 1959 m. iš

taksu, 
“p ras-!

Capetown, Afrika. — Čia 
sustojo tarybinis laivas 
“Michail Kalinin”, kuris ve
ža i antarktiką apie 100 
TSRS ir Lenkijos moksli
ninkų.

Maskva. — Mirė teatriniu 
veikalų rašytojas Borisas 
Lavrentievas.

NUTIES NAUJUS 
ALIEJAUS VAMZDŽIUS

VĖL KILO NESUTIKIMAI 
KONFERENCIJOJE

I

Londonas. — Jūrininkys
tės konferencijoje ir vėl iš
kilo nesutikimai. Tarptauti
nė jūrininkų unija įnešė 
protestą prieš didžiųjų vals
tybių laivų prisidengimą 
Panamos ir Liberijos vėlia- 

. . i vomis. Jungtinės Valstijos
straipsni pra}ajmėj0 komiteto rinki-

Roma. — Italijos Socialis
tų partija, kuriai vadovauja 

! Pietro Nenni, šaukia savo 
33-čia suvažiavima. Jo išva
karėse Italijos Komunistų: 
partijos vadas Palmiro I 
Togliatti parašė : 
“Rinacista” žurnale, kvie
čiant socialistus į bendrai 
frontą su komunistais. | jTALIJA GAVO DAUG

Šie socialistai seniau vei- ĮPLAUKŲ NUO TURISTŲ

muose.

kė išvien su komunistais, 
bet prieš dvejus metus Piet
ro Neimi pradėjo ardyti tą 
veiklą. Komercinės spaudos 
žurnalistai numato, kad P. 
Nenni nori vienytis su deši-

Roma. — Italiia 1958 me
tais gavo $450,000,000 įplau
kų nuo užsienio turistų. Ita
lijoje apsilankė virš 15,000.- 
000 turistų, jų tarpe 800.000 
iš Jungtinių Valstijų. 1958

Jakarta. — Shell Oil Co. Socialdemokratų par- metais buv0‘ 500,00d dau-
paskelbė, kad Borneo saloje, ^a* 
Indonezijoje, ii imasi darbo' 
nutiesti virš 200 mylių ilgio 
aliejaus vamzdžius į Balik- 
papano prieplauką. Darbas 
bus baigtas 1962 metais. 
Vamzdžių nutiesimas atsi
eis apie $50,000,000. Jais ga- surašinėjimas 
lės per vieną dieną praleisti Tai pirmas gyventojų sura

šinėjimas po Antrojo pasau
linio karo. Manoma, kad 
karo laiku apie 17,000,000 
tarybinių ’ žmonių žuvo 
frontuose, nuo nacių teroro, 
šalčiu, alkio ir liesu. Spėja
ma, kad dabai* TSRS turi 
apie 225,000,000 žmonių.

TARYBU SĄJUNGOJE 
EINA GYVENTOJŲ 

SURAŠYMAS
Maskva. — Tarybų Są

jungoje prasidėjo gventojų 
(“cenzas”).

giau svečių, negu 1957 me- 
i tais.

40,000 bačkų aliejaus.

TAI BUVO BAISIOS 
NEGRŲ ŽUDYNĖS

Leopoldville. Afrika. — 
Sausio 4 d. belgų kariai ir 
policija žiauriausiai puolė ir 
žudė negrus demonstrantus. 
Vietos gyventojai protesta- 

|vo prieš draudimą susirink
ti. Dabar jau paaiškėjo, kad 
belgai 71 negrą nušovė ir 
virš 250 sužeidė. Pirmiau 
jie skelbė daug mažesnį au
kų skaičių.

1958 M. MEKSIKA DAUG 
PAGAMINO SIEROS

Mexico City. — Azufrera 
Pan-Americana Co. prane
ša, kad 1958 metais pagami
no labai daug sieros. Į ki
tas pasaulio dalis per 10 
mėnesių buvo išvežta 979,- 
930 tonų, po 2,240 svarų.

JAV GAMINA 200 PĖDŲ 
ALIUMINIO KEPURĘ
Washingtonas. — Atei

nantį liepos mėnesį, Mask
voje, Sokolnikų Parke, atsi
darys Amerikos paroda. Jos 
centre bus paviljonas su 
200 pėdu pločio aliuminio 
“kepure”. Ją jau gamina 
Kaisers fabrikai Trenton- 
wood, Wash.

Washingtonas. — Suomi
ja pirko Amerikoje medvil
nės, tabako ir citrinų už 
$4,000,000. 

i

ANGLU AUTOMOBILIŲ 
INDUSTRIJA PAAUGO
Londonas.' — .1958 metais 

Anglijoje į automobilių in
dustrijos pagerinimą įdėta 
$42,000,000. Buvo pagamin
ta virš 1,000,000 automobi
lių, tai yra, 29 procentais 
daugiau už 1957 m. Į Jung
tines Valstijas išvežta apie 
140,000 auto.

B1SKI VARŽYS SENATO 
“FILIBUSTERIUS”

Washingtonas. — Sena
tas 72 prieš 22 balsus nuta
rė suvaržyti “filibusterius”. 
Iki dabar senatorius galėda
vo kalbėti ištisas, valandas 
arba dienas, jeigu du treč
daliai Senato narių nepasi
sakydavo už sulaikymą kal
bos. Nuo dabar “filibuste
rius” galės sulaikyti du 
trečdaliai tų senatorių, ku
rie posėdyje tuo laiku daly
vaus.. X-

Kairas. — Italija ir Jung
tinė Arabų Resp. pasirašė 
prekybos sutartį.
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“ VADUOTOJAI” 
TEBEVARJAVOJA

Tarybų Sąjungos moksli
ninkų žygis—dirbtinės pla
netos paleidimas aplink sau

lę, Girdvainiui “ajukš!” 
pasakymas Vatikane, Mi- 
kojano lankymasis Ameri
koje, — “vaduotojus,” at
rodo, bus visai iš proto iš-

krėktė! Ir jie prie to at-

Kodėl taip? Todėl, kad 
klerikalai nori karo. Kiek
vienas žingsnis į taikos už
tikrinimą —< jiems peilis po 
kaklu! Klerikalai p r a š o 
dievo ir panelės švenčiau
sios, kad tik nebūtų tarp 
JAV ir TSRS susitarimo, 

| kad tik nebūtų sambūvio!
J. Kardelis savo laikrašty 

didele antrašte suriko:

šas ypač budrus!!!”
Nesuprantame, ką čia tas 

mokytasis vyras priešu va
dina: tarybinę raketą, kuri, 
anot jo, “išėjo iš ž e i 
traukos ir eina į saulę, 
popiežių Joną XXIII?

JAUNIMAS RODO PAVYZDĮ
Visuotiniame Vilniaus “Žalgirio” staklių 

gamyklos darbininkų susirinkime šaltkalvių 
brigada, kuriai vadovauja komjaunuolis Ar
kadijus Seliuginas, iškilmingai pasižadėjo ko
voti už teisę vadintis komunistinio darbo bri-

Nedarbas padidėjo
NORS BUVO SAKYTA ir rašyta, jog nedailias mū

sų šalyje pasinaikins, tačiau, kaip skelbia valdiniai duo
menys, gruodžio menesį jis padidėjo keletu šimtų tūks
tančių darbininkų. Valdžia skelbia, jog su 1959 m. pra
džia bedarbių JAV buvo 4,100,000. Tikrumoje jų yra 
daugiau. Kiekvienam aišku, kad tokiais klausimais, val
dinės įstaigos visuomet velkasi uodegoje.

Įdomu tai, kad tik vieloje Michigano valstijoje be
darbių šiuo metu yra nemažiau kaip 332,000. Na, o šiuo 
metu Detroite ir kitur automobilių pramonė jau dirba 
smarkiai, gamindama 1959 metų automobilius.

Detroito dienraštis ‘Tree Press” rašo, jog Michiga
no valstijoje bedarbių yra ir jų bus, nežiūrint į tai, kad 
fabrikai veiks pilnu laiku. Kodėl bedarbių ten visuomet 
bus? Laikraštis nepasako. Bet kiekvienam aišku: techni
kos patobulinimas (automatija), darbo paskubos įvedi
mas mėto darbininkus iš darbų.

Vienintelis dalykas, kuris gali nedarbą iš JAV paša
linti, — trumpinimas darbo valandų. Net ir sutrumpinus 
darbo valandas, sakysime, iki 35 vai. savaitėje, abejoja
ma, ar nedarbas mūsų šalyje išnyks.

Reikia visur reikalauti, kad nedarbo pašalpos būtų 
duodamos didesnės, kad jų mokėjimas būtų’ prailgintas.

Trukdytojai laimėjo
PRASIDĖJUS 86-ojo Kongreso pirmajai sesijai 

(sausio 7 d.) liberališkesni senatoriai dėjo pastangas, 
kad būtų pravestos taisyklės, pagal kurias trukdytojai 
(filibusteriai) negalėtų pastoti kelio civilinėms teisėms 
ginti įstatymui pravesti. Bet jie pralaimėjo.

Konservatyviai elementai senate, eidami išvien su 
rasistais nutarė, kad tik du trečdaliai senatorių, daly
vaujančių sesijoje, tegali uždaryti diskusijas-debatus.

Ka tai reiškia?
Sakysime, iškils senate klausimas, kad reikia pra

vesti įstatymą, pagal kurį pietinių valstijų negrai turėtų 
teisę balsuoti. Dauguma senatorių bus už tokio įstatymo- 
pravedimą, bet atsistos vienas ar du rasistai senatoriai 
ir jie kalbės dienų dienas; tik du trečdaliai senatorių te
galės juos sulaikyti nuo plepėjimo, tegalės uždaryti de
batus. Bet du trečdalius balsų trukdytojų priešai su
daryti vargiai begalės. Na, ir rasistų bus laimėta!

Liberalai senatoriai — respublikonai ir demokra
tai — siūlė, kad paprasta balsų dauguma uždarytų (po 
15 dienų) debatus. Bet reakcininkai su rasistais tokį siū
lymą atmetė.

Reakcininkai nesiskaito su žmonių pageidavimais, 
pareikštais 1958 metų lapkričio 4 d. balsavimuose!

KONGRESMANAS James Rooseveltas (iš Kalifor
nijos) pasiūlė sumanymą, kad būtų panaikintas Ne-Ame- 
rikinių veiksmų tyrinėjimo komitetas.

Dėl šio komiteto panaikinimo-uždarymo spaudoje ir 
gyvu žodžiu buvo pareikšta daug pasisakymų. Žymieji 
amerikiečiai visuomenininkai, švietėjai, dvasininkai ir 
kt., sako: šis komitetas visiškai nereikalingas, kadangi 
jis tik šmeižia, niekina sau nepatinkamus žmones. Prieš 
jo veiklą pasisakė net ir Aukščiausias Teismas.

Minėtas komitetas, atsimename, prieš arti pora me
tų buvo užpuolęs ir mūsų spaudos redaktorius ir darbuo
tojus.

Taip, jis turi būti likviduotas! Gana šmeižti-biaurio- 
ti žmones. Gana eikvoti visuomenės pinigus tam, kad ga
lėtų tas ar kitas reakcininkas pasireklamuoti “geru ame
rikiečiu”!

Bet pirmininkaujantis Sam Rayburn sako: J. Roose- 
vclto sumanymas nepraeis!

Kokie išsigimėliai, kokie 
didele antrašte suriko: “Bu- nedori yra tie mūsų kleri- 
dėkime ir veikime — prie- kalai!
šas ypač budrus!!!” Kitas patrakėlis kažkoks

Sruoga klerikalų Drauge 
rašo, būk esanti “grėsmė 
Europai ir Amerikai iš So
vietų Rusijos Pusės.” Ko
dėl grėsmė? Todėl, kad Ta
rybų Sąjunga nori su JAV 
susitarti ir taikoje gyventi!

Ar matote, kaip “vaduo
tojai” varjavoja?!

ar

dėk ir budėk. Bet m ū s ų 
patarimas jums toks: tik 
per daug nebandyk “budė
ti,V kadangi s m a r v ės ir 
taip jau užtenkamai Kana
doje padarei.

Į WASHINGTON^ 
DĖL VĖLIAVŲ!

p rastai.
Lietuvos

<no pranciškonų 
taipgi jaučiasi 

Pasiskaitykite: 
atstovybės likimas 
spaudoje didelio

atkarsib, bet nepalankaus. Ji 
aiškino, kad Lietuvos atstovy
bė likviduojama. Aiškino, Pad 
ta

VI)

daroma Lietuvoje esančiu 
taliku padėčiai palengvinti, 
škino, kad Vatikano sugul
tam pakeitimui pritaria ir
‘tuviai.
Romoje esą lietuviai (fašis- 

i—“L.” Red.) darė, pastan- 
tas italu spaudos nesą mo

ks atitaisyti.
komunikatą.
ne paskelbė.

Šimutis, Grigaitis ir Vaidy- 
la—sėdo į lėktuvą ir nu- 
smirdėjo į Washing toną. 
K o ? Klerikalų Draugas 
(sausio 14 d. atsako:

Siekiama išsiaiškinti vienu 
labai svarbiu reikalu, ryšium 
su vadinamais pabaltiečių dar
bo batalijonais Vokietijoje. 
Kaip jau savo |aiku buvo pra
nešta visuomenei, iš kai kuriu 
kariniu viršūnių buvusi iškoš
ta instrukcija, kad tie batali- 
jonai gali naudoti
Lietuvos ir sovietu Lat v i j o s

ir sovietu

Buvo surašę ir 
Bet jo spauda

Nuotraukoje matome gamyklinio komjaimi- 
nimo organizacijos sekretorių E. Šablovskį, 
šaltkalvį-surinkėją L Šarakovą ir šaltkalvį bri
gadininką A. Seliuginą. Jie aptaria komunisti
nio darbo brigados veiklos klausimus, svarsto 
jos reikalus.

i Iš laiškų redakcijai
1 Gerbiamoji
“Laisvės” redakcija,

Visų pirma, kreipdamasi 
į jus, turiu pasveikinti jūsų 
redakcijos darbuotojus ir 
visus “Laisvės” mylėtojus 
su Naujaisiais Metais ir 
palinkėti sėkmės ir ištver- 

Imės darbe šiais 1959 me
tais.

To nori jums palinkėti iš 
Lietuvos 
skaitytoja, 
laikraščio pati 
(labai norėčiau ir aš jį už
siprenumeruoti, bet neturiu 
per ką), jį gauna mano pa
žįstama.

Skaitydama laik r a š t į, 
perskaičiau jame patalpin
tas žinutes, tai yra paieš
kojimus. Todėl ir aš norė
čiau, kad gerb. redakcija 
patalpintumėte mano žinu-

viena “Laisvės”
Žinoma, aš šio 

negaunu

Gąsdina, bet negudriai
Kada Mikojanas važinėjo

Jungtinėse Valstijose, tai
yra 
yra

stoję, tai tik per du ir pusę 
nuošimčio nuo cieliaus. Gi 
faktas yra, kad kuo 
arčiau taikinys, tuo 
lengviau į jį Pataikyti

Prileiskime, jeigu kiltų 
baisusis karas ir jis būtų 
vedamas raketomis, tai kiek 
nuo Nw Yorko centro nu
kryptų raketa, paleista iš 
Maskvos, remiantis “Meč- 
tos” nukrypimu? Beveik 
nieko!

Gi “gudrūs” mierių “i 
tvirtina, kad tas!

Jono, paieškau savo dėdės 
Serapino Petro, Jono. La
bai prašau, kad atsilieptu
mėte į šį mano paieškojimą. 
O jei dėdė miręs, tai tada 
gal duosite atsiliepimą kąft 
nors iš jo šeimos. Viliuosi, 
kad atsiliepsite į šį,mano 
paieškojimą.

Prašau rašyti šiuo adre
su:

Rokiškio rajonas 
F-las “Nemunas”

Šmėklų diplomatai
IR SAVAITRAŠTIS “rl’ime” rašo apie lenkų “egzili- 

nės valdžios” atstovo Vatikane ir lietuviškų fašistų at
stovo Girdvainio pavarymą šalin.

Savaitraštis “Time” turi landžius korespondentus, 
kurie dažnai sužino, kas darosi už kulisų.

Nežiūrint į tai, jei Papė'ir Girdvainis bus pavadinti 
“charges d’affaires” titulais, sako savaitraštis, “Romoje 
spekuliuojama, jog šis Vatikano žygis parodė naują tarp 
Vatikano ir Kremliaus diplomatinių santykių fazę.”

Toliau: Vatikano valstybės sekretorius Domenico 
Tardini paaiškino, kad Papė ir Girdvainis pavaryti šalin 
dėlto, kad jie atstovavo šmėkliškas valdžias, kurių nepri
pažįsta valstybės, turinčios diplomatinius ryšius su Va
tikanu!

Kaip matome, kardinolas Tardini lenkų egzilinę val
džią ir buvusią Lietuvos fašistų valdžią vadina šmėklo
mis. Taip ir yra!

Pasirodo, kad popiežius Jonas XXIlI-iasis. yra realis
tas, netoks, koks buvo jo pirmtakūnas.

Papė su Girdvainiu, galimas daiktas, nebus fiziniai 
už ausų paimti ir iš Vatikano išmesti, bet jų “diplomati
nės dienos” jau pasibaigė. O tai kerta smūgį lietuviš
kiems “veiksniams”.

. Ar tikėjosi kada nors šimutis su Grigaičiu, kad po
piežius Jonas XXIII jiems iškeps tokį blyną?!

Lithuania, USSR
Dabar norėčiau, kad ma- 

me"|no svajonė virstų tikrove.
Gerb. redakcija, atsipa- 

šau už sutrukdymą.
N. Serapinciitč

viziją buvo didelis susido
mėjimas, Pabėgėliai kėlė 
triukšmą.

Neatsiliko nuo jų ir kai ku
rie mokyti triukšmadariai. 
Sausio 13 d. “Long Island 
Daily Press” per visą pir
mąjį puslapį patalpino du 
strymerius: “Red Missile 
‘Aimers’ Found off U. S. 
Coast. Underwater Devices
Designed to Guide Nuclear džiotojai 
Rockets from Subs.” ‘ raketas šaudytų tarybiniai 

Rašė iš Washingtono Ro- submarinai. Suprantama, 
bert S. Allen. Jis rašė, kad jie galėtų visai arti pri- 
Jungtinių Valstijų ir Ka-jplaukti prie Amerikos 

' šitiems" sene-inados karo laivynų žmonės 
surado visai arti, vietomis 

'3 mylių nuo Ameri
kos krantų, 1,000 pėdų jū
rų gylyje, plieno radioakty
vius mi-ėTius. Jis rašė, kad 
abiejų šalių karinių laivynų 
vadai yra įsitikinę, jog tuos 
mierius nuleido į jūrų dug
ną Tarybų Sąjungoj sub
marinai, žvejų ir prekybos 
laivai.

Mieriai nuleisti prieš did
miesčius tam, kad jeigu iš
tiktų karas, tai tarybiniai 
submarinai, atplaukę arti 
Jungtinių Valstijų arba 
Kanados pakraščių, galėtų 
šaudyti į miestus atomų jė
ga užtaisytomis raketomis, 
o tie mieriai pasitarnautų 
pataikymui į cielių.

Toliau R. Allen rašė, kad 
Washingtone dėl to didelis 
sujudimas, ir kad net buvo 
planuojama duoti Jungti
nėms Tautoms skundą prieš 
TSRS, bet, kol kas, dar pil
nai tuo reikalu nesusitarta.

Kas sugalvojo tą Propa
gandą, tai mums nežinoma. 
Bet jos tikslas yra labai 
aiškus. Pirma, tai norėta 
pakenkti Mikojano misijai, 
kad nebūtų sušvelninti 
Jungtinių Valstijų ir Tary
bų Sąjungos santykiai. An
tra, tai paveikti į Kongre
są, kad jis dar daugiau pi
nigų paskirtų kariniam lai
vynui. Jau apie mėnesis lai
ko tūli kolumnistai skun
džiasi, kad karinis laivynas 
yra “skriaudžiamas,” kad

susi.
domėjimas.

Na, ir kodėl turėtu skau- 
dėti galvas ‘_____  ___

ne tik Vatika- liams dėl to, kokias vėlia
vas pabaltiečiai gali iškelti, tik už 3 

lietuviškiems!būdami Vokietijoje? Svei- ’ 
! Italijūs kas protas sako: jiems ne

skauda sutinka, kad Gird-1 turėtų dėk fe-skaudėti' gal- 
nėra joks Lietuvos vos } - ....

atstovas, kad jis viso labo Bet’ matote, kokiu‘vaikišku

nas, o ir Italijos spauda at
suko nugarą L 
“yaduotojams”!

vainis nėra joks Lietuvos
t’-j - - • , V

tėra tik saujelės fašistų at
stovas.

Marijonų Draugas (sausio 
14 d.) surinka:

Tarptautiniu įvykiu raidą 
pastaruoju metu sukrėtė du 
pasiuntiniai iš anapus geleži
nės uždangos: vienas į kos
mines begalybes, kitas į šios 
planetos metropoliją — Jung-

vos, nes tai ne jų biznis!

“žygių” jie imasi! 
ne varjavojimąs?!

Trankosi žmonių 
pinigais, ir tu jiems nieko 
nepadarysi!..

O, jes, šitie ritieriai, sa
ko klerikalų laikraštis, buvo 
ir pas Vatikano atstovo pa
dėjėją Washingtone prelatą 
Lupi. Šis jiems pasakė, jog 
Girdvainis dar nėra už ausų 
paimtas ir iš Vatikano iš
mestas. Jis ten būsiąs kan
celiarijos vedėju. Na, ir su
raminimas—- nieko sau!

Tada visi trys vali pas

sudėtais

Kremliaus ranka anapus mė
nulio ir gudriausias Sovietų 
Sąjungos pirklys A. M i koja- 
nas šio krašto politikos ir pra
mones centruose pripildė poli
tinę atmosferą 1 a u k i m o ir 
įtampos. Chaotiška ] 
būklė, ypač Europoje, artėja 
prie tokio taško, kada t< 
jieškoti bet kurios išeities ... 
šios nei karo, noi taikos būk
les. Berlyno ir Vokietijos su
jungimo klausimo ' pajudini
mas teikia tam gerą progą. 
Pastarieji 
ženklinti siaubingu lenktynių į Freersas atsakė: 
kosmoso platybes. Vakarai, Dullesas ' bus sekretorium 
deja, ligšiol jose nėra pirmoje 
vietoje, šioje perspėk Gyvoje 

iplomatinis Rytų ir Vakarų 
kelia rūpesčio ir 

Juo labiau,

pokario Valstybes departmentą. Ten
surado tūlą Mr. Freersą ir 

U klausė jo, ar Dullesas pa-

mėnesiai yra pa-

d
susitikimas

agrįstos baimes.
ad Maskva visu svoriu siekia 
orybu augščiausiose instanci

jose, tikriausiai—viršūnių kon
ferencijos.

Kiekvienas padorus žmo
gus, taikos šalininkas, 
džiaugiasi tuo, kad tary
biniai mokslininkai palei- 
q o aPlink saulę dirbtinę 
planetą, džiaugiasi ir <tuo, 
kad į JAV atvyko A. I.“ Mi
ko j anas.

keitė savo politiką link Lie
tuvos? (Tai galėjo laišku
čiu užklausti, — ko reikėjo 
visiems trims pas užimtą 
darbais žmogų lįsti?) Mr. 

kol Mr.

tol jis laikysis dabartinės 
politikos.”

Kaip ilgai Mr. Dulles bus 
sekretorium?

Niekas nežino.
Pasirodo, kad šitie trys 

donkichotiški ritieriai taip
gi nusigandę, — gal būt net 
labiau už J. Kardelį. Tegu 
ir jie saugojusi, kad neatsi
tiktų kas nors blogo.

Pasaulis, mat, žengia pir
myn, nepaisydamas jokių 
pigmių.

JAV “ATLAS” RAKETA 
NETRUKUS SUDEGS
Washingtonas. — Jungti

nių Valstijų raketa “Atlas” 
jau 375 kartus apkeliavo 
aplinkui žemę. Bet prieš ke
lias dienas jos radijas jau

kokius didelius pasiekimus
tliko mokslas — žmogaus
megenys ir raumenys. Mi

ko j ano atvykimas ir gari
masis su žymiasiais ameri
kiečiais džiugina taikos m y- sustojo y'eikęs. Mokslinikai
lėtojus dėl to, kad jo vizitas 
gali pasitarnauti taika i. 
Bet klerikalus visa tai su-

mano, kad pirm sausio 21 
dienos “Atlas” pasieks tirš
tesnę atnįosįęrą ir sudegs.

$15,000,000,000 DĖL 
KANADOS VIEŠKELIŲ
Ottawa. — Kanados vy-

krantų, tai kam tokiame at
sitikime jiems būtų reika
lingi mieriai, kuomet “Meč
ta” taip arti pro mėnulį riausybė paskyrė 15 bilijo-. 
prašovė? O gal tie ponaimų dolerių įdėti į auto vieą-. 
mano, kad TSRS turėjo! kelius per 10 metų. Bus bffig- 
mierius ir ant mėnulio? ■ tas ’Trafts - Canada Higty-

Visas šis jų “atradimas” way vieškelis nuo Ramiojo 
yra propaganda, žmonių vandenyno iki Atlanto. Šis 
gąsdinimas, pastangos: kelias bus 4,470 myliu; ilgio, 
kenkti taikiam valstybių! Jau du trečdaliai jo yra 
sugyvenimui. V. Sūnus 'nutiesta. ____

jam E i s e n h o w e i is ski-, n^s jr mjklesnės.
ria “permažai pinigų.'' 
Štai ir nori parodyti, kaip 
karinio laivyno vyrai yra 
veiklūs, nes jie net 1,000 
pėdų jūrų dugne “surado” 
Tarybų Sąjungos submari- 
nų “pastatytus aimerius.”

Kas dėl reikalo pataikyti 
raketas į cielių, tai po to, 
kai raketa “Mečta” nuskri
do pro mėnulį ir tapo nauja 
planeta, jau, rodosi, gėda ir 
kalbėti.

Tuo laiku mėnulis nuo že
mes buvo apie 220,000 my
lių, raketa. “Mečta” pro jį 
praūžė tik 4,500 mylių at-

Darbininkij Sveikata
J. J. Kaškiaučius, M. D.

DARBAS—GYVENIMO 
DŽIAUGSMAS *

Tarybų Sąjungoje darbas 
yra visų prievolė, privilegi
ja, garbė ir džiaugsmas. v 
Žnionės dirba ir didžiuoja- ^gTudijimas 
si savo darbais, džiūgauja, 
dainuoja. Darbas tenai— 
net ir medicinis dalykas, 
pagrindinis sveikatos daly
kas.

Kas gi sutvėrė, kas gi pa
dare žmogų? Darbas. En
gelsas tai puikiai prirodė 
savo filosofiniuose veika
luose, traktuodamas dialek
tini materializmą.

Senose, senose gadynėse, 
pirmykštis žmogus savo 
menkai lavintas rankas pa
leido į darbą. Mažiau ėmė 
vadovautis savo ome, savo 
instinktu, o daugiau protu. 
Darbas lavino rankas, lavi
no ir protą.

Laikui bėgant, rankos 
nuo darbo pasidarė stipres- 

žmogus 
sugebėjo geriau dirbti, gami
nant sau reikalingus daik
tus. Jo protas ėmė įgauti 
naujų idėjų. Nuo seniau
sių laikų žmonės mėgo gy
venti grupėmis, padermė
mis. Visi jie kartu gyve
no, kartu dirbo, palaipsniui 
išmoko susikalbėt. Kalba 
labai išlavino s m e g e n is. 
Rankos, darbas, kalba sme
genys. Pavlovas tatai su
siejo į savo fiziologijos sis
temą. Prirodė ryšį tarp 
darbo ir sveikatos.

Pavlovas prirodė, kaip 
žmogaus kūnas ir smegenys 
reaguoja į saulę, orą, šilu
mą, šaltį, vandenį, mankš
tą ir visą aplinką. Kūno 

» sąlygojimas 
duoda jam atsparumą prieš 
ligas, stiprina sveikatą, net 
ir gydo ligas. Žmonių bend
ruomenė, gyvenimo aplinka 
eina geryn ir taiso, tvirti
na visų bendrijos narių 
sveikatą, ilgina gyvenimą. 
Ir iš visų bendruomenės 
aplinkybių—darbas labiau
siai lavina mūsų smegenis 
ir stiprina sveikatą.

“Gerai dirbsi — gerai gy
vensi,” sakė Gorkis. O įžy
musis Tarybų fiziologas, 
d-r V. S. Lukjanovas sakkė: 
“Nervų sistemos priežiūra 
ir visų pirma darbo organi
zavimas ir higiena — yra 
svarbiausias, lemi a m a s i s 
veiksnis. Darbas yra svei
katos šaltinis.”

Tarybų Sąjungoje taip ir 
yra. Pagal medicinos moks
lus, darbas skaitosi pačiu 
pagrindiniu geros sveika
tos palaikymo veiksniu.

Metai po metų darbingu
mas, darbo našumas eina 
didyn, kyla produkcija, ky
la gyvenimo standa r t a s. 
Vis daugiau vartojama su
dėtingų mašinų. Mašinos, 
traktoriai, kombainai, fab
rikų prietaisai mažina f i* 
zines pastangas, mažina 
nuovargį, didina džiau^- 
mą.

2 p.-Laisvė (Liberty)—An trad., sausio (Jan.) 20, 1959



ĮVAIRUMAI Pažangiosios literatūros puoselėtojas IŠ LIETUVOS
BROLIAI SERVOS

Plačiai po Žemaitiją se
niau garsėjo Kuršų 1 
lio meistras Jonas Servą. 
T u r t i n g ų dvarininkų ir 
ūkininkų sūneliai puikuoda
miesi važinėjo jo darbo 
bričkomis, jaunamartė di
džiavosi senojo meistro ran
kų išdabintomis kraičio!

1 i • •

ką reikėjo padaryti 360 
komplektų skudučių. Bro- 

j senas, 
dar iš tėvo paveldėtas teki
nimo stakles, prijungė jas 
prie kolūkio transmisijos. 
Vėl užsakymas sekė užsaky
mą. “Virvytės” ir “Kuršų” 
kolūkių valdybos įrengė 

| jiems dirbtuvėlę. Iš naujos 
rankšluostinė-!an^ Vif7tes upelio pasta- 

tytos elektrines i Stasio Ser- 
Kaip du vandens lašai n a m ą nusitiesė trys

nio neįleisdavo Lietuvon. 
Tačiau, atrodo, apysaka 
“Badas ir badas” straips
nis apie “Trečio Fronto” už- 
darymą, Lenino kūry
bos revoliucinius bruožus 
ir kt. tuomet nepasiekė 
Kaškaičio t- dingo cenzū
ros rankose. Ryšium su tuo, 
kad susirašinėjimą su Kaš- 
kaičiu sekė, kartais savo j skryniomis, 
rankraščius duodavau per- į mis . . 
rašyti kitam mokiniui, kad 
žvalgyba nepažintų braižo, panašūs į tėvą augo ir jo

Proletarinį himną irgiį«ūnūs StasysirVladas Vė- 
1930 m. išmokau iš Raškai-1 kada palikę

piemens botagą sugrįždavo 
į gimtąją pastogę, abu kiau
ras dienas nepaleisdavo iš 
rankų tėvo įrankių. Tik 

i Pranas buvo kitoks.

J'arybų Lietuvoj išėjo ei- jas-kovotojas, sėdįs kalėji
me už ko^ą prieš fašizmą.

Kaškaičioj laiškai būdavo 
kupini neapykantos reakci
jai. 1933 m. rugsėjo mėn. 
gavau iš jo V. Tauro šiltą 
laiškelį apie mano eilėraš
čius ir recenzijas. Kaškaičio 
laiškus ir iškarpas slėpiau. 
Vėliau jie žuvo. 1939 m. va
sarą Kaškaitis vieną laišką 
man parašė į Kauno kalėji
mą, c

Tuomet Zarasų gimnazi
joje pažangių mokinių tar
pe Kaškaitis buvo populia
rus. Mat, 1929 m. jis “Lais
vės” iškarpas siuntė vienam 
kitam pažangiam mokslei
viui, jos sii/įdomumu buvo 
skaitomos. mJž tas iškarpas 
vieną mokinį direktorius 
kunigas net pašalino iš mo
kyklos. Zarasų žvalgyba 
Kaškaičio laiškus sekė: kar
tais Kaškaitis nurodydavo, 
kad rašyti jam Lelešiaus, 
Bindokienės vardu. Kartą 
Kaškaitis paprašė, kad per- 
duočiou nuo jo linkėjimus 
gydytojui, su kuriuo jis 
kartu mokėsi Tartu. Kai iš
tariau Kaškaičio pavardę, 
gydytojas persigando ir pa
sakė : 
man
Matyt, šis gydytojas bijojo 
fašistų persekiojimo už ryšį 
su progresyviuoju žmogu
mi.

1930 m. žiemą Kaškaitis 
man prisiuntė Barbiuso 
“Ugnį” Pokrovskio “Isto
riją,” Hekelio “Pasaulio 
stebuklus”, savo “Darbinin
ko sveikatą” ir kt. Šias 
knygas ne tik aš, bet ir kiti 
moksleiviai skaitė tsu di
džiausiu entuziazmu. Mane 
mokė kovingai rašyti ypač 
Barbiuso knyga. Tuomet ži
nojau, kad Kaškaitis buvo 
išleidęs savo poemą “Išda
viką”. Bet cenzūra to kūri-

lėraščių rinkinys “Svetimoj 
padangėj”. Jame dalyvauja 
Amerikos pažangieji poetai, 
jų Itarpe Jonas Kaškaitis. 
Jei Ispanijoje nebūtų žuvęs 
A. Jasutis, apie. Kaškaitį 
šia proga jis šiltai parašy
tų. Man irgi žinomas Kaš
kaičio entuziazmas 
dant rašytojams 
darbi auti 
kūriniais

Kongreso Knygynas
Washington^ Kongreso 

knygynas turi du namus, 
kurie užima didelį plotą. 
Knygų lentynos sudaro 250 
mylių ilgio padėlį.

Kongreso knygynas vie
na iš svarbiausių kultūros 
įstaigų'. Ten rasime visose 
kalbose laikraščių, žurnalų 
ir kitų leidinių komplektus. 
Jų tarpe rasime “Laisvę,” 
“Tiesa,” “Šviesa” ir kitus v 7 C-
lietuviu laikraščius. €

1800 metais Kongresas 
nutarė įsteigti knygyną. 
Jau buvo surinkta 3,000 
knygų, kai 1814 m. rugpjū
čio 14-15 dd. anglai įsiver
žė į Washingtoną ir sude
gino knygyną ii 
gas.,

Reikėjo darbą pradėti iš i 
naujo. Buvo nupirkta nuo' 
daugelio žymių žmonių jų 
knygų kolekcijos.

1957 metais Kongreso 
knygyne jau buvo 36,000,- 
000 knygų ir kitų dokumen
tų, jų tarpe 11,000,000 kny
gų, 159,000 apdarytų laik
raščių ir žurnalų komplek
tų, 15,400,000 rankraščių, 
daugiau 2,300,000 žemėla
pių, 2,000,000 muzikalių 
kūrinių, 2,900,000 paveiks
lų, 101,000 gramafonų 
plokštelių, 134,000 muzi
kos rolkų pianams, 118,000 
filmų ir daugybė kitų da- 
lykų.

1957 m. 672,000 žmonių 7 v
naudojosi Kongreso knygy
no knygomis.

Tarpe kitų dokumentų 
knygyne yra Jungtinių 
Valstijų Nepriklausomybės 
D e k 1 a r a cijos originalas, 500,000 galionų vyno, tai rašyta Kauno 
Thąmaso J-effersono para-į yra 5,500,000 daugiau, kaip Kaškaitis norėjo 
sytas, taipgi originalai Tei- 1957 metais.

siu Biliaus, Lincolno kai- 
bos, kurią jis sakė kautynių 
lauke Gettysburg^ 1863 m.,

KOJINIŲ INDUSTRIJA
W. F. Williamson, Asso

ciation of Hosiery Manuf. 
prezidentas, sako, kad 1958 
metais Jungtinėse Valstijo
se kojinių gamyba dirbo 
pilnai. Vien per 10 mėne
sių buvo parduota 48,800,- 
000 porų kojinių. Tai 650,- 
000 daugiau, kaip per 
patį laiką 1957 m.

ta

kaime-lliai tuo-' Sutvarks
c i/lov ie foxrrt rinxmlrlnl

pade- 
bendra- 

savo kovingais 
“Laisvėje”. Todėl 
biografija papil-

dau.
1929 m. 

sužinojau 
ir pasiunčiau per jį savo ei- 
lėr^čius. Po kurio laiko 
gavau savo kūrinių iškar
pas ir Kaškaičio kovingą 
laišką. Ir kituose laiškuose 
jis džiaugėsi, kad nenusilei
džiu gimnazijoje siaučian
čiai reakcijai, kad rašau

| darbo žmonių gyvenimo ir 
■ kovęs tema.

1930 m. parašiau apysaką 
Joje pie

šiau vargingojo valstiečio 
ne tik skurdą, bet ir (apie 
tai, kad iš varguolio, jam 
mirus, pasityčiojo kunigas: 
neleido palaidoti “šventuo
se” kapuose. Pasiunčiau šią
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gruodžio mėnesį
Kaškaičio adresą

APIE KILOVATĄ-
VALANDĄ

Aprašyme elektros jėgai- 
| nių vartojama terminologi-

* visas knv-l ja kilovatai-valandos (“ki- 
j watt-hours”). Koks tai dy- 
' dis?

“Watt” vardu vadinama 
elektros srovelė, kuri turi 

.daug maž tiek šviesos, kaip į “Neįtarto auka”. 
I vidutinė žvakė. Kilovatas- 
valanda, tai tiek elektros jė
gos, kaip 1,000 žvakių, de
gančių per visą valandą lai-

Kilovatas - valanda yra 
lygi vieno ir trečdalio arklio: 
jėgai. Vieno ari 
yra lygi 746 “wattams.

Gi arklio jėga skaitoma 
lygi tam:, vienu kartu iškė
limas 33,000 svarų pėdos 
aukščio ir išlaikymas per 
minutę laiko.

dl.. dI._ i apysaką Kaškaičiui. Po ku- 
kiio jegaĮrj0 įaik0 Kaškaitis prisiun- romą 77 . _ J •te jos iškarpą.

Tuomet “Laisvei” tiesiai 
negalima buvo pasiųsti kū
rinių y- cenzūra nepraleis
davo. li930—1933 m. Kaš- 
kait s iš manęs gautus eilė
raščius, apysakas ir litera
tūrinius straipsnius labai 
kruopščiai perduodavo

CALIFORNIA VYNAS
JAV didžiausia vyno ga

myba yra Kalifornijoje. Su “Laisvei”, o vėliau prisiųs- 
pabaiga 1958 metų rugsėjo, 
kaip praneša vyno industri
jos prezidentas Don W. Mc- 
Colly, buvo pagaminta 124,- 

tai rašyjta

davę tų kūrinių
Kartą Kaškaitis 
apysakos iškarpą, 
buvę pažymėta, kad ji pa- 

Kauno kalėjime.
i, kad aš 

žinočiau, kaip rašo rašyto-

“Raškai tis-kovotojas, 
su juo nepakeliui”.

iškarpas, 
prisiuntė 

kurioje

Rašytojos Čiurlionienės-Kymantaitės darbai ir mirtis
“Tartiufą

elektros laidai. Stakles ėmė 
sukti elektros motorai. Ir 
broliai iš dviejų kolūkių 
dabar jau galutinai pasi
rinko liaudies instrumentu 
gamintojų specialybę.

Dar šešerius metus nune- 
! ______     Jis šė su savim sraunioji Vir-

parašiau apie 35 laiškus .ir j mėg0 muziką. Todėl tėvas, vytė. Jeigu senasis Servą
pasiunčiau apie 40 kurinių., nors jr sunųu buvo sudurti buvo pagarsėjęs tik Žemai-

galą su galu, nutarė jį leis- tijoje, tai sūnūs tapo žino-

čio prisiųsto teksto ir per
traukos metu mėgdavau J 
niūniuoti šį himną.

1930—1933 m. Kaškaičiui i -

Jis labai dorai man padėjo 
susirišti su pažangia spau
da ir sudarė galimybę at
spausdinti visą tai, ką fa
šistinė cenzūra Lietuvoj ne
leisdavo spausdinti. Tik ta
rybinės santvarkos sąlygo
mis sužinojau, kad visus' 
tuos rankraščius mano re
dagavo rašytojas R. Miza-

Kai Jasutis išėjo iš kalė
jimo, Kaškaitis jam irgi pa
dėjo jp kūrinius, atspausdin
ti “Laisvėj”.

Karštai Kaškaičiui dėko
ju už save ir už žuvusius 
kovoj, kurių kūrinius Kaš
kaitis padėjo atspausdinti 
pažangiojoj spaudoj.

A. Liepsnoms

PAGAMINO BILIJONUS 
SV. DIRBTINIŲ SIŪLŲ

Textile Economics Bu
reau, Inc., paskelbė, kad 
1958 metais Jungtinėse 
Valstijose buvo pagaminta 
2,307,000,000 svaru dirbti- 
nių siūlų. Jų tarpe paga
minta 1,021,000,000 sva
rų reijono (“rayon”) siūlų.

* §

NUOTRAUKOJE: Stasys ir Vladas Servos.
į gimnaziją. Gi Stasys ir m i visoje respublikoje j r net 

už jos ribų. Jų pagamin
tais instrumentais koncer
tuoja Lietuvos TSR Valsty
binis nusipelnęs dainų ir 
šokių liaudies ansamblis, 
Vilniaus Valstybinio V. 
Kapsuko ’ vardo universite
to, Pedagoginio instituto 
liaudies dainų ir šokių an
sambliai. Vien praėjusiais 
metais broliai Servos paga
mino įvairių liaudies ins
trumentų Klaipėdos peda
goginės mokyklos, Žagarės, 
Užvenčio, Telšių vidurinių 
mokyklų, Telšių “Masčio” 
fabriko, Respublikinės dar
bo rezervų valdybos^ kultū- 
r o s namų saviveiklinin
kams.

Apsilankęs šioje muzikos 
instrumentų meistrų dirb
tuvėlėje, rasi įvairiausius 
lietuviu liaudies instrumen
tus — pradedant pačiomis 
mažosiomis ir baigiant di
džiulėmis kanklėmis, sudė
tingiausiomis 
trimitais.
menkiausios 
net kanklėms stygas padarė 
patys Servos.

Dirbtuvėlėje taip pat triū
sia būrelis jaunuolių. Tai 
kolūkiečiai Juozas Ringys, 
Povilas ir Aleksas Bagočiai, 
Kazys Vilimavičius, Danie
lius Mušinskas.

—Tai būsimi liaudies in
strumentų gamintojai, — 
šypsodamasis paai š kiną 
Stasys Servą. — Reikia juk 
ruošti pamainą.

ti 
Vladas, vos baigę pradžios 
mokyklą, ėmė mokytis tėvo 
amato.

Sūnūs išaugo. Stasys su 
Vladu ne tik tapo rimtais 
tėvo pagalbininkais, bet ir 
savo darbo dailumu, suma
numu ėmė lenkti senąjį 
Servą. O Pranas sėkmingai 
baigė gimnaziją. Rudenį 
įstojo į Klaipėdos muzikos 
mokyklą. Tačiau netrukus 
jis sugrįžo iš miesto visai 
nusiminęs — reikėjo įsigyti 
savą bosą arba apleisti mo
kyklą. Tėvas šitiek pinigų 
neturėjo. Negi paskutinę 
karvę parduosi?

—O tu gauk kur nors tą 
savo bosą, — pasakė Stas- 
sys. — Gal, pasižiūrėdami, 
mes kaip nors patys tau jį 
padarytume . ..

Daugiau kaip mėnesį lai
ko Stasys su Vladu dirbo 
išsijuosę. Daug buvo nesėk
mių, bet vis tik padarė.

<>

rūbu pasipuošęs pušynas. 
Granitiniai paminklai ir ap
snigti žemės kauburėliai. 
Kapinės. Atidaręs, gedulo 
mitingą ir pasakęs atsisvei
kinimo kalbą, LTSR Rašy
tojų sąjungos valdybos pir
mininkas A. Venclova žodį 
suteikia Kauno miesto Vyk
domojo komiteto pirminin
ko pavaduotojai J. 
vičiūtei.

— Daugiau kaip pusę 
šimtmečio, — kalba 
Sofija Čiurlionienė-Kyman
taitė sėkmingai darbavosi 
lietuvių literatūros ir kultū
ros dirvoje. Ji buvo laukia
mas svečias jaunimo susi
rinkimuose, literatūriniuose 
vakaruose.

Savo kalbą J. Narkevičiū
tė baigia rašytojos poemos 
“Giria žalioji” žodžiais: 
“Tavo godos darbą rodo, di
dį, šviesų žemės džiaugs
mą”.

“Tartiufą” ir keletą kitų jo nių bei visuomeninių įstaigų 
veikalų, Flobero “Ponia Bo- atstovai, renkasi šimtai 

redagovo ir paruošė kauniečių palydėti į amžiną 
vertimą, poilsio vietą LTSR nusipel

niusią meno veikėją, rašy
toją Sofiją Čiurlionienę-Ky- 
mantaitę. Ir atrodo, kad ji 
ir čia, paskendusi chryzan- 
temų ir kali jų žieduose, ge
dulo vainikuose, tučtuojau 
prabils savo jautriu, gyve
nimo džiaugsmą ir meilę tė
vynei teigiančiu žodžiu. De
ja...

Paskutinės atsisveikini
mo minutės. Prie mylimos 
rašytojos karsto garbės sar- 
gybon pasikeisdami stoja 
LTSR Ministrų Tarybos 
Pirmininko pavaduotojas 
K. Preikšas, LTSR Kultū-

vari”, 
spaudai “Iliados”

Didelį kultūrinį darbą ra
šytoja nuveikė, rinkdama ir 
saugodama M. K. Čiurlionio 
kūrybinį palikimą.

Tarybiniais metais S. 
Čiurlionienė - Kymantaitė, 
nors ir būdama senyvo am
žiaus bei silpnos sveikatos, 
aktyviai dalyvavo literatū
riniame gyvenime, Lietuvos 

sąjun gos 
jos dramos kurinių didžiau- veikloje. Jos pataisyta ko

i’’ su nau- 
komedija “Pinigėliai”, saty- ja satyrine jėga nuskambė- 
riškai pašiepianti buržuazi- jo Lietuvos teatrų scenose, 
nę moralę, kapitalistinės, vi- šiuo Įnetu ji rašė tautosaki- 
suomenės godumą turtui ir nes poemas, ruošė spaudai 
pinigui. Kai kurias buržua- anksčiau parašytus kuri- ros ministro pavaduotoja

Pirmojo pasaulinio karo 
metais S. Čiurlionienė - Ky
mantaitė dirbo lietuvių mo
kyklose Voroneže. Čia ji pa
rašė keletą scenos veikalėlių

Šių metų druodžio 1 d., nos vaizdelius, žemaitiškus 
eidama 72-uosius metus,' monologus.
Kaune mirė viena seniau
siųjų Lietuvos TSR Rašyto
jų sąjungos narių, drama
turge ir prozininkė, respub
likos nusipelniusi meno vei
kėja Sofija Čiurlionienė- vaikams, pradėjo kurti ko- 
Kymantaitė.

Sofija Čiurlionienė - Ky
mantaitė įsijungė į lietuvių 
literatūrą daugiau kaip 
prieš 50 metų ir nuėjo ilgą, 
sudėtingą rašytojos kelią. 
Ji gimė 1886 m. kovo 14 d 
Joniškyje, tarnautojų 
moję.* 
metų privačiai, ji nuo 1899 
m. lankė Peterburgo ir Ry
gos gimnazijas. Baigusi Ry
goje vidurinį mokslą, S. 
Čiurlionienė - Kymantaitė 
19^4—1907 metais studijavo 
Krokuvos universiteto filo
sofijos fakultete. Kai gimi
nės nutraukė paramą, ji bu
vo priversta palikti studijas 
ir grįžo į Lietuvą. S. Čiur
lionienė - Kymantaitė kurį 
laiką dirbo Vilniuje spau
dos darbą, o vėliau mokyto
javo. 1909 metais ji ištekėjo 
už žymaus lietuvių daili
ninko ir kompozitoriaus M. 
K. Čiurlionio.

Rašyti S. Čiurlionienė- 
Kymantaitė pradėjo dar 
gimnazijoje, ir pirmasis jos 
kūrinys buvo išspausdintas 
1905 metais. Savo literatū
rinės veiklos pradžioje S. 
Čiurlionienė - Kymantaitė 
daugiausia pasireiškė kaip 
literatūros vertint o j a ir 
publicistė. Viena po kitos iš
eina jos knygos “Lietuvo
je’, “Iš mūsų literatūros”, 
“Lfetuvių literatūros istori
jos konspektas”. Tuo metu 
ji pradėjo reikštis ir kaip 
dramaturgė, rašydama sce-

1919 m. pradžioje rašytoja 
dirbo švietimo komisariate.
/Po pirmojo pasaulinio ka

ro S. Čiurlionienė - Kyman-
/taitė ypač plačiai pasireiškė

kaip dramaturge. Iš gausiui TSR Rašytojų

Pasimokiusiketetą ®io Popun"0./“silau,kė medlįa

zinės visuomenės ydas ra- nius. 1956 metais išleistas .M. Meškaluskienė, partijos 
šytoia išjuokė ir komedijo-'jos “Rinktinių raštų” trito- Kauno miesto komiteto sek
se “Vilos puošmena”, “Di- mis pirmą kartą taip pla- retoriai J. Mikalauskas ir 
džioji mugė”. Kaip pastabi, čiai supažindino visuomenę 
talentinga buities vaizduo-isu ilgamete rašytojos kury- 
i-Ain Q /m 11 ui i rvn i nno _toja S. Čiurlionienė - Ky
mantaitė pasireiškė apysa
koje “Šventmarė” (1937 m.).

Reikšmingą vietą kūrybi
niame S. Čiurlionienės - Ky
mantaitės palikime užima 
jos pjesės ir poemos liau
dies kūrybos motyvais. Šios 
srities kūrinys — dramati
zuota pasaka “Dvylika bro
lių juodvarniais laksčiusių” 
ne kartą buvo statytas teat
ruose, vaidintas per radiją. 
Liaudies pasakų ar legendų 
pagrindu sukurtos ir poe
mos — “Giria žalioji”, “Mū
sų jauja”, “Vaiva” ir k t. 
Kaip ir kiti jos kūriniai, 
šios poemos parašytos tur
tinga, sodria kalba.

Daug laiko ir jėgų S. 
Čiurlionienė - Kymantaitė

Narke-

ji, —

birbynėmis, 
Ir viską, i k i 

smulkmenos,Atėjo 1940-ieji metai. 
Vilniuje įsikūrė Valstybinis 
dainų ir šokių liaudies an
samblis. Jame, baigęs mu
zikos mokyklą, pradėjo dirb
ti ir Pranas Servą. Kartą 
rudenį Pranas nelauktai 
parvažiavo namo.

—Mūsų ansambliui rei
kia muzikos instrumentų,— 
pasakė jis broliams.

Po savaitės Pranas jau 
atvežė pirmojo užsakymo 
pavyzdžius: beržo kelmą 
imituojantį būgną su skam
bučiais ir ilgesnį kaip dvie
jų metrų trimitą.

Užsakymas sekė užsaky
mą. Ven tik pasižiūrėdami 
į Prano atvežtus pavyz
džius, Stasys su Vladu dir
bo kankles, birbynes, sku
dučius ir kitokius instru
mentus.

Žiaurus karas nutraukė 
jų pradėtą darbą. Po karo 
s u s i k u rusių “Kuršų” ir 
“Virvytės” kolūkių pirmai
siais nariais buvo Stasys ir 
Vladas Servos. Jiems ir iš 
galvos išėjo muzikos instru
mentai — tiek daug darbo 
buvo. Bet štai, artėjant 
1950 metams, kada Lietu
vos darbo žmonės ėmė ruoš
tis r e s p u b 1 ikinei Dainų 
šventei, pas brolius vėl at
vyko Pranas.

Per palyginti trumpą lai-

Atsisveikinimo žodį taria 
Kauno miesto akademikas K. Korsakas.A. Džiska, 

Vykdomojo komiteto pir
mininkas J. Piligrimas, 
Kauno miesto Vykdomojo 
komiteto pirmininko pava
duotoja J. Narkevičiūtė, ra
šytojai J. Butėnas, K. Kor- 

TSR nusipelniu- sakas, Just. Marcinkevičius, 
sios meno veikėjos vardas. V. Mykolaitis-Putinas, K.

Vairas-Račkauskas, M. 
Sluckis, A. Venclova, T. Til
vytis, V. Žilionis, Alb. Žu
kauskas.

Karstas su rašytojos pa
laikais išnešamas į gatvę, 
kur laukia tūkstantinė kau
niečių minia. Sninga. Snin
ga dideliais purias kąsniais, 
o pelenų spalvos debesys 
leidžiasi vis žemiau ir že
miau... Gedulo maršas per
skrodžia tylą, iiį iškilminga 
laidotuvių eisena pajuda 
pirmyn, nusidriekdama nuo 
Kęstučio gatvės iki pat gele
žinkelio stoties. !

Petrašiūnai. Baltu žiemos

ba.
Už i didelius nuopelnus 

vystant lietuvių kultūrą ir 
meną! S. Čiurlionienei - Ky
mantaitei buvo suteiktas 
Lietuvos

SaVo plačia, įvairiapusiš
ka literatūrine veikla, reikš
mingais dramos ir prozos 
kūriniais S. Čiurlionienė- 
Kymantaitė nusipelnė gar
bingą vietą lietuvių litera
tūros istorijoje.
PRIĘ RAŠYTOJOS KAPO

Kaunas. — Į Respubliki
nės bibliotekos rūmus, ai
dinčiu^ gedulo melodijomis 
ir išdrapiruotus tams i a i s 
audeklais, renkasi vis dau
giau ir daugiau žmonių.

atidavė pasaulinės literatu- Renkasi rašytojai ir moks- 
ros klasikų vertimui į lietu-[lininkąi, studentai ir moks- 
vių kalbą. Ji išvertė Moljero lleiviai,

Kauno rašytojų vardu 
kalbėjęs V. Žilionis pažymi, 
kad Sofijos Čiurlionienės- 
Kymantaitės atminimas bus 
amžinai gyvas liaudies šir
dyje, o jos uždegantis žodis 
padės darbo žmonėms kurti 
dar šviesesnę rytdieną čia, 
prie Nemuno..

Gedulo mitinge atsisvei
kinimo kalbas taip pat pa
sako poetė V. Šulcaitė ir 
Valstybinio akad e m i n i o 
dramos teatro režisierė K. 
Kymantaitė.

Netoli nuo pagrindinio 
kapinių tako išdygsta švie
žiai supiltas kapas, ant ku
rio, tarp gėlių ir vainikų, 
baltuoja marmurinė lenta 
su užrašu:
SOFIJA ČIURLIONIENĖ- 

KYMANTAITĖ
1886 — 1958

IŠVYKO GASTROLIŲ 
PO PLAČIĄ ŠALĮ

VILNIUS, sausio 6 d.— 
Vakar j Maskvą išvyko Lie
tuvos nusipelnęs Valstybi
nis dainų ir šokių liaudies 
ansamblis, vadovauj amas 
Tarybų Sąjungos liaudies 
artisto Jono Švedo. Šalies 
sostinėje k-o 1 e k t y vas su
rengs tris koncertus, vieną 
iš jų Kremliaus teatro sce
noje. Po to vyks gastrolių 
po vidurinę Aziją ir Užkau
kazę. Jo koncertai numato
mi Karagandoje, Alma A to
je, Frunzeje, Taškente, As- 
chabade, Baku, Jerevariėje, 
Tbilisyje ir kituose mies
tuose. Ansamblio gastrolės 
truks du mėnesius. Išvykos 
metu bus surengta apie 30 
koncertų.

respublikos kultu ri- ' ! f L. M. 3 p.-Laisvė (Liberty)— Antrad., sausio (Jan.) 20t 1959
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VILNIUS - Tarybų Lietuvos sostine
(Tąsa) 

i
Vilnius — ne tik aukštųjų mokyklų 

miestas. Vilniuje veikia 10 technikumų 
ir kelios specialios mokyklos. Pereinant 
prie visuotinio privalomojo vidurinio 
mokymo, miesto mokyklų tinklas per ke
lerius pastaruosius metus buvo žymiai 
perorganizuotas. Dabar čia yra 10 pra
džios mokyklų, 17 septynmečių ir 20 vi
durinių mokyklų. Be to, veikia 10 vi
durinių mokyklų darbo jaunimui. Ple
čiant mokyklų tinklą, vyksta ir sparti 
mokyklų patalpų statyba; pokariniu lai
kotarpiu pastatyta nemaža dviejų, trijų 
ar keturių aukštų mokyklų su reikia
mais įrengimais.

Vilnius — senas muzikos ir teatrų 
miestas. Pirmieji profesinio teatro 
spektakliai Vilniuje buvo parodyti aštuo
nioliktojo amžiaus pabaigoje. Iš Gardi
no čia atvykdavo gastrolių įvairios teat
rų trupės. Tuomet Gardinau Į Žeč-Pos- 
politos seimus suvažiuodavo gausybė ba
jorų, kurių linksminti susirinkdavo įvai
riausių žanrų artistai, keliaujantieji po 
visą Europą. 1770 metais ten gastrolia
vo žinomas prancūzų šokėjas Ledo. 1784 
metais į Gardiną atvažiavo italų opera, 
Petineli baletas ir Boguslavskio drama. 
Sunku buvo visiems menininkams Gar
dine suotilpti, todėl kai kurie gastrolių 
atvykdavo į Vilnių. Be to, seimui išsi
skirsčius, turėdavo išvažinėti ir teatrai. 
Boguslavskiui kilo mintis su savo teatru 
nuolatos apsistoti Vilniuje ir iš čia seimų 
progomis vykti į Gardiną.

1785 metais Boguslavskio teatras at
sikraustė į Vilnių ir įsikūrė Oskierkų 
rūmuose, Klaipėdos gatvėje. Po kelerių 
metų jam išvykus, Vilniuje įsikūrė nau
jos trupės.

Vilniuje dirbo ir kūrė žymus slavų 
muzikos klasikas, lenku nacionalinės 
operos pradininkas Stanislavas Moniuš- 
ko. Apsigyvenęs čia 1840 metais, jis su
organizavo chorą, orkestrą, ruošė kon
certus, pats dirigavo ir akompanavo. 
Per 18 metų laikotarpį, praleistą Vilniu
je, Moniuško sukūrė daugelį įvairių kū
rinių, tame skaičiuje ir operų, iš kurių 
žymiausia — “Halka” — pirmą kartą 
buvo pastatyta Vilniuje 1847 metais 
koncertine forma, o 1854 metais—sce
noje. Vilniečiai pagerbė Moniuškos at
minimą, sodelyje priešais Kotrynos baž
nyčią pastatydami jam paminklą.

1905 metų birželio 6 dieną miesto sa
lėje' įvyko didelis lietuviškas vakaras, 
kuriame kaip dainininkas ir kompozito
rius pasirodė Mikas Petrauskas. Tų pa
čių metų rugpjūčio 28 dieną publika pa
matė Vaižganto komediją ir M. Pet
rausko , operetę “Kaminkrėtys ir malū
nininkas.” Revoliucijos metu teatro vai
dinimai ėmė dalytis reguliarūs. 1906 
metų spalio 6 dieną miesto salėje pirmą 
kartą buvo pastatyta lietuviška Miko 
Petrausko opera “Birutė,” kurioje solo 
partiją dainavo kompozitoriaus brolis, 
20 metų jaunuolis Kipras Petrauskas. 
Tai buvo TSRS Liaudies artisto d-ebiirt 
tas, jo pirmasis žingsnis scenoje. Pub
lika įvertino Kipro Petrausko kaip dai
nininko talentą, ir tuojau po vaidinimo 
buvo sudalytas komitetas jam remti. 
Tos paramos dėka 1907 metais Kipras 
Petrauskas pateko į Peterburgo konser
vatoriją.

Revoliucijos atoslūgio metu lietuviški 
vakarai vis rečiau beįvykdavo ir pasto
vus lietuviškas teatras Vilniuje nebeįsi- 
kurė. Vyko tik mėgėjų vaidinimai.

1920 metų gruodžio 31 dieną Kauno 
miesto teatre įvyko pirmasis Verdi ope
ros “Traviata” spektaklis lietuvių kal
ba. ši data yra lietuviško profesionalaus 
operos teatro gimimo diena. Po to šalia 
operos įsikūrė ir baleto kolektyvas, ku
ris 1925 metų gruodžio 4 dieną parodė 
savo pirmąjį spektaklį — Delibo baletą 
“Kopeliją.” Kauno operos ir baleto te
atras kūrė sunkiomis buržuazinės dikta
tūros sąlygomis. Ir tik 1940 metais, nu
vertus fašistinę diktatūrą, teatrui atsi
vėrė plačios galimybės. Naujuose savo 
pastatymuose teatro kolektyvas stengėsi 
visų pirma išiyškinti pagrindinę veika
lo idėją ir ją išreikšti realistiniais, aukš
to meninio lygio vaizdais.

1948 metais Kauno operos ir baleto 
teatras buvo perkeltas į respublikos sos
tinę Vilnių. Nuo to laiko prasidėjo in
tensyvus teatro, viso jo kolektyvo idėji- 
nis-masinis augimas. Čia teatras išaugo 
į rimtą Tarybų Sąjungos meninę pajė
gą. Vienas iš žymiausių šio laikotarpio 
teatro kolektyvo laimėjimų buvo M. Mu-

sorgskio operos “Borisas Godunovas” 
pastatymas 1950 metiis, už kiĮrį eilei te
atro darbuotojų — ležisi-eriui J. Gry
bauskui, dirigentui S. Deliąevui, cho- 
meisteriui J. Dautartui, solistams K. 
Petrauskui, J. Petraškevičiūtei, J. Sta
siūnui ir R. Siparui — buvo suteikti vy
riausybiniai apdovanojimai. Prie teatro 
laimėjimų ugdant nacionalinę kultūrą 
priklauso A. Račiūnd operos “Marytė,” 
J. Juzeliūno baleto “Ąnt marių kranto” 
ir V. Klovos operos; “Pilėnai” pastaty
mas. Istorinės reikšįnes įvykis teatro 
gyvenime buvo 1954 metais Maskvoje 
įvykusi lietuvių literatūros ir meno de
kada. Dekada teatrui buvo jo kūrybinio 
darbo egzaminas. Už pasiektus laimė
jimus ir sėkmingą pasirodymą dekado
je Operos ir baleto teatras buvo pavadin
tas akademiniu teatru ir pakeltas j aukš
tesnę teatrų kategoriją . Tolesnėje savo 
veikloje teatras stengiasi užtvirtinti tuos 
laimėjimus, kurie buvo pasiekti ruošian
tis dekadai/ ir kelti visų spektaklių idėji- 
nį-meninį lygį, didintii viso kolektyvo ir 
atskirų jo narių meistriškumą.

1940 metų spalio 6 dieną Vilniuje pir
mą kartą savo uždangą pakėlė LTSR 
Valstybinis dramos i teatras. T___ 1
sostinės žiūrove 
mo proga para 
“Lietuvos keliu 
rašytojo H. 
tis” premjerą.
atro istorijoje užėmėl V. Ivanovo veikalo 
“Šarvuotis 14-69” pastatymas. Pirmą 
kartą lietuvių teatro scenoje meniniais 
vaizdais buvo išreikštos revoliucinės idė
jos, pirmą kartą jųje pasirodė naujas 
herojus—revoliucionierius, kovotojas už 
Tarybų valdžią.

Pirmasis spektaklis pokariniais me
tais buvo K. Simohovo pjesės “Rusų 
žmonės” premjera, kuri įvyko 1945 me
tų vasario 4 dieną. I Tai buvo sostinės 
tarybinio teatro atgimimo šventė. Te
atro aktoriai atskleidė žiūrovams galin
gą tarybinių žmoni 
didvyriškumą ir 
mūsų šalies laisvę ir nepriklausomybę.

I
Metai po metų teatras plėtė savo re

pertuarą, ugdė meninį kolektyvą. 1946- 
1947 metų sezoną teatras pradėjo, ruoš
damas M. Gorkio pjesės “Priešai” pa
statymą. Darbas su šia tarybinės lite
ratūros klasiko pjese buvo aktoriams 
tikra realistinio sceninio meistriškumo 
mokykla, padėjusi įsisavinti K. S. Sta
nislavskio sistemą.
bė didžiai įvertino teatro darbą, atžymė
dama spektaklį kaip didelį teatro kolek
tyvo laimėjimą.

Plėsdamas rusų ir 
tų pjesių repertuarą, 
per 15 metų pastatė 
autorių veikalų, 
jęs augti ir vystytis 
lines dramaturgiojs. 
ta eilė lietuvių tarybinių rašytojų pje
sių ir sudėtingų inscenizavimų, kaip P. 
Cvirkos romano “Žemė maitintoja” ir 
A. Guzevičiaus “Kalvio Ignoto teisybė,” 
žemaitės “Marti.” Per 15 metų teatro 
kolektyvas aplankė 70 respublikos rajo
nų ir kaimo vietovių, kuriose suvaidino 
daugiau kaip 600 spektaklių . Vien 1955 
metais gastrolių metų buvo parodyta 115 
spektaklių, kuriuos žiūrėjo daugiau kaip 
keturiasdešimt tūkstančių darbo žmonių. 
1955 metais teatrui buvo suteiktas aka
deminio teatro vardas.

Didelį kultūrinį darbą Vilniaus mieste 
atlieka ir Valstybini 
ras, tęsdamas geri 
tradicijas. Šis teatras per palyginti 
trumpą savo veikloj laikotarpį pastatė 
eilę rusų klasikinės, 
dramaturgijos veikalų. Jo kolektyvas 
savo kultūrine veikla stiprina lietuvių ir 
rusų tautų draugystę.

Daug žiūrovų kasdien susilaukia Vil
niaus miesto kinotęatrai, ypač neseniai 
pastatyti ir puošnia 
ir “Tėvynės” kinote^trai.

Vilniuje veikia
metais ji pastatė spalvotą filmą “Tary
bų Lietuva.” Studija taip pat pastatė 
filmą “Ignotas grįžta namo” pagal A. 
Guzevičiaus veikalą “Kalvio Ignoto tei
sybė.”

Ugdant muzikinę kultūrą, didelės 
reikšmės turi Valstybinė filharmonija, 
įsteigta 1940 metais Vilniuje. Darbo 
žmonių mėgstamas i 
menine veikla ne
ir toli už jos ribų y'ra Valstybinis dainų 
ir šokių liaudies ansamblis.

(Bus daugiau).

, Tuomet 
atė teatro atidary- 
I. Sruogos kantatą 
IX amžiaus olandų 

Hejerrtianso dramos “Vil- 
žymią vietą naujojo te

Iš svarbios sveturgiimams ginti konferencijos
Konferencija lėmimą pats savęs išsidepor-;kila 

•fnvirniii AiiVonioir IrirlyDvidešimt šeštmetinė Na-! tavj™ui:

kino.
Prieš nupilietmimą

Stanley Nowak ir Rebeca 
Maisenberg, Detroit, ištei
sinti Aukščiausiame Teis
me. Byla tęsėsi eilę metų.

Aukščiausiame Teisme 
palankus nuosprendis No- 
wak-Maisenberg byloj skau
džiai sudavė Teisdarystės 
Departmental į veidą. Jis 

kalbą. Ji džiugiai pastebėjo, i susilaikė net nuo kaltinimų 
kad mes renkamės stambių'kokiem keturiasdešimt kitų 
laimėjimų aplinkoje ir da
dėjo: “Nesitenkinkime tuo, 
kas jau atsiekta, o tęskime 
darbą, siekime didesnių per-

cionalė Sveturgiftiiams Gin- ®ias Teismas bausmę Panai’ • i n ° • i Innnti konferencija gruodžio 
6—7 dienomis New Yorke 
buvo sėkminga. Delegatų- 
stebėtojų dalyvavo iš arti ir 
toli virš šimtas. Finansų 
sukelta apie pusantro tūks
tančio doleriu, c.

Komiteto garbės pirmi
ninkė, prof. Louise Petti
bone Smith, hartfordietė, 
pasakė trumpą sveikinimo

. tapo įvykdytas kitas I Kongresą įnešė naujų gali-< 
kidnapinimo epizodas. Imybių tą įstatymą atšaukti* 

Spalio mėnesio rytmetinė ar pakeisti. Visi dirbkime 
aušra tebegaubė Detroito iki laimėsime!
miestą. Vienos nialdyklos Konferencija taipgi tarė 
bokšte laikrodis dar tik 7 
dūžius išmušė, kai net šeši 
Imigracijos agentai sugūžė
jo į Arnold Schleich butą. 
Areštavo jį tik pasiruošusį 
eiti i darba.

Schleicho advokatas ėmė
si veiksmų sulaikyti Schlei- 
chąnuo deportavimo. Deja, 
jis negalėjo gauti iš teisėjo

prašyti, kad spauda- dau
giau kooperuotų.

Konferencija priėmė 14 
rezoliucijų įvairiais klausi
mais. Komitetas išrinktasis 
6 garbės pirmininkų ir sek
retoriaus..

Dalyviai skirstėsi geroje 
nuotaikoj su atnaujintu ūpu 
darbuotis tol, kol visiems

Sveikinimo žodį tarė: Rose 
Chernin, Los ? Angeles; 
Grace Partridge, San Fran
cisco; Hazel Wolf, Seattle; 
Vera Hathaway, Minneapo
lis; Arthur Barti, Chicago;
A n minu TV aIhai 1 '

piliečių. Jų bylos federali- 
niuose ’teismuose jau laukė 
sprendimo.

Šiuos laimėjimus įverti
nant, mes šią konferenciją 
pilnai galime už vardyti Lai
mėjimų konferencija, 
nėr Green dadėjo.

Kodėl laimėta?
Palankūs nuosprendžiai

raštiškos drausmes net iki 2 laisvė bus grąžinta, demo- 
val. po pietų. Tuo metu A. kratija šalyje suplastės pil- 
Schleich jau buvo orlaivyje name aukštume.

Jonas, Jr.
Schleich jau buvo orlaivyje 
ant Atlantiko gabenamas į 
Vokietiją. Schleich buvo čia 
išgyvenęs 40 metų, seniai 
atpratęs nuo anos šalies gy
venimo, žiauriai išgabentas 
ten numirti.

Kitų tremiamųjų aspek
tai atrodo ne geresni. Pa
vyzdžiui, yra bandoma iš
tremti newyorkieti William 
August Lahtinen. Jį kaltina 
priklausius. Finnish Work
ers Federation, kuri 1942 m. 
likvidavosi. Ji buvo legali.

Lahtinen atvyko į JAV 
13 m. jaunuolis laimės ieš
koti, jau 44 metai jos ieško 

. . v. _'ir dabar susitiko užmojį .jįTaipgi siu dienų politine;-. ..
atmosfera —McCarthyizmo <

Ab-

Ams Scarborough, Detroit; 'prieš deportavimus ir nupi- 
James S m i d, 
Sol Rotenberg, 
phia, Pa.

Sveikinimų mintimis ap
sikeitus, eita prie konkrečių 
darbų.

Abner Green, Amerikinio 
komiteto sekretorius, davė 
metinį raportą. Padarė ana-

Cleveland; i 
Philadel-

lie tinimus Aukščiausiame 
Teisme pravesti ne pripuo
lamai, A. Green pastebėjo. 
Tai pasėka Amerikinio ko
miteto daug metų triūso, o 
taip pat ir tų miestų vieti
nių komitetų pastangų.

ŽINIOS IS LIETUVOS
MIRĖ PROFESORIUS 
JUOZAS NEMEIKŠA 
1958 m. gruodžio 12 die

ną staiga mii'ė Kauno me
dicinos instituto akių ligų 
katedros vedėjas Juozas 
Nemeikša.

J. Nemeikša gimė 1888 
metų gruodžio 16 d. Šiau
liuose, valstiečio šei mo j 
Baigęs 1910 m. gimnaziją, 
jis įstojo į Maskvos univer
siteto medicinos fakultetą. 
Prasidėjęs karas sutrukdė 
J. Nemeikšai baigti mokslą •• 1 • • •
mas į kariuomenę ir paski
riamas pulko gydytoju. Po 
Didžiosios Spalio socialisti
nės revoliucijos jis tęsia sa
vo studijas Maskvos univer
sitete ir baigia jas 1919 m. 

Pilietinio karo metais J.
Nemeikša tarnauja Raudo
nojoje Armijoje gydytoju. 
1920 m. gruodžio mėnesį jis 
grįžta į Lietuvą. 1825 im 
J. Nemeikša išren karnas 
Kauno universiteto akių li
gų katedros asistentu ir 
dirba tose pareigose ketve- 

Po to jis vado-

dirba akių dispanse r y j e*. 
1944 m. J. Nemeikša išren- 

Konferencija užgyrė vei-f karnas akių ligų katedros 
i me- vedėju . Tais pačiais metais 

i suteikiamas docento

“ - .. i A,v - i i • 4- • anefotn Svečių delegatų raportai m°bilizu°ja-
hzę metų veiklos. Atzyme-. susmukimas, teisėjų sąstato podo kad visur d ,tu a. ........ ...... ........ ............
jo atsiekimus,, pastebėjo pasikeitimas veiksmai prieš- mų h. pjliečju blemu tu. 
trūkumus ir pateikė atei-; Walter - McCarran istaty-' r| tačiau — 
čiai planus. Jo pranešimas mą žymiai prisidėjo .pažan-j ’padetis naĮveinus sll 1)0.
buvo įdomus, išsamus.

Atsiekimai
Veikloje prieš persekioji

mą nepiliečių šie metai bu-

Padėtis, palyginus su po-giau nuteikti teismų ir žmo-įra met atgal; dabar - 
mų opiniją. 1 - -- - -

Imigracijos
tį“., kidnapinus William £oį‘wakū'-McCarran Lsta- 
Heikkilą, tas žygis buvo tymas egzistUos, tol areštų

|nė. Naujų bylų rečiau pasi- 
Departmen-1 taiko, bet visai neišnyksta-

\° AyjpiU ^iniėjipų metai, i spaudos ir individualų tin- banga siautės. Ji reikia bu- 
A ii Irnni mini h r< rlnin yyi n n O _ 1 r- .si -»x ~ 77) c v

d dvasinę jėgą, jų i jeportavimo 22 metų 
pasiaukojimą ginant Tai DirmJs toks

Tarybinė vyriausy-

kitų broliškųjų tau- 
, teatro kolektyvas 
iš viso 30 tarybinių 

Teatras nebūtų galė- 
be lietuvių naciona- 

Čia buvo pastaty-

s rusų dramos teat- 
a-usias rusų teatrų

o taip pat tarybinės

i įrengti “Pergalės”

kino studija. 1952

ir populiarus savo 
;ik respublikoje, bet

Aukščiausias Teismas pa- (karnai pasmerktas. Federa- 
naikino Charles Rowoldtje valdžia, ne iŠ meilės, ma- 

į seną te reikalą savais kaštais 
bylą. Tai pirmas toks atsie- Heikkilą atskrisdinti atgal 

iš Suomijos ten, iš kur - jis 
buvo pagrobtas ir ištemp
tas — į San Francisco.

Kas tas Heikkilą, kad vai- j 
džia apie jį tiek daug sielo-1 
jasi? Jo tėvai suomiai dar-;
bininkai atvyko į šią šalį kiniui projektą 1959

i kimas per ilgą eilę metų! Šis 
'nuosprendis buvo įvadas į 
.kitus laimėjimus:

Federalinis apskr i t i e s 
teismas, Cleveland, Ohio, iš
teisino Leon Callow iš Niles, 
Ohio, tėvą 9 Amerikoje gi
musių vaikų ir vyrą ameri
kietės žmonos. Jo byla buvo

tinai išvalyti iš statutų kny
gų.

Deportavimai ypač žiau
riai paliečia meksikiečius. 
Jie dažnai išdeportuojami
be teismų ar legaliu proce-1 rkis metus.

sunkvežimiais vau j a skyriui ligoninėj.durų: urmu
Veikimui programa

1888 m. Jiems parvažiavus tams iš 12 punktų. Jie, savo jam 
viešnagėn į Suomiją, gimė laiku, bus atskirai atžymėti, vardas. Katedroje jis orga-

lygiai sena, kaip Rowoldto. Williamas. Tėvams grįžus į ~ '
Teisdarystės į Departmen-I JAV 1906 metais naujagi- darbuotis už atšaukima ar 

mis buvo tik dviejų ir pusės i pataisymą 
mėnesio senas. Jis čia užau- yan įstatymo.

to Imigracijos Apeliacijų 
Taryba išteisino Gordoną, 
panaikino visus kaltinimus.

Aukščiausiame Teisme 
laimi bylą Frank Bonnetti, 
Los Angeles, California.

Knut Heikkinen iš Supe
rior, Wis., Teisdarystės De
partmen tas buvo nuteisęs 
penkeriems metams kalėji
mo ir jau įkalinęs už neišsi-

go ir gyveno nuo atvažiavi
mo dienos. Kuri jo šalis?

Pasisakė juo daugiausia nizuoja pedagoginį, moksli
nį ir klinikinį darbą, akty
viai dalyvauja visuomeni
niame darbe.

J. Nemeikša apdovanotas 
Lietuvos TSR Aukščiausio
sios Tarybos Prezi d i u m o 
Garbės raštu. Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus drau
gijos Centro Komitetas jam 
suteikė Garbės nario vardą. 
Šiais metais Lietuvos Aukš
čiausiosios Tarybos Prezi
diumas suteikė J. Nemeik- 
šai respublikos nusipelniu
sio gydytojo vardą.

Šviesus J. Nemeikšos at-

Walter-McCar-

Dalyviai nutarė reikalau
ti, kad išgyvenęs 5 metus

išvežamu Yra pradėti rimti, šioj šaly ateivis negalėtų bū- a-trn’1 m 4n i oiin4n k/ltrii I 1? 2 Y J  i — • 1 • •žygiai tai sustabdyti.
Trėmimai

ti ištremtas nė po jokiais 
įstatymais; kad kartą as
muo tapęs, piliečiu niekuo-

Turėjome ir pralaimėjimų, metnebeprarastų pilietybes.
Už 6 menesių po nevykusios, 
žmogvagių veiklos su Heik-

SO. BOSTON, MASS.

MET1N1Š “LAISVĖS” PARAMAI

BANKETAS
ĮVYKS SEKMADIENIO POPIETĮ

Vasario 8 February
Banketo Pradžia 1 vai. dieną

Svetainėje 318 Broadway
Puikią dainų programa duos

ONA MINEIKYTe ir JULIA RAINARDIENĖ 
Taipgi bus svečių iš New Yorko

Kviečiame ■ visus atsilankyti, nes turėsime skaniai 
prirengtus pietus, taip kad valgiais ir gražia 

programa būsite visi patenkinti.
šį banketą lįengia LLD 2-a kuopa. Pelnas yra skiriamas 

“Laisvės” paramai. Taigi savo atsilankymu jūs 
paremšite gražų apšvictos reikalą ir turėsite 

sau malonaus pasitenkinimo.
Rengėjai .

I
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Gi dabar, kol galioja 
Walter - McCarran įstaty
mas, sveturgimiai gyvena 
be jokios apsaugos. Jie gali 
būti deportuoti bet kada, 
kad ir išgyvenę čia 10—20,
ar kad ir 50 metų. Lygiai minimas liks gyvas visų jo 
tas paliečia ir įsipilietinu- bendradarbių — medicinos 
sius.

Bill of Rights Konstituci
joje garantuoja visiems gy
ventojams teisę kalbėti,! 
veikti, tikėti, prigulėti or
ganizacijoms sulyg pasirin
kimo. Walter - McCarran 
Įstatymas Konstituci joje 

t duotas garantijas sumina.
Ryšium su veikla už at

šaukimą to įstatymo, 76 žy
mūs amerikiečiai parašė at
virą laišką 86-tam Kongre
sui. Po raginimu apriboti 
Walter-McCarran įstatymą 
pasirašė daktarai, dvasiš
kiai, profesoriai ir kiti inte
lektualai.

Komiteto atsikreipimas
American Committee for 

Protection of Foreign Born 
kviečia visus piliečius į tal
ką. Jis prašo, kad kiekvie
nas pilietis matytų savo dist- 
rikto kongresmaną ir ra
gintų jį darbuotis už atšau
kimą ar pataisymą Walter- 
McCarran įstatymo.

Komitetas mano, k a d 
praėjusių metų rinkimai į

darbuotojų širdyse.
Grupė Draugu

MOKYKLOS KINAS
Aluntos vidurinė mokyk

la Įsigijo kino aparatūrą. 
Mokiniams dažnai demons
truojami filmai. Mokytojo 
A. Jakučionio pade4ami mo
kiniai patys demonstruoja 
filmus.

GOLDONI KOMEDIJA 
LIETUVOS TEATRE 
VILNIUS, sausio 6 d.- 

Vakar Lietuvos Valstybi
niame Akademiniame dra
mos teatre įvyko italų dra
maturgo K. Goldoni kome
dijos “Padūkėlė” premjera. 
Veikalą režisavo Nosevičiū- 
tė, dekoracijas priešė Pre- 
covas. Pagrindinius vaid
menis naujame spektaklyje 
atlieka Lietuvos liaudies 
artistė Kymantaitė, respub- 
likos nusipelnęs artistai • 
Kernagis, aktoriai Knapk^- 
tė, Gerasimavičiūtė, Kerną- 
gienė, Jasiūnaitė, šimaška, . 
Biržys ir kiti.



San Francisco. Cal
mūsų vėlesnieji

ĮVYKIAI

Šių metu sausio mėnesio K V

Mirė Stasys šlageris
1959 metų pradžia mums 

buvo nelinksma. Sausio 8 d. Į 
sunkios ligos nukankintas 
užbaigė savo gyvenimo die
nas mūsų mylimas draugasmetinis susirinkimas. Na

riu atsilankė skaitlingai; ... v i • <.
už tai verti p a g y r i m o . ihko z"lon^ Elzbl,et,ą’. ,sun.ų 
Visi nuosekliai svarstė pa-į1? {° !l cuueę n 
keltus klausimus. Padaryta « su seima' . . , 
daug geru tarimu. ' I . &tas;ys -’au vl!'s dye''

' ‘ ; Į jų metų, buvo padalytos
Išrinkta nauja kuopos į kelios operacijos, ir šiaip 

valdyba. Verta pažymėti, viskas buvo bandyta daryti, 
kad mūsų seni veikėjai dd. kad atitaisius jo sveikatą, 
Sutkai, kurie buvo pasi- bet visos pastangos nuėjo 
traukę iš valdybos per kiek i veltui. 7" 
laiko, dabar vėl ima daly- skrities ligoninėje dideliuo-': 
vuma.

Iš metinės veiklos rapor
tų pasirodė, kad ši kuopa vo laisvai, karstą puošė ne-j 

metii paprastai didelis skaičius;
i gauti penki gyvų gėlių vainikų, atrodė 
Jie yra kadai- kaip koks gėlynas. Tai ro- 

šios organizacijos i dė, kad velionis buvo visų 
Svarbu, kad pavy- mylimas draugas. !

1 Gaila, kad nebuvo Papra-Į 
mūsų' 

organizacijų, kuris būtų 
apibūdinęs Stasio gyveni-į 

i mą ir išreiškęs giliausią 
r vai-

Mirė Alameda Ap-,

skausmuose.
Koplyčioje parėdytas bu-j

žengia pirmyn. Iki 
pradžios jau 
nauji nariai. < 
se buvę 
nariais.
ko juos gauti atgal į LLD.1

d < « z..; ... z sytas kalbėtojas išPąrengimus ren g i a m e J
bendrai su Oaklando kuopa, 
todėl visados turime geras ’

Baltimore, Md. 1

MIRUS g

ANDRIUI VITKUI |

Reiškiame širdingą užuojautą jo 
žmonai Carrie, švogeriui J. Jesaičiui
ir visiems artimiems giminėms, drau-
gams.

g Mr. ir Mrs. V. Ekewise
b Mr. ir Mrs. P. Katich
S E. ir J. Pi variu na i
u B. ir M. Peir^ičiai
■ J. ir O. Deltuvai
S J. ir F. Deltuvai
| J. ir U. Staniai
1 Ą. ii' O. Žemaičiai
g H. C won
g Mr. ir Mrs. Gasper

■

K. ir V. Lopattai
M. ir P. Kučinskai
J. ir H. Balsiai
Mrs?Tda Tammassar
O. Kučiauskaitė
M. Seimis
A. Yenavičia |
P. ir K Kupriai 1
P. ir O. Pasėrskiai g

Bridgeport, Conn.
MIRE TRYS LIETUVIAI | Mirusiųjų vieta žemėje, ir

Dar tik pradėjome 1959 
metus, o jau trims įniru
siems lietuviams sukasti

I V KZ I V> 11 UC* v • 1 • V ••

• kuopos val-l^u°Jautą,J0 zmonaifinansiniai. Pei
dyh)s pasidarbavimą, yra 
parduota 10 Vilnies 1959-ų 
metų kalendorių, ir dar bū
tų galima keletą parduoti, i tuvių ceremonijas

ten ir paliktas; neteko į ka- ir L.L.b. 145-tos kuopų su
pines .lydėti, nes šeštadie-'sirinkimai Danų sve' 

; niais kapinės laidojimui už-1. Narių susirinko vidutiniš
ka ros, niekas nedirba. Tad kai ir ątidžiai sekė susirin- 

. varde d-gės Elzbietos Šlege- k i m ų Į e i g ą. Pirmiausiai 
h’ienės ir jos šeimos daly-'svarstyta L.D.S. veikla.

i, valdyba 
vaišių į stubą, ir ten buvo-'pasilikt) ta pati: nenuils- 
me maloniai priimti ir pa-ltantis |drg. M. Pūkis, finan- 
vaišinti. su sekretorius, J. A. De-

kams su šeimomis. Gal gi 
susidarė tam kokios kliūtys.

Koplyčioje atlikus laido- 
lavonas

i Los Angeles, Calif.
Veikla, nuotykiai ir mirtys gaišino daug laiko. Nutarta 

Sausio 7-tos vakare ivykoM Pasiųsti pareikalavimą 
mpfinisl M)S 35-tn« knnnns'1 en8'tls prie, didelio San- 

būrio. Sekantis kuopos susi
rinkimas įvyks J kovo 4-tą 
toj pačioj svetainėje.

Netekome kito lietuvio
Gruodžio 28 d. mirė Pra

Kalbėta, kad buvo paim
ta svetainė ir jau rengėmės 
mūsų kolonijos lietuviams 
parodyti iš Lietuvos gautus 
filmus, bet kadangi nepavy-!.rjen^s įr jos šeimos daly-Lsvarstjta 
ko gauti filmų, kada_ mes vjsį jjuv^ pa|<vjestj ant.Kaip buvo minėta 
norėjome, todėl tuiesime vajšiu i stuba, ir ten buvo-1pasiliko ta pati: 
laukti, kada kitos kolonijos 
juos pamatys pirma.

Mūsų kuopa ir Pavi-eniai į 
nariai visados remia darbi
ninkišką spaudą, ne tik su 
noru atsinaujina savo pre
numeratas, bet ir neskū- 
pauja paaukoti. Žinome, 
kad^ įvyks Laisvės dalinin
ku suvažiavimas, tai keli 
nariai atsinaujino prenu
meratas ir kuopa iš iždo pa
aukojo $25. Atsinaujinan
tieji prenumeratas irgi pri
dėjo po kelis dolerius aukų, 
tad susidarė nemaža suma, 
laikraščio paramai. j

Trys draugai atsinaujino!-r . it o
Pietų Amerikos laikraštį Kurie neesate U. a.

piliečiais, registruokitės .sekretoriui
Kiekvienas šios šalies ne- mą duoklių iš narių. Nuro-'Y^0 \ ^nge1^, Kur gi į- i

pilietis, gyvenąs Jungtinėse dyta, jkad tas darbas užima lzo Trle knauęystes ama o. i 
Valstijose, sausio menesį daug laiko ir iškaščių važi- 
privalo užsiregistruoti, pa- nėjani pas narius, kurie ne
duodant dabartinį savo gy-( lanko susirinkimų. Juk vi- 
ve.namąjį adresą. Uzsire-jsos apdraudos kompanijos 
gistravimui formos gauna-Į dtioda nuošimtį nuo išrink- 
mos kiekviename JAV paš
te bei jo skyriuose. Būtinai 
tai turi padaryti kiekvienas 
nepilietis, nes nesiregistra- 
vusieji gali susilaukti nerei
kalingų nesmagumų. Nuo 
registravimosi laisvi tik di
plomatinėje tarnyboje dirbą 
asmenys nepiliečiai.

etanėje.

vau žinią, kad mirė kitas 
Lietuvis, bet neteko dau
giau sužinoti. Pasirodo, kad 
įsisuko mirties dalgis į mū
sų lietuvius ir kerta be skir
tumo.

Audra!
Iki šio laiko buvus prie

lankiam orui, netikėtai iš 
penktos į šeštą naktį pradė
jo siausti lietaus audra, su 
ledais ir žaibais. Daugiau
siai palietė šiaurrytinį kraš
tą Los Angeles priemiesčių 
palei kalnus. Nuo kalnų, 
veržiantis lietaus liūtims ir 
slenkant žemei — sužalota 
daug namų — daugiausia 
turčių, — ir kelių. Gyvybių 
nenukentėjo. Lietaus prilijo laiku Tabai sunkiai jautėsi 
nekuriose vietose 3.78 colio. j]ęį kirtis užgniaužė gyvy- 
Pačiame Los Angelyje, kaip 
visada, buvo saugu. Tik į veikli, kaip ir jos draugas. 
Los Angeles upę kokiu tai Savo laiku, kai choras gy- 

i budu pateko automobilis,, Vavo, dalyvavo jame. Li-e- 
1 kuris nuplaukė keletą blo
kų, atsidurdamąs į 6-tosios 
gatvės tilto kraštą, 

tžinant Californijos praeitį 
— tai nepaprastas apsireiš
kimas. Nūdien tokių nepa
prastų įvykių pilna ir kitose 
valstijose — net visame pa
saulyje. Tenka manyti, kad 
tai vaisiai sprogdinamų A. 
ir H. bombų, kurie demora- v f 
lizuoja atmosferą.
Uždarė 1000 valgomų daiktų 
krautuvių - super markets

Baigiantis 
uni i os kontraktui su marke-1 
tų savininkais, unija : 
sprendė derėtis atskirai su 
kiekviena firma. Unija rei-

su sekretorius, J. A. De
men tiąį protokolų ir susira- 

landiečiai geriau žino apie Minėjimų sekr., 
velionį ir plačiau apie jį pa-'A. Bernotienė ir iždininkas, 
rašys. Išalingas. Valdybos raportai!

Kurie norėtų plačiau apie priimti su pagyrimais. Pa- ir nepasitenkino kriaučyste., 
velionį Šlegerį sužinoti, ar sirodėJ kuopa turi 82 narius Sugrįžęs iš Pirmojo pašau-: 
suteikti jo šeimai paguodą, geramę stovyje ir šiuo tar- linio karo, įstojio į Valparai- 
rašykite jo žmonai Elzbie- pu nesiranda ligonių, išsky- so universitetą! kur gavo 
tai, 411 Fairmont St., Oak- rus musų seną pasišventusį Pharmasisto diplomą ir už- 
land 11, Calif. 1 veikėją P. Pupį, kurio ap- sidėjo vaistinę,! kurioje jam

Reiškiu širdingą užuojau- Hnka'neaiški. Į gerai sekėsi. Vedė jauną
Buvo pakeltas klausimas:

šeimai, 
atsiminsime.

pirmininkė

pabaigos gali būti daug mi
rimu. 

«r

tegul jie ilsisi, o mes turi
me rūpintis jų vietas užpil
dyti ir suraminti likusius 
našlaičius. Draugas

Norwood, Mass.
Graži grupelė artimų 

draugų ir draugių, viso virš 
dvidešimt asmenų, gruodžio 
31 d. vakare susirinkom M. 
Uždavinio apartmente už
baigti senuosius metus ir 
sutikti naujuosius. Šiai su
eigai turėjom ir svečių net 
iš Lowell, Mass., — tai 
draugai J. Daugirdai, ir A. 
ir K. Barčiai iš Canton, 
Mass. Gerai prityrę šeimi
ninkės Paruošė skanių val
gių, tai M. TrakimaviČie- 
ne, S. Budrevičienė, M. 

tuviški pastatymai taipgi Misevičienė, Niaurienė. Jos 
be jos neapsiėjo. Jei ne vai- iškepė kalakutą, prikepė 
dyboje, tai kituose darbuo- Py^gų, kugelių ir kitokių 
se vis rasdavo sau vietą, skanumynų. A. Zaruba iš- 
Užaugino sūnų Algirdą, virė skanios kavos. M. Už- 
gražų stiprų vyrą, — užau-,( 
gino, aPvesdino,. ir kuomet gėrimo. Turėjom puikią va
jau būtų galėjusi gražiai karienę.
pasidžiaugti gyvenimu —I Besilinksmindami sulau- 
mirtis išplėšė ją iš mūsų kerne ir Naujų Metų. Pa- 
tarpo. " įlinkėjome vieni kitiems lai-

Liūdesyje paliko savo n}ingų n a u j ų m e t ų įyai- 
draugą Mykolą, sūnų, mar- riais ir gražiais išsireiški- 
čia, anūkę, ir daugeli drau- mais. Buvo padarytas ir 

patarnautojų.kų- . _ draumis ir veikė-Reikes smarkiau susiru- numsius^ užaugus n veinc 
nu_ pinti visokiais organizaci- jus, kurie Jau keletas me- 

i niais darbais, kad užpildyti išsiskyrė iš gyvųjų tar
ta spragą,, kurią padarė A- P°- Nekurie iš jų mirė, ga- 

| Įima sakyti, dar jauni būda- 
LDS 74'nib kaip tai Elizabeth Ku- 

Igel, tai yra B. Sarapienės 
1 vienturtė dukrelė. Ji mirė 
sulaukus vos 38 metų. Bu- 

. Jis užaugi-,'0 gabi pianistė.
i Samdytojai pasiūlė 50 c. i no dukterį ir du sūnus, ku-' .. euzmi*®°m 11 sPau os 

toliau rie sukūrė savo šeimvnas relkakl- To vakaro pelnas, toliau ne šukute savo šeimynas. kurjo ]iko buvo paskir_ 
I B. Petkevičius buvo nariu tas Laisvės reikalams.

metų šv. Jurgio, Vytauto, Lietu-

Sausio 3 dieną mirė Po
vilas Martin (Marsinkevi- 
čius), jau pagyvenęs žmo
gus, savu laiku buvęs Lais
vės skaitytojas, narys Lie
tuvių Jaunų Vyrų Draugi
jos.

Sausio 10 d. mirė dar 
jauno amžiaus Ona Arison. 
Apie metus laiko buvo su
paralyžiuota. Paskut i n i u

Draugė Arison buvo

davinis Parūpino stipresnio

kalavo pakelti patarnauto- risonienės mirtis.
kęs apie 78 m. .amžiaus. Gi-! iam,s algas_82,4 cento į va-
męs ■ Lietuvoje, šviekšnos ’landą, nežiūrint.darbo, ru-jn^vp
miestelyje Žeihaitijoje Iš-'^ies‘ 1 anaikinti tautų ir ra-i Sausio 11 a. mirė berna- 
simokinęs kriaučių amato šių diskriminaciją samdymo (sius Petkevičius,^jau pagy- 
atvyko į Jungtines1" Valsti- eigoje, ir kitų palengvinimų. Į venęs ^žmogus. < 
jas ir apsigyveno Chicagoje.1 , j valanda ir atsisakė

Velionis turėjo gabumų derėtis su unija.
Išvakarėse naujų

Arisonienė buvo 
kuopos narė.

Darbą ir kuopa iš iždo pri-; 
dėjo $10, Verta pagyrimo, 
kad draugai ir tolimos ko
lonijos laikraštį nuoširdžiai 
remia. Buvo gražiai disku- 
suojamas ateivių gynimo 
reikalas. Po apkalbėjimo 
paaukota $20.

Pramogų rengėjai prane
šė, kad kovo 22 d. vėl įvyks! 
gražus pažmonys. Tai jau 
trečia iš eilės bus tokia “Pa
re.” Senbernis surengė pir
mą, Adomas Dagys—antrą, 
ir abi buvo pasekmingos. 
Dabar įvyks trečia panaši 
“parė,” kuri irgi, galima ti
kėkis, bus pasekminga. Ne
pamirškit kovo 22 dienos.

M. UždavinisĮ buvo pradėta pikietuoti vie-'.vių Apšvietos ir Jaunų Vy- 
nos firmos krautuves. rVx'! 
pasėka, didžiuma savininkų 
uždarė 1000 į 
Los. Angeles apygardoje, Į 
kad sukelti publikoje pani-1 
ką ir kerštą unijai — ko kol 
kas nėra, nes nekurie mar- 

jketų savininkai neprisidėjo 
1 prie to sabotažo, sutikdami 
priimti išlygas, kokios bus 
tarp unijos ir samdytojų j 
įvykdytos. Apie 500 marke- 
tų pasiliko atidarų. Dižio-' 
sios firmos, kaip Safeway, 

i Thrifty, ir kitos, sako, kad 
Nežiūrint to, Velionis netu- ’jos vely daugiau neatidarys 
rėjo pagrindinės ideologi
jos. Nors buvo laisvas nuo 
religinių prietarų, neprigu-j 
Įėjo jokiai organizacijai ir 
laiks nuo laiko aukodavo 
net bažnyčiai, gal norėda
mas patenkinti jauną mote
rį, su kuria pavyzdingai su
gyveno. Atsilanky d a v o į 
progresyvių pareng i m u s, 
ypač į šokius, j

Gruodžio 31' velionio pa
laikai tapo sudeginti tik ar
timiesiems dalyvaujant; ir 

vęs pi’otokolo ir susi rasinė-, tuomi pasibaigė jo gyveni- 
jimo sekretorius, — dabar mo kelionė. Velionio mote- 

S. F. riai, seseriai Los Angelyje, 
broliui rytinėse valstijose ir 
artimiems reiškiu gilia 
užuojautą.

Taipgi sausio 10 mirė Do
natas Dumša, senas Los 

sulau-

To rų Draugijų.
i Jeigu toji giltinė bus taip Kalbink užsirašyti Laisvę 

parduotuvių i veikli ir toliau, tai iki metu tuos, kurie jos dar neskaito.ap-sidėjo vaistinę,' kurioje jam
! gerai sekėsi. r
ukrainietę ir pardavęs vais-

išvažiavo į Lietuvą.
Lietuvoje būdamas parašėVelionį Stasį ilgai kociėl centras duoda pasko-' S'1!1?

* .<!• 4 . I 1 n t

I taučiaksT^nenariam^Vuo- straipsnį į “Naujienas”, de- 
met atsitikimuose neduoda maskuodamas Smetoną ir 

Inariams? Kitas, kad būtų A' ?, P’U■ N-
: pareikalauta iš centro tam :dsls;‘k(į tanm^..Vęliau ra-

- ras nuošimtis finansų lrJV‘taį Sugr-
už iškolektavi-pes is Lietuvoj M35 m. at-

Įvyko į Los Angeles, kur gią-
V • 1 • J J

Alvinas

maskuodamas Smetoną ir

OAKLAND, CALIF.

MIRUS

STASIUI ŠLEGERIUI
Reiškiame mūsų širdingą užuojautą 

jo žmonai Elzbietai, dukrai Adelei, sū
nui Jonui, žentui, marčiai, anūkams, 
broliui ir sesei. Taipgi jo artimiems 
giminėms.

Lai būna jam lengva šios šalies že
melė. Mes apgailestaujam mūsų nario 

' ir gero draugo.
ALDLD 198 KP.

H
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UuUCld IIUUOIUIVI HUV 
tų duoklių. Abu pasiūlymai 
palikti ateinančiam L.D.S. 
suvažiavimui.

Sekantis susirin k i m a s 
įvyks kovo 4-tą toje pačioje 
svetainėje.
Sekė ĮL-L.D. 145 kp. posėdis i

Pasikeitus valdyba užėmė 
vietas. J. A. Dementis, bu-

finansų sekretorius, 
Smithį protokolų ir susiraši
nėjimą sekr. Iždininkas pa
siliko 
metu, 
čiulis. 
išrink 
Lewis

krautuvių, negu sutiks su 
unijos išlygomis. Kuomi 

i viskas pasibaigs — ateitis 
parodys.

šakalių žemaitis

Philadelphia, Pa.
LIETUVIŲ TARPE

Gruodžio 6 d. staigiai mi
rė Petronėlė Pashka (Poš
kienė), nuolatinė “Laisvės” 
skaitytoja, sulaukus 72 me-1 
tų. Ji gyveno 3244 Edge
mont St. Iš Lietuvos paėjo 
Akmenės rajono. Paliko di
deliam liūdesyje dukrą Ca
rolina Vaikys, žentą, sūnų 
su jo žmona ir jos anūkais.

Palaidota Laurel Hill ka
pinėse. Ramiai ilsėtis Pet
ronėlei šalia jos gyvenimo 
draugo Kazimiero, kuris 
jau pirmiau mirė! Reiškiu 
užuojautą velionės dukrai, 
žentui, sūnui ir kitiems!

P. W.

KNYGA, ŠVIESA, MEILE IR LAIME
SAULĖS RŪSTYBĖ. Kaip iš jaunatves fontano trykšta iš šitos 

knygos (romano) ne tiktai vaikystės bei jaunystės poezija, bet 
drauge ir viduramžio vaisingas, kūrybingas gyvenimas, džiaugsmas, 
meilė ir laimė. 311 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. 44f> psl. Kaina $2.

ŠLIUCTARNIAI. Šita didelė 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 4 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 tik už $8.

Jau šimtai šitų knygų išsiųsta į Lietuvą ir gauta labai daug nuo
širdžių laiškų, rodančių Lietuvos žmonių didelę meilę Am. lietuvių 
knygoms, kurių jie dieną naktį laukia, o kai gauna, tai jos eina per 
rankų rankas . . . (Knygas siunčiame Lietuvon už tą pačią kai
ną; persiuntimo kaštus apmokame.)
DR. ALG. MARGERIS, 3825 S. HALSTED ST., CHICAGO 8, II,L.

darbštusis drg. C. Pe- 
Neatsilankius naujai 

tai organizatorei d. M. Angeles gyventojas 
, susirinkimą atidarė kęs 86 į m. amžiaus. Gimęs 

fin. slekretorius J. A. De
mentis. Tvarkos vedėja iš
rinkta N. Petrulienė. Iš fi
nansų sekretoriaus raporto 
pasirodė, kad narių, su ant 
vietos prisirašiusiu K. Pes- 
lis, yra: 38 mokančių po $2 
ir 19 po 25 c. — viso 57. To
liau yisų atida buvo at
kreipta į komisiją gavimui 
Lietuvoje darytų filmų. Pa
sirodę komisijos nesuprati-j_______  __ , ,„ ..
mas atsiųsto laiško iš pirmo Tegu būna jam ramus po-! kad pagydžius kairiąją ko- 
pareiĮkalavimo. Laiške nuro- ilsis 

kad pasiuntus parei- riai

Lietuvoje, Šeduvos mieste
lyje, iš amato kriaučius. 
Nors buvo tautininkų pa
kraipos, bet nedergė ir ki
tokių įsitikinimų žmonių ir 
buvo su visais; draugiškas. 
Daug prikentė amžiaus ga-ir^^ 
le. Man nežinomu būdu tu- delphijos lietuvių. Prieš tris 
rėjo sulaužytą koją ir mirė mėnesius jam buvo nupi.au- 
Los Angeles apskrities ligo- ta dešinioji koja aukščiau 
ninėje. Palaidotas sausio 13 (kelio. Dabar jis yra namie 
Burman t kapinėse, | po gero gydytojo priežiūra,

Serga Justinas Stankus, 
plačiai žinomas tarp Phila-

šaltoje žemelėje. Mote-!
ir giminėms, reiškiu sveikti, 

kalavimą, filmai bus pri- užuojautą. 1 <
Baigiant šitą rašyti, ga- ry.

parei 
dyta,

siusti; tuomi komisija su-

ja. Linkiu jam greitai pą-i 
*. Taipgi linkiu ge

ros sveikatos jo žmonai Ma- 
Pažįstama

Įsigykite Labai Svarbų Metraštį

“VILNIES” KALENDORIŲ fe*
Išleido Dienraštis Vilnis 
Sutaisė Leonas Jonikas

Labai svarbus kūrinys, kuris reikalingas kiekvienos 
kultūriškos šeimos namuose. Daug įvairių informacijų, 
kurias, reikalui esant, atsiskleidei knygą ir turi po savo 
akimis.

Turiningas raštais iš įvairių mokslo sričių ir yra gra
žios poezijos žymiausių lietuvių poetų.

Puslapių 128 Kaina $1.00
GAUNAMAS “LAISVĖS” KNYGYNE

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

Užsisakantiems iš kitur persiuntimą apmokame.



Minus

SANLEY ŠLEGERIUI
Reiškiame giliausią užuojautą velionio 

žmonai Elzbietai šlegerienei, sūnui, 
dukrai ir kitoms giminėms 

ir artimiesiems:
Mugianiai, Machuliai, Mozūraičiai, Karosai, 
Balčiūnai, Taraškai, Burdai, Yankauskas, 
Bita, Lapenai, Makutienč, Senūtai, Jakubaus
kai, Vasiliauskiene, Alvinai, Sutkai, Radiai, 
Mitchell, Dagis, Knisius, Baltulionytė, Telda 
King, Dimša, Kamarauskas, Norkus, Šrlkai- 
tienė, Kubilius, Kazlauskas.

GALINAT—In loving memory of my dear husband, 
Charles, who passed away one year ago, 

January 21, 1958.
Deal- Darling, You are not forgotten loved one, nor 
will you ever be as long as life and memory last.

1 will remember thee.
I miss you now, my heart is sore, 
As time goes by I miss you more.
Your loving smile, your gentle face, 
No one can fill your vacant place.

Sadly missed bv your loving wife

■BH

Norwood, Mass.

Naujųjų Metų sutikimo bankete, kuris Įvyko 
M. Uždavinio namuose, 16 Folan Ave., visi 

dalyviai išreiškė liūdną prisiminimą 
mūsų mirusiųjų draugų.

Čia jų vardai:

j.
J. Krasauskas
Izabel Gugal
Elzbieta Yesiukėnienė

Ch. Valma
I). Valma

(Tąsa iš pirmo pusi.) 
$u Eisenhoweriu ir Dullest! i 
pagerins santykius tarpe Ame
rikos ir Tarybų Sąjungos, 
to bus daug naudos visam 
kos reikalui.

DIDYSIS NEW YORKAS
Dvi labai darbingos A. I. 
Miko j ano dienos Niujorke

o

Baigę dainas ir diskusL 
. jas, buvom pakviesti į parę, 
kurioje mūsų chorietė mus 
pavaišino skaniais užkanj 
džiais ir saldžiais gėrimai’^ 
Ji sakė, jog ši parė skirta 
pasveikinti naują chorietę, 
naujai apsigyvenusią mūsų 
mieste, buvusią Bmghamto- 
no gyventoją Bronę Zmit- 
raitę-Keršulienę ir jos drau
gą Walter), taip pat naujai

, sugrįžusį į chorą. Ji apsi
džiaugė, jog netikėtai atiti
ko tą dieną, kada atėjo į 
chorą ir d.d. Repšys su Viš- 
niausku.

Chorą apdovanojo: Ch. 
Nečiunskas $5; V. Mauru-

privačiai kalbėjosi su JT 
generaliniu sekre toriu m 
Dag Hammarskjoldu.

Po to svečias turėjo ilgo
ką pasikalbėjimą su spau
dos, radijo ir televizijos ko
respondentais.

Kitas mitingas, 
kitos kalbos

Vėliau Mikojanas vyko į. 
Council on Foreign Rela-

Sausio 14 d. vakare Idle- 
wild aerodrome nusileido 
lėktuvas, atlėkęs iš Los An
geles. Jo laukė rinktiniu

........  , Durys
i išeina 

Tarybų | Sąjungos pirmasis 
vice-prepijeras Anastas L 

! Mikojan
palydovai ir spaudos korės- dėl Vokietijos ateities turi- 
pondentii.

Svečio laukia spaudos, fo
tografai 
ratai — 
jis sveikinasi su tais, kurie 
atvyko 
ja.

Po to į sėdasi į mašiną ir 
vyksta į Tarybų Sąjungos, 
atstovybę, esančią P a r k 
avenue, [Manhattane, poil
siui. Poilsis buvo reikalin
gas, nesi kelionė kiekvieną 
žmogų pavargina, pavargi
no ir jį.

Ant rytojaus jis atsikėlė 
anksti, užkando pusryčių, 
na, ir kur gi jis vyks? Su
galvota: | reikia aplankyti 
nors vieną didžiulį Niujor
ko departmentštorą, 
pamatyti' ką 
turi parduoti, 
perka.

Apie 9 vai. 
nas jau buvo 
partmen tštore. 
prie Herald aikštės.

Štoras publikai dar buvo 
uždarytas, kai svečias ten 
atvyko. Na, tai jis pirmiau
sia, vadovaujamas Jack L. 
Strausso, vyriausio storo 
boso, ir pradėjo “dairvtis”. 
Su Mikojlanu buvo ambasa
dorius Mė” šiko vas.

Svečias pradėjo nuo že
miausio | aukšto ir baigė 
viršutiniu. Apžiūrėjo net 
ir virtuvę. Daugelį prekių 

,jis patikrino. Jam buvo 
daug kas naujo. įdomaus. 
Priėjęs prie nektaizų, jis 
sake:

— Jos gana konservaty
vios; aš maniau, kad Ame
rikos vyrąi nešioja “švieses
nės spalvos” nektaizas.

Po visų apsidairymų, sve
čias sakė:

— Vis^i, Macv’s štoras 
turi daugiau visokių daiktų 
negu mūfu G. U. M. štoras. 
(Minėtas didžiulis depart- 
mentštorils randasi Mask
voje, palei Raud. Aikštę.)

Pagaliau pradėjo į štorą 
eiti publika-pirkėjai. Pama
čius Mikcjaną. visų akys 
nukrypo svečią.

Pas bankininkus
Wall strvto bankininkai 

po svietą, savo pakvietė jMikoiana užkan- 
y Lietuvos > ūžiu, kurie ivyko First Na

tional City Bank pastate.
Po užkandžių, kur Miko-

amerikiečių grupe, 
atsidaro iš lėktuvo m i  I ri _ _•____

nori, teduoda klausimus, 
Mikojanas į juos atsakinės. 
Taip ir buvo.’ Diskusavo jie 
daug klausimų. Harrimanas 
sakė, kad nors jis esąs de
mokratas, tačiau remias
prezidentą Eisen h o w e r i J tions būstinę, kuri yra palei
Berlyno klausimu. O Miko- 

o paskui jį — janas sakė: dėl Berlyno ir

ir televizijos apa- 
ima “pikčius”, o

o pasitikti, juokau-

f me bendrai tartis, bet padė
tį būtinai reikia keisti.

Mikojanas pakvietė Har
rimaną atvykti į 
Sąjungą, pamatyti, 
pakaitos ten įvyko po to, 
kai Harrimanas, būdamas 
am basa d o r i u m i, Maskvoje
gyveno.

Harrimanas pažadėjo tai 
padaryti.

Banketas Waklorf- 
Astorijioje

1 Vakare didžiulėje

Tarybų Sąjungos atstovybę. 
Ten jo laukė apie 500 rink
tinių žmonių, norėdami iš
girsti svečio kalbą.

Čia kalbėjusieji sakė:
— Būtų labai gerai, jei iš 

Tarybų Sąjungos atvyktų į 
Ameriką juo daugiau eko
nomistų : mes norime, kad 
jie susipažintų su Amerika, 
o mes su jais..

Mikojanas atsakė: mielai 
j tą sumanymą priimąs. Jis 
I pareiškė, jog būtų gerai, 
' kad amerikiniai ekonomis- 
į tai daugiau lankytų Tarybų 

Wal- Sąjungą; tegu jie susipažįs-

Tarybų 
kokios

' dorf-Astoria hotelio salėje | ta su tarybinių tautų eko-
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kad 
amerikiečiai 
k a žmonės!

ryto Mikoja-
Macy‘s de- 
stovinčiame1

įvyko banketas, suruoštas 
svečio garbei. Rengė Econo- 

imic Club of New York. Sve
čių dalyvano 1,100. Visi 
rinktiniai, visi suėjo ne tiek 
valgyti, kiek pamatyti Mi- 

jkojaną ir išgirsti jo kalbą.
Salėje buvo ..išstatytos 

Amerikos ir Tarybų Sąjun
gos vėliavos. Pirmą kartą 

i tarybinė vėliava toje salėje 
, buvo oficialiai išstatyta! 
Bet vėliau apsižiūrėta, kad 
įvyko maža klaida: nebuvo 
išstatyta Indijos vėliava, gi 
bankete turėjo kalbėti ir In
dijos ambasadorius Chagla. 
Rengėjai tai pražiopsojo. 
Bijodami, kad Indija neuž
sigautų, jie pabalino ii1 tary
bine ir amerikinę vėliavas.

Mikojanas,, aišku,, pasakė

nomimu gyvenimu.
Mikojanas pripažino, kad 

šiuo metu Amerikos žmonės 
turi dar r 
mo lygį negu tarybiniai 
žmonės. Bet Tarybų Sąjun
gos žmonių ^gyvenimo lygis 
vis smarkiai kyla aukštyn. 
Amerikiečiai turėtų džiaug
tis tuo, o ne pykti. Kai Ta
rybų Sąjungos žmonių gy
venimo lygis kyla aukštyn, 
tai tas verčia ii 
nes šalis gerinti savo žmo
nių būvį, pabrėžė Mikoja
nas.

Po šito mitingo svečiui 
buvo suruoštas atsisveikini
mo banketas Carlyle hote-i

* aukštesnį gyveni-

Aido Choro pirmoji 
1959 m. pamoka

Sausio 8 d. choriečiai gan
skaitlingai susirinko į Li
berty Auditoriją dainų pa
mokoms, vienok po pertrau
kos šventėms 4 choriečiai 
nedalyvavo. Gal būt dėl la
bai. rimtos priežasties nega
lėjo atvykti.

Pasimokius apie valandą
pirmininkas padarė prane
šimą: “turime pertraukti 
pamoką, yra daug svarbių 
reikalų aptarti”. Pirmiausia 
buvo raportuota iš choro 
praėjusio koncerto; ant
ras iš naujų metų parės. kas iš Shenandoah, Pa., $2. 
Raportai buvo geri. Chorui Aido choras širdingai jiems 
liko paramos. i dėkoja.

Darbais prie parės suren-1 
gimo prisidėjo Šie chorie
čiai: Nelė Ventienė, Povilas 
Venta, C. Briedis, B. Brie- 

. dienė, K. Rušinskienė, I. 
Bimbienė, S. Sasna. J. Gry
bas, kaip pirmininkas, dir
bo, tvarkė, supirko maistą 
ir viską prie maisto.

Atleisite, kurių vardų ne
galėjau prisiminti, gal būt 
ne visus darbuotojus, paste
bėjau.

Choras visiems širdingai 
dėkingas už taip gražų dar- 
..v, o taip pat ir d.d. detroi- 
tiečiu bičiulių popai už 
stambią ir labai skanią do- i 
vaną narei.

Rinkimas komiteto. .Visi 
išrinkti tie patys, išskiriant 
P. Grabauską. Jis per drau
gus pageidavo, kad jį pa- 

į sekre- 
itoriaus pareigu. Tas ir buvo 
padaryta.

Šiems metams valdyba: 
J. Grybas — pirmininkas, 
Valys B unkus — vice-pir- 

protokolų sekr.— 
, fin. W. Keršulis/

A y Cl UI L Y O U J n y * • v n •

ii- kapitalisti- huosuotų is finansų
1 s, TOC

- - - - -mininkas, 
Po banketo, Mikoja-iJ- Juška 
ko į Pennsylvanijos korespondentas V. Kaz-

geležinkėlio stotį, kur jis lauskas.
vyriausią kalbą, kurios te- su savo palydovais apie 12-

V. Kazlauskas

SERGA
Frank Varaška, bropkly- 

nietis, randasi ligoninėje, 
po 133 East 58th St.. ?įęw 
York City. Jam padarė ope
raciją pereitą ketvirtadienį. 
Jį galima lankyti kasdien, 
bile laiku, nes jis yra priva- 
tiš.kam kambaryj. Room 
1515, Ant 15-o aukšto. -f

Šią žinią pranešė, telefonu 
Julius Kalvaitis.

Mirė Frank Shimaitis, 
■ gyvenęs Ridgefield. Conn. 
Jis daugelio brooklyniečių 
pažįstamas ir atmenamas, 
nes seniau turėjo šapą Wil
li am sburge.

J. Bl ack i

New Haven, Conn
KAS NAUJO PAS MUS

LLD draugai susitarė ir 
rengia pietus geram daly
kui, todėl rengėjai kviečia 
visus draugus ant pietų.

p0_ Bus sausio 25 d., L. B. sve- 
V itainėje, 243 N. Front _|S|.

Ch. Vitaras
J. Gudaitis.
Elzbieta Valmienė
J. Kabutavičia
J. Aleksiunas
V. Kurulis
J. Taraila

t raštą užbaigė: “Amžinoji Tau 
I ramybė kenčiančios Lietuvos 
j žemelėje!”

Mielas daktare, sapnuoji ne
miegodamas, šmeiži mūsų se- 
nąją tėvynę, pakilusią nau-

įaj_ jam, gražiam ir laisvam gyve
nimui. Nuo nusikratymo ponų 
ii- utėlių kenčia ne Lietuvos 

bet jūs, kurie iš Lie
tuvos pasprukote ir dabar,
kaip kokios piktosios dvasios, 
baladojatės ] 
piktais lieežuviais J 
laisvąją žemelę niekindami. J

“Keleivis” labai pyksta 
mūsų, kam mes pagyrėme 
piežių Joną XXIII už paban
dymą nusikratyti Girdvainio ir j 
Papės. Bet pagirti reikėjo, nes 
tai juk gana protingas žygis. 
Už protingą žygį mes nesi bijo
me pagirti ir patį “velnią.” 
Tegu pabando nors vieną pro
tingą žygį padaryti “Keleivio” 
redaktoriai. Pamatysite, mes 
juos iškelsime iki debesų! 
Deja, jie, kaip atrodo, 
susipratėliais ir numirs.

Bardami mus “Keleivio” 
daktoriai statosi dideliais kle
rikalų priešais. Kokie jie 
štukoriai 1 Su šimučiu ir Bal
konu vienoje lovoje guli, iš 
vieno bliūdo fašistinę sriubą 
kasdien srebia, “veiksnių” 
sambūviuose garsiai išvien po
terius kalba, ir tuo pačiu kar
tu bando mums demonstruoti 
savo antiklerikalizmą!

, : žemelė, ant
po-

nc-

Dr. B. Matulionis, pabėgėlis, 
žinoma, gana simpatiškai pa
rašė savo atsiminimus apie 
neseniai Lietuvoje mirusį labai 
žymų gydytoją Juozą Nemeik- 
Šą. Aš jau net buvau pagal
vojęs jį už tai gražiai pasvei
kinti. Bet viską sugadino jo 
rašto paskutinis sakinys. Pas
kutiniu sakiniu jis ėmė ir nu- 
Sispiovė ant Lietuvos. Jis savo

Kapifalistų organizacija As
sociated Industries of Missou
ri išleido pareiškimą. Jame 
sakoma: “Komunistinį supra
timą apie gyvenimą ir valdžią 
išvystė Leninas 1903 metais, o 
.jį praplėtė labai didelių am
bicijų fanatikas Karl Marx 
1917 metais. Leninas turėjo 
tiktai mažytę saujelę savo pa
sekėjų (17 ar kiek), bet 1917 
metais Kari Mai‘x įtikino net 
40,000 žmonių, kad dievas yra • 
klaida ir kad jie biedni ir pri
spausti žmonės.

Knygų peržiūrėjimo 
mišijav: 
Būnkienė.

Meno Sąjunga iškėlė 
manymą pastatyti kompozi
toriui Pranui Balevičiui 
nors mažą paminklą ant jo 
kapo. Yra sudarytas komi
tetas, ir, vardan Meno Są
jungos, tas komitetas renka 
aukas. Tai ir Aidas prisidė-

E. Mizarienė,vai. nakties sėdo į traukinį. 
Mikojanui rūpėjo “susipa
žinti” su amerikiniais trau
kiniais, kaip jie veikia.

Debatuokime, lenktyniuoki- i Traukinys pasileido link 
me. bet išmeskime iš galvos, i Washingtono. Vadinasi, ta- 
kad reikia karo!

—Mano kelionė po J. A. 
V. ir pasikalbėjimai su žy
miaisiais amerikiečiais, — 
sakė Mikoianas. — įtikino 
mane, kad JAV žmonės ka
ro nenori, kad jie nori tai
kos.

Mikojanas bjuvo priimtas 
labai entuziastiškai ir pa
garbiai. Jo kalbą lydėjo au
dringi aplodismentai.

Ketvirtadienį taipgi buvo 
labai užimta svečiui diena. 
Pas. iį buvo atvykęs trum
pai konferencijai- eks-gu- 
bernatorius Harrimanas su 
Robert W. Dowling, City 
Investigating Ko. preziden
tu. Harrimanas, matyt, no
rėjo galutinai nustatyti sa

lvo laiką, kada jis vyks į
Wį-
žydu vadovai 

buvo suruošę svečiui užkan
džius Carlyle h o t e 1 y j e. 
Jiems rūpėjo pasitarti su 
Miko j anų apie žydų būklę 
Tarybų Sąjungoje.

Mat, Amerikoie buvo pa
skleisti gandai, būk Tarybų 
Sąjungoje žydai masiškai 
vežami i Birobidžaną, žy- 

! dams skirtą autonominę 
publiką.

Užkandžiuose dalyvavo 
buvęs gubernatorius ir se
natorius Lehmanas, Irving 
M. Engelis, Jacob Blaustei- 
nas ir kiti; dalyvavo ir am- 
basodorius M. A. Menšiko- ' 
vas. Buvo sakvta kalbų, sta
tyta svečiui klausimų. Mi- ; 
ko j anas užginčijo gandus, 
būk žydai Tarybų Sąjungo- • 
je esą persekiojami, būk jie * 
renkami ir masiškai i gabe- ■ 
narni į Birobidžaną. <

Jungtinėse Tautose Įkalni. Valstija turi sukelti 
Po pietų jis vyko į Jung-įvirs $158,000,000, o piiestas 

tines Tautas^ Pirmiausia jis | $263,000,000.

ma buvo: gana šaltojo karo, 
gana mums aštrių žodžių, 
gyvenkime taikoje, gyven
kime gaip geri kaimynai. _ . « • n ii • 1 •

rybinis svečias Niujorką

niujorkiečiai

su-
Prasidės 1 vai. popi-et. Įžan
ga $1.50 asmeniui. Praė
dęs laiku.

janas kalbėjo, vienas daly- Tarybų‘sąjung
vn- • - , -, Niujorko žj— Mr. Mikoianas padare o„„„„Sq „
manyje gilų įspūdį. Bet jis 
niekur neatsisakė nuo savo 
pozicijų!.. Į

Prie užkandžių Mikoja
nas dauginusiai kalbėjo apie 
tai, kad tarp Amerikos ir 
ir Tarybų 
ti pradėta

Pas
Mikojanas buvo kviestas 

aplankyti Columbia Univer- 
Gi, kaip žinia, 1917 metais sitetą, bet. pasirodė, kad 

Marksas buvo jau labai, labai tam nebus laiko. Tada jis. 
Lenitai..numiT: f2.it1!.’hi.kiux" nuvyko aplankyti buvusį 

Niujorko gubernatorių 
Harrimaną, gyvenantį po 
num. 16 8Įst St., Manhatta
ne. Ten rado buvusį ambasa-

lai buvo seniai pavirtę dulkė
mis.

Ar manote, kad lietuviuose 
panašių ignorantų nesiranda? 
Štai Chicagos kunigų “Drau-j 
go” i___
editoriale 
“Leninas 
opiumu.” 
pavadino 
sas.
Markso išsireiškimą apie reli
giją* ‘

Sąjungos turi bū- 
gyvesnė prekyba.
Harrimaną

redaktorius šimutis net ^Olių Tajiybų Sąjungoj 
sausio 6 d. Šaukia: adm- Kirk, buvusį guberna-
religiją pavadino

Bet religiją opiumu 
ne Leninas, o Mark- 

Leninas tiktai pakartojo

torių ir senatorių Lehmaną, 
David Rockefeller j, Henry 
Alexander ir eilę kitų žymių 
amerikiečių.

Susėdę, yisi nusitarė pra
dėti diskusijas. Kaip? Kas

jį atmins. I
Kaip prezidentui

Tenka priminti, kad Mi- 
kojanui visur buvo duota 
tvirta apsauga—lygiai* kaip 
šalies prezidentui, kai šis 
atvyksta į Niujorką arba į 
kurį kitą miestą. Visur jį 
lydėjo saugumo organų pa
statyti budėtojai.

Šen ir ten buvo susidarę 
govėdėlės fašistų, kurie kai 
kada aiktelėjo žodį kitą, 
bet daryti nieko nedarė — 
net jei ir būtų norėję, ne
būtų galėję nieko padaryti.

Tiesa, pasitaiko pamišė
lių, kurie siekiasi “ką nors 
daryti.” Atsimename, kai 
vienas pamišėlis kadaise šo
vė į prezidentą Rooseveltą, 
bet pataikė Čikagos majorui 
Cermakui ir JĮ užmušė?

Mikojanas, aišku, negalė
jo nematyti vengrų fašistų 
“zbitkų.” Bet jis labai ge
rai žibo, jog tai ne amerikie
čių darbas, o iš kitur atbėgu
sių liaudies priešų.. Todėl 
jis teisingai pasakė:

— Esu įsitikinęs., kad 99 
procentai amerikiečių netu
ri nieko bendro su tais, ku
rie triukšmauja.

Tai tiesa. Tą gerai žino 
ir patys triukšmadariai fa
šistai.

Mokyklų reikalais finan
sinis komitetas sako, kad 
per metus jų užlaikymui ir! 
mokytojų algoms reikia 
virš $422,000,000. Federali
nė vyriausybė davė tiktai 
$575,000 taip svarbiam ręi-

Dar svarbu priminti, kad 
vėl prie choro prisidėjo du 
nauji nariai — P. Višniau- 
kas. ir T. Repšys. Abu dai
nuos prie bosų.

Brooklyno Moterims
Moterų Klubo susirinki

mas įvyks sausio 21-mos va
karo 8 vai. Auditorijios pa
talpoj. Prašome visas nares 
dalyvauti. Literatūros sky
riaus nares gaus puikią Jo
no Kaškaičio parašytą 4iny- 
gą “Iš atsiminimų”. Ir vi
soms bus smagu ir gražu 
pradėti metus turtingame 
narėmis mitinge ir su ge
nais, visų bendrai paruoš
tais planais mūsų veikimui.

Valdyba

PRANEŠIMAI
CAMDEN, N. J.

LLD 133 kp. susirinkimas jvyks 
sausio 24 d., 2 vai. dieną, Liau- 
danskų namuose, 806 Florence St. 
Visi nariai dalyvaukite, atsiveskite 
ir naujų narių. Šiame metiniame 
susirinkime komitetai išduos rapor
tus iš 1958 m. veiklos ir bus ren
kama naujas komitetas 1959 me
tams. Kom. (5-6)

PHILADELPHIA, PA.
LLD 10-os kuopos susirin

kimas įvyks nenktadienĮ, .sau
sio (Jan.) 23 d., vieta 1150 
N. 4th St., pradžia 7:30 vai. 
vakare.

Visi kuopos nariai būkite 
šiame susirinkime ir atsiveski
te naujų narių. Turėsime daug 
(svarbių reikalų aptari m u i. 
Taipgi atsiimsite naują knygą, 
kuri jau laukia jūsų.

Winchester Arms Co. ,bu- 
v o sugalvojusi iškelti, i š 
miesto šautuvų išdirbystę Į 
kitą miestą. Miesto valdžia 
prašė, kad paliktų, tai ir 
paliko. Fabrike dirba dau
giau kaip 1,000 darbininkų.

George Klimas

Kilmininkas George Klimas 
dabar gastroliuoja po lietuvių 
kolonijas, ir prašome gerai įsi- 
tėmyti, kad tas yra daroma ne 
pasipelnymo tikslu, bet, kad 
parodyti tą puikų veikalą 
“Katriutės Gintarai.“ Mano 
noras yra, kad išgirstumėte 
gražias dainas, pamatytumėte 
gražų vaidinimą ir kad įgau- 
tumėte savo sielon malonaus 
pasitenkinimo.

Filmus galima parodyti sve
tainėse, atvirame ore, arba 
stubose. Taigi, kur tik ran
dasi šiek-tiek lietuvių, rašyki
te man, kad norite pamatyti 
šią filmą, o aš pranešiu, kada 
galėsiu pribūti pas jus.

Iki vasario pirmos dienos 
rašykite:

GEORGE KLIMAS 
133-12 101st Avė. 
Richmond Hill 19, N. Y.
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