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KRISLAI
Kaip ant palinkusio beržo, 
Tai bent troškimas!
Ar jau, praregėjo ?
Nesąmonės!
Nepamirškite!
Jaunimas blaivosi.

Rašo A. Bimba

Mikojanas jau išvažiavo, bet 
Washingtonas dar sujudęs

valdininkų prielankų nusi
statymą ir norą baigti “šal
tąjį karą”.

Mowrer rašo: “Tarybų

Visi žino, kaip negražiai 
ant palinkusio beržo ožkos 
karstosi. ’ Panašioje padėtyje politiką, 
dabar esame atsidūrę viduti
nioji Amerikos žmonės. Kars
tosi ant mūsų federaliniai, i 
valstijų ir miestų politikieriai.' 
Taksus ant taksų krauna ant 
mūsų.

•Keista tiktai tas,

Washingtonas. — “Wash
ingtonas vis dar yra Miko
jano vizito purtomas”, rašo 
E. A. Mowrer. Ir jis mano, 
kad Mikojanas su savo Sąjunga nieko nepralaimėjo 
“privatiniu vizitu” paveikė 
Jungtinių Valstijų užsienio

iš Mikojano vizito, bet 
Jungtinės Valstijos nieko 
nelaimėjo”. Jis daro išvadą, 
kad “šaltojo karo” šalinin
kai nemažai prakišo.

Mowrer rašo, kad Wash- 
in.gtonas vis dar sujudęs. 
Kur eisi, ką tik sutiksi visi

Mowrer yra šalininkas 
šaltojo karo”. Jis, kaip

| respublikonai senatoriai
'iStyles Bridges, Walter, ir
J AFL-CIO prezidentas Geor-

• ge Meany labai bijosi page-1 dar tebekalba apie Mikoja-
1 I.--:____ _______ 4.................................. T______  tz.,:rėjimo santykių tarp Jung-lno vizitą. Kai kurie politi- 

tinių Valstijų ir Tarybų Są-iniai veikėjai mano, jog dar

“Už A-bombas atsakys 
Vakarai”, sako “Tass”

Maskva. —Tarybų Sąjun
gos žinių agentūra “TASS” 
išleido pareiškimą atominių 
ginklų konferencijos reika
le. Nors konferencija pra
sidėjo Genevoje prieš du 
mėnesius, bet iki dabar dar 
nedavė teigiamų rezultatų.

Vakaru atstovai tai susi
taiko vienu ar kitu klausi
mu su Rytų atstovais, tai 
vėl atsisako. “Tass” sako, 
kad “Anglija ir Jungtinės 
Valstijos bus atsakomingos, 
jeigu konferencija neduos 
teigiamų pasekmių”.

Įrengė milžinišką 
atomy laboratoriją

Plainsboro, N. J. — Pen
kios mylios nuo Princeton

Unijos kritikuoja prezidento 
pasiūlytą ekonominį planą 
Washingtonas.

Kada nors turės i.šsi-
Gal tai atsitiks su 1960'jungos, lyra per anksti daryti išva-
prezidentiniais rinki-Į Bet Mowrer negali užgin-idas, kiek tas Mikojano vizi- 

Ičyti, kad Mikojanas surado tas paveikė, bet kad jis jau 
č pikta, kad didžiosios! tarne Amerikos visuomeni- turi požymių, tai neginčįja- 

darbo unijos tyli. Jų balsas;njnpu> biznierių, kai kurių Ima. 
ir “pasispa r d y m as’’ daug ' 
reikštų. Pavyzdžiui, užtektų 
rimtai pagrūmoti nauja darbo Vyks 1 KllBū 
partija, ir tuojau kitaip pra- . / ”
dėtų galvoti respublikonai dalyvauti tClSMC 
demokratai. j J

Havana. — Kubos sukilė
lių vyriausybė nepasitenki
nus, kad Jungtinėse Valsti
jose spauda teisina batisti- 
nius teroristus. Castro sa
ko, kad iki dabar sukilėliai 
sušaudė tik apie 250 priešų, 
o Batista tūkstančius išžu
dė. . ,

Kubos vyriausybė užkvie- i 
tė iš Jungtinių Valstijų 3501 
korespondentų, kurių 200, valdžia spiriasi, 
sutiko dalyvauti tei s m e. Į paskirta pilna suma. C. ID. 
Kartu užkvietė JAV Kon-| Dillon, 
greso narius, kad ir jie at- maus
vyktų ir patys įsitikintu, kad prie šios sumos dar rei- 
jog yra teisiami tik krimi- kės pridėti apie bilijono do

lerių vertės kitokios pagal
bos.

semti, 
metų 
m a is.

Kur link einą 
Laoso valdovai?

kelis

Landusis komercinės spau
dos kolumnistas Joseph Alsop 

 

labar'saltai kalba apie tai, 
kaip giliai resp u b 1 i k o n a i 
tr šta nusikratyti Ike. Jeigu, 
grudi, prezidentas susirgtų ir 
rezignuotų, respublikonai nc- 
^esitvertų džiaugsmu!

Jie mano, jog Niksonas, ta
pęs prezidentu, tuojau respub
likonų partiją vėl pastatytų 
ant kojų. Eisenhoweris be jė
gų ir be noro tokius stebuklus, 
atlikti! Į

Tai bus viena priežJastis, ko
dėl mes taip nuoširdžiai lin
kime Eisenhoweriui būti svei
kam ir iš tos vietos nesitrauk
ti. Tegu reakcinių respubliko
nų troškimai neišsipildo!

Atsimenate, kaip kartu su 
visais piktavaliais lietuviškie
ji pranciškonai iš “Darbinin
ko’’ džiaugėsi dėl Rosenbergų 
nubaudimo mirtimi. Girdi, jie 
“pavogė mūsų mokslą’’ ir ati
davė bolševikams. Už tai jie 
užsitarnavę tos baisios baus
mės.

Bet štai dabar, išgirdę apie 
tarybinį “Mėčtą” tolini o j e 
erdvėje, jie jau gieda:

“Nors rusam pirmiesiem I 
pavyko to pasiekti, bet visi ži
no, kad tai yra sutelktinio 
žrnogaus triūso vaisius, su- 

' brandintas ilgu moksliniu ty
rinėjimų įvairiose tautose. 
Mokslo atradimų srityje jokia 
tauta negali nuo kitos atsida- 
lyti geležine siena ir ko nors 
pasiekti vienui viena.’’

Visiškai protingai nušnekė
ta. Bet už tai dabar “Darbi
ninko’’ redaktoriai turėtų at
siklaupti ant kelių ir prašyti 
geros valios žmonių susimylė- 
jimo ant jų, kad jie anais me
tais taip įžūliai skelbė kvailą 
filosofiją, jog viena tauta rifio 

-kitos gali per šnipus mokslą 
pasivogti.

Rymo Katalikų Susivieniji
mo “Garso“ redaktorius Ma
tas Zujus suriko: “Koegzis
tencija su Sovietais—sau ka
po kasimas.“

Kokia tai didelė nesąmonėj 
Tik Zujus ir tegali ja tikėti. 
Jeigu nebūtų koegzistencijos, 
tai būtų karas. O atominiame šių dienų kare kuo tikriau
siai giliausias kapas būtų iš
kastas ir “Garso’’ redaktoriui.

(Tąaa 6-tam pusi.)

naliai prasikaltę.
Kol kas į Kuba atvyko tik 

kongresmanas Adam Clay
ton Powell, demokratas, iš 
New Yorko. Sakoma, kad 
dar keli kongresmanai vyks 
stebėti teroristu teismą. V V

Prezidentas ir jo 
pasiūlymai

Washingtonas. — Prezi-'^ fri'i provincijas, 
dentas Eisenhoweris pasiū-|.Pe kontroliavo.
lė Kongresui, kad paskirtų; Dabar Laoso k

AFL-'kad prezidentas “visai pa- 
’ i” suversdamas kaičiamiestelio dešimt kompanijų CIO Ekonominiais Reika- klydo 

įrengė Industrial Reactor lais Komitetas, su Walter ant darbininkų ir unijų. Ko- 
kriti- mitetas nurodo, kad nors

įrengė Industrial Reactor lais Komitetas, 
Laboratories ant 300 akrų Reuther priešakyje,JL_« (A V7 1 CA V V7 A- A Kx KJ vA AAV vz Vz *-* *K * *•£ X v d ’ i ■

ploto. Centre yra pastatyta kuoja prezidento Eisenho-1 laike karo Korėjoje beveik
iš aliuminio 87-ių pėdų 
aukščio patalpa 
įrengtas 5,000,000 wattsu 
jėgos reaktorius 
skaldymui.

Priešakyje biznio stovi
American Machine & Foim- .. , .
dry Co. Laboratorijų įren- pakėlimo algų išvengimui 
girnai jau kainavo $4,500,- infliacijos. Unijų komitetas

kurioje

atomu c

werio Kongresui pateiktą'nebuvo streikų ir reikalavi- 
ekonominiais reikalais pla
ną.

Unijų komitetas sako, kad
Eisenhoweris reikalauja iš 
darbininkų, o ypatingai or
ganizuotų, kad jie nesiektų

mų pakelti algas, o pragy
venimas labai pabrango.

Unijų komitetas sako, 
kad jeigu darbininkas ir jo 
mma turi mažiau įplaukų, 
tai mažiau ir perka. Nuo 
Ji947 iki 1957 metu darbinin-

000. sako, kad prezidentas ansi- 
Jenkė su pačiais svarbiau
siais gyvenimo reikalais, ne-1Sniego audros, upės 

ir baisios nelaimės
Washingtonas. — Sniegų reikalauti pakelti algas.

centų, o pragyvenimo reik
menys 53.

Tekstiliečių unijos preši- 
siskaitydamas su augančio- dentas William Pollock sa- 
mis reikmenų kainomis, kas ko: “Kada pi’ezidentas Ei- 
juk ir priverčia darbininkus senhoweris kaltina unijas 

tai jis žiūri į Huž infliaciją 
Unijų komitetas sako, klaidingą pusę.Vientiane, r- Prieš 

mėnesius Laoso kar 
valdžia susitaikė su komu-1 vidurinėse ir rytinėse vals-' =~---- -——- --------- —
nistais. Ji sutiko laikytis de- tijose palietė milijonus žmo- Ąn<yEJ<| LnpnHA 
mokratinių principų. Komu- nių. Tūkstančiai žmonių H lopdllljd
nistai įjungė i Laoso valsty- baisiai nukentėjo. Anie 100 JgĮ (jj|)faIt3fO

audros ir upių išsiliejimai

kurias vra žuvusių. Upių išsilieji-
i mai ansėmė kai kui-ias g

•ališka ves Columbus, Ohio.,
Pa.

ir
Madridas. — Ginčas tar

pe Anglijos ir Ispanijos,

I AR JAU SENIS RHEE 
NEKLAUSO AMERIKOS?

New Yorkas. — “The 
New York Times” išspaus
dino savo korespondento R. 
Trumbull’o pranešimą išSe- 
oulo, Pietinės. Korėjos, su 
antgalviu: “Demokrat i j a 
iau pavoiuie”. Jis rašo, kad 
Rhee pasiėmė į savo rankas 
palia ir Ii k vi du o i a rinkimus. 

;Rhee iau seniai diktatoriš
kai elgiasi, bet Amerikoje

$3,930,000,000 pagalbai NA-1 vyriausybė jalu puola demo- Pittsburgh, Pa. Pittstono kuris jau tęsiasi 255 metai, 
Ji gavo srityje vanduo užliejo ka- vgi atsinaujino. Ispanai, tu- 
alstijų sykloje 12 mainierių,Jų tar- rėdami Jungtinių Valstijų 

nu" pagalbą ir leisdami Ameri
kai turėti karo bazes, jau

kiasi “laisvojo pasaulio gel
bėtojais nuo komunizmo”.

Anglijos kolonijų minist- buvo perstatomas, kaino 
ras Alan Lennox-Boyd, at- j “demokratijoj gelbėtojas”.

TO nariams. 1958 metais; kratines įstaigas, 
užsienio talkininkams buvo Į nuo Jungtinių 
suteikta už 
nes j 
Kongresas ant $644,000,000'Laoso 25,000 armiją.

! nukirto.
Dabar Eisenhoweris ir jo 

kad būtų 
ta pilna suma. C. ID.

Valstybės sekrew- 
pagalbininkas, saka,

TSRS JAU PASISTATĖ 
40,009 TONŲ LAIVĄ

Maskva. — Jau nuleistas 
į jūras ir išbandytas naujas 
40,000 tonų laivas - fabri
kas gaudymui banginių 
(whales). Jo vardas “So- 
vietskaja Ukraina”. Tai di- 

I džiausiąs laivas - fabrikas 
pasaulyje banginių m e- 
džioklei. Paprastai tokie lai
vai stovi jūroje, o mažesni 
medžioja banginius ir už
muštus atvelka prie laivo- 
fabriko, kur jie būna sudo
rojam!.

ne ir lietuvių. ŽmonesŠI už $3,298,000,000, $40,000,000 pagalbos ii -• 1Q • 
prezidento pasiūlymą Amerika sutiko apginkluoti I kentėjo 18-je valstijų.

NUO 1945 METU JAU 
BUVO 20 KARŲ

New Yorkas. — Jungti
nių Tautų dokumentai rodo, 
kad nuo pabaigos Antrojo 

I pasaulinio karo 1945 m. jau 
buvo pasaulyje 20 karų, ne
skaitant mažesniu susirėmi
mu. c

-I Didžiausi iš jų yra buvę: 
.i Indonezijoje, Kinijoje, Viet-

20,000 DALYVAVO 
TEISMO PRADŽIOJE

Havana. — Havana Mies
to Stadiume prasidėjo teis
mas prieš buvusio diktato
riaus Batistos valdininkus. 
Teisiama virš 200 teroristų, 
kurie žudė Kubos žmones. 
Teismo pradžioje dalyvavo 
apie 20,000 žmonių.

Philadelphia, Pa.
O’Sullivan, 21 metu, 7 €.7
yorkietis, prisipažino,

name, Korėjoje ir 1956 m. 
Izraelio, Anglijos ir Pran
cūzijos užpuolimas ant 
Egipto.

TARYBŲ SĄJUNGA 
KALTINA NORVEGIJĄ
Oslo. — Tarybų Sąjunga 

įteikė Norvegijai protestą. 
Kaltina, kad iš karo lėktuvų 
Bodo bazės, šiaurinėje Nor
vegijoje, Anglijos ir Jungti
nių Valstijų lėktuvai skrai
do virš TSRS teritorijos. 
Buvo atsisikimų, kada jie 
skraidė net 110 mylių tary
binėje teritorijoje.

. Laos
I pradėjo kivirčius ir su Šiau
ri1'1 io Vietnamo Liaudies 
respublika.

Laos yra i pietus nuo Ki
nijos ir i vakarus nuo Viet
namo, užima 89,000 ketvir
tainių mylių plotą ii* turi i 
3,000,000 gyventojų.

^Nuostoliai siekia milijo
nus dolerių. JAV vyriausy
bė skiria bilijonus dolerių 
užsienyje kapitalistų pagal
bai, bet tuo pat kartu ji 
“neturi” pinigų upių su- 
kontroliavimui ir savo žmo
gių gelbėjimui nuo nelai
mių.

Vėliausios kimios
Maskva. — Mirė Marija 

Švernikienė, buvusio TSRS 
prezidento Šverniko žmona. 
Taipgi mirė Praskovia An
gelina, kuri buvo pirmoji su 
traktoriumi pradėjusi dirbti 
moteris.

Roma. — Parlame n t e 
premjero Fanfani valdžia 
dar pasiliko tik vieno balso 
dauguma. Už pasitikėjimą 
kabinetui balsavo 279, o 
prieš — 278.

Washingtonas. — Mikoja
nas prisiuntė telegramą 
JAV Valstybės sekretoriui 
Dullesui. Dėkoja preziden
tui Eisenhoweriui, Dullesui 
ir amerikiečiams už gražų 
jo priėmimą. Taipgi sako, 
kad jo vizitas turėtų pasi
tarnauti užbaigimui “šalto
jo karo” tarpe Jungtinių 
Valstijų ir Tarybų Sąjun
gos.

vas Jungtinėse Tautose A. 
Sobolevas išskrido i Mask
vą. Jie dalyvaus Komunistų 
partijos kongrese.

Monroe. La. — Sprogo 
gazo tankas, ir užmušė 4 
darbininkus. Sprogimas bu
vo labai galingas, girdimas 
už 5 mylių. Nelaimėje su
žeista virš 100 darbininkų 
ir arčiau gyvenusių žmo
nių, v

TarybiniaiMaskva.
mokslininkai rodė užsienio 
korespondentams ir atomų 
žinovams 10,000*000,000 
elektronų-voltų atomų skal
dytoją. Jis įrengtas Dubno- 
je. Tai galingiausias tos rū
šies įrengimas pasaulyje.

Richmond, Va. — Federa
linis teismas patvarkė, kad 
keturi negrai mokiniai turi 
būti priimti į Stratford Ju
nior High School.

Roma. — “Dingo popie
žius!” — buvo pranešta Ro
mos policijai. Ji sujudo ieš
koti. Tuo kartu popiežius 
Jonas buvo išvykęs už Ro
mos aplankyti senų kunigų 
seneliu namuose. Jis išvyko 
apie tai nepranešęs, polici
jai. ;

new- 
kad 

jis pereitą birželio mėnesį 
nušovė savo moterį. Jo žmo
na buvo 18-kos metų am
žiaus. Jis sako, kad jis buvo 
girtas ir nežinojo ką darąs, yra 532,000 bedarbių.

Meadville, Pa. — Sciotto, 
Ohio, Chillicothe ir kitos 
upės Ohio ir Pennsylvania 
valstijose sunaikino virš 
3,500 gyvennamių, o apie 
22,000 vanduo užsėmė. Nuo
stoliai viršija $100,000,000. 
Desėtkai tūkstančių žmo
nių randasi benamių padė
tyje.

Am m anas. — Jordaniios 
karalius Husseinas sako, 
kad jis susitaikins su Nas- 
seriu, jeigu pastarasis “tai
sys savo klaidas”.

Londonas. Anglijoje
Washingtonas. — Taįybų 

Sa j u n go s ambasa dovius 
M. Menšikovas ir jos atsto-

Maskva. — Chruščiovas 
ilgai kalbėjosi su amerikie
čių negrų vadu DuBois. Du- 
Bois jau sulaukė 90 metų 
amžiaus. Jis yra žymus ko
votojas už taiką ir žmonių 
laisvę.

vykęs i Gibraltarą, pareiš
kė. kad Anglijai reikalinga 
Gibraltaro sąsiauryje tvir
tuma “gelbėjimui laisvojo 
pasaulio”. Ispanijos fašistai 
dūksta, kad anglai juos ne
priskaito prie “gelbėtojų”. 
Jie reikalauja anglus pasi
traukti iš Gibraltaro.

JIE VIS ŽIŪRI I 
SVETIMĄ DARŽĄ

Washingtonas. — Gatvėje 
ir valgykloje išgirsi nusi
stebėjimo, kad Pentagono 
vadai nuolatos kalba apie 
Jungtinių Valstijų karinę 
galią. Generolas Twiningas 
pasakojo Senato komitetui, 
kad “nereikia bijoti Sovie
tų pėstijos”. Jis sakė, kad 
“Amerikos bombiniai lėktu
vai yra pakankama jėga su
mušti Tarybų Sąjungą”. 
Bet senatorius R. Russell 
pareVkė, kad tai “senos, se
nos kalbos, jau daug kartų 
girdėtos”.

ERENBTTRGAS MANO, 
KAD REIKALINGA 

SANTAIKA
Maskva. — Žymus tarybi

nis rašytojas Ilija Erenbur- 
gas jau sulaukė 67 metų 
amžiaus. Pasikalbėjime su 
Amerikos korespondentu jis, 
sakė: “Kada aš 1946 m. lan
kiausi Amerikoje, tai ma
čiau daug dalyku, kurie 
man patiko ir kurie nepati
ko... Amerikoje yra daug to, 
kuo turėtu persiimti Euro
pos žmonės, o Europoje yra 
daug to, iš ko turėtų pasi
mokyti amerikiečiai”.

RAKETOS, PELNAI IR 
EUROPOS ŠALYS

Washingtonas. — Gyny
bos sekretorius McElroy sa
ko, kad kada armija ir ka
rinis orlaivynas skyrium ga
minasi raketas, tai tas 
Jungtinėms Valstijoms į 
metus laiko atsieina $100,- 
000,000 daugiau. Matomai, 
kas nors iš to turi pelno.

Į Anglija ir Italiją jau 
pasiuntė “Thor” ir “Jupi
ter” raketas. Francūzija 
dar atsisako Amerikos ra
ketas priimti.

Montreal, Canada. — šil
tesnis oras ir ledlaužiai iš
laisvino 12 garlaivių St. 
Lawrence upėje.

TSRS VĖL STATOSI DVI 
ATOMINES JĖGAINES

f

Į Maskva. — Atominės 
energijos inžinierius G. B. 
Jarmakovas pareiškė, kad 
TSRS statosi dar dvi atomi
nės energijos jėgaines. Vie
na jų bus Uralu kalnu sri
tyje 600,000 kilovatų jėgos, 
o antra — Voronežo apylin
kėje 420,000 kilovatu. (Kilo
vatas yra lygus 1,000 žva
kių, degančių per valandą).

TARYBŲ SĄJUNGOJE 
DAKTARAI IR ŽMONĖS

Maskva. — Tarybų ' Są
junga su 1958 metų pabaiga 
turėjo virš 350.000 daktarų. 
Tai, pagal skaičių gyvento
ju, daugiau, kaip bent ko
kioje kitoje šalyje.

Į namus daktarai per me
tus lankėsi tik apie 8,000,- 
000 kartų, o į ligonines bu
vo atsilankę virš 65,500,000 
žmonių. Tarybų Sąjungoje 
daktarų patarnavimas ir 
medicina yra teikiama žmo
nėms nemokamai.
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Sausio 21-oji Kuboje
PIRMIAUSIA, kalbėdami apie Kubos tautinę revo

liuciją, laimėjusią pilietinį karą, turėkime galvoje tai, 
kad tokio plataus masto, tokio didžiulio apėmio revoliuci
jos nėra buvę jokioje kitoje Lotynų Amerikos šalyje.

Nepamirškime ir to, kad kai kurių kitų, ypatingai 
Lotynų Amerikos, šalių žmonės, atidžiai stebi tai, kas 
šiandien Kuboje vyksta, ir mokosi, ruošdamiesi padaryti 
gala savo diktatoriams, r* k-

Fidelio (’astro vadovaujama revoliucija, prasidėjusi, 
galima sakyti, “iš nieko”, neužilgo patraukė savo pusėn 
visos šalies darbo žmones, visą liaudį.

Numatydamas savo viešpatavimui galą, diktatorius 
Batista ir jo sėbrai, pamipšdtuni bet kokį teisėtumą, žu
dė kiekvieną pagautą, sdu nepatinkamą žmogų, kitus 
kalino ir kankino, prievartavo merginas ir moteris, plė
šė šalies iždinę, šaliejyturtą ir jį siuntė užsienin.

Baisus kraugerys Batista buvo bene pats žiauriau
sias diktatorius \ isoje Lotynų Amerikos istorijoje!

Pamatę besiartinantį savo viešpatavimo galą, bude
lis Batisia ir visi suniekšėję kubiečių tautos priešai, ku
rie tik suspėjo, bėgo į kitas šalis.

Bet visi pabėgti ’tegalėjo — nesuspėjo. Tiesa, pats 
Batista su savo šeima “apsirūpino” ir pabėgo — pabėgo 
pas kitą tokį pat diktatorių Trujillą, į Dominikonų res
publiką. Kai kurie kraugeriai atbėgo į JAV.

Na, o kai revoliucija pilnai laimėjo, kai buvo suda
ryta laikinoji valdžia, ji pasiryžo pirmiausia surankioti 
pačius baisiausius tautai nusižengėlius ir juos atitinka
mai nubausti. Pradėjo juos teisti. Kai kuriuos jų nuteisė 
mirti ir tuojau sušaudo.

Ar nepradės JAV’ “geraširdžiai” prieš tai protestuoti? 
r nepradės jie Kubai visaip grasinti?!

Tai vis tie patys “humanistai”, kurie nei žodžio ne
tarė, kai Batista žudė (ūksiančius kubiečių!

amerikiečiai išgirdo nepa
prastą ir nepaprastai įdo
mia programą, pavadintą 
“The Business of Sex,” 
skiriamą “tiktai suaugu
siems.” Programai vadova
vo žinomasis radijo komen
tatorius Edward R. Mur- 
row. Su juo buvo ir disku- 
savo katalikų bažnyčios ku
nigas Masse, New Yorko 
miesto “pataisos” komisijo- 
nierius Mrs. Anna Kross, 
anthropologistas Mrs. Mar
garet Mead ir psichologas 
Dr. H. Greenwald.' Visi su
sipratę ir garsūs žmonės, 
tam tikrose mūsų margo 
kapitalistinio gyvenimo dir
vose specialistai. Kunigas, 
matyt, irgi save 
ties ir biznio klausimais 
specialistu.

Be radijo komentatoriaus i 
Murrow ir Č’ 
žymių a šabų, ”1 
buvo pastatyta su 
ant galvos kelios 
klasės” prostitutės 
stambūs biznieriai.
mat, visa programa sukosi 
apie biznierių santykius su 
prostitucija ir prostitutė
mis. Programoje' buvo a t-Į 
žymėta, jog tik viename! 
New Yorke tokių specialių 
prostitučių, kurių patarna
vimas labai brangus ir ku
rios tarnauja tiktai biznie
riams, priskaitoma' iki 
006! Manoma, 1 
prostitučių Chicagoje

maišu ant galvos stambus 
biznierius,-kuris, matyt, to
kiuose reikaluose skaito sa
ve e k s p e r t u , nes kitaip 
Murrow nebūtų jo ten pa
statęs. Jis sako: Atsimin
kime, kad beveik visi fir
mų prezidentai arba jų įga
liotiniai kontraktus daryti 
yra jau paaugę ir vedę žmo
nės, dažnai nemažų šeimų 
galvos — vaikai, žmonos, 
broliai, seserys, giminės, 
kaimynai! Visiems prezi
dentas žinomas ir artimas 
žmogus, stalica moralybės, 
pavyzdingas vyras ir tėvas. 
Žino tai biznierius, kuris 
pasamdė gražią prostitutę 
jį s u m inkš tinti, žino ir 
prostitutė — viskas užre- 
korduota. Jeigu jis ušsiža- 
dės savo pažado, prieš jį 
bus pavartotas tas baisus 
bizūnas — jis bus demas-

ė skaito" ly- knotas, gražiai išrengtas ir lamento) narys.

. _ į Tai tokia mūsų bizniško- 
cia paminėtų j() (,yvenįmo moralybė! Blo- 
‘liudytojais baisu> bet taip yr;l.

i maišais1, blogiausia ir bai-
aukstoslsjausja, |<a€į tajp turčs įr

tinis biznis! Nei minėtas 
kunigas, nei minėti moksli
ninkai ir specialistai, nei 

įrūdijo komentatorius nepa
rodė kelio iš to supuvimo, 
nepateikė plano tai nedoro- 
vei ir blogybei pašalint

kad tokių (sausio 21 d.) su pasigar-

Prieš 40 metų kovoje krito i pu talkavimas fašistams, a 1 1 nel žvėriškas puolimas, neiLiebknechtas ir Luksemburg i jokios provokacijos jų neišu 
Į gelbės nuo proletariato teis-

1959 m. sausio 15 d. vo- Jie kovoje ir mirė už pra- mo.” 
kiečiu darbo liaudis su Ko- kilnu tikslą, 
munistų partijos vadais laisvę, už dvasinį ir 
priešakyje susirinko antįdžiaginį išsilaisvinimą, 
kapinių ir atidavė pagarbą 
kovoje kritusioms Karoliui 
Liebknechtui, Rožei Luk
semburg ir kitiems kovoto
jams.

Prieš 40 metu darbo liau
dies neprieteliai, busimieji 
hitlerininkai, nužudė Karo
lį Liebknechtą, Rožę Luk- 
semburgaitę. ir šimtus kitų 
veikėjų, manydami išgelbėti 
kapitalistinę santvarką. ;

Karas ir revoliucija
1914 m., prasidėjus Pir-> 

majam pasauliniam karui, 
Karolis Liebknechtas buvo nugalėti... Bet girdime liau- 
Vokietijos Reichstago (par- dies keršto atgarsius, kaip

nuo požeminio vulkano dundėji-

žmonijos Tai buvo Antrojo pasauli
nio- nio karo išvakarėse. Wal- 

už toris Ulbricht aiškino, kad 
šviesią ateitį. j hitlerininkai po intervenci-

“Kiekvieno žuvusio var-i j°s Ispanijoje, po pavergi- 
das bus įamžintas. Šiandieni1110 Austrijos ir Čekoslova-
jie buvo nugalėti, bet ryto-į j°s» nesusilaikys nuo ka- 
je bus pergalėtojais... ro._ “Fašizmas tai karas,

“O kas tie pergalėtojai? J1S- Bet karas kus ^a~ 
Jie atlieka budelišką darbą »izmo galas. Kaip dabar 
gelbėdami senąją santvar-Į žinome, istorijoje tas pasi- 
ką, lieja kraują už mirti-1 tvirtino.
nūs proletariato priešus . . . | 
Bet jie jau dabar stovi prie)

tis . . . ”
Ir Liebknechtas baigė sa

vo straipsnį: “šiandien mes

KUBOS REVOLIUCINE valdžia nutarė, kad JAV ir 
kitų šalių “humanistams” duotų atsakymą pati liaudis.

•Ii pakvietė kubiečius .sausio'21 d. susirinkti į Hava
nos (sostinės) didžiulę aikštę, esančią ties, prezidentiniais 
rūmais. Ji pakvietė kitų šalių spaudos korespondentus. 
Ji pakvietė visą eilę JAV kongresmanų ir kitų pareigū
nų, kad atvyktų paklausyti, ką sako Kubos liaudis: už
giriu ji laikinosios valdžios politiką, ar neužgiria? Pri
taria ji tam, kad žmogžudžiai-kriminalistai būtų teisia
mi ir baudžiami,’ ar nepritaria?

Ir sausio 21 d. įvyko tai, ko Kubos istorijoje niekad 
nebuvo. Suplaukė arti vienas milijonas žmonių i masinį 
mitingą. O kai Castro, kalbėdamas, paklausė, ar ji sutin
ka, kad niekadariai būtų teisiami ir baudžiami, minia 
vienu balsu suriko: sutinkame!

— Dėl balistinių budelių teisimo ir baudimo mes ne
klausiame leidimo iš JAV: mes klausiame Kubos žmo
nių; mes jiems, duodame savo darbų apyskaitą.

Toliau Castro sakė:
— Norėčiau žinoti, kuo vadovaujasi JAV, abejoja

mos Kubos revoliucinės vauldžios teisėtumo veiksniais, 
kuomet jos nieko nesako dėl tų žiaurybių, kurias atlieka 
Dominikonų respublikos diktatorius Trujillo per apie 30 
metų, Nicaraguoje Somozos šeima atlieka per apie 20 
metų, na, ir nieko nesakė kai Fulgencio Batista žudė Ku
bos žmones laike savo viešpatavimo?

Tai iš tikrų įdomus klausimas. Tai neskani piliulė, 
teikta Dėdei Šamui!

Taip, Dėdė Samas tylėjo, kai Kuboje batistiniai bu
deliai “darbavosi”. Tylėjo jis ir tebetyli ir dėl to, kas 
vyksta Nicaraguoje bei Dominikonų Respublikoje. O ten 
vyksta baisus teroras, nežmoniška priespauda.

Aišku, ir Trujillo, ir Somoza neišvengianti susi
lauks Batistus likimo.
' " Tūkstančiai demonstrantų laikė iškėlę šūkius, skel
biančius: “Mes remiame žmogžudžių sušaudymus!” “Re
voliucinis teisėtumas visiems žmogžudžiams!” “Šalin jan
kių imperializmas!’’ “Protestuojame prieš užsienio kiši
mąsi į vidujinius Kubos reikalus!”

JAV NEPRIVALO kištis j vidujinius Kubos reika
lus. Revoliuciją laimėjusi tauta tegu pati tvarko savo rei
kalus be pagalbos iš1 šalies!

Gerai padarė mūsų Valstybės departmen.tas, kad 
greit pripažino Kubos laikinąją revoliucinę valdžią. Da
bar reikia daryti visa, kad tai valdžiai būtų padėta susi
tvarkyti ekonominiai.

JAV ambasadorius. E. T. Smithas, visaip padėjęs Ba
tistai, po revoliucijos laimėjimo iš tos vietos pasitraukė. 
Dabar amerikine valdžia paskyrė naują ambasadorių 
Kubai, Philip W. Bonsai.

.. Washingtone kyla balsai, kad amerikine valdžia ne
remtų tų Lotynų Amerikos šalių, kuriose siautėja dikta
tūroj Taip darydamas, sako Lotynų šalių reikalų žino
vai, Washingtonas susilauktų didžiulio pritarimo iš vi
sos Lotynų Amerikos žmonių. Tuomet ten, sako jie, pa
didėtu JAV itaka. . v

pilna visuose
miestuos-e ir
visur, kur tik vedamos vi
sokios biznio

jų vietų vadai susilaukė
s kaimynystėje ūkiškai atsi

miesteliuose
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parodytas visam pasauliui,

AR T IK MASKVAI?
M e n š e v i k u “Keli v

savo

kuristačiusios Vokietijos, 
dabar vis labiau ir labiau 

ir darosi stip-t ra nsa kc i j os. gi n kluo j as i 
Išaiškinta, kad labai daugIriausia kariška galybė Ęu- 
firmų ])rostitųtėms moka ropos kontipente. Greit ta 
reguliarias riebias algas.

i
Kaip šis visas supuvęs ir y 

nešvankus biznis atlieka
mas? Ogi štai kaip: Tu ‘ 
esi biznierius, tu nori pada-’ 
ryti kontraktą su kitu to
kiu pat arba kitokiu biznie- menševikiškos išminties fi- 
riumi, arba su kokios nors 
firmos prezidentu, arba

Vokietiją turės ir atominių 
! ginklų ir kas žino, kada 
Maskvai naujai sustiprėju
si Vokietija pasidarys rini
tas pavojus.”

Tai labai įdomi ir “gili”

pirmos dienos kovojo aiš
kindamas imperialis tini o, 
karo prasmę.

1916 m., kąizerininkai jį 
areštavo ir įmetė į kalėji
mą. 1917 metų pabaigoje 
Rusijos proletariatas laimė-

mus, rytoj išsiverš naujos' 
revoliucijos vulkano lieps
nos ir palaidos dabartinius 
pergalėtojus.”

Areštas ir mirtis
1919 m. sausio 15 dieną

Vokiečių Demokratine 
Respublika

Kaip žinome, dabar yra 
j dvi Vokietijos. Yra Vokie
čių Demokratinė Respubli
ka, Rytinėje Vokietijoje, 
kuri užima 42,112 ketvir
tainių mylių plotą ir turi 
apie 20,000,000 gyventojų. 
Tai socialistinė Vokietija, 
kur jau Karolio Liebknech- 
to ir R. Luksemburg idėjos 

I vykinamos gyvenimam
Bet yra Vakani dalyje 

ir Vokiečių Federatyvė Res- 
į publika, kuri užima 95,72U 
i ketvirtaines mylias ir turi 
lapie 50,000,000 gyventojų. 
* Tai kapitalistinė Vokietija, 
|kuri eina senuoju keliu, ku- 
I ri jau vėlz sudaro pasaulio 
į žmonių taikai pavojų.

Tiesa, ir Vakarų Vokieti
joje veikia Komunistų par- 

itija, veikia taikos šalinin
kai, prisideda prie kovos ir 
kai kurie socialdemokratai, 

į darbo vadai, bot kol kas tai
kos jėgos tebėra silpnos.

Ar vakarų Vokietijos gy
ventojai prasiblaivys, pasi- 

' rinks Karolio Liebknechto 
ir Rožės Luksemburg kelią, 
ar jie, vedami Adenauerio 
ir jo prietelių, užkurs nau
ją pasaulinį karą, dar sun
ku numatyti. V. SūnĄs?

losofija. Tik vienas “ne
didelis” klausimas, kaip ta

įgaliotiniu. Turi žinoti, kad yla >š to maišo išlenda vir- 
r 1 ' 1 ’.„rentą— kitas šun, būtent, kodėl “Koki 

biznierius ieško vio” redaktoriai taip grei-
kodėl “Kelei-tu turi konkure

koks nors 
kontrakto su tuo patim I tai pamiršo dar taip neseną zeitį^^i^į 
biznieriumi, arba su ta pa-j istoriją? Kaip jie taip greit 
čia firma.

Kaip geriausia ir leng
viausia prie tos firmos vir-

pros t i-
Ji pasidarys “deitą”

ruma sumažinti? v
Well, pasamdyk gražios 

išvaizdos “malonia 
tutę.
su prezidentu arba įgalioti
niu susitikti. Jie gal nueis 

paskui puikiam

galėjo pamiršti, kad kaize
ris 1914-1918 metais ir HJt- 

1940-1945 metais sū
pavo jų ne tik Mask- 
bet visam pasauliui, 

ir pačioms Jungti- 
Valstijoms? Kur yra

darė

Iš laišku redakcijai
Gerbiamas drauge
A. Bimba!

šiuo pasiunčiu “Laisvės” 
prieteliaus duoklę už 1959 
metus $25. Pirmiau pasiun
čiau $10 į fondą.

Taipgi nuoširdus progre
syvios spaudos rėmėjas ir 
darbštus draugas C. Pe- 
chiulis man sako: “Pate
in i jau, kad ‘Laisvė’ turi 
persikelti į kitą vietą, tai 
dideli kaštai, todėl sugrai
biau dar penkinę.” Jis taip
gi buvo pasiuntęs penkinę 
pirmiau. Toliau jis sako: 
“Nors neturiu gero girdė
jimo, bet nenoriu tapti ak- 

i las, o be progresyvios spau
dos tokiu likčiau, nes ne
kenčiu gelto n lapių. Jūs, 
kaip ir aš, esame pensinin
kai, bet su gerais norais iu 
ryžtu darbininkų spauda* 
Kitą mėnesį gausime padi-

jų pergalę ir įsteigė tarybi- Karolis Liebknechtas ir Ro- 
Rusų revo-jžė Luksemburg buvo areš- 
ir kaizerio1 tuoti jų kambariuose. Areš

tavo karininkai ir atsivežė 
į Eden viešbutį. Ten juos 
baisiai sumušė iki netekimo 
sąmonės. Leitenantas Fu- 
gel ten ir nušovė Rožę, pas
kui išvilko laukan jos kūną 
ir i metė i kanala.

Karolį Liebkneechtą pasi
ėmė į automobilį, nusivežė 
į Tiergarteno parką ir ten, 
v a d o v a u jant leitenantui 
Phull - Gartungui, nušovė 
per pakaušį. Atlikę žmog
žudystę teisinosi, būk nušo
vę, kada Karolis “bandęs 
pabėgti.” Hitlerio laikais 
tas pats PhulI-Gartung bu
vo nacių šnipų vadas.

žuvusių kapai— 
kovų simbolis

Berlyno proletarai palai
dojo Karolio ir Rožės kū
nus Luttchersfeldo kapinė-' 
se ir pastatė paminklą. Per dintus čekius ir gal pasi- 
eilę metų žuvusių kovūnų stengsim daugiau, 
kapas buvo vieta, kur rink
davosi Berlyno darbininkai, I 
laikydavo susirinkimus ir į 
pasižadėdavo tęsti kovą įvy-j 
kinimui žuvusių idealo.

1931 metais Vokietijoje j 
įsigalėjo fašistai su Hitle-! 
riu priešakyje. Jie bijojo j 
liaudies susirinkimų prie! 
žuvusių kapo. Naciai su-

nę santvarką, 
liucija paveikė 
armiją. Jau vasarą 1918 
metais vokiečių pulkai atsi
sakė iš rytų važiuoti į Va
karų frontą, o lapkričio mė
nesį prasidėjo Vokietijoje 
revoliucija ir nuvertė kai
zerio valdžią.

1918 m. spalio 21 d. kai- 
 i buvo priversti 
Karolį Liebknechtą paleistir c i

į! iš kalėjimo, nes buvo dide
lis masinis žmonių reikala- 
vifnas.

1919 metų pradžioje Vo
kietijos buržuazijai, talki
ninkaujant socialdeemokra- 
tams, pavyko pasmaugti 
vokiečių proletarinę revo
liuciją. Pirma priežastis, 
tai nebuvimas tvirtos pro
letariato partijos; antra — 
prieš spartakiečius susijun
gė Vokietijos ir Ali jautų 
imperialistinės jėgos. Tie
sa, 1918 m. gruodžio 30 d., 
vadovaujant Karoliui Lieb
knechtui, Rožei Luksem
burg, Walteriui Ulbrichtui, 
Williamui Peckui ir ki
tiems, buvo įkurta Vokieti
jos komunistų 
jinai tebebuvo

netgi 
nėms
garantija, kad “naujai su
stiprėjusi” ir atominiais 
ginklais ginkluota Vokieti
ja, vietoje griebti už gerk
lės savo galingiausią kai
myną, vėl neužsimanys pir
miausia apsidirbti su savo

į teatrą, 
restora ik 
smarkiai 
abudu atsidurs prostitutės.
puikiuose namuose ir ten | silpnesniais k a i m ynai s, 
prasidės tarpe jų “ceremo-!Pav-> SLĮ Prancūzija? Kur 
nijos.” j garantija, kad į tą naują

Programoje viena prosti-1 Parą vėl nebūtų įtraukta ir

paskui

tutė išaiškino smulkmeniš
kai, kaip tos ceremonijos 
atliekamos. Pirmiausia mi
nėtas prezidentas smarkiai 
“įkaitinamas” ir gaunamas

ti ir pasirašyti ant ryto
jaus kontraktą su tuo kitu 
biznieriumi, kuriam prosti
tutė tarnauja. Tik po to 
a b u d u eina lovon gulti. 
Prostitutė sakė, kad nie
kuomet kontrakto reikalo 
negalima palikti po loviškų 
“ceremonijų.”

Gerai, biznierius prosti
tutei pažadėjo kontraktą 
pasirašyti, bet kur garan
tija, jog ant rytojaus jis, 
gerai išsimiegojęs ir išsipa
giriojęs, savo pažado neiš
sižadės? Šitą problemą la
bai “gražiai” išsprendė su

Amerika?
Tik trumparegiams men

ševikams neaišku, bet vi
siems toliau už savo nosį 
matantiems žmonėms yra 
aišku, kad sustiprėjusi ir 
atominiais ginklais ginkluo
ta Vokietija būtų baisiau
sia grėsmė ne tik Maskvai, 
bet ir W a s h i n g tonui, ir 
Londonui, ir Paryžiui!

partija, bet

nenusiminė

M

Viso čekis yra $30.
Su gilia draugiška 
pagarba,

S. F. Smith

37,000 ŽMONIŲ ŽUVO 
ANT AMERIKOS KELIŲ

Washingtonas. — Traffic 
Safety Committee paskelbė, 
kad 1958 metais ant auto
mobilių vieškelių buvo už
mušta virš 37.000 žmonių ir 
apie du milijonai sužeista. 
1957 metais įųto nelaimėse 
žuvo 39,600 ž'ftionių.

Liebknechtas
Įsikūrus Vokietijos ko

munistų partijai, imtasi 
ruoštis prie kovos už galią. 
Karolis Liebknechtas pas
kutiniame savo straipsnyje, 
pirma negu jį priešai nu
žudė, tarp kitko, rašė:

“Taip! Berlyno darbinin
kų revoliucija nug a 1 ė t a . Į 
Bet būna pralaimėjimų, 
kurie pavirsta laimėjimais, 
ir būna laimėjimų, kurie 
virsta pralaimėjimais. Mes 
esame nugalėti kruvinoje 
sausio kovų savaitėje. Bet 
sukilėliai puikiai kovojo.

tsrs nori užsakyti
LAIVŲ VOKIETIJOJE
Hamburg. — Tarybų Su

naikino paminklą ir kapus junga pasiūlė didžiausiai 
sulygino. " j vakarinės Vokietijos laivų

1939 metais dabartinis'statybos kompanijai Blohm 
Rytų Vokietijos komunistų 
vadas Walter Ulbricht iš
leistoje slaptoje proklama
cijoj ee rašė:

“Neišraus fašistai, karo 
kurstytojai, iš v o k i e č i ų 
liaudies širdies Karoli o 
ir Rožės Luksemburg. Jie 
gyvuoja ir gyvuos, kaipo 
simbolis drąsioje kovoje už 
pergalę..,.

“Nei fąšistinis teroras,

& Voss pastatyti jai 140,000 
tonų įtalpos laivų. Tarybų 
Sąjunga sako, kad su užsa
kymu įmokės 10 procentų 
laivų vertės.. Vokiečiai fab
rikantai tariasi tuo reikalu. 
Pirmiau Jungtinės Valstijos 
reikalavo, kad NATO nariai) 
nestatytų TSRS laivų, 
Danija to nepaiso, ji jau se
niai stato socialistiniams 
kraštams laivus.



ĮVAIRUMAI
“Stebuklinga” derva

Odinė avalynė apdirbta 
silikonais (organopolisilok- 
saninėmis dervomis) gerai 
praleidžia orą, bet visiškai 
nepraleidžia vandens. Tokia 
avalynė net ir plaunama 
nenustoja blizgesio.

Iš audinių, kurie buvo ap- 
dirbti silikonais, pasiūti 
drabužiai nepraleidžia van
dens. Tokie audiniai nesi- 
glamžo, mažiau tepasi. Si-į 
1 ikona is apdirbti galima vi-j 
su rūšių pluoštus. j

Automašinose, kurių prie
kiniai stiklai padengti sili
konais, nereikalingi valytu-i
vei. Tokie stiklai net ir 
smarkiausiam lietui lyjant 
visada esti sausi.

Silikonai naudojami ir 
kosmetikoje. Jų pagrindu 
pagaminti kremai apsaugo 
odą nuo agresyvių skysčių 
poveikio. Tam' tikru būdu 
pagamintas iš silikonų alie-

plaukams apsaugo 
kuoseną nuo lietaus.

Dirbtinis kosulys

mų. Tai—rimtas pavojus 
ligonio sveikatai, nes tuo
pačiu nustoja veikęs svar
bus kūno apsaugos mecha
nizmas, kuris pašalina iš 
kvėpavimo takų sekretus ir 
pašalinius kūnus. Pastaruo
ju m e t u atrastas įdomus 
natūralaus kosulio pakaita
las “kosulio pistoletas,” ku
ris buvo panaudotas Hei
delbergo (Vok. Fed. Resp.) 
universiteto chirurg i n ė j e 
klinikoje. Naują prietaisą 
“Tussautomat”ą s u d a r o 
apie 5 litrų talpos vakuumo 
indas ir pistoleto pavidalo 
čiaupas. Prietaisas prijun
giamas prie vamzdelio arba 
sandarios kaukės. Atida

i rius čiaupą, kvėpavimo ta- 
|kuose ūmai sudaromas iš
kvepiamo oro srautas, kuris 
prilygsta stipraus kosulio 
impulsui. Bandant prietai
są nepastebėta jokių suža- 

I lojimų nei gyvulių, nei žmo
gių atveju.

su’ Gamtinės srovės

Dažnai ligoniai nebegali srovės, vadinamos telūrinė- 
kosėti netekę sąmonės, po i mis srovėmis. Jos yra labai 
t\k ką pasibaigusios opera-! silpnos, jų dydis ir kryptis 
cijN; (bijodami skausmu) ir, nepastovūs. Beje, retkar- 
dėl įvairių kitokių sutriki-ičiais telūrinės srovės sustip

rėja, ir jų dydis viršija ųet 
dirbtines elektros sroves, 
naudojamas telegrafijoje. 
Tuo atveju jos sutrikdo ryšį 
ir gali sugadinti aparatūrą.

Gamtinės elektros srovės 
taip pat aptiktos ir jūrose 
bei vandenynuose. Šios sro
vės būna sekliose ir giliuose 
vandenyse. Ypač gerai jas 
jaučia žuvys: gana dažnai 
ištisi jų pulkai plaukia tie
sia linija viena kryptimi. 
Pasirodo, kad žuvys plaukia 
išilgai srovės teigiamų krū
viu kryptimi.

Telūriniu sroviu atsiradi
mo priežastis — saulės iš
spinduliuojamos įelektrin
tos dalelytės. Patekusios į 
žemės magnetinio lauko 
veikimo sferą, jos iššaukia 
elektromagnetinio lauko 
nukrypima, dėl kurio ir at
siranda telūrinės srovės.

PENTAGONAS APIE 
AMERIKOS GALYBĘ
Washingtonas. — Senato 

Gynybos Reikalais Komite- 
tetas pasakė, kad Tarybų 
Sąjunga yra galinga. Tuo
jau Amerikos karimo cent
ro Pentagono vadai ėmė tą 
ginčyti. Vieni sako, kad

Viršutiniuose žemės plu-j Jungtinių Valstijų karinis 
tos sluoksniuose nuolat čir-'laivynas yra daug galinges- 
kuliuja gamtinės, elektros nis už Tarybų Sąjungos, ki-

ti, kad JAV orlaivynas 
tvirtesnis, o generolas Twi
ningas pareiškė: “Jungtinės 
Valstijos turi jėgų sunai
kinimui bile šalies”.

LMS atsikreipimas j meno darbuotojus
Kaip tai gerai žinoma 

plačiai Amerikos pažangių 
lietuvių visuomenei, Lietu
vių Darbininkų Literatūros 
Draugija yra pasiryžusi iš
leisti Amerikos lietuvių 
veiklos istoriją. Kaip tai jau 
buvo pažymėta spaudoje, 
tai didelis darbas, kuris bus 
atliktas kolektyviniu būdu. 
Visi kolonijų veikėjai, ypa
tingai senesnieji veiklos ve
teranai, yra raginami rašy
ti atsiminimus. Atskiri as
menys. apsiėmė “padengti” 
tam tikras veiklos sritis. 
Yra sudaryta redakcinė ko
misija, kuri tą visą didžiulį 
darbą suredaguos, sude
rins, apdirbs, apipavidalins 
knyginėn formom

Nuo pačių ankstyvųjų 
lietuvių imigracijos Ameri
kon dienų meninė saviveik
la lošė labai svarbią, kartais 
ir centralinę rolę mūsų 
veikloje. Jau praeito šimt
mečio pabaigoje Amerikos 
lietuvių tarpe maži savi
veiklos rateliai pradėjo sta
tyti veikalus, scenon—reng
ti spektaklius, pradėjo užsi
megzti chorų užuomazgos.

Ir tai nestebėtina. Pirmie
ji imigrantai atvyko šion 
šalin netik ieškoti šiek tiek
lengvesnio ekonominio gy- lu, programų, iškarpų, leidi- 
venimo (ko jie dažniausiai nių. Nuo pirmųjų pionieri- 
r.erado), bet ir ištroškę ap- niu mūsų organizacijų, per . •> « T- 1 _ • "V •

'■j

Lietuvoje dar nebuvo išsi- vių Proletarų Meno Sąjun- 
šakojęs teatrinis veikimas, 
bet kur ne kur jau buvo 
rengiami spektakliai —kar
tais klojimuose, kur ne kur 
vyko sceniniai perstatymai. 
Dainą, aišku, jie atsivežė su 
savimi, kaip tai su savimi 
nešioja kiekviena tauta. Jie 
atvežė Nemuno, Dubysos, 
Merkio ir šventosios lanko
se dainuotas dainas į Šena- 
dorį, j Vilksberį, į kitus 
Amerikos pramonės ir ka
syklų miestelius, kur lietu
viai plačiau apsigyveno. Aiš
ku, kad jie nenustojo dai
nuoti, nors aplinka čia buvo 
tiek skirtinga nuo Lietuvos, 
kaio tolimi du kontinentai. 
Aišku, kad neėmė ilgai ir 
pradėjo steigtis pirmieji 
chorai. Prasidėjo vaidini
mai.

Gyvpji medžiaga
Lietuvių Meno Sąjungos 

Centro nariai arba kiti pa
tyrę veikėjai galėtų sudary
ti gan plačią meninės lietu
vių veiklos Amerikoje isto
riją, kuri galėtų, sudaryti 
žymų indėli plačiai bendrai 
Amerikos lietuvių veiklos 
istorijai, kurią ruošia LLD. 
Po ranka randasi nemaža 
raštų, dokumentų, protoko-

pe ?
Svarbu pažymėti ir tai, 

kad asmenys, kurie jau ne
gyvena senose lietuvių ko
lonijose, kurie persikėlė ki- 

gyventi (sakysime, į 
irba Kaliforniją), 

atsiminimus

gą iki dabartinės Lietuvių 
Meno Sąjungos yra nueitas 
ilgas ir kilnus kelias.

Bet kad tą kelią .nušvies
ti, neužtenka .tų dokumentų. 
Mes tam norėtume daugiau 
gyvos medžiagos, o tą gali 
patiekti vietiniai veikėjai. 
Mes kreipiamės į visus LMS 
veikėjus, taipgi į visus, ku
rie praeityje darbavosi me-j mus reikia atsiminti, kad 
nineje saviveikloje: rašyki-|autentiškumas ir tikslingu- 
te savo atsiminimus ir siųs.-jmas labai svarbūs. Istorija, 
kite juos LMS Centrui. Ten aišku, turi būti kuo tikslin
ta visa medžiaga bus per- giausia. Mes patariame vi- 
žiūrėta, apdirbta ir patiek- siems, kurie imsis rašyti to
tą knygos redakcinei komi- kius atsiminimus, nepasiti- 
sijai. Viekas senas veikėjas keti vien nugirstais ir nepa
yra pasižadėjęs tą medžią- tikrintais daviniais. Rašyki- 

me tik apie faktus, kuriuos 
atsimini- patys gerai atsimename, ku- 

riuos esame patikrinę, apie

tu r 
Floridą 
galėtų rašyti
apie senas vietoves.

Tikslingumas svarbus
Rašant tokius atsimini-

gą redaguoti.
Temų tokiems ; 

mams gali būti labai daug.
Kada jūsų kolonijoje bu- kuriuos neturime .abejonės. 

vo, J?a^atytas pirmas, spėk- j Lietuvių Meno Sąjunga 
i tikisi, kad visi LMS drau- 

------ jgai ir veikėjai, ypatingai 
Kas, jeigu;mūsu chorų ir dramatinio 

------------judėjimo veteranai atsilieps 
ir. mums siųs parašytą me
džiagą — atsiminimus dėl 
Amerikos lietuvių istorijos, 
kurią leidžia LLD.

Mes tuomi prisidėsime 
prie Amerikos lietuvių kul
tūrinio gyvenimo įamžini
mo.

taki is? j
Kas režisavo? Koks buvo į 

tas spektaklis? " 
galima atsiminti, vaidino? 
Kas spektaklį rengė?

Kada ir kaip įsisteigė pa
stovus dramos ratelis, teat
ras, teatrinė grupė? Kaip 
reiškėsi veikla?

Kada ir kaip įsisteigė 
pirmas choras? Kas jam 
vadovavo? Ar choras taip-, 
gi užsiėmė scenine veikla?

Kokia buvo kitokia meni- 
i taršvietos, mokslo, meno. Nors,vėliau įsitvirtinusią Lietu-Ine saviveikla lietuvių

Lietuviu Meno Sąjunga, 
Mildred Stensler, 

sekretorė

TEISYBĖS/MYLĖTOJAS

Stasio Raštikio memuarai
(Tąsa) j tetas smuko, o “mažėjant tSnJrmą dar seimo pirminin-

St. Raštikis išbuvo Lietu-.moraliniam autoritetui, vai- ką inž. šakenį. Po 10 min. 
vos kariuomenės vadu apie Adantieji, norėdami iLsilaiky- prezidentas grįžo irpaklau- 
penkis metus, o vienu tarpu; ti valdžioje, vis daugiau sė, ar jau esąs atsakymas.
net laikinu krašto gynybos 
ministeriu. Taigi jisai turė
jo t būti gana artimas A. 
Smetonos bičiulis ir bendra
darbis. Apie Smetoną jisai 
sako: “Jei atskiri karštes
ni tautininkai, ypač jauna
lietuviai, buvo aiškūs itališ
ko fašizmo šalininkai, tai to 
negalima pasakyti apie patį 
jų Š'efą A. Smetoną.” Reiš
kia, jisai pripažįsta, kad 
tautininkai buvo fašizmo 
šalininkai, tik be reikalo 
teisina, savo žmonos dėdę; 
juk “šefas” negalėjo būti 
kitoks kaip jo adoratoriai. 
Raštikis pripažįsta, kad 
“tuomet lietuvių spauda 
nebuvo laisva, bet griežtai 
prižiūrima ir cenzūruoja
nti a, kad Lietuvoje ne
buvo tautos atstovybės, 
kad t. v. seimas buvo “ne 
lietuvių tautos atstovybė, 
bet tik lietuvių tautininku 
seimas,” kad tasai “seimas” 
buvo “ne pačios tautos tie
siogiai išrinktas, bet apskri
čių viršininkų, savivaldybių, 
vjdaus reikalų ministerio ir 
vienos politinės partijos pa
sirinktas.” Reikia neužmirš
ti, jog visos čia išvardintos 
įstaigos buvo tautininkij 
rankose, tad visai-supranta
ma ir kokius “seimui” at
stovus jos galėjo skirti!

Smetonos kaltinimas
Savo memuaruose A. Sme

tona kaltina buvusius savo 
ministerius ir augštuosius 
kariuomenės vadus už nesi
priešinimą tarybinei kariuo
menei ginklu. Tačiau Raš
tikis, bakstelęs Smetonai 
pirštu į nosį, atsikerta, jog 
einant įstatymais, pasiprie
šinimui įsakymą galėjo duo
ti tik “prezidentas,” o jis 
pabėgo nuo savo žmonių ir 
nuo atsakomybės. Raštikis 
sako, kad- po praradimo 
Klaipėdos ir Vilniaus, “di
delė tautos dauguma nesu- 
Tjj-co su Smetonos politine 
linija, ypač su jo vidaus rei
kalų politika, ir buvo prie
šinga jam,” kad juo toliau, 
tuo labjau Smetonos autori-

į griebėsi policinių priemo
nių, ir režimas vis riedėjo į 
policinę valdymo formą, o 
tai juk anksčiau ar vėliau 
turėjo, nuvesti į vienokią ar 

I kitokią revoliuciją.” Gi tos

Merkys, paaiškino, kad esa
me iškvietę dar seimo pir
mininką. ‘Be reikalo!’, buvo 
prezidento reakcija, ir vėl 
išėjo. Atvyko ir Šakenis, 
bet jis nieko mums nepata-

revoliucijos kaip tik ir bi-Į 
jojo ne tik Smetona, bet ir 
Raštikis! Todėl jisai pri
kalbino Smetoną “pasida
linti /atsakomybe su visuo
mene,” t. y. į ministeriu ka
binetą įsileisti ir “opozici
jos” žmonių. Pasėka to 
“patarimo” buvo tokia, kad 
vietoj kun. Mirono, ministe
riu pirmininku buvo pa
skirtas gen. Černius, į kurio 
kabinetą įėjo ir keturi “opo
zicijos” atstovai: du nuo 
liaudininkų ir du nuo kle
rikalu (tautininkų buvo še
ši). Bet tautininkai ir pat
sai Smetona šia “reforma” 
buvo nepatenkinti, ir tik 
j ieškojo progos tokiu kabi
netu nusikratyti. Tad ne
užilgo buvo pavesta Mer
kiui sudaryti vienų tauti
ninkų kabinetą, bet jam ne
pavyko, ir Raštikis vėl pir
šo mišrų kabinėta. Viename 
tokių posėdžių Smetona 
eksplodavęs ir pateikęs da
lyviams ultimatumą: “Res
publikos prezidentas parau
do — sako Raštikis1—,gyvai 
atsistojo ir pakeltu sujau
dintu balsu pasakė: ‘Arba 
aš, arba kariuomenės vadas. 
Arba kariuomenės vadas 
sudarys vyriausybę, arba aš 
pasitrauksiu. Duodu 10 mi
nučių laiko. Patys vieni ap
svarstykite ir atsakykite.’ 
P re z i dentas pasižiūrėjo į 
savo kišeninį auksinį laik
rodį ir nerviškais greitais 
žingsniais išėjo. Tai buvo 
netikėtas ir visai nelauktas 
gestas. Ultimatumas !? 
Taip tai buvo respublikos 
prezidento ultimatumas ka
riuomenės vadui... Prezi
dentui išėjus, iš pradžių vi
si sėdėjome kaip apstulbę ir 
tylėjome. Atsigavę pradė
jome tartis. Kadangi rei
kalas buvo labai svarbus, 
nutarėme pasikviesti į pasi- 

rė. Jo nuomonė visada su
tapdavo su resp. prezidento 
nuomone. Ir dabar jis ma
nė, kad reikėtų daryti taip, 
kaip nori prezidentas. Be
veik visi kiti taip pat gal
vojo, kad kariuomenės va
das turįs sutikti suformuo
ti naują vyriausybę.”

Smetonos sugrįžimas
Bet Raštikis su tuo nesu

tikęs, jis tik žadėjęs Mer
kiui padėti. Jiems beposė- 
džiaujant, atėjęs ir Smeto
na: “Nuo ultimatumo pra
džios buvo praėjusi jau be
veik visa valanda. Resp. 
prezidentas grįžo į kamba
rį jau šiek tiek aprimęs.” 
Raštikis visų vardu atsi
prašė Smetoną už “perdide- 
lį griežtumą” ir pasiūlė, jei 
yra reikalas, geriau pačiam 
pasitraukti iš kariuomenės 
vado pareigų, negu Smetoną 
paleisti. Be to, jisai paža
dėjo Merkiui padėti sudaly
ti mišrų kabinetą. Pagal
vojęs, Smetona pasakęs: 
“Ką gi, jei taip nutarėt, da
rykite !”

Tuo ir baigėsi ši audra 
stikle vandens. O v ištik šios 
užkulisinės intrigos yra ga
na įdomios! Atrodo, kad šis 
epizodas buvo Raštikiui, 
kaip kariuomenės vadui, — 
pradžia pabaigos. Smetona, 
ir tautininkai, jo nemėgo, 
kaip artimo klerikalų politi
kai žmogaus, be to, jie spė
jo, kad Raštikis savo au
gančia įtaka ir ambicija no
ri nustelbti Smetonos auto
ritetą, kad jis favorizuoįa 
šauliams, o ne tautininkų 
puoselėjamiems jaunalietu
viams, etc. Pats Raštikis šį 
reikalą aiškina taip: “Ka
riuomenės vadas tautininkų 
buvo kaltinamas už opozici
nių grupių, liaudininkų ir

krikščionių demokratų, 
itraukima i Lietuvos vy
riausybę. Visi tie kaltini
mai vis didėjo ir didėjo. 
Pagaliau jie pasiekė tokį 
laipsnį, kad mano, kaip ka
riuomenės vado, asmuo vi
sai tautininkų vadovybei, 
pradedant jų šefu resp. 
prez. Smetona ir ministeriu 
pirmininku Merkiu ir bai
giant jaunalietuvių vadovy
be, tapo ne tik nepageidau
jamas, bet jie laikė mane 
net pavojingu visam tauti
ninkų režimui ir jiems pa
tiems.”

Prieš Raštikį!
Naujųjų 1940-tų metų 

proga, karininkų ramovės 
leidžiamam “Karde” tilpo 
eilinis Rąštikio straipsnis, 
panašus i seniau ten talpi
namus. Tačiau tautininkai 
ten įžiūrėjo Raštikio ambi
cijos daigų ir nutarė juo 
nusikratyti. Kai jau “Kar
das” buvo išsiuntinėtas pre
numeratoriams ir išdalintas 
kioskams pardavinėj i m u i, 
“Kauno policija gavo įsaky
mą sukonfiskuoti kioskuose 
buvusį ‘Kardą,’ o redakcijo
je dar likę ‘Kardo’ egzemp
lioriai buvo sulaikyti. Tai 
buvo didelė sensacija — 
‘Kardas’ buvo konfiskuotas 
už paties kariuomenės vado 
parašytą straipsnį... Apie 
sukonfiskavimą aš sužino
jau tik po įvykusio fakto ir 
tik iš pašalinių asmenų. 
Nei vidaus reikalų ministe- 
ris Skučas, kurio policija 
konfiskavo, nei minis, pir
mininkas Merkys, kurio ži
nioje buvo spaudos priežiū
ros įstaiga, nei krašto ap
saugos ministeris b. gen. 
Musteikis, kuriam priklau
sė karininkų ramovės val
dyba, o tuo pačiu ir ‘Kar
do’ redakcija, apie šį įvykį 
man nieko nepranešė. Visi 
jie, kaip susitarę, tylėjo.”

Po šio incidento, Raštikiui 
neliko ką daugiau daryti, 
kaip tik atsistatydinti. Jis 
tai ir padarė. Po kelių die
nų iššaukė jį į prezidentū
rą, kaltinimo išklausyti. 
Smetona tylėjęs,, tad už- jį, 
kaip Aaronas už Mozę pas 
Faraoną, kalbėjęs, “proku
roras” Merkys. Smetona 
pasiūlęs Raštikiui trijų mė
nesių “atostogas,” o laikinu

telefoniniai pasikalbę j i m a i 
buvo griežtai cenzūruoja
mi... Pasijutau tikrai kaip 
kalinys ar politinis nusikal
tėlis. Bet kentėjau. Mano 
žmona, matydama tokį ma
nęs niekinimą ir būdama 
resp. prez-to A. Smetonos 
giminaitė, nuėjo pas jį, kaip 
pas savo dėdę, pasiskųsti. 
Prezidentas priėmė ją labai 
šaltai, ir visas pasikalbėji
mas baigėsi Smetonos mes
tu man atviru kaltinimu: 
‘Tavo vyras bolševikas!’.”

Po “atostogų,” kai prezi
dentūroje Smetona oficia
liai atstatė Raštikį iš par
eigų, jis (Raštikis) vis ne
siliovė savo įpėdinį deriunci- 
javęs: “o kai dėl gen. Vit
kausko, įspėjau prezidentą 
ir patariau dar kartą pagal
voti ir persvarstyti, ar ne
geriau būtų skirti kariuo
menės vadu ne d. gen. Vit
kauską. bet kurį nors kitą 
karininka.” Ta pačia dieną 
nnėies atsisveikinti gen. 
Vitkauską, Raštikis veid
mainiaudamas “linkėio iam 
laimės.” Anie ši nasikalbė- 
iima jis rašo: “Vitkauskas 
pradėjo aiškinti, kad kol 
Lietuvai vadėvansias Sme
tona ir jo tautininkai, tol 
Lietuvoj nebūsią nei tvarkos, 
nei ramvbės. kad dėl mano 
pašalinimo iš kariuomenės 
esą c kaltas Smetona, kad iis 
(Vitkauskas) nrisid ė s i a s 
prie- to, kad Smetona būtu 
pašalintas, kad anie tai iis 
iau esą s na si tares, su savo 
bendradarbiais, kad aš vėl 
turėsiąs grižti gal dar i at
šakiu gesnes narei gas ka
riuomenėje vvriausvbė- 
ie ir t. t.... Buvau be galo 
nustebės., kad nrioš resnuh- 
likos nrezidenta tain kalbė
jo žmogus, kuriuo tas Pats 
nro'zidentas tain labai n^si- 
t.ikėin ir na.skvrė i tokia 
svarbia ir atsakinga vieta 
Voriuomonjpie. Man ^et ro
dėsi. kad - d. crov). Vitkaus
kas taiįu kalbėdama^, n-al 
nnrpin išnrovnkunti mano. 
.Tuk toki“ sunian^miai'. tai 
iau buvo beveik išdavimas...

Nebeina pas Smetoną
“Šis pasikalbėjimas ypač 

įstrigo man į širdį ir atmin

kariuomenės vadu paskyręs 
d. gen. Vincą Vitkauską.

Raštikis ir Vitkauskas
Atrodo, kad Raštikis ne

turi “geros akies” ant gen. 
Vitkausko. Skaitome: “O 
d. gen. Vitkauskas? 1926 m. 
gruodžio 17 d', perversmo 
metu jis buvo tautininkų 
pašalintas iš rikiuotės. Ne
priklausomybės karo metu 
2-jo pėstininkų pulko karo 
laiko teismo sprendimu jo 
brolis buvo nubaustas mir
ties bausme už komunistų 
veiklą. Pats d. gen. Vit
kauskas visa laiką buvo lai
komas liaudininkų ideologi
jos žmogumi, nors jis buvo 
atsargus ir į politiką nesi
kišdavo. Tautininkai visą 
laiką nepasitikėjo juo, ir ei
lę metų jis dirbo pėstininkų 
inspekcijoje. Savo parei
gas jis ėjo labai gerai, ir 
mano jis buvo paskirtas 
pėstininku inspek t o r i u m.! 
Vėliau neilgai jam teko va-j 
dovauti 1-jai divizijai. Nei) 
generalinio Štabo akademi
jos, nei šiaip jokio kito 
aukštojo karo mokslo jis ne
buvo baigęs. Karininkai jo 
nemėgdavo. Man niekad ne
buvo kilusi mintis laikyti d. 
gen. Vitkauską kandidatu į 
kariuomenės vadus. Manau, 
kad ir jokiam kitam kari
ninkui neateidavo tokia 
mintis į galvą. Jo paskyri
mas, nors tuo tarpu laiki
nai, eiti kariuomenės vado 
pareigas buvo didelė staig
mena ir sensacija visoje ka
riuomenėje.”

Raštikis išspirtas laukan
Po trijų mėnesių “atosto

gų,” Vitkauskas buvo pa
tvirtintas pastoviu kariuo
menės vadu, o Rąštikis “at
leistas iš kariuomenės vado 
vietos ir iš kariuomenės.” 
Aišku, kad Raštikis niekina 
Vitkauską pavydu 1 i a u d a - 
mas. Čia visai tinika prisi
minti Krylovo pasakėčią 
apie vynuoges ir lapę, kuri 
jas niekino dėl to, kad ne
galėjo jų pasiekti!

“Atostogose” esantį Raš
tikį tautininkai stropiai sau
gojo. Jis rašo: “Mano bu
tas buvo apstatytas poli
tinės policijos šnipais, mano 
privati korespondencija ir 

tį. Grįžęs namo, vis gal
vojau apie Vitkausko žo
džius. Iš kur jam dabar to
kie drąsūs užsimojimai 
prieš Smetoną? Kas tie jo 
bendraminčiai... Negalėjau 
suprasti. Jei Vitkauskas 
taip ir būtų galvojęs, tai 
kodėl norėjo man apie tai 
napasąkoti? Koks tikslas? 
Gal provokacija?.. Gal jis 
mane tik bandė ir kvotė, no
rėdamas žinoti, kaip aš re
aguosiu į tokias jo kalbas. 
Bet aš buvau labai atsar
gus ir neįsileidau į tą pa
sikalbėjimą... Staiga buvo 
kilusi mintis — tuoj eiti pas 
resp. Prezidentą ii’ apie vis
ką jam papasakoti. Tačiau 
pagalvojau, kaip preziden
tas galėtų reaguoti į toki 
mano pranešimą. Juk jei 
aš, dabar jau atleistas iš 
pareigų, pradėsiu pasakoti 
tokius dalykus prieš savo 
įpėdini, kuriuo jis labjau 
pasitiki negu manim, tai jis 
man netikės, nes jam tikrai 
galės atrodyti, kad tai yra 
mano nevykusi provokacija 
prieš savo konkurentą. Ar
ba aš būsiu paprašytas iro- 
dvti. O kain aš įrodysiu? 
Taip ir nenuėjau ir niekam 
apie tai nekalbėjau.”

Šiuo metu Raštikis jau 
priėjo išvados, “kad tada 
Vitkauskas atvirai man kal
bėjo.”

žmones prieš tautininkus
Rąštikis pripažįsta, kad 

1940 m. pradžioj “daugelio 
tautiečių nuotaikos buvo 
nukreiptos prieš vyriausy
bę, prieš kariuomenės vado
vybę, prieš tautininkus ir 
net prieš patį r. prezidenr- 
tą... darbininkų nuotaikos 
buvo nedraugiškos tautinin
kams... ’ Nepatenkintoje vi
suomenėje pradėjo kelti gal
vas komunistai. Jų agitato
riai pradėjo rodyti daugiau 
aktyvumo... Vidaus reikalų 
ministerija rodė daug akty
vumo, kovodama su komu
nistais per politinę ir viešą
ją policiją. Tačiau tai ma
žai gelbėjo arba turėjo net 
neigiamų vaisių. Prieš di
desnę policijos akciją augo 
dar didesnė komunistų re
akcija. Tai buvo tikrai pa
vojingas reiškinys.”

(Bus daužau)
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7. Jurginis, V. 'Mikucianis (23)

VILNIUS — Tarybų Lietuvos sostine
(Tąsa)

Kiek daugiau žinių apie pilį suteikė 
savo užrašuose Prancūzijos diploma
tas ir keliautojas Žilbertas de Lanua, 
lankęsis Vilniuje 1414 metų žiemą. Jis 
sako, kad pilis, stovėjusi aukštame smė
lėtame kalne, buvusi medinė, sutvirtin
ta akmenimis, žemėmis ir mūru. Tik 
1955 metų birželio-liepos mėnesiais tvar
kant papėdės parką, galutinai paaiškėjo, 
kokie tai buvo sutvirtinimai. Iš aptiktų 
apsauginės pilies sienos griuvėsių arche
ologai nustatė .kad išorinė sienos pusė 
buvo išmūryta iš netašytų lauko akme
nų, surištų kalkių skiediniu, o vidinė— 
suplūkta iš molio, Į jo tarpą įdedant rąs
tų rentinius. Pilis su apačioje stovėju
siais kunigaikščių gyvanamaisiais rū
mais buvo sujungta slaptu požeminiu 
praėjimu. Perstatydamas pilį, Vytau
tas rytinėje kalno dalyje įrengė mūrinę 
patalpą, skirtą pilies Įgulai ir sandė
liams, ir, be to, sustiprino pilį trimis 
bokštais.

I 1576 metais Kelne išleistame atlase 
yra XVI amžiaus vidurio Vilniaus mies
to planas, kuriame grafiškai atvaizduoti 
žymesnieji miesto pastatai. Pilis čia su 
dviem apskritais trijų aukštų bokštais;

( jie baigiasi dantytais mūrais ir kūgi
niais stogais. Pilis atvaizduota, žinoma, 
labai schematiškai ir netiksliai . Pilį su-

1 po gynybiniai mūrai su šaudomosiomis 
angomis ir dantytu viršumi. Daug ge
riau pilis atvaizduota Makovskio 1610 
metų vario raižinyje. Tuo metu pilis jau 
buvo pradėjusi irti, ir joje buvo įrengtas 
bajorų kalėjimas. Iš dokumentų maty
ti, kad kalinamųjų bajorų tarnai arba 
atėję aplankyti jų svečiai nuo kalno svai
dė arba rideno akmenis, išmušdami Že-

I mutinės pilies langus ir sudaužydami 
stogo čerpes. Todėl 1613 metais seimas 
nutarė kalėjimą iš pilies iškeldinti. Pet-

| ras Pirmasis, kariaudamas su švedais ir 
būdamas Vilniuje 1705 metais, pilyje 
buvo įrengęs ginklų ir maisto sandėlį.

Kaip pilis atrodė XIII amžiuje, maty
ti iš padarytų tuomet Fiurstenhofo 
(1740 m.) ir Rosi (1793 m.) planų, o 
taip pat Vilniaus dailininkų—P. Smug
levičiaus, J. Peškos ir J. Rustemo—pie
šinių. XIX amžiaus pradžioje buvo nu
griautas pietinis pilies bokštas ir išar
dyti šiaurinio bokšto likučiai. Iki mūsų 
dienų yra išlikęs tik vakarinis bokštas, 

j Jam išlikti pagelbėjo tai, kad 1830 me
tais, įrengiant optinio telegrafo tarp Pe
terburgo ir Varšuvos stotį, ant jo liku
čių buvo pastatytas medinis pastatas, ap- 

j saugojęs mūrinę bokšto dalį nuo toles- 
• nio irimo. 1937 metais pilies bokštas 

buvo restauruotas, nuo jo nuimtas me
dinis antstatas. Didžiojo Tėvynės karo 
metu (1944 m.) bokštas buvo sužalotas 
ir 1948 metais vėl restauruotas pagal se
nąjį restauravimo projektą.

Žemutinė pilis po XVII amžiaus vidu
rio karų nebebuvo remontuojama ir pa
mažu iro. Kai kuriose sveikesnėse jos 

/ patalpose apsigyvendavo amatininkai, 
\ miesto varguomenė, o kai kada čia nak- 
/ vynę sau rasdavo ir benamiai žmonės. 
1 XVIII amžiaus pabaigoje ir XIX am- 
I žiaus pradžioje pilies akmenis ir plytas 
/ miestiečiai išardė ir panaudojo namų 

statybai. Dar kurį laiką buvo išlikę tri
bunolo rūmai ir pilies vartai įvažiuoti 
iš Pilies (dabar Gorkio) gatvės. Nugrio
vus Žemutinės pilies rūmus ir gynybinę 
sieną, buvusiame didžiojo kunigaikščio 

i rūmų kieme buvo įrengta turgaus aikš- 
] tė. Likusi pakalnės dalis buvo paversta 

karinių pratimų aikšte.
Numalšinus 1830 metų sukilimą, ca

rinės vyriausybės įsakymu aikštėje ap- 
Jlink pilies kalną abipus Vilnelės buvo 

nugriauti pilies vartai ir kiti Žemutinės 
pilies pastatų likučiai. XIX amžiaus

antroje pusėje Vilniuje buvo nutiesta
nauja moderniška gatvė — Jurgio pro- 

/ spektas (dabar Stalino prospektas), o
į citadelės fortifikacijos nebeteko karinės

reikšmės. Pilies aikšte prasidėjo judė
jimas iš Jurgio prospekto į Pilies gatvę 

( ir Užupio priemiestį. Turgus buvo at
keltas arčiau katedros, o likusi papėdės 
dalis paversta parku. 1899 metais mi
nint A. S. Puškino 100 metų gimimo su
kaktį, parke poetui buvo pastatytas pa
minklas ir pats parkas pavadintas Puš
kino vardu.

Kova prieš vokiškųjų ordinų agreso- 
| rius, trukusi beveik du šimtus metų, bu

vo vedama jungtinėmis lietuvių, rusų, 
I lenkų ir kitų Pabaltijo tautų jėgomis. 

' Nugalėjus kryžiuočius ir kalavijuočius,

ne kartą toms pačioms jėgoms teko gin
tis nuo švediškųjų grobikų, įsiveržimų. 
XVIII amžiaus pradžioje, Šiaurės karo 
metu, Vilniaus miesto gyventojams ir 
Petro Pirmojo vadovaujamai rusų ka
riuomenei ne kartą teko stoti į mūšį prieš 
okupantus. Petras Pirmasis to karo metu 
Vilniuje buvojo du kartus: 1705 ir 1708 
metais. Pirmą kartą Sluškų rūmuose jis 
išgyveno 6 savaites, antrą kartą vos ke
letą dienų buvo sustojęs Pacų rūmuose, 
dabartinėje Gorkio gatvėje Nr. 43. Bū
damas Vilniuje, 1705 metais Petras Pir
masis dalyvavo Vilniaus akademijos 
mokslo metų užbaigime ir vyriausiojo 
tribunolo posėdyje. Cerkvei, esančiai 
Gorkio ir Bokšto gatvių susikirtime, jis 
atidavė iš švedų mūšyje atimtas vėliavas 
ir krikštijo joje didžiojo rusų poeto A. 
S. Puškino prosenolį abisiną Hanibalą. 
Šiam įvykiui įamžinti cerkvės sienoje 
įmūryta paminklinė lenta. Žinia apie 
Hanibalo krikštą paimta iš Puškino at
siminimų apie savo protėvius. Švedų vė
liavos XIX amžiaus pirmoje pusėje iš 
Vilniaus buvo išgabentos į Čartoryskių 
muziejų Pulavuose.

Rotušės aikštė XIV - XVII amžiuose 
buvo miesto centru, joje rinkdavosi tur
gūs, būdavo skelbiami valdžios nutari
mai ir vykdomos bausmės pakariant, įde
dant į kaladę arba pririšant prie gėdos 
stulpo.

Rotušės salėse posėdžiaudavo magis
tratas ir vaito pirmininkaujamas mies
tiečių teismas. Nuteistieji kalėti būdavo 
sodinami į kalėjimą—įmetami į gilią Ro
tušės rūsyje išmūrytą duobę, iš kurios 
be kopėčių išlipti nebuvo galima.

Rotušėje buvo laikomos svarstyklės, 
statinė grūdams seikėti ir uo^ktis au
deklams matuoti. Ką nors perkant arba 
parduodant pagal svorį, tūrį arba ilgį, 
reikėdavo naudotis Rotušės saikais ir 
matais ir už tai mokėti pinigais arba 
prekėmis. Eksportinės prekės, kaip vaš
kas ir kitos, Rotušėje nustačius svorį, 
būdavo antspauduojamos įlydant miesto 
ženklus ir pažymint svorį. Dėl tokios 
prekės svorio ne tik Lietuvoje, bet ir už
sienyje nebelikdavo abejojimų.

(Bus daugiau)

Seno Vinco gimtinė
Jau .senas, bet mielas lietuviams visiems, 
Gražus ir tvarkingas Grigaičių miškelis, 
Turtingas jis grybais—šauniais baraviykais, 
Ir uogom saldžiom, sultingom ir skaniom.

Iš ryto, vos švintant, jau knibžda miške, 
Ir taip iki vakaro jauni ir seni,
Su pintinėm atėję didelėm ii’ tuščiom,
Namo gi jie grįžta visi vis pilnom ir pilnom...

Pro mišką Grigaičių tvarkinga vaga 
Gervauogėm, karklais dabintais krantais, 
Giliai susimąsčius, srauni ir galinga 
Šešupė motulė banguoja.

Jos tylūs vandenys krantą skalauja 
Ir akmenis plauna prie žilojo revo, 
O bangos galingos liūliuoja, linguoja, 
Su savimi nešas begalias dūmas.

Varpai vakariniai paskendo Šešupėj, 
Mėnulis sau supas bangų sūkury,

Tik smuikas kažkur dar skundžias lig ašarų, 
Blaškosi vėjai smėlėtais krantais.

Sesių darželiuose gėlės vis skundžias 
Ir ašarų rasa suvilgo lapus,
Liūdną giesmę karklyne lakštingala suokia 
Ir kelia iš miego visus.

Ir liūdna ir ilgu gimtinės laukams, 
Netekus brangaus, mielo draugo, 
Kurs savo Tėvynę turėjo palikti 
Ir ,džiaugtis dabar svetimąja.

Tai jo, Seno Vinco, miela tėviškėlė 
Ties mišku Grigaičių, sraunia Šešupe, 
Jo basų kojyčių kiek čia bėginėta 
Ir prakaito lieta tėvelių senų.

Daug posmų sudėta gražių Seno Vinco 
Apie tėviškę, žmones savus,
Apie meilę tėvynei ir kovą dėl laisvės, 
Dėl laimės žmonijos visos.

Prabėgo daug metų, vandens nusruveno 
Giliąja Šešupės vaga,
Bet gluosnis didingas, jo rankom sodintas, 
Dar auga, kerojas ties revo žalia platuma.

Ir daug jau praėjo Joninių naktų, 
Tradicinių švenčių lietuvių visų, 
Koks grožis čia buvo laužų degančių 
Ant kranto srauniosios Šešupės.

Karklynuos lakštutės čiulbėjo linksmai, 
Papartis jau pumpurą skleidė, 
O šviesos laužų dar spindėjo ilgai 
Gražiosios Šešupės bangose.

Bronislava Kizlaityte.
1958. XII. 12.
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Žinios iš Lietuvos Taip kartosis amžinai...
Dar tik neseniai žavus, 

lyg pasakiški rudens gam-^* 
tovaizdžiai, patraukliai vi
liojo mūsų akių žvilgsnius, 
spalvomis žėrinti lapai kri
to žemyn supami žvarbaus 
vėjo. Medžių šakos tartum 
graibstydamos už ko nors

vakarėse ištekėjo už žinomo 
lengvaatlečio Jono Pipynės. 
Toliau geriausių sąraše se
ka lengvaatlečiai Alfonsas 
Varanauskas ir Algis Bal- 
tušnikas, irkluotojai Euro
pos vice-meisteriai Alfon
sas ir Mykolas Rud, Jonas 
P i p y n ė , boksininkas Ri
chardas Tatulis, krepšinin
kas Kazys Petkevičius ir nusįtverti skerečiojo į visus 
stalo tenisininkas Algiman- šonus. Paukščiai, pulkais 

pakilę aukštai, eilėmis išsi
rikiavę lyg paradui, plasno
dami sparnais ir nulenkę 
snapus žvalgydamiesi į že
mę, tarė “sudie“ mylimam 
kraštui iki sekamo pavasa
rio, naujo gamtos atbudi
mo, gal vėl laimingai pasi
matysime... Nes gamtai 
paliepus, medžiai nusirengė 
savo puošnius rūbus, pasi
ruošė ilgam žiemos poilsiui. 
O dar putinų krūmuose tar
pe pageltusių lapų tartum 
kraujo lašai raudonuoja di
delės kekės uogų. Jau Jr

MIRĖ KAZIMIERAS 
BANYS

1958 m. gruodžio 19 d., 
eidamas 59 metus, po sun
kios ligos mirė Lietuvos Že
mės ūkio akademijos pro
rektorius administracijos - 
ūkio reikalams agronomas 
Kazimieras Banys.

K. Banys gimė 1900 m. 
vasario 25 d. Rokiškio ap
skrities Svėdasų valsčiuje, 
Savičiūnų dvaro darbininko 
šeimoje. 1920 m., baigęs 
Rokiškio gimnazijos 4 kla
ses, jis įstojo į Dotnuvos 
Žemės ūkio technikumą, ku
rį baigė 1924 m., įgydamas 
agronomo vardą.

Visą savo sąmoningą gy
venimą K. Banys buvo ak
tyvus kovotojas už darbi
ninku klasės’ reikalus. Už 
revoliucinę veiklą 1919 m. 
jis buvo buržuazinės val
džios areštuojamas ir kali
namas. : 
K. Banys įstojo į komjau
nimo eiles, o 1940 m. — į 
Komunistų partiją.

Tarybinės santvarkos me
tais K. Banys dirbo atsa
kingose pareigose — 1940- 
1941 metais Raseinių ap
skrities Darbo žmonių de
putatų tarybos vykdomojo 
komiteto pirmininku ir pa
ruošų įgaliotiniu Lietuvos 
Tarybų Socialistinei Res
publikai. Prasidėjus Didžia
jam karui, velionis su šeima 
evakuavosi į Tarybų Sąjun- 

1 gilumą, kur taip pat dirbo 
atsakingose pareigose, o ve-i Y1 
liau, stojęs į Lietuviškąjį 111 

Junginį, dalyvauja kovose! 
1 prieš hitlerinius fašistus.!

tines okupacijos, K. Banys---- _
demobilizuojamas ir vėl dir- Pn’mmmku išrinktas I o vi- danciuose. Visi grjzo turtin- 
ba paruošų įgaliotiniu Lie-jJas Rotomskis, piiminm- _ _
tuvos respublikai bei kitose Pavaduotojas - Tarybų gų. Sibire daug daugiau ga-

gystes draugijos Lietuvos grįžti atgal. Grįžusieji labai J.. . , .į

stalo tenisininkas Algiman
tas Saunoris.

Įsteigta Lietuvos draugys
tės ir kultūrinių ryšių su 
užsienio šalimis draugija

VILNIUS, sausio 9 d.— 
Vakar Lietuvos Mokslų 
akademijoje įvyko Lietuvos 
draugystės ir kultūrinių ry
šių su užsienio šalimis drau
gijos steigiamoji konferen
cija, kurioje dalyvavo 145 
delegatai. Padaręs prane
šimą Lietuvos Kultūrinių i VILNIUS, sausio 7 d.— 
Ryšių su Užsieniu Draugi- šiandien gastrolių į Ukrai- 
jos pirmininkas P. Rotoms-j na išvyko grupė Tarybų 
kis apibūdino steigiamos Lietuvos muzikantų. Dniep- 
draugijos tikslus ir uždą- < ropetrovske. ir Zaporožėje 
vinius. _ < įvyksiančiuose koncertuose

Konferencijoje pasisakė į simfoniniams orkestr a m s 
Kauno Medicinos Instituto į diriguos Tarybų Sąjungos 
direktorius Januškevičius,! Liaudies artistas profeso- 
Dotnuvos rajono Požėlos, rįus Balys Dvarionas. Kon- 
vardo kolūkio pirmininkas nertuose dalyvaus Lietuvos 
socialistinio darbo didvyris ■ nusipelnęs artistas smuiki- 
Macevičius, Lietuvos Žemės. ninkas Aleksandras Livon- 
Ukio Akademijos rektorius j-as ir prieš porą m etų 
Bulavas, Kauno arkivysku- Maskvos konservatoriją inodi naniūre °vandeninjri pijos ir Vilkaviškio vysku- baigęs pianistas Aloyzas JdebįVs Va”denlngl 
niinc y Gastrolių pi’OgTa-'
kas Tarybų Sąjungos-Pran-.moje žymia vieta užima lie-! 
cūzijos draugystės prezidi- tuvių kompozitorių • ____
umo^ viceprezidentas Stan- j Dvariono, Eduardo Balsio, 
kevičius, Lietuvos Mokslų į Stasio Vainiūno ir kitų kū- 
Akademijos istorijos insti-' riniai. 
tuto direktoriaus pavaduo
tojas Jurginis, Vilniaus 
valstybinio V. Kapsuko var
do universiteto profesorius Į 
Slavėnas.

Lietuvos užsienio reikalų maitis gavo du laiškus sa- 
ministras I. Gaška nurodė, 
kad naujoji draugija žymią Lietuvos. Povilaičiai gyvena . . v. _ _

" ’ • - šakiuose, čia paduosime ke- *'aus savo Prieso siaures ve'
lias ištraukėles iš jų.

An tose Povilaitienė rašo 
kad “Grįžo iš Sibiro beveik, 
visi giminės. Visi pas mane 
sustojo ir pabuvo po mėne
si, o kai kurie net ir dau- 
giau. Brolis Pranas taip pat ■ 

I grįžo, dabar gyvena Kregž-:

Bulavas, Kauno arkivysku-
v TV ♦ i * J v uaiųęs p

1920 m. Dotnuvoje! pijos valdytojas kanaunin- Končius.

vietą
skirti 
tiems 
dint i

! ūkiniais ir kultūriniais lai- 
! mėjimais.

r.Ls hitlerinius fašistus.! Naujai įsteigtosios drau- 
Išlaisvinus Lietuvą iš fašis-ĮSU08.’ YaW°°s įsi inktas

1.......... Prezidiumo

savo veikloje turės 
užsienyje gfyv'enan- 

] ietuviams susipažin- 
su Tarybų Lietuvos

! las Rotomskis, pirmimn-

atsakingose pareigose. Nuo,.Sąjungos^- Lenkijos drau- 
1948 metų pradžios iki mir-v . ....
ties jis sėkmingai eina Lie-1 skYriaus pirmininkas, Res-

, šliauždami dan-
—s skliautais, grūmoja

- - - . gamtai savo kerštu. Kau-
tuvių kompozitorių Balio Kiančio vėjo daina, plauk-

Gastrolių progra-jgaus

A. Vaivutskas

Laiškai iš Lietuvos
Broktoniškis Jurgis

vo giminaičių Povilaičių iš

dama per mišką, susijungia^ . 
su ošiančių medžių slėpinin
gomis melodijomis ir dings-

Pagaliau, žemė apsidengė 
baltu kilimu, kuris įkyriai 
girgžda po kojomis. Miške 
plačiašakės eglės apsigaubė 

1 baltomis sniego skaromis, 
lyg slėpdamosi nuo žiau-

gi, parsivežė grūdų ir pini-
V o O O I

Įėjo užsidirbti. Kiti galvoja

jo. Miške visur nyku, ne
ramu. Rodosi, kad išnyko 

’1 buvusi skaitlinga m i š k o 
i gyvūnija. Vaikščioda m a s 
tik kai kur pamatai vikriai 
šokinėjant pilką voveraitę 
medžių šakomis, kuri, lyg 
š p o s a u d a m a , nudrebia 
gniūžtę sniego praeiviui už 
kalnieriaus.

Žiemą ir milžinas Atlan
tas tampa labai rūstins!

domčjosi laikraščiais, ku-
tuvos Žemės ūkio akademi- ‘ Publikos MokslT Akademi- riuos jūs mums prisiunčia- 
jos prorektoriaus administ- -l08 \^ce.pl ®zl^enIa® 
racijos-ūkio reikalams par- 
gas. K. Banys labai daug 
prisidėjo prie hitl e r i n i ų

Žiugžda ir Tarybų Sąjun
gos - Vokietijos draugystės 
draugijos Lietuvos skyriaus 

j- r;;,14 pirmininkas ir respublikosokupantu sugriautos akade- .J. .. u ,
mijos atstatymo, parodyda
mas didelę iniciatyvą, su
manumą ir energiją, nepa
prastai jautriai rūpinda
masis studentų buitiniais 
reikalais.

liaudies ūkio tarybos pirmi
ninkas K. Kairys.

DEŠIMT GERIAUSIŲ 
SPORTININKŲ

VILNIUS, sausio 3 d. — 
Užvakar dienos “Sporto” 
laikraštyje paskelbti dešimt 
geriausių Tarybų Lietuvos 
sportininkų 1958 metais. 
Juos, atsakydami į redakci
jos anketą, nustatė patys 
skaitytojai. Kaip ir reikėjo 
tikėtis, Lietuvos sportinin
ke numeris pirmas pripa
žinta Birutė Zalagaitytė- 
Kalėdienė. Antroji yra Eu
ropos šuolių į vandenį meis
teris Aldona Kareckaitė,

Šaukštai įvertino velionio! 
į nuopelnus. Jis buvo apdo
vanotas “Tėvynės karo” 
pirmojo laipsnio ordinu ir 
medaliais. [

Šviesus K. Banio paveiks-
i las ilgus metus išliks aka
demijos dėstytojų, studen
tų ir administracinio perso
nalo širdyse.

Lietuvos.' Žemės ūkio
akademijos kolektyvas kuri, beje, Naujų Metų IŠ

te...”
Tarp kitų laikraščių, J. 

Šimaitis pasiunčia jiems ir 
Laisvę.

Povilaitis rašo, kad Lais
vę skaito dideliu susidomė
jimu. Ji eina iš rankų į ran
kas. Toliau:

“Viename Laisvės num. 
skaitėme, kad buvote susir
gę. Visa šeimyna linkime 
jums pasveikti... Mos visi 
esame sveiki. Gyvename ne
blogai. Turime visko, kai 
dirbame. Maistas pigus, 
darbo daug, tik dirbk ir 
gyvenk. Su drapanomis sun
kiau, medžiaga brangoka...”

aukštai keldamas savo gsl' 
lingu bangų keteras, įšėlęs 
daužo pakraščio uolas, api- 
berdamas baltais purslais ir 
lyg diplomatiškai siųsda
mas uoloms ultimatumą pa
sitraukti stipruliui iš kelio!

Ir taip per amžius kova 
kartojas, vien dėl to, kad 
kietos akmens uolos išdrįso 
galingam Atlantui pastoti 
kelią tolimesniems jo kės
lams.
žinai,

Ir taip kartosis am- 
amžinai . . .

Pregresas

Montgomery, Ala. —Nau
jas gubernatorius John Pat
terson stoja už atskiras 
negrų ir baltų mokyklas.

SO. BOSTON, MASS.

SENUTĖS DAINININKĖS
Vasaros atostogų metu 

Vilniaus Valstybi n i o V. 
Kapsuko vardo universite
to studentai-lituanistai, da
lyvaudami tautosakos rin
kimo ekspedicijoje Jiezno 
rajone, susipažino su senu
tėmis dainininkėmis 0. Ta
mošiūniene ir I. Navickiene. 
Tautosakos rinkėjams jos

liaudies dainų, pasakė daug 
pasakų, papasakojo apie se- 
dentai lituanistai pakvietė • 
į tautosakininkų vakarą 
universitete. Į šį vakarą bu-( 
vo pakviesti ir vieni seniau- ; 
siu tautosakos rinkėjų J.; 
Eidulis ir J. Jurga, kurie 
studentams pasakojo apie 
tautosakos rinkimą bei jos 
klasifikavimą.

padainavo šimtus senovinių 
novinius papročius.

Nuotraukoje: studentai
. klausosi O. Tamošiūnienės

Neseniai abi senutes stu- iri. Navickienės dainavimo.

•• ' ■ m j®
Ir -

E, V
z z

An žraĮEži

METINIS “LAISVĖS” PARAMAI '

BANKETAS
ĮVYKS SEKMADIENIO POPIETĮ

Vasario 8 February
Banketo Pradžia 1 vai. dieną

Svetainėje 318 Broadway
Puikią dainų programa duos

ONA MINEIKYTŠ ir JULIA RA1NARDIENĖ
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 rengia LLD 2-a kuopa. Pelnas yra skiriamas 

“Laisvės” paramai. Taigi savo atsilankymu jūs 
paremsite gražų apšvietos reikalą ir turėsite 

sau malonaus pasitenkinimo.
Rengėjai .

p
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SKAITYTOJI BALSAI
Lietuvos gyvenimas, žiūrint:tų privilegija — jis 
išSjos spaudos

Po antrojo pasaulinio ka-j 
ro mes negreitai atsipeikė 
jome, ir sunku buvo susi 
vokti, kas dedasi mūsų te-į 
vynėje. Makartizmas pa-Į 
kėlė galvą ir savo letena

—Per “Televizorių” 
liami geriausi kolūkio zmo

pasi Philadelphia, Pa
Sausio 27-ą dieną 

sukanka lygiai dveji metai, 
kai mirė'nes ir kritikuojami tingi-'

i . • . • • j _ i i • • i____ ________ • • I■ niai, girtuokliai, brokdariai; 
ir kitokį apsileidėliai. I 

__  . ___ __ Reikia pastebėti, kad Lie-Į 
pradėjo gniaužti proletarų i tuvoje ne visur veikia tele-| 
avangardą. Palyginus, mes,;vizoriai, o vietomis veikia; 
lietuviai, fiziniai 
tėjome, bet 
daug; mūsų 
tardė, skaitytojus baugino 
ir kultūrines bei savišalpos ■ spalvotus paveikslus, 
organizacijas įtraukė į juo-! 
dąjį sąrašą. Tačiau mūsų 
laikraščiai, kolonijų veikė-; 
jai be atvangos atmušdavo;ateityje bus paleista linija! 
priešo puolimą, ir galime Leningradas - Ryga - Šiau-j 
pasididžiuoti, jog mūsų bu-; liai - Kaunas - Vilnius. Iš; 
vo tiesa, ir mes laimėjome—i šios linijos išsišakos po visą Į

Antanas Smitas-Šmulkštys
veikia;

nenuken- silpnai, kitur visai negali-į 
moraliai —,ma gauti, bet televizijos! 
redaktorius i tinklas smarkiai plečiamas, į 

ir 1965 metais jie jau turėsi 
Da-! 

bartiniu laiku Vilniaus zo-į 
noje veikia 2,000, o Kauno. 
—300 televizorių. Artimoje;

Jis buvo žymus pažangiųjų lietuvių 
tarpe veikėjas, uolus spaudos 
platintojas - rėmėjas, ilgamptts 
mūsų laikraščių bendradarbis.

Ilsėkis ramiai, Antanai, mes 
tavęs niekad nepamiršime!

JULIJA ŠMITIENĖ

MEB ■

mus ir sulaužėme klerikalų1 “Mokslas ir gyvenimas” 
blokciclci.

y i Žurnalas grynai moksli-
inis. Jo redakcijos kolegija 
susideda iš pačių žymiausių 
Lietuvos mokslininkų. Šie 
žmonės siekiasi Lietuvą pa
daryti naują. Mes visi ge
rai atmename, kai kaimie
čiai parveždavo kunigą lau
kams šventinti, kuris kra- 

; pylų mostelėdavo kelis kar- 
' tus, paburbėdavo mums ne
suprantamų žodžių, ir mes 
tikėjome, kad iš tikrųjų 
derlius bus geras. ‘ Vietoj 
šventinimo, šiandien nioks- 

i liniukai visai ko kito moko.
Kuomet korespondentas pa-i 
klausė mokslininko J. Kriš
čiūno, kas veikiama ūkio 

-u, jis atsakė: 
luvo išnagrinėti kai

Pagaliau, pasiekė mus 
Lietuvos spauda, pradėjo' 
atplaukti tūkstančiai laiškų’ 
ir paaiškėjo, jog mūsų bu
vo tiesa. Čia trumpai 
p^aizduoti “Laisvės” 
tytojams iš Lietuvos 
rašei ų.
“Lietuvos pionierius”

Tai 4 puslapių laikraštu
kas, gausiai iliustruotas. 
Skiriamas jauniesiems. Ap
link jį susispietė visos Li-e- 
tuvos “sėkliniai dobilai.”

noriu

ries kelerius metus bu-.kas čia nekritikuojama ! 
atlikti mūsų naminių Pradedant nuo aukščiausio

; bičių kryžminio su Kaukazo ir baigiant žemiausiu.
‘bitėmis bandymai. Gauti
daug vilties teikia rezulta-įku, jog priešai melavo ir 
tai. Hibridai atsparesni ii-į meluoja, kad Lietuvoje pa
gonis, gerai perži e m o j a ,«naikinta kritika; jie turį 
darbštesni tiek už Kaukazo, giminėms rašyti tik tokius; 

/liek ir už vietines bites, d i r- laiškus, kuriuos cenzūra'

Dabar mums visiems aiš-

lėšų fondą, iš kurio pinigi
niai rėmė visuomeninius 
labdarybės tikslus ir šis 
fondas turėjo $2,102.48 pa
jamų, o išleista minėtiems 
tikslams $2,056.71. Vėliau 
šis fondas buvo sujungtas 
su administraciniu fondu.

Bendrai per visus 30 me
tų, Draugija turėjusi paja
mų $109,224.07, o išlaidų — 
$89,955.56. Dabar turi kapi
talo $19,268.51. Tai rodo, 
Montrealo Lietuvių Sūnų ir 
Dukterų Pašalpine Draugi
ja yra gana stipri ir jai dar 
geros perspektyvos gyvuoti 
ir augti.

Ant galo, buvo pakviestas 
tarti žodį, nors ir nebuvęs 
Draugijos kūrėju, bet visur 
ir visuomet uoliai Draugi
jai padedantis visuose jos 
reikaluose, Juozas Lesevi- 
čius. Jis pasveikino Draugi
jos iniciatorius ir visus na
rius, kviesdamas visus kuo

PLYMOUTH, PA.

BENIS NAVICKAS
Mirė Sausio-January 12, 1959

Velionis mirė būdamas tik 60 m. amžiaus.
Reiškiame širdingą užuojautą jo žmonai 

Margaret, posūniui Tom O’kuniski ir 
visiems giminėms.

V. ir O. Žilinskai 
J. K. Liutackai 
O. Krutulienė 
Andrius Masaitis 
I. Klevinskas 
V. Sabonis

K. Surdokas
A. Valiūnienė
V. Kazlauskienė
E. Čereškienė
C. Corsini

MIAMI, FLA

ba net. ūkanotomis dieno
mis, ima medų iš dobilo žie-

—O kaip graži Akmenės 
moksleivių dovana komjau
nimo dienai! Jie pasodino 
1,500 medelių, 200 vaisine-į 
džių ir išaugino 7,000 triu
šiu.

kuriuos cenzūra' 
praleidžia; o jei ką parašyti 
prieš valdininkus, tai atsi
dursi Sibire. Tuos visus 
priešų plepalus margis nu
sinešė ant uodegos, ir varg
šai dabar plūduriuoja it ant 
pavasarinio 'ledo lyties.

Visa dabartinė Lietuvos 
spauda pilna kritikos: kri
tikuojami tinginiai, nešva
ra, apsileidimas ir religija, 
o medaliais apdovanoja pio
nierius. Atminkime, jog jie

jaunimo keturiasdešimtme
čiui pažymėti pasodinome 
100 vaismedžių ir 200 vais
krūmių. Prie mokyklos už- 
veistoe gražų sodą. Aly
taus ra j.

—-Į Visasąjunginę “Kom
jaunimo taupyklę” LietuVos 
komjąunuoliai įnešė apie 67 
milijonus rublių . . .

Šie Lietuvos jaunuolių 
pasiekimai byloja, kad ar
timoje ateityje ne tik bus 
.visi sočiai pavalgę, gražiai 
apsirėdę, su visais patogu
mais, bet visa Lietuva sken- kyti dobilus, 
dės soduose ir gėlėse.

Antras žurnalas skiri a- 
mas jaunimui — 60 pusią-! 
pįų “Meno saviveikla. 
ražas — 6,000 etrze 
rių. <

į kurie pievininkystės, bulviuj 
■'auginimo, cukrinių' runku-j 
lių agrotechnikos, kalafiorų; 
ir morkų sėklų, gausių der-1 
lių gavimo klausimai. Ne
maža padirbėta ir bitiniu-

Žurnalas gražiai numas- 
kuoja dvasininkus ir nuro
do, kad buržuaziniais lai
kais dvasininkai metiniu 
pajamų turėdavo apie 24 

J! milijonus litų. Deja, dar 
per mažas šio žurnalo tira
žas, vos 10,000.

Lietuvoje išeidineja dvi
savaitinis satyros ir jumo
ro žurnalas “Šluota.” Jo' pasimojo pralenkti mus, ir 
tiražas —- 40,000 egzemp- )iics uz tai -juos ir ^yat šir- 
liorių. Gausus nutrauko- (lies (/iiuvios sveikiname! 
mis ir karikatūromis. Ir'- ! Jaunutis

akty viaus i a dalyvauti 
Draugijos veikime. Nes tik 
tas Draugiją išlaikys stip
rią ir galingą.

Tuo susirikimas ir užsi
baigė. Bet nariai tarp savęs 
visi linksmai dar ilgai šne
kučiavosi.

LB Koi’&sp.

Doleriai, centai 
ir emigrantai

(Humoreska)

Priversti bites duoti di-

. ĮSPŪDŽIAI KELIONĖS
Į ST. PETERSBURGĄ
Užkviesti pernJeną Vilke

lį, sausio 18-ą dieną leido
mės į kelionę vieškeliu 41- 
uoju per garsiąsias Ever
glades pelkes ir Fort My
ers miestą link St. Peters
burg, Fla. Tai teko perva
žiuot tą garsųjį tiltą Sun
shine Skyway, skersai Low
er Tampa Bay, kuris buvo 
baigtas statyti 1954 metais 
ir lėšavo 22 milijonus do
lerių. Jis sutrumpina ke
lionę į St. Petersburg^ 45- 
iomis myliomis. Dabar už 
pervažiavimą tilto automo
biliu imama $1. Pirmiau 
imdavo $1.75.

Labai įdomus tiltas. Rei
kia važiuot kaip į .kokį 
aukščiausią kalną, kur po 
apačią praplaukia visokie 
laivai. Yra paliktų vietų 
žuvavimui, ir įtaisyti stalai 

; su pastogėmis piknikavi- 
m'ui - užkandžiavimui turis- 

' tams; jos yra po kelias my
lias ilgio abiejuose tilto ga
luose.

Beach, Žydų kultūros salė
je, 429 Lenox Ave., vasario 
11-os dienos vakare, 7-ą v., 
su įžanga po 95 centus. Pa
tariu visiems lietuviams fil
mus pamatyti, ir tikiu, kad 
būsite patenkinti, kaip ir 
aš.

Ant rytojaus, sausio 19-ą 
d., su draugu Vilkeliu ap- 
važinėjome ir apžiūrėjome 
miesto apylinkę ir šaunius 
byčius, o artinantis vaka
rui, užsukome pas senus sa
vo draugus Julių ir Anna 
Grėblikus, kurie pavaišino 
mus stipriais gėrimais ir 
skania vakarienei. Kalbų 
dienos klausimais turėjome 
daug. Drg. Grėblikas pa
rodė mums Boriso Paster
nako knygą “Daktaras Zi- 
vagas,” bene 570 puslapių, 
kurią jam užfundino duki’a. 
Knyga anglų kalba. Pusę 
jos jau esąs perskaitęs. 
Smerkiama Sovietų Sąjun
ga, už ką kapitalistinių 
kraštų valdžios nesigailėjo 
Pasternakui užmauti laurų 
vainiko.

Buvo gera Lietuvoj 
Buržua grietinei: 
Ponios maudėsi kavoj, 
Ponai — Kačerginėj
“Prose pan,”

“Pardon,” “Merci”... 
Ponai š ve bei d ž io j o... 
Do-re-my-fa-so-lia-sy...
Ledy Bachui grojo.
Bet, nutrenkus grandines, 
Liaudis atsistojo 
Ir dvaruos “šermenines”
I) v ar po n i a m s u žgr o j o...
Kas laivu, 
Kas lėktuvu— 
Niujorkan ir čili...
Tartum žiurkės iš laivų 
Ponai pasipylė.
Gaila dvarponiui dvarų, 
Dvarponei kušetės, 
Gaila buožei jovarų, 
O labiausiai — klėties...
Fabrikantams — fabrikų, 
Bankininkams— bankų.— 
Be laukų, 
Be fabrikų, 
Ponai lyg be rankų...
Jiems negaila Lietuvos, 
Gaila savo dvaro, 
Kačerginės ir kavos, 
Kyšių ir hektarų, 
šie visi “tautos šulai” 
Aukso veršio fone 
'Zyzia tartum mašalai 
Šamo mikrofone.
Kiek nezys, kiek neraudos 
Buržua benamis— 
Darbo liaudis niekados 
Negrąžins jam žemės.

MONTREAL, CANADA
• • • •Iš pašalpinės draugija Nciatorius ir, kol čia gyveno,

30 metų gyvavimo !energingas jos veikėjas. Jo.
Čia gyvuojanti didžio ji! ^a^?ka Paskaitė sugabus 

’ ™ sekretorius Jonas
Dukterų Pašalpine Draugi- Pįakn^s> Laiškas entuzies-i

dėsnius dobilų sėklos derlius Montrealo Lietuvių Sūnų hBnjLT,
Dukterų Pašalpine Draugi- , , ...
ja laikė savo metinį visuoti- 1an<t* plojimų primi
ną narių susirinkimą. Suži
nojus, kad šis susirinkimas' 
bus ne vien tik eilinis kaipo 
mietinis susirinkimas, bet

—sena mano svajonė. Maži 
dobilų sėklų derliai būna 
dažniausiai dėl to, kad dau
gelis žiedų lieka neapdul
kinti. Mat, pagrindinis do
bilų žiedadulkes pernešan- 
tis vabzdys — kamanė — 
nyksta. Reikia pripratinti 
namines bites gausiai lan-

Tarybiniai mokslininkai 
paruošė vadinamojo bičių 

! dresiravimo metodą. Maiti
namos kurį laiką dirbtinai, 

į cukraus sirupu su dobilų 
Jo siekis —- išauklėti ^ae.(^aanV?^?’ Jos Pr*Pranta 

kuo daugiausiai chorvedžiu, (P1 \e slU zie^ų kvapo 11 Pla~ 
teatro režisierių, kad visi 
Lietuvos jaunuoliai b ū t ų 
įjungti į meną: dainuotų, ’ bilo

deda dobilus lankyti.
Mėgindamos paimti iš do- 

jjungti į meną: dainuotų, j bilo nektarą, dresiruotos 
šoktų, vaidintų. Žurnale už-.bitės perneša žiedadulkes, 
tinkame: i Gaunamas didesnis seklu

—Gal ne taip jau arti, bet derlius. Bet jos vis tik ne-

tas.
Po to, kadangi ilgametis 

finansų sekretorius (rodos, 
18 metu išbuvęs vice-virmi- 

kartu bus padaryta apžval- amku arka sekretorium), 
ga šios draugijos 30 metų JU1£IS I elakauskas pasta- 
gyvavimo (buvo suorgani-'?u°!u ?lku,n?ra. a^ai svei" 
zuota 1928 metu gegužės ka?’ ^al *)0 ^yvo Pa" 
mėnesi), kaipo spaudos at- kvie?.tas nuosirįus. veJk- 
stovas, būtinai pasistengiau , ;
tokiame susirinkime būti. Ir Fs. ,™tus egs, l“^ko 
neapsirikau. Jis buvo tikrai P1' kltoTklas ^ybos parei- 

gas) Jonas Vilkelis išduoti 
Draugijos 30 metų finansi- 

reikalus !nę. J}Pyskaitil- Tai gana įd?'Atlikus visus D-jos eili
nius einamuosius i_____ ,
ilgametis valdybos narys 
(virš 20 m. išbuvęs valdybo
je) ir dabartinis veiklus jos

Drg. Vilkelis pasisakę, 
; kad jų ALDLD kuopa šau
niai veikia, turi daug narių 

;ir pusėtinai santaupų ižde. 
Bravo saintpet-ersburgie- 
čiams ir didelis ačiū jums 

į už tokį malonų jūsų drau
giškumą ir vaišes.

V. J. Stankus

! St. Petersburg^ apsistojo- 
une pas draugę Nataliją Le- 
!nigenienę porai naktų. Tą 
patį vakarą pas ją pavaka
rieniavę nuėjome į svetai
nę, kur buvo rodomi filmai 
iš Lietuvos, būtent, “Lietu
vių Meno Dekada Maskvo
je,“ “Žydėk, jaunyste” ir 
“Urugvajaus Lietuvių De
legacija Lietuvoje.” Įžen
gus į svetainę, nustebome, 
kad svetainė buvo pilnutėlė, 
visos kėdės užimtos. Mums 
teko prisiglausti gale salės, 
kur tapo parūpintos šiokios 
tokios sėdynės.

Filmai visiems patiko, ką 
liudijo gausūs aplodismen
tai.

Visų trijų filmų rodymą 
pabaigus, drg. J. Vilkelis 
filmus įdavė man, kad par- 
vežčiau į Miami ir perduo- 
čiau drg. Ch. Tamošiūnui, 
nes jie bus rodomi Miami

:: prošvaistės ’ •'' *;B Širdį Jaudinanti <*
«> Jono Kaškaičio ••< > ••

: Poezija ;:
B Taipgi trumpa autoriaus J’
B biografija, kuri labai B
J; įdomi !!
1; Knyga iŠ 830 puslapių ! I 
;: Kaina tik 11.50 ! I

: i Laisvė • • 
B 110-12 Atlantic Avė. ;•
J! Richmond Hill 19, N. Y. B

pmi ir verta visuomeninio 
dėmesio.

Pirmiausia, kaipo pašal- 
pirmininkas, Antanas Ja^u- Pjn^s verta žvilgteyė-! 
šis, neilgoj, bet brandžioj; i pašalpos funkciją, kiek 
kalboj padarė bendrą D-jos PGr laikotarpį Draugijos 

; 30 m. gyvavimo peržvalgą, lnaria* sudGJ° pmigų į savi- 
V’. kad 

riams, Montrealo Lietuvių vlGnan} ls narių nelaimėje, 
Sūnų ir Dukterų Pašalpinės laike ligos gavus pašalpą, ir 
D-jos įkūrėjams, o atšilau- rezultatas štai koks:

ir neper toliausiai tas lai-! gali pasiekti giliai paslčpAof ti , ’b 1 tarpinės šalnos fondąv™ Vai toaH-n »<.„•>. Tol o, I dUCtaVC Pagal Dą l.TlUb- . ' ?kas, kai teatro menas ne-’nektaro. Tai. sugeba pada 
bdfus vien stambiųjų mies-! ryti tik Kaukazo bitės.

į pa-

Brockton, Mass.
LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Sausio-January 27 dieną, 1959, sukanka metai, kai 
automobilio nelaimėje mirtinai buvo sužeista ir po 
3-jų valandų po šio tragiško įvykio mirė mūsų mo
ti n a-A- z

KAZIMIERA MARKEL1ENĖ
(motina dainininkės Rožės Stripinis) 

Nelaimė įvyko jai grįžtant iš darbo; .ji dirbo Nation
al Cafe restorane 
mo, ant N. Main St., 
ta mirties nelaimės.

Sunkus liūdesys 
brangios motinos taip

Liet. Taut. Name.
Montello, Mass.,

Arti prie na- 
,ji buvo sutik-

spaudžia mums 
baisioje nelaimėje.

širdį netekus

Dukterys Rožė Stripinis (Markeliūtė)
Anna West (Markeliūtė)

Sūnus Charles Markelis

17-JU0 įl\U 1 CJcUUo, V d 1/čJLlcUl- v /\
kiusius pakvietė tarti žodį. sahJ0S fondą per 30 metų

Atsistojus jiems kalbėti, tūrgt? l,aJa™V, ^7,182.35; o 
nariai irurerbė •mdrinp'i Per ta Pat lalką 1>g°niams 
ran k n o ifmi > f’ rn^iai I Pašalpų išmokėta $61,717.50. ranKu pioiimu. uiaziai pa- L, . v.

Stauk, buržujau, kaip šuva,
Šamo viešpatijoj!-----------
Jus Tarybų Lietuva
Kaip skėrius išvijb.

iKostas Kubilinskas

KNYGA, ŠVIESA, MEILE IR LAIME
SAULES RŪSTYBE. Kaip iš jaunatvės fontano trykšta iš šitos 

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

Montello, Mass.
LLD 6 kuopos mėnesinis susirin

kimas įvyks pirmadienį, vasario 
(Feb.)’2 d., pradžia 7.30 vai. vaka
re, Liet. Taut. Namo kambariuose, 
S Vine St., Montello, Mass.

Visi nariai yra prašomi dalyvauti 
ir pasimokėti metines duokles. Ku
rie dar negavote knygos “IS atsimi
nimų,’' gausite šiame susirinkime.

Pasitarsimo ir “Laisvės” dalininkų 
suvažiavimo reikalu ir gal nutarsi
me pasiųsti j suvažiavimų atstovą 
arba pasiųsime pasveikinimą.

Pasitarsime ir apie filmus iš Lie
tuvos: “Žydėk, jaunyste,“ “Lietuvių 
meno dekada Maskvoje“ ir “Urug
vajaus Lietinių Delegacija Lietuvo
je.“ Tų filmų parodymui mums 
yra skirta diena balandžio 25-ta. 
Pasitarsime, ar mums tinka ta die
na.

Taipgi yra daromas planas pa
kviesti Worcesterio Aido Chorą su
vaidinti operetę “čigonai.“ Dienos 
numatomos gegužes 17 arba 24.

Taigi matote, kiek daug svarbių 
peikalų turėsime aptarti. Todėl vi
si dalyvaukite susirinkime.

George Šilima ills

rankų plojimu. Gražiai pa
sveikino dabar išaugusią į 
didelę savitarpinės pašalpos 
draugiją Vaclovas Šipelis, 
Vladas Kiškis ir Mykolas 

i Gudas. Kadangi Gudas ne 
[vien tik buvo vienas iš D-jos 
kūrėjų, bet ir vienas pirmų
jų jos pirmininkų ir arti 20 

(metų išbuvęs įvairiose val
dybos pareigose, todėl gerai 
gerai D-ją pažįsta nuo pat 
jos įsikūrimo iki dabarties, 
tad jis pusėtinai išsamiai 
supažindino narius su visais 

ais ją organi
zuojant ir su atsiekimais, 
kol išaugo į tokią didelę 
Draugiją, kokia ji šiandien 
yra. Taipgi buvo gautas 
raštiškas pasveik i n i m a s 
laišku nuo Zigmo Janausko 
iš Toronto, kuris buvo ge
ras D-jos organizavimo: ini-

8bUĮ)ciziiiciiuo n 
jos sunkumai 
zuoiant ir s

5 p.—Laisve (Liberty)— Antrad., sausio (Jan.) 27, 1959

Tai gana graži savo na
riams ligos, nelaimėje para
ma.

Kitas fondas, nors gal nė
ra malonus^ bet gamtos taip 
patvarkyta, kad gyvenime 
neišvengiamas, tai pomirti
nės fondas.: Į Jį pajamų tu
rėta $6,842.72. Deja, mirtis 
iš gyvųjų tarpo jau išskyru
si, rodos, 47 narius ir už 
juos, jų artimiems išmokė
ta pomirtinių $4,700.

Tačiau draugija nebuvo 
apsirubežiavusi vien tik sa
višalpos klausimu. Ji akty
viai dalyvavo ir visuomeni
niame veikime. Yra suruo
šus! visą eilę sveikatos ir 
kitais klausimais prakalbų, 
parengimų, pasilinksmini
mų, išvažiavimų ir tt. Salia 
to,! turėjo atskirą vadinamą

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI. Baisiai aštrūs šiurpuliai eina per visą 
skaitytojo kūną, kai jis šitos knygos apsakymus skaito ir mato, 
kaini žmonės vargsta ii’ kenčia po karaliaus Dolerio padu.
316 psl. Kabia $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.. 449s psl. Kaina $2.

šLIUl’TARNIAI. Šita didelė knyga labai vaizdingai parodo 
Amerikos lietuvių no 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.) v
DR. ALG. MARGERIS, 3825 S. IIALSTED ST., CHICAGO 8, ILL.

« 
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Apie balty ir negnj santykius
Ką jūs darytumėt, jeigu 

negrų šeima atsikraustytų į 
jūsų kaimynystę? ,

Algernon D. Black, New 
Yorko valstijos apgyvendi
nimo diskriminacijos komi
teto j)irmininkas taip sako: 
“Jeigu jūs rimtai apie tai 
pagalvotume!, tai sušauktu
mėt savo draugus ir kitus 
žmones, kurie jūsų manymu 
turi drąsos ir demokratinių 
įsitikinimų, ir nutartumėt 
sekančiai:

1. Nekovoti prieš negrų 
šeimos atsikraustymą į jūsų

languose išstatyti 
“Nepardavimui”.

3. Susirinkit su namų
pardavėjais ir pareiškitsa-

I ,,•. a K i k’

DIDYSIS NEW YORKAS Įvairios Žinios
MASKVA. — Sausio 27 

d. atsidaro TSRS Komuninį* 
tų partijos 21-mas suva
žiavimas. Dalyvaus iš viso 
pasaulio Komunistų partijų 
broliški atstovai. Iš Jung
ti n i ų Valstijų dalyvauja 
James E. Jackson.

Praėjusį penktadienį nuva
žiavau į Flatbušą nei sveikų 
nei sergančių Juozo ir Stefa- 

! nijos Cedronu aplankyt. Juo- 
Sausio 15 d. Aidas vėl tu- zas turi vargo su akimis, o 

rėjo smagias pamokas. Mū-I Žmona vis dar nesijaučia pil- 
su mokytoja padavė mums!”“' sveika po neseniai jai pa- 
visiems Prano Balevičiaus.darytos sunkios operacijos. 

m Susitarėm ir šeštadieni visi 
’ i trys nuvažiavom j Maspethą 

išlinkiai sergančio Petro Ci- 
; į bulskio aplankyt. Pastaromis 
j pora savaičių jis iš pažiūros

I Aido Choras ir jo veiklaIr vėl matysime filmus
v

iš Lietu vs
I Visus ir visas širdingai 

šiuos filmus, 
irti-j pamatyti'. Įžanga nemoka- j knygely “Rinktinės dainos1 vilnį/Iri i/a y t n ivinl/vrfi VI O 1 

. . ją daina, žodžiai
Susirinkite laiku, nes tik ■ jasilionio; Dainos 

vieną, kartą filmai bus ro-1 skambūs, muzika 
domi. Vėliau atėję gal filmų atrodo sunkoka susi- j

vo intencijas pasilikti gy-l 
vemti toje pačioje vietoje, ir! 
nustatykit kooperavimo bū-1 Turime už didelę ir nepa- 
dą, kad jūsų gyvenamoji prastą garbę pranešti di-.’užkviečiąme 
apylinkė išliktų pastovi. • džiojo New Yorko ir a

4. Veikit greit ir suma-ynųjų kolonijų lietuviams, 
ir iš-'jog LLD 185 kuopa gavo ir 
gan-'ruošia vėl parodymą filmų 

netei- i.š Lietuvos. Dar nesate pa
singus išmislus apie kaimiymiršę įspūdžių, kurie jumy- 
nystės reikalus, ir veikite j se pasiliko 
drauge prieš individą

niai, kad susektumėt 
blaškytumėt visokius 
dus, atitaisytumėte

m a. ir pradėjo mus mokyti nau-l
Stasio: 

žodžiai
taipgi I atro(|o ]yg biskutį atsigavęs: 

ir iš lovos atsikelia, ir paval- 
‘iprasi-jgo be pagalbos, ir per kam- 

me ir išmoksime gerai su- bari bando be pagalbos pereit.
i šis šeštadienis draugams Ci- 

parengi m O I bulskiams buvo gausus lauky-i
i tojais. Nuvažiavę jau radome 
i C. Briedį su žmona, maspetie-
tį Karloną ir Kalakauskienę. 
šioms n
Kalvaitis su žmona, Laukaitie- ginklą prieš Irako respubli

ką arba kurią kitą arabų

HAVANA.—Karinis tri
bunals teisia Batistos pul
kininkus j r karininkus, o 
vėliau teis kitus teroristus. 
Viso laukia teismo virš 1.- 
000 prasikaltėliu. 

A V

po pamatymo 
ar!filmų “Tiltas” ir “Kanados 

šukei-! Lietuvių Delegacija Lietu- 
nori naudoti! voje”. Dabar bus parodyti 

■vėl du filmai, gal dar gra- • - - * ••• •• •   1 ■

kaiminystę, bet, jiems atsi- grupę, kuri mėgina 
krausčius, pasisteng t u t e, l ti paniką 
kad tai įvyktų su kuo lai-j jėgą...
mingiausia išeitimi, naujai' 5. Sudarykite priėmimo ižesni, įvairesni ir įspūdin- 
atkeliavusiems ir seniau to-į komitetą užtikrinimui, kadigesni. Bus parodyta aŽy- 
je vietoje gyvenantiems.

2. Aiškiai pasisakyki t, 
kad nei jūs, nei kiti neišsta- 
tysit savo namų pardavi
mui. nekelsit panikos, neiš- 
sikraustysit kitur gyventi.. 
Jūs net galite nutarti savo

ar

Dar

ti. Paskui gailėsitės.
Praleiškitę ateinančio šeš įdainuoti, 

tadienio vakarą gražiai, | -VU..- 
kultūriškai, į lietuviškai. Pa- plano ir dienos dar vis ne-; 
matykite, ką šių dienų mūsų!lui‘ime- Tikiu, kad tas. vis- 
senoji, mieloji tėvynė Lie-'kas paaiškės artimoje atei-i 1 

, sukūrusi irjty.ie- 
Dainų pertraukoje, _ . . , . _1 p ’ ne ir smagoriene.

biazaus-. Draugė Cibulskienė prašė 
duių,įper “Laisvę” padėkot Brie- 

, Cedronams, maspe- 
iečiams Kalvaičiams, 'Karto

jau SU skaniais nams, Rudaiciams, Mary 
Wicks ir broktoniečiams Skir- 
montams už gausias dovanas 
jų sunkiai ekonominei padė
čiai palengvint. Taipgi dėkoja 
visiems — vietiniams ir toles
niems — už užuojautą laiš- 

Įkais, atvirukais ir telefonu.
Mūsų Aidas praturtėjo* 

najais nariais, ypatingai 
vyrais. Dėkui jiems už pri
sidėjimą. Būdavo markatnap-acijos tebesantį ^ligoninėj 
ir nejauku, kai keturi, pen-....................................
ki vyrai sueidavo. ____
kas kita, abiejų — vyrų ir 
moterų—greta didelė, atro
do, kad susilyginom su jo-

PaVasarinio BAGDADAS.—Irako res
publika priėmė įstatymą, 

i kad mirtimi bus baudžiami 
išvažiavus atvyko Jonas kiekvienas, kuris pakels

ne tuva jau yra
kuroa kultūriniame gyveni-' -......v i— — ~
me. Tegu dar kartą jūsų pakyla Walteyis 
širdis audringai :

kaimynai aplankvs nauja Įdėk, jaunyste 
šeimą ir duos jai pajusti,J vėlu.” 
kad turi draugų... I Parodymas atsibus šį šeš-

P. Black savo pasiūlymus I tadienį, sausio 31 d.. 730 
vai. vakare, Lietuvių Kultū
rinio Centro salėje, kuri 
randasi 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill, N. Y. 
Vieta visiems, lietuviams se
niai žinoma ir lengvai pa
siekiama iš arti ir toli.

išreiškia pamflete “Kas yra 
mano kaimynas?” (“Whois 
My Neighbor”?), kuris bu
vo neseniai New Yorko 
Public Affairs Committee

suplasda, kas, skubinasi prie aurų ’i per “Laisvę 
jums mintimis nulėkus toli: na> dingsta. Už keleto | Ežiams, 
už plačiųjų vandenynų Į fq. Į minučių.jis ir jo žmona Ele-Į u 
kraštą, kuriame gimėte ir 
kurį apleidbte arba turėjo
te apleisti su giliausia šird-

(Tąsa iš pirmo pusi.)
Turime visiškai naują išradi

mą. Ji padarė kunigų “Drau
gas.’’ Jis sako, kad paskuti
niais laikais rusai labai pradė
jo rusinti lietuvius rašytojus. 
Kaip? Ogi taip, kad jie lie
tuvių rašytojų kūrybą verčia i 
rusų kalbą ir leidžia. Iki šio], 
pavyzdžiui, esama, girdi, net , 
“per 60 rašytojų bei poetų kū- ] 
vinių išversta į rusų kabą.”

Ar begalima įsivaizduoti di
desnis lietuviams rašytojams 
pavojus ? .'

Mums ir visiems su protu 
neatsiveikinusiems žmon ė m sĮ 
labai panašu, kad čia turime 
rusų lietuvinimą, o ne lietuvių 
rusinimą. Juk iš lietuvių ra
šytojų kūrybos rusai geriau 
pažins lietuvius ir jų idėjas.

Jis sako, kad jo rekomen
duojami siūlymai nėra vien

Rengėjai

s. ’i™

* • x. j • — •'* į laisviečiu suvažiavimą__ icio turto vertes ir jo c c

užkandžiais, ir gėrimais, ir 
pavaišino choriečius. Reikia 
priminti, kad jie ne pirmą 
sykį tai padaro, laiks nuo 
laiko pavaišina choriečius 
dėl draugiškumo.

MATADI. — Belgijos,/ko
lonijoje Kongo vėl prasidėjo 
riaušės. Vietos gyventojai 
reikalauja nepri klausom y- 

i bes.

kančio 
staigaus kritimo.

“Ar' turto vertė pasiliks 
pastovi ar kris, or įklausys 
nuo jūsų pasielgimo,” p. 
Black perspėja. “Jei ^amų 
savininkah tiki, kad negrų 
šeimos atsikraustymas į jų 
kaimmvste atne1^ jų turto 
vertės kritimą, ir iei jie ke- 

ilia paniką ir uždeda ženk
lus, kad ju namas yra išsta
tytas pardavimui, toks jų 
pasielgimas perkraus namų 
pardavimo rinką ir ju na- 

imu vertė kris... Yra aišku, 
’kad turto vertės nusmuki- 

Beje, tam pačiam sausio 14 mas nepareĮra nuo naujos 
d. Drauge ant pirmojo Pus-1neįa]tos rasės šeimos atsi- 
lapio telpa Kubos revoliucijos 
vado Fidel Castro paveikslas.’ 
Tikėsite ar ne, bet Castro vi-' 
siškai panašus,' iš išvaizdos, į 
katalikų bažnyčios vaizduoja
mą Kristų su ilga barzda. Tik
rai stebėtinas panašumas.

Čikagietis S. J. Jokubka 
rašo vilnyje: r

“Vasario 7 d. įvyks “Lais
vės” lakraščio dalininkų su
važiavimas. Mes, chicagie- 
čiai, visuomet būdavom 

I džentelmonai. Savo draugų 
laisviečiu suvažiavimus vi
suomet sveikindavome su 
šimtu kitu, kartais ir su ke
liais šimtais dolerių. Tuom 
dažniausiai rūpindavosi 
drg. Prūseika. Dabar jis

Mirtinai sužeidė 
gydytoją Kiiįgj

Kaž kokš paųiVis vyras— 
piktadaris, praėjusį trečia
dienį įėjęs į gydytojo Gor
don King , kabįnetą (1009 
Prospect Ave.," Bronx) sa
kėsi norįs, kad iį.gydytojas, 
pagydytų. Netrukus, jis Reikia džiaugtis ir di- 
griebė už gydytojYkų žirk- džiuotis pasisekimu, 
liu ir mirtinai 1 - ' -

MASKVA. — Tarybų Są
jungos vyriausybė pakarto
jo savo nusistatymą, kad 

„ TZ , | V a k a r a i turi pirma iš-Draugas Karlonas papasa-i. ... , .. . i . , . _ i traukti karines jėgas is va-koio, kad aplanke po ope-' . _ „ . Jjkarines Berlyno dalies, ne
gu prasidės Vakarų ir 
TSRS pasitarimai Berlyno 
reikalais.

Užpuolė
sekretorę, 17 mettf amžiaus
I.orita Turner. Bet-pastara-1

f ___ ... v • i

jis ir-

ją subadė nepavojingai

Mūsų 
visų dvasia daug stipresnė, 
spartesnė ir gaivesnė.

Choro Korespondentas

. r>8 East 133rd Street, Man- 
Dabar hattane—drg. Praną Varašką.

I,, Ligonis viliasi šią savaitę su
grįžt namo. Drg. Karlonas 
taipgi aplankė sergantį ir tik 
ką iš Elmhurst ligoninės su
grįžusį “Laisvės” skaitytoją 
P. špoką, gyvenantį 72-06 
Caldwell Ave., Maspethe.

Daugiau įvairių parengi- 
į mų Laisvės naudai.

Mergina užpuolikui gerai ■ 
prisižiūrėjo ir pasakė polici-

Draugės Onos Petraitienes 
(Conej' Island Avenue) prieš 
Kalėdas sulaužyta ranka gy
ja, 
gipse dar porą savaičių.

NEW YORKAS. — Jet 
“Boeing 707” lėktuvas iš 
New Yorko į Los Angeles 
su 120 keliauninkų nuskri
do per 4 valandas ir 3 mi
nutes. American Airlines 
Co. kasdien šiais lėktuvais 
vežios keleivius nuo vieno

bet dar tebėra ir tebebus iki kito vandenyno krašto.

“Šiemet, vieton Prūsei- 
kos, ėmėsi iniciatyvos, pa
sveikinti laisviečius J. Ma- jai, tai gal gi jis ir bus su- 
žeika ir P. Blaškienė. Jie'gautas. ;i

Nepamirškite, draugai, kad 
vasario 7 d. įvyks Laisvės da
lininkų suvažiavimas. T a i 
svarbus laikraščio gyvenime 
įvykis. Reikia, kad jis būtų 
visaip kaip sėkmingas. Atsiųs
kite suvažiavimui sveikinimų 
ir patarimų su finansine pa
rama. (

kraustymo, bet nuo gvven-l 
tojų panikos parduoti na-| 
mus.” į mus. Pamatykim juos kas|

P. Black sako, kad studi-lsu dešimke, kas su penkinė, j 
jos parodo, jog, “iei fizinis .kas. su doleriu... 
gyvenamu namų ii’ sklypo 
charakteris yra išlaikytas, 
ir jei miesto savivaldvbė 
savo aptarnavimu palaiko 
gerus rezidencinės vietos 
standartus, turto vertė pa
siliks pastovi, nežiūrint,

jau pradėjo rinkti sveikini- Spėjama, kad užpuolimas| 
Į buvo atliktas ne apiplėšimo ' 

’ j tikslu.
I

Visokių šiuo metu užpuo- j 
limų mūsų mieste įvyksta!!“Laisvė” Amerikos lietu- 

viams tiek svarbu kaio ir 
“Vilnis”. Ypatingai, kai 
šiuo metu iš1 visų pušų pra
dėjo pūsti palankūs politi-! 
niai vėjai, šiedu laikraščiai 
turi dar labiau suklestėti.

Iš Vakarų Vokietijos pra
nešama, kad Vokietijos stu
dentų kongresas reikalauja iš 
Bonos vyriausybės siekti Rytų 
ir Vakarų Vokietijos federaci
jos. Na, o, kaip žinia, tokią 
federaciją siūlo Tarybų Są
junga. Kitokio kelio Vokie
tijos apvienijimui nesimato.

Gerai, kad Vakarų Vokieti
jos studentai pradeda pra
blaivėti.

Vyskupas - juokdarys
1886 metais tūlas A. J. 

Tomlinsonas, Cle v e 1 a n d, 
Ohio, įkūrė “Dievo bažny
čią.” Dabar jo vienas sūnų 
■ —vyskupas Homer A. Tom- 

ir Dėkojame Jokubkai, mū-' linsonas, turįs savo būstinę 
_______________ y skly- sų vajininkei^ P. Blaškienei, Queens. Village (Queens ap- 

pus, takus, ir tvoras, sodina taipgi J- Mažeikai, J<ad. ru- skrityje, N. Y.), paskelbė, 
gėles, dažo, taiso ir gerina musų s 
savo nuosavybę, negu bal- j Dėkojame visiems cikagie-

kas atsikraustytų gyventi . jjems lemta sulošti dar la-
Studijos taip pat parodo, SVarbi rolė.” 

kad pasiturintieji negrai 
“dažnai geriau prižiūri i 
aptvarko savo namus, i

Am. Taut. Raudonojo Kryžiaus 
Brooklyno skyrius ieško sekamų as- 

I menų. Thomas Sherkin, gimęs 1890- 
191, \. Lapalingis, r. Wasa.sk (ieš- 
i ko brolis Thigmas Sherkshnas; 1ė- 
; vas Antanas), kilmė—lietuvis. (

Zhakene Stasė (Shakas, Shakis, 
Zhakas ar Zhakis), gimus Lietuvo- 

Į je, 1890 m., Labunawa. rI’ėvas Sta- 
; nislovas. Ieško sesuo Pranė Pered- 
nienė.

Žinantieji apie vir.šminėtus asme
nis prašomi rašyti.
Department,
American Red Cross, 
dienio iki 
4 v:

Draugą S. Titanį irgi liga 
buvo paguldžiusi. Sekmadieni 
jau buvo atsikėlęs iš lovos.

Linkiu visiems ligoniams 
pilniausio pasveikimo! S. V.

tieji. Common Council

SVARBUS PRANEŠIMAS

Filmininkas George Klimas dabar 
turi su savim filmą iš Lietuvos, už
valdytą ‘‘Žydėk, jaunyste,” Lietu
vos sportininkai ir kelis kilus. Man 
maršrutuojant, kur norės, galėsiu 
juos parodyt. George Klimas. (7-8)

“LAISVES” METINIS

BANKETAS
N

KVIEČIAME VISUS ATSILANKYTI

čiams. nes jaučiame, kad 
visi šiltai pritaria Laisvei 
ir jos bendrovės suvažiavi
mui.

Tolydžio kreipiame dėme
sį visų laisviečiu, gyvenan
čių ne Čikagoje, kad ir jie 
sukrustų darbuotis — kad 
sveikintų Laisvės b-vės ak
cininku suvažiavima. £ v

Suvažiavimas įvyks neuž
ilgo, vasario 7 d. Po suva
žiavimo bus geras banketas, 
į kurį kviečiame visus Niu
jorko ir apylinkės laisvie- 
čius ir jų bičiulius!

N. Y.), paskelbė 
nuvažiavimu. jis esąs “visų tautų ka^ 

ralius”! Ot, jei rorite!

Prašome įsitėmyti, kad Įvyks

VASARIO 7 FEBRUARY

Seni žmonės daugumoje 
yra mervuoti. Gražios kom 
panijos yra puikus nervų 
atliuosavimas.
Laisvės naudai ] 
mus dėl pasilinksminimo.

Tik šiomis dienomis šis 
smarkusis, vyskupas, kalbė
damas Niujorke, sakė: —Aš 
esu Ispanijos, Portugalijos 
ir dar 20-ties Afrikos tautų 
karalius, na, ir viso pasaulio 
karalius.

Praėjusiais metais šis 
pats vyskupas — juokdarys 
buvo nuvykęs į Maskvą.. At- 
sisojęs Raudonojoje Aikštė
je, garsiai suriko:

— Aš esu; visos Tarybų 
Sąjungos karalius!..

Maskviečiams, vos diržai 
nesutrūko besijuokiant.

Pasaulis šiuo metu labai 
nervuotas — gal atomo 
bombos jį tokiu daro. Todėl 
gal ir gerai; kad atsiranda 

Lankykite tokių vyskupų^ kurie pakre- 
1 parengi- čia juokelių, žmonės juk sa- _  i • 1 • * a

Pradžia 6-ą Vai. Vakaro
ko: juokas — sveikata!

Home Service 
Brooklyn Chapter, 

Nuo pirma- 
penktadienio, 9 v. r. iki

Tel. Main 4-6000, Ext. 17.
(7-8)

• •

MATTHEW A
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

426 Lafayette St

imrnimnnmnmnnnmmmiunnnwniiniinnnirnTurdniumiiim

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

Geri Valgiai. Kaina $3.50
Graži dainų ir kitokių pamarginimų programa 

Nepamirškite, kad prieš banketą bus Laisvės 
bendrovės dalininkų suvažiavimas, taigi 

bankete bus svečių iš tolimesnių kolonijų.

HELP WANTED MALE

REIKALINQAS SKYRIAUS VEDĖJAS 
PRIE VYRIŠKŲ ŠVARKŲ į

ROBERT HALL CLOTHES
Viena Brooklyno didžiausia vyriškų drabužių išdirbystč reikalauja 

skyriaus vedėjo prie vyriškų švarkų, su patyrimu. 'Dirbti naujai ištaisy- 
toj paclidintoj krautuvėj. Mokantis ištisą darbą prie Švarkų.

Telefonuokitc Pasimatymui

MR. BARRACK 
STagg 2-8808. ■ !

(7-13)

Frank Budronis darbe su
sižeidė ranką. Iš pradžių, 
kad neišsivystyt pavojus, 
pabuvo ligoninėje. Dabar 
randasi namįe, 5815 210th 
St., Bayside,
Linkime laimės greit ir pil
nai sugyti. Rep.

M

Helsinkis. — Suomijos 
prezidentas Urho Kekkone- 
nas išvyko į Tarybų Sąjun
gą.

Pomona, Calif. — Ameri
kos karinis laivynas užsakė 
dar už $32,000,000 “Terrier” 
raketų.

Varšuva — Apkaltintas 
katalikų kunigas M. Piro- 
žynski šmugeliavime juodo- 
joje rinkoje.

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kurie jos dar neskaito.

Lietuviškai-angliškas
Angliškai-lietuviškas

ŽODYNAS
333 Puslapių, Kaina $3.50

Gaunamas Laisvės Knygyne 
Persiuntimo Kaštus Apmokame

Kartu su užsakymu prašome prisiųsti ir mokestį

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

6 p.—Laisve (Liberty)—Antrad., sausio (Jan.) 27, 1959

IR GENEROLAI TURĖS 
PABŪTI TIK KARIAIS 
Berlynas. — Walter 61b- 

richt, Rytų Vokietijos ko
munistų vadas, ‘sdko, ’ ikad 
karininkai ir het getiertolai 
Vokiečių Demokratinės 
Respublikos armijoje kiek
vienais metais per keturias 
savaites turės pabūti pa
prastais kariais. Tatai yra 
daroma, kad jie visada ži
notų ir pažintų paprastų 
karių gyvenimo sąlygas.

Kairas. — Arabu Lygos 
bankas turi $56,000,000.

Germania, Pa. — Iš prie
žasties gilaus sniego stirnu- 
kės badauja.

Havana. — Sukilėlių va
das Fidel Castro serga.

Washington,as. — 1958 
metais Tarybų Sąjungoje 
lankėsi virš 5,000 Jungtinių 
Valstijų žmonių.

Kijevas. — Tarybinės Uk
rainos Komunistų partijos 
suvažiavime maršalas Čui- 
kovas kritikavo G. Žukovą,

Washingtonas.
E. Wilkins, Civilinių Teisių 
Komiteto narys.

• Mirė J.

Alžyras. — Alžyro vy
riausybė atmetė Francūzi- 
jos pasiūlyma sulaikyti mū
šius. Alžyriečiai sako, kad 
francūzai sulaikymu mūšių 
nori tik pasinaudoti per
grupavimui savo jėgų.

Maskva. — Tarybų Są
junga pradėjo gaminti dide
lius “ZIL-111” 220 arklių jė
gos automobilius.

Berlynas. — Walter Ulb- 
richt, Rytų Vokietijos ko
munistų vadas, sako, kad 
Vokiečių Domokratinė Re&> • 
publika nesiruošia bloka- 
duoti Vakarinį Berlyną, jei
gu okupantai laikysis tvar
kos.

Wasa.sk
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