
LAISVE—LIB]
Dukartsavaitinis

Dalis Queens apskrityje (N. Y.)
Kanadoje ................ ..........................
Kitur užsienyje ............................ ....
Jungtinėse Valstijose ......................

Pavienio egzemp. kaina 10 centų

Ozone Park 17, N. Y.

Telephone Michigan 1-6887

THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY PRICE 10c A COPY

Ozone Park 17, N. Y. Antr., gruodžio (Dec.) 1, 1959

LAISVE—LIBERTY
Semi-Weekly

KRISLAI
Dar apie vajų. 
Kalėdine dovana.

Istorinė sukaktis.
Jiems lengviau meluoti.
Ir dar “argumentas.”

Rašo A. Bimba

r Mūsų vajus įžengia į trečią 
ir paskutinį mėnesį. Dar la
bai, labai toli nuo numatyto 
tikslo. Dar vis per daug ne
galime pasigiiti nei naujų 
skaitytojų gavimu, nei senų 
p re Aim e ratų atn a u j i n im u.

Tikėkime, kad per šį mė
nesį vajaus eiga pasmaukęs.

Jau artėja ir žieminės šven
tės. Gražiausia kalėdinė do
vana būtų laikraštis. Pagal
vokite. Gal galite užrašyti sa
vo pažįstamam. kuris “Lais
vės” dar neskaitė?

Na, o Lietuvoje mes kiek
vienas turime labai artimų 
žmonių. Jie bus dėkingi, jei
gu jiems užprenumeruosime 
laikraštį švenčių proga.

$10.00
$10.00
$12.00
$9.00

Susprogo nauja JMIF Sako, kad jau 'pavėlavo 
Mėnulio raketa išgelbėti Afganistaną”Mėnulio raketa

Cape Canaveral.—Po ilgo 
ir stropaus pasiruošimo 
Jungtinių Valstijų karinio 
orlaivyno jėgos iššovė di-

METAI 48-ji

Ruošiasi nuversti 
Kubos valdžią

Washingtonas.— “Pabėgę 1 jamos ne tik Jungtinėse 
iš Kubos generolai, karinin-1 Valstijose, bet ir Dominiko- 
1 y O i 1 T/» 4- 1 r- Ui K « L 1 « I . 1 _ « .* ? _ -

Šimtai mylių nutiesta vieš
kelių. Prieš 25 metus Afga
nistane buvo tik 37 aukšte
snio mokslo mokyklos su 4,- 
500 studentų, o dabar jau 
yra 870 mokyklų ir 155,000 
studentų.

binė, tik 372 svarų. į Kabulas, Afganistanas.— 
“Atlas” raketą iššovė, “Bus stebuklas, jeigu pre- 

skaisčią naktį, kada Menu-! zidento Eisenhowerio apsi- 
lis buvo arčiausia prie že- ! lankymas išgelbės šią šalį 
mės. Mokslininkai buvo ap- nuo komunistų”, rašo JAV 

kad šeštadienį, , laikraštininkas R. P. Mar
tin.

Afganistanas yra pietinis 
Tarybų Sąjungos kaimynas. 
Tai kalnų ir sausrų šalis. 
Jis užima 250,000 ketvirtai
nių mylių ir turi apie 15,- 

,<rp, , • • . p -L ,006,000 gyventojų. Vienas!
1 hanksgiving dienoj ban- ^etvirtaCĮaijs ju užsiima gal- į 

oasjenu rae-uii Pą- viju auginimu. Afganista- 
dKleliu nepasiseki-, nas netUrejo industrijos, 

! žemdirbiams buvo stoka į- 
I rankių ir vandens, tik 10 iš 
100 žmonių mokėjo rašyti 
ir skaityti. Žmonės gyveno 

i dideliame varge ir skurde.
! Tarybų Sąjunga nuo pat 
i savo gyvavimo pradžios už- 
| ėmė draugišką politiką lin- 
’ kui Afganistano. Dabar čia 
yra apie 1,500 tarybinių in- 

' žinierių. Jiems vadovaujant 
i prakasta 600 mylių ilgio 
| drėkinimo kanalų, kurių

las” raketą. Tatai įvyko ; skaitliavę, 
“Thanksgiving” dienos 2:26’ lapkričio 28 d. laboratorija | 
vai. ryto. jau bus Mėnulio srityje. Bet j

Prie šio iššovimo ruošta- j už 90 sekundų po raketos ' 
' si ir spaudoje garsinta, kad : iššovimo ji užsidegė ir su-, 
Įsi JAV raketa pasieks Mė-; sprogo. Jos likučiai ir la-: 
i nulį, ir kad jau mes “susi- | boratori ia nukrito į Atlan- j * 
1 lyginsime erdvių užkariavi- į to vandenyną.
■ me su Tarybų Sąjunga”.;
j Viršūnėje “Atlas” raketos dvmas pasiekti Mėnuli pa
buvo įtaisyta laboratorija sibaigė < 
nutraukimui Mėnulio pa-; mu, kuris ilgam atima vil- 
veikslų ir jų perdavimui i j ti susilyginti erdvių užka- > 
Žemę. Laboratorija buvo į-' riavime su Tarybų Sąjun- i 
rengta panaši į TSRS, bet 1 ga”, rašo korespondentas M 
per pus mažesnė kaip tary- i Bracker.

kai ir Batistos kariai ruo
šiasi nuversti dabartinę val
džią”, rašo Ruth Montgo
mery.

Korespondentė rašo, kad

Tik dabar sužinome, kad 
Kubos revoliucijos vadas Cas
tro turi dar ir trečią brolį. 
Jo vardas Ramon. Jis viskuo 
skiriasi nuo savo brolių Fidel 
ir Raul. Jis esąs labai turtin
gas, savininkas milžiniško že
mės ploto.

Jam, aišku, brolių Fidel ir 
Raul pv*uv> 

i rasingas žemės dalinimui 
>iįįzemiams.

į Matote, kaip kartais gyve
nime susideda. Du'broliai re-1 
\oliucionieriai, o vienas kontr-

PAS TELŠIŲ VYSKUPĄ 
PETRĄ MAŽELI

Rojus Mizara
Telšių vyskupiją šiuo me

tu sudaro Žemaitija ir 
politika nepatinka. Jis Klaipėdos kraštas. Jos vys-

Sakoma, kad ateinančiais 
metais Lietuvoje ir Lenkijoje 
bus plačiai paminėta Žalgirio 
mūšio sukaktis. Tai bus 550 
metų sukaktis.

Sukakties at žymėjimo 
s m u 1 k menų dar nežinome. 
Gerai būtų, kad jas jau da
bar paskelbtų Lietuva.

Dabar jau žinome, kodėl 
k 1 e r i k alų, smetonininkų ir 
menševikų spauda kepa me
lus ir prasimanymus apie Ta
rybų Lietuvą. Visą paslaptį 
pasako Vincas Rastenis.

Rastenis ilguose išvedžioji
muose suranda, kad daug 
lengviau melus kepti ir juos 
skleisti, negu teisybę rašyti 
apie senąją tėvynę. Jis tiesiog 
ir sako: “mūsų spaudai leng
viau sustoti prie negatyviosios 
informacijos.”
> Bet kaip su patriotizmu ir 
sąžinę ?

Jau nė suskaityti nebegali
ma visų “argumentų,” iškeltų 
prieš bendradarb i a v i m ą ir 
santykiavimą su Lietuva, bet 
dar tokio nebuvome girdėję. 
Girdi, užmezgus ryšius, pra
dėjus bendradarbiauti, Lietu
va gali mus išeivius apipilti 
knygomis ir žurnalais.’’

Dar pusė, sako, bėdos su 
mumis, jau pražilusiais ir nu
plikusiais. Ale jau mūsų jau
nimą tai tikrai tos knygos ir 
žurnalai d e z o r i e n t u o tų ! 
(“Naujienos,” lapkričio 21

kūpąs — Petras'Maželis.
Kurija, iš kurios jis val

do vyskupiją, yra nedide
liame, jau pabuvusiame 
patate. Tenka priminti, 
jog Telšiai—-senas miestas, 
tad ir dauguma jo pastatų 
taipgi jau pabuvoję. Sta
tyba, tiesa, vyksta, — bai
giamas statyti naujas dai
lus viešbutis, — bet ne to
kiu dideliu mastu kaip ki
tur. Telšiai mat, nuo karo 
nebuvo nukentėję tiek, kiek 
kiti Lietuvos miestai.

Užėjau į Kuriją anksty
vą popietį. Priėmimo kam
bary pasitiko mane vysku
po kancleris, jaunas kuni
gas, ir jis tuojau nuvedė 
pas savo viršininką.

Vyskupas Maželis — vi
ri u r a m ž i s vyras, liesas, 
sveikata nesididžiuoja. Vi
si priešakiniai dantys — 
auksiniai. Kalba jis lėtai, 
atsargiai, tarytum abejo
damas, ar verta sakyti tai,

ką sako, ar ne. |
Prieš jį ant rašomojo sta-; pagalba apdrėkinta 315,000 

lo stovi nedidukė rašomoji akrų žemės. ^Sostinėje, Ka- 
mašinėlė. Užklausia^:

naudojate?
—Naudoju, 

atsakymas.
—Vyskupas 

rašote ? ?
—Išmokau 

būdamas kunigu na, tai ir 
rašau.

Pradėjome kalbėtis apie 
bendrą tikybos padėtį Lie
tuvoje.

—Ar dar daug žemaičių 
lanko bažnyčias?

Atsakė:
—Suaugusieji dar lanko, 

o jaunimas mažiau.
Prieš dvi dienas Telšiuo

se buvo palaidotas vysku
pas Ramanauskas, miręs 
spalio 17 d. Aš priminiau 
vyskupui, kad Amerikoje 
yra žmonių, priešiškai Ta
rybų Lietuvai nusistačiu
sių, kurie kvailiausių daly
kų priplepa apie Lietuvos 
dvasininkų būklę. Net ir

(Tąsa 2-ram pusi.)

—Tai tamsta patys ją gatvių.
bule, išasfaltuota 35 mylios 

Ant upių įrengta 
užtvankos ir pastatyta elek

taip, — buvo įros gaminimo jėgainės. Pa
statyta ir įrengta audimo, 
verpimo ir kitokių fabrikų.ir mašinėle

ja naudotis
Krishna Menon už 
taikos politiką

Todėl, žinoma, daug sau
giau nuo Lietuvos užsiskleisti 
geležine uždanga. Tegu “Nau
jienų,” “Draugo,” “Keleivio,” 
“Dirvos” ir “Vienybės” skai
tytojų nepasiekia nei viena 
knyga, nei vienas žurnalas iš 
Lietuvos!

Taip buvo iki šiol, taip da
roma šiandien ir taip, kaip at- 

, rodo, klerikalai, smetoninin- 
į kai irf menševikai darys atei

JAV prezidentas už 
nusiginklavimą

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris pri
siuntė laišką demokratų se
natoriui H. H. Humphrey, 
kuriame išreiškė nuomonę, 
kad nesusitarimas mažini
mui apsiginklavimo, tai ves
tų prie didelio karo pavo
jaus ir baisaus sunaikinimo.

Eisenhoweris, pasisakyda
mas už sumažinimą apsi
ginklavimo, rašo: “Tatai bū-

tų didelis taupinimas ir už
tikrintas. saugumas nuo bai-1 
šiai naikinančio atominio 
karo”.

“Laisves” vajaus praneši
mas tilps ateinantį penkta
dienį.

ATSIPRAŠOME
Pereitame “Laisvės” 

nieryje tilpo kelios žinios, 
kurių korektūros nebuvo 
ištaisytos.

nii-

Kaip ilgai jiems seksis to
kiais monais savo skaitytojus 
ir pasekėjus apgaudinėti, tai j 
jau kitas klausimas.

nestinga, kad vis daugiau ir 
daugiau net toje geležine už
danga nuo Lietuvos užtverto
je! visuomenėje, o ypač jau
nime, balsų kyla už santykia
vimą su Lietuva, Tie balsai 
nenutils. Mums atrodo, kad 
jie kils vis aukščiau. Jie da- 

aiš-ti, tai i rysis garsesni, skambesni, 
*aktų|kesni.

PAMINĖJO DARWINO 
VEIKALO SUKAKTĮ

Chicago. — Chicagos uni
versitetas paminėjo 100 me
tų sukaktį nuo Charles Dar- 
wino “The Origin of Spe
cies” veikalo išėjimo išspau 
dos. Minėjime dalyvavo 2,- 
500 universiteto studentų ir 
200 iš kitų kolegijų.

nų respublikoje, kuri ran
dasi visai arti Kubos.

Jis sakė, kad kada jie lai
mės, tai panaikins Castro 
valdžios visus žemiu ir kitu v C

turtų nuo Jungtinių Valsti
jų kapitalistų atėmimus.

Tuo gi kartu Castro vy-

Taip keičia Afganistanas ; ji kalbėjosi su buvusiu Ba- 
vo veidą nuo viduramžių tįstos generolu Francisco

Tabernilla, kuris dabar 
gyvenimo. Bet Vakarų di- Palm Beach, Floridoj, turi 
plomatams tas nepatinka, savo centrą. Generolas sa- riausybė imasi priemonių

I Jie Afganistaną laiko Tary- kė: 
i bų Sąjungos “naujos rūšies 
satelitu”. Jie tikisi, kad Ei
senhowerio vizitas privalo 
jį “išgelbėti iš TSRS įta
kos”. Tuo reikalu R. P. 
Martin kalbėjosi su Afga
nistano premjeru princu 
Daouda. Princas Dauoda 
pareiškė:

“Afganistanas turi labai 
gerus kaimyniškus santy
kius su Tarybų Sąjunga per 
41 metus. Afganistano ir 
TSRS santykiai rymo ant 
draugiškumo ir Ivgvbės pa
mato. Per visa ta laika ne
buvo nesusipratimu ir vieš- 
natavo vienu kitais pasiti- linką.- “ 
kpU’mas. Mes gau.name iš dienų lijo,

savo veidą nuo viduramžių 
atsilikimo prie kultūrinio

!<p,L’mas.
TSRS tokios pagalbos tiek, 
kiek nrašnYnp. Jeip-ū iūs ma
note. ksd TSRS turi kokius 
kitus siekius Afganistano. 
t«i ir nasiklauskitę nps TS
RS vadus anie juos”.

Vakarą vokiečiai 
skubiai ginkluo jasi

Bonna.—Vakarų Vokieti- 
Krishna jos karo ministras Franz 

Menon, pažangus diploma- į Strauss sako, kad jie ne i 
tas, aštriai atrėmė socialis- vien patys skubiai gaminsis ( 
tus ir kitus karo kurstyto- ginklų ir 
jus.
' Jis sakė, kad tie, kurie! Jis sakė, kad bus, užsaky- 
šaukia už vartojimą jėgos įa kitose šalyse statyti ka- 
nustatymui tarpe Kinijos ir - -j
Indijos sienos yra blogi ša- Vakarų Vokietijai gink-

New Delhi. — Indijos gy
nybos ministras

amunicijos, bet 
pirks ir kitose šalyse.

nustatymui tarpe Kinijos ir ro laivų. Mat, NATO pave-

lies patriotai.
Gynybos ministras sakė, 

kad karo kurstytojai nepa-1 Vokietijoje laivų statybos 
si tarnauja nei Indijos, nei į fabrikai skubiai stato nai- 
Kinijos gerovei, taipgi, jie kintuvus ir submarinus, bet 
nesupranta naujų gyveni- jie 
mo sąlygų. tiek, kiek vokiečiai jų nori.

luotis Baltijos jūroje prieš 
socialistines šalis.

nesuspėja ' pagaminti

žinios iš Lietuvos
MIRĖ KOMPOZITORIUS 
KAčANAUSKAS

Vilnius, lapkr. 17.—Lap
kričio 16 d., po ilgos ir sun
kios ligos mirė vienas iš se
nesniosios kartos lietuvių 
muzikos veikėjų, kompozi
torius ir pedagogas, Lietu
vos TSR nusipelnęs meno 
veikėjas Aleksandras Kača- 
nauskas.

A. Kačanauskas gimė 
1882 m. gegužės mėn., dar
bininkų šeimoje. Velionies 
palaikai išvežti į Kauno Pe
trašiūnų kapines.

Vilnius, lapkr. 17.—Įvyko 
pasitarimas, kuriame buvo 
svarstomas naujo darbo įs- : 
tatymo projektas. Pasitari
me dalyvavo stambių mies- ’ lėktuvai tą praktikuoja.

to įmonių, transporto ir sta
tybų atstovai.

Pranešimą apie naujo įs
tatymo projektą padarė Re
spublikinės Prof sąjungos 
tarybos juridinės konsulta
cijos vedėjas drg. Visockis.

A. Vaivutskas

TSRS PROTESTAS 
PRIEŠ ŠNIPĄVIMĄ

Maskva.—Tarybų Sąjun
gos. prekybinio laivyno mi
nistras Bakajevas pasiuntė 
protestą NATO valstybėms, 
nes jų lėktuvai žemai skrai
do virš TSRS prekybos ir 
žvejybos laivų.

Prieš kelias dienas ame
rikietis George Carroll pri
pažino, kad JAV “U—2”

Viskas jau paruošta 
Castro valdžios nuvertimui. 
30,000 buvusių Batistos ka
rininkų, karių, lakūnų ir jū
rininkų tik laukia įsakymo”.

Toliau jis pasakojo, kad 
nuvertimo jėgos organizuo-

sutvirtinimui savo galios. Ji 
išleidžia paskolos bonusus. 
Castro įsakė 3,000 kubiečių, 
kurie dirbo Jungtinių Vals
tijų karo laivyno Guanta
namo bazėje, tuojau iš ten 
pasitraukti.

"Laisvės" koncertas
koncertas įvyko kitur, nors 
ir žinomoje, bet jau ne taip 
įprastoje vietoje. Dėl šių 
aplinkybių žmonių buvo 
mažiau. Nepaisant šių ap
linkybių publikos susirinko 
tirštai. Matėsi svečių ir iš 
tolimesnių kolonijų.

Koncertinė programa, kaip 
ir visada “L.” koncertuose, 
buvo gera ir publikai pati
ko. Apie ja bus vėliau pa
rašyta plačiau.

Pertraukoje trumpai pa
kalbėjo J. Bekampis ir A. 
Bimba, ragindami progre-

Sekmadienį, lapkričio 29 
d., Schwaben Hall, įvyko 
“Laisvės” metinis koncer
tas. Bendrai jis pavyko at
sižvelgiant į orą ir kitą ap- 

. Prieš tai per porą 
, o sekmadienio 

ankstyvą rytą iškrito bis- 
kis ir sniego. Naujoje Ang
lijoje vietomis jo ir storo
kai. Suprantama, tas pa
kenkė automobiliais iš to
liau atvykti.

Kita, vietos ir artimų ko
lonijų lietuviai jau buvo pri
pratę per dešimts metų lan
kytis į Lietuvių Kultūrinio i syvius lietuvius palaikyti 
Centro svetainę. Šiemet I savo spaudą.

i Pradėjo organizuoti 
I laivą darbininkus

New Yorkas. — Visa eilė 
Jungtinių Valstijų laivų 
kompanijų “pabėgo” nuo li
nijų, nes 1,700 jų laivų 
plaukioja po Panamos, Li
berijos ir Honduras’o vėlia
vomis. Tie laivai turi virš 
24,000,000 tonų įtalpos ir 
ant jų dirba 70,000 Jungti
nių Valstijų ir 40,000 
nados darbininkų.

Jų organizavimui 
sudaryta, nauja uųįja, 
vadinasi1 International 
ritime Workers Union 
remia National Maritime 
Union ir Seafarers Interna
tional Union, kurios yra su
organizavę laivų darbinin
kus po JAV vėliava.

J. Valstijose labai 
užderėjo kukurūzai

Washingtonas.—1959 me
tais mūsų šalyje buvo dide
lis kukurūzų derlius. Suim
ta 4,402,476,000 bušelių. (Bu 
šelyje telpa 32 kvortos). Tas 
derlius perviršijo ant 500,- 
000,000 bušelių, kiek buvo 
tikėtasi.

Geras derlius, atrodo, 
kad turėtų džiuginti farme- 
rius ir valdžią. Bet prie mū
sų biznio santvarkos yra

1 priešingai. Farmeriai skun- 1 
džiasi, kad kukurūzai labai 

1T Ja Pigūs, nes dabar kaina tik

Ka-

tapo 
kuri 
Ma-

ANGLIJOS IR TSRS 
PREKYBA

Londonas. —1959 metais 
Anglijos prekyba su Tary
bų Sąjunga ir kitomis soci
alistinėmis šalimis pralenkė 
1958 metų ant $280,000,000 
vertės. Auga prekyba ir jos 
dominijonų su liaudiškomis 
respublikomis. Kanada par
davė Kinijai 5,000 tonų a- 
liumino.

Washingtonas.—JAV Pre
kybos sekret. F. H. Muelle- 
ris stoja už platesnę preky
bą su Lenkija.

$1.12 už bušelį. Vyriausybė 
rūpinasi kur perviršį rei
kės dėti, nes nuo mūsų ša
lies pareikalavimo atlieka 
2,000,000,000 bušelių.

AUKŠTAI KALNUOSE 
RADO PLĖŠIKUS

Katmandu, Nepalas.—Ja
ponų grupė lipa į aukštus 
Himalajaus kalnus, kad pa
sižymėti alpinizme. Kada ta 
grupė pasiekė 23,400 pėdų 
aukštuma, tai ten surado 
plėšikų. Plėšikai atėmė nuo 
japonų maistą, šiltus dra
bužius ir pinigus.

Hanojus, šiaurės Vietna
mas. — šios šalies liaudies 
vyriausybė suėmė 16 Lao
so ir Jungtinių Valstijų šni
pų. Pas juos rasta ginklų ir 
daug JAV pinigų.
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Partijos ir 1960 m. rinkimai
ABIEJŲ KAPITALISTINIŲ PARTIJŲ politikieriai 

visuose savo manevruose viena akimi žiūri į I960 metų 
prezidentinius rinkimus. Visiems aišku, kad tuose rin
kimuose taikos reikalas bus pagrindinis klausimas. 
Viskas rodo, kad kai kurie demokratai norėtų dar pa
aštrinti savo šaltojo karo liniją. Iki šiol jų vyriau
siais nuomonės reiškėjais buvo buvęs prezidentas Tru- 
manas ir jo buvęs valstybės sekretorius Achesonas. Jie 
priešingi bet kokiam susitarimui su Tarybų Sąjunga, 
bet kokiam taikiam sugyvenimui su socialistiniais I 
kraštais.

Žinoma, padėtis dar gali pasikeisti.

f- --Kas ką rašo ir sako PAS TEISIŲ VYSKU Pį PETRį MAŽELĮ'
MENŠEVIKIŠKI 
PLEPALAI

Kai beveik visa Amerika 
širdingai užgiria mūsų ša
lies vyriausybės pasirašytą 
naują sutartį dėl kultūri
nio ir mokslinio bendradar
biavimo su Tarybų Sąjun
ga, tai So. Bostono -menše
vikų “Keleivis” tik apgai
lestauti tegali. Girdi, pa
sikeitimas delegac i j o m i s 
bei talentais yra tik “ru
sams naudingas.” Net atsi
dusęs “K.” redaktorius pa
brėžia, kad “nauda yra 
vienšališka.” Amerika nie
ko negalinti gauti bei pa
simokyti.

Panašiais nusidėvėjusiais 
■ plepalais “Keleivis” sutin- 
ika ir lietuviuose keliamas 
i mintis, kad būtų gerai, jei- 
I gu per tuos mainus galėtų 
Amerikon atvykti ir pa-

Tąsa iš 1-mo pūsi.) J 
vyskupo Ramanausko mirtį 
jie gali “savomis varsomis 
nudažyti.” Prašiau, kad jis 
papasakotų man apie Ra
manausko ligų, mirtį ir lai
dotuves.

Vyskupas stebėjosi, kad 
Amerikoje yra “tokių keis
tuolių,” ir jis parodė man 
Ramanausko “mirties 
lakštą,” kuriame buvo pa
žymėta, kad Ramanausko 
mirties priežastis — visa 
eilė komplikacijų. Jis tu
rėjo cukraligę, kepenų ci-

melstis, areštuojami, kali
nami ir baudžiami—ar tai 
tiesa? — Tai netiesa.

3. Pas mus JAV, skelbia
ma jog tarybinė Lietuvos 
vyriausybė uždarinėja ka
talikų bažnyčias, kad ti
kintieji neturėtų kur mels
tis — ar tai tiesa? — Lie
tuvos didmiesčiuose, kaip 
Vilniuje ir Kaune, yra už
darytų, bažnyčių, bet ne to
dėl, kad tikintieji neturė
tų kur melstis, o todėl, kad 
tikintiesiems užtenka ir tų 
bažnyčių, kurios paliktos 

i veikiančiomis. Jei bažny-

Demokratų gastroliuoti kokia nors me- 
partijoje gali paveikleti jėgos iš Americans for Democ- nininkų grupė ir iš Lietu-

1 — Telsllį vys
kupijoje, kaip nebūtinos ar
tumo, su kaimyninėmis baž
nyčiomis atžvilgiu, uždarw 
tos penkios bažnyčios ru 
kaip būtinos tolumo su kai
myninėmis 'bažnyčiomis at
žvilgiu, atidarytos šešios 
naujos bažnyčios arba mal
dos n a m a i. Vyskupijos 
centre—Telšiuose kaip vei
kė, taip ir tebeveikia abi 
bažnyčios.

5. Ar buvo karo metu 
apgriautų bažnyčių, ir kaip 
jos b u.v o atstatytos? — 
Apgriautų 
gana daug, 
kinčiųjų aukomis.

6. Ar valstybė teikia ko
kią nors paramą remon- ■ 
tuojant apgriautas bažny
čias ir statant naujas?— 
Valstybė kasmet išskiria 
reikalingą statybinę me
džiagą, kurią tenka išpirk
ti pagal nustatytas bend-

kesčius, kaip kad ir visi ki
ti Tarybų Sąjungos pilie
čiai. Tokiais įvairiais tak
sais nuo algų ir įplaukų 
tapę sudėta pustrečio bili
jono dolerių.

Tai ir apiplėšimas, tai 
bent apiplėšimas! Jeigu 
taip, tai mes, amerikiečiai, 
jau seniai esame ne tik 
apiplėšti, bet ir suplėšyti. 
Argi iš mūsų kasmet taksų, 
tiesiog milžiniškų taksų, 
“nelupa” mūsų ir federali
nė valdžia, ir valstijų val
džios, ir miestų valdžios? 
Gal “Draugo” redaktoriai 
to nežino. Galimas daiktas, 
kad kokiais nors apgavi il
gais būdais jie išsisuka 
nuo šito “apiplėšimo.” Ki
tas dalykas: kunigai, baž
nyčios ir klebonijos, be
rods, jokių taksų nemoka, j 
Tai argi i___d_____ .
prasti, kas yra taksai? i juokauti.

Pagaliau: šis “Draugo” 
bandymas paneigti lietuvių 
tautos laimėjimą su L___
jėgainėmis dar kartą paro- ! 
do, kaip mūsų klerikalai, ■ 
kartu su menševikais ir . 
smetonininkais, nenori pri-' ir kunigams ir v ,o uždarytu bažnyčių?!

dvasininkams t • , • -f

rozę-sugeclimą, gyslų sukie-l^įas uždarinėtų tuo tikslu, 
1 bkad tikintieji neturėtų kur 

pasako- ineistjs> tad, kaip savaime 
jo P. Maželis. Prieš tru- ■ SUprantama, juo labiau ne- 
putį daugiau kaip dvi sa-; būtų leidžiama statyti nau- 
vaites atvyko Ramanauskas | jų bažnyčių arba remon- 
pas mane, ir sėdosi čia pat,; įuoti karo ^etu sugriautu- 

|kur tamsta dabar^ sėdite. į jų. Faktai gi ką kitą sa-

tėjimą-sklerozę.
—Buvo taip,

ratic Action grupės. Ten randasi žmonių, kurie norėtų
šaltojo karo atodrėkio ir koegzistencijos. Tačiau didelį vikai žino, kad tokie mai- 
pavojų sudaro tas, kad darbo unijų judėjimo vadovy-1 nai būtų “visiškai vienša- 
bė su George Meany pryšakyje, kuri turi nemaža įta- j liški, 
kos demokratu rateliuose, :
už Trumaną ir Achesoną. Darbo unijų
trypdami kojomis Amerikos darbininkų masių troški- ■ tiems rusams.
mus taikos ir ramybės pasaulyje, reikalauja dar dides
nio apsiginklavimo, dar

Respublikonai šiuo tarpu vieningesni. Jie irgi gal-1 rinti, kad su jų nuomone šistebime, kad prieš tokį iš
veja apie taikos klausimą 1960 metų rinkimuose. Po! visiškai nesiskaito nei A- kraipytą, sukonveiktą" in- 
Dulleso mirties jie šiek tiek pakeitė savo nusistatymą. | merikos, nei Tarybų Sąjun- formavimą ; x 
Net ir Niksonas kalba apie taikų sugyvenimą. Prezi-; gos vyriausybė. Jie įkaitę jau pradeda sukilti “Drau-ijo į ligoninę, bet jau per; 
dento Eisenhowerio vadovaujama administracija net ir pučia prieš vėją. Kulturi- g0> ‘ 
praktikoje stengiasi pasirodyti Amerikos žmonėms tai- nis bendradarbiavimas gra-1 vj0

vos. Jau iš anksto menše-

“ visiškai vienša- 
tai yra, naudingi tik 

stovi dar toliau į dešinę net j tiems patiems jau milijoną 
Darbo unijų biurokratai, 1 kartų menevikų prakeik-

i a

■J

bažnyčių buvo
Atstatytos ti-

marijonams su- Mudu pradėjome šnekėtis, ko. 7 ___ ___ ______ ,
Staiga jis ėmė kelių milijonų rublių ver-| 

skųstis, kad viduriuose jam, įgS nauja bažnyčia. ________ ___________ .v
^a^<as ne,^P’ kažkas blo-1ko tik atlikti apdailos bciĮriausybė moka algas?? —'

tomis i ^.a\ ^ataŲau k}]0 greičiau- įrengimo darbus. Ateinan-jNe, 
čiais metais'joje jau bus j

1-Klaipėdoje iškiloj ras valstybines'kainas.
7, Ar Lietuvos katalikų 

Beli- dvasininkijai tarybinė vy-,

i šiai pasiduoti ligoninėn.
—Ar Tarybų Lietuvoje, laikomos pamaldos. 

—įsiterpiau su klausimu,—
• v i s i e m s 4. Ar Jūsų vyskupijoje.

, . . . ' pažinti ir nepripažįsta jo- aukštiesiems t----------------
xMes galime tik tiek ke-;kio atsiekime, jokio laimė- gydymas nemokamas?

• aštresnės šaltojo karo politikos.! leivinius menševikus užtik- Ijimo Lietuvoje? Mes ne-: —Žinoma, lygiai, kaip ir;

nemoka.
Tamsta didžiai gerbiąs
Vysk. P. MAŽELIg

Telšių Vyskupijos
Valdytojas• / </ </ €* <7 V

[Jei taip, ar galėtumėt pa-į Telšiai, 1959. XI. 3.
------------------------------------- --------------------------------------J JĮ- -

visiems kitiems piliečiams. I
Na, ir Ramanauskas ma-1 

apie Lietuvą no patarimo paklausė. Nuė-i

Kulturi- go,”

kaus sugyvenimo politikos šalininke. Pakvietimas prem- žiai vystosi ir jis,. mums bės” skaitytojai, 
jero Chruščiovo, prezidento pasižadėjimas vizituoti Ta- atrodo, dar toliau ir pla----------------
rybų Sąjungą, sutikimas su viršūnių konferencijos 
šaukimu, pagaliau atnaujinimas ir praplėtimas kultū
rinio bendradarbiavimo sutarties, visa tai kalba už tai, 
kad respublikonai stengiasi pasirodyti taikos šalinin
kais. Bet, žinoma, nė valandėlei nereikia pamiršti,’ jog 
respublikonų partija šiandien, kaip ir praeityje, atsto
vauja stambiajam kapitalui. Joje jau nemaža įtakos 
reiškia New Yorko valstijos gubernatorius Rockefelle
rs, kuris seka Truman o ir Achesono pėdomis. Jis irgi 
kalba už dar didesnį šaltojo karo išplėtimą.

Kaip ten bebūtų, jaut dabar aišku, kad 1960 metų 
rinkimuose abiejų partijų vadovybės stebės Amerikos 
žmonių sentimentą. Svarbu, kad Amerikos liaudis vi
sur prabiltų už taiką. Svarbu, kad abiejų partijų po
litikieriai suprastų, jog nepraeis į Baltąjį namą joks 
kandidatas, kuris norėtų toliau palaikyti, tęsti ir plėsti 
šaltojo karo politiką. Ypač tai svarbu darbininkams, 
organizuotiems į darbo unijas. Jie privalo sudrausti 
savo lyderius, kurie jų vardu kalba už tęsimą šaltojo 
karo politikos, už dar padidintą ginklavimąsi ir už dar 
didesnį įtempimą Amerikos santykiuose su socialisti
niais kraštais.

Padalytos tautos ir šalys
JUNGTINIŲ TAUTŲ ASAMBLĖJOJE vėl susirū

pinta Korėja. Amerikos delegacijos iniciatyva siūloma 
rezoliucija “už Korėjos suvienijimą”. Nors visiems aiš
ku, kad iš tos rezoliucijos nieko neišeis, bet naudoja
masi proga dar kartą pasmerkti Kiniją ir komunistus.

Patiektoje rezoliucijoje reikalaujama Jungtinių 
Tautų globoje abiejų Korėjų referendumo. Dalykas, mat, 
tame, kad pietinėje Korėjoje, kurią mūsų ginkluotos jė
gos turi okupavę, beveik du kartu tiek žmonių, kiek 
šiaurinėje Korėjoje.

Bet štai toje pačioje Azijoje yra padalytas Viet
namas. Šiaurinis Vietnamas, kuriam vadovauja komu
nistai, seniai reikalauja referendumo. Tačiau pietinis 
Vietnamas, kuris yra Amerikos įtakoje, priešingas re
ferendumui.

Taipgi yra padalyta Vokietija. Kadangi kapitalisti
nė Vakarinė Vokietija daug skaitlingesnė už socialisti
nę Rytinę Vokietiją, tai ir ten siūlomas referendumas.

negali sutikti su tokia

kad tuo keliu nei vie-
Dalykas tame, kad

Aišku, kad Rytinė Vokietija 
savi-žudys te.

Visiems turėtų būti aišku, 
noje tų šalių vienybė neįmanoma, 
visose trijose šalyse turime padalijimą ne tik terito
rijoje, ne tik žmonių skaičiuje, bet ir socialinėse sant
varkose. Tos santvarkos jau yra gerai prigijusios. Jos 
jokiu būdu nesutiks būti likviduojamos kokiais ten re
ferendumais.

Tačiau toks tautų ir šalių padalijimas nėra svei
kas reiškinys. Negalima atsisakyti ieškoti kelių ir bū
dų jų apvienijimui. Vienybės trokšta jų žmonės. Daug 
praktiškesnis, dar baltinėse sąlygose, mums atrodo, ke
lias linkui vienybės yra toks: tegu abiejų. Vokietijų, 
abiejų Vietnamu, abiejų Korėjų vyriausybės sueina ir 
tariasi. Tegu jos sudaro reikalingus organus siekimui 
vienybės. Tegu pradeda palaisniui bendradarbiauti. Tik 
su laiku, tik palaipsniui bus susivienyta. Bandymas iš
laukine jėga, išlaukiniu spaudimu tas šalis suvienyti 
neduos vienybės.

Nejaugi tos tiesos dar ir šiandien • nesupranta, ar 
nenori suprasti mūsų delegacija Jungtinėse Tautose?

čiai! vystysis. Iš to bend
radarbiavimo naudos y r a 
visoms pusėms. Žmonių su
artėjimas ir vieni kitų ge
resnis pažinimas - n e g a 1 i 
niekam pakenkti.

VISIŠKAI PAKVAIŠO, 
AR KAS?

< Didžiuliu, visuotinu, ne
girdėtu džiaugsmu visa lie
tuvių tauta išgirdo prane
šimą, kad šiomis dienomis 
jau paleistos darban net 
dvi didžiulės elektros jėgai
nės — prie Nemuno ir An
talieptėje. Prie Nemuno 
turbinas suka senojo Ne
muno vanduo, o Antalieptė
je—25 sujungtų ežerų. Ta
čiau tuo visiškai nesidžiau
gia mūsų kunigėliai ma
rijonai Chicagos “Draugo” 
pastogėje. Per visą laiką 
tvirtinę, kad tos visos jė
gainės yra tik tušti bolše
vikų pažadai ir sukta pro
paganda mus visus pasi
gauti į savo bučių, jie at
sidūrė keistoje padėtyje, 
kai tie “tušti pažadai” sto
josi kūnu ir jėgainės pra
dėjo teikti Lietuvai šviesą 
ir šilumą. Juk tai baisiai 
pikta, — taip pikta, kad, 
matyt, “Draugo” redakto
rius tiesiog iš proto varo.

“Naujienų,” “Kel-ei- vėlai — po dviejų savaičių 
“Dirvos” ir “Vieny-: mirė. Žinote, jis jau nebuvo , 

jaunuolis — 66 metų am-1 
žiaus žmogus.

—Laidotuvės 
lės?

—Nieko sau: 
: nemaža kunigų, 
buvo, na, artipilnė kated-

JEIGU VARGŠAS 
KRISTUS PAMATYTŲ

Šalies sostinėje Wash-’ 
ingtone tapo atidaryta nau
ja katalikų bažnyčia vardu 
Šv. P. Marijos N e k a 11, o 
Prasidėjimo. Atidarymo ce
remonijose vien tik kunigų 
dalyvavo 1,000 su viršum. 
Kokia armijai

Bažnyčios pasta tymas 
kainavo 30,000,000 dolerių. 
Tai viena iš, brangiausių 
bažnyčių visame pasaulyje.

Ir kas beišdarinėjama to 
vargšo Kristaus vardu ! 
Sakoma, kad Kristus gimė 
avių tvarte. Sakoma, kad 
užaugęs jis iš maldinyčios 
turčius lazda išmušė.

—Kur buvo palaidotas?
—Katedros rūsyje, kur 

visi vyskupai laidojami.
Anksčiau .aš buvau pa

S. BUTAUTAS IR 
JŪRATE DAKTARAITĘ

Kas gi šie žmonės? Gal į mę ir augę Kaune. Abu 
i b ū t Amerikoje, lietuvių mokytojauja K a u n o Poli- 
i tarpe, ne visužino, bet Lie- technikos Institute, • kurio 

, ... ituvoje ir visoje Sovietų Są- direktorius yra New Yorko
buvo dide-. jungOje vargU rasį žmogų, i lietuviams jau žinomas pro- 

! kuris nežinotų šių dviejų! f ešerius Baršauskas, kuris 
suvazia\ o ųetuvių sportininkų. O su i pereitais metais lankėsi A- 

žmonių ]cįe^vįena (Įįena įų vardas i mer i koja. Jie, S. Butautas 
įgarsėjo pasauliniai. Štai, i ir J. Daktaraitę, dėsto fiz- 
kad ir Amerikoje, praėju-! kultūrą. Stepas Butautas, 
šią savaitę New Yorko laik-1 jaunas, gražus, malones vy- 
raščiai daug apie juos rašė.; ras — pilna's energijos. Jis

Šie du jauni žmonės da-
vyskupui P. M.V M*** » į

VIENA DIDŽIAUSIŲ 
PASAULINIŲ 
BIBLIOTEKŲ

gyvena Kaune su -žmonai i r 
3 metų dukryte. ?; Ten pa| 
gyvena:Ai*j jo tėveliai/ brę# 
ir sesuo. Jo žmona taįj&4> 
mokytoja. < / . <

Klausiu Stepo, ar ben 
kiek prisimena., būržuazin 
Lietuvą. “O kaip gi nq, 
atsako Butautas. “Maįoo 
tėvelis buvo stalius, taįgi 
prisimenu, kaip sunkiai'gy
venome, kuomet, žiemlos 
metu jis negaudavo darįbo 
ir turėdavome visa šeiiiia

A m e r i kon su Tarybinių 
Krepšininkų grupe, pa
kviesti Amerikos krepšinin
kų. Ketvirtadienį, lapkri
čio 26 d., įvyko pirmas, su
sirėmimas New Yorke, Ma
dison Square Gardene, o 
penktadienio rytą išvažia
vo į Peoria, Ill., kur žaidi
mai įvyko lapkričio 30 d.; 
Gruodžio 3 d. žais Cleve
land, Ohio; Kansas City,

T. . i . . . Kansas — gruodžio 5 d.; i verstis iš laikino (vas^B-Jis pagalvojo, paskui Pa-jDenv,er> Colo. _ gruodžio' ros) uždarbio. O dabžr, 
I ausT^’. .... i 6 d. ir Seattle, Wash. —I kas. kita—tėvelis pensiniu*
( Kaipgi norėt u m e t e , j ^.ruoc|žio 9 d P() atr()^ kas, nėra jiems rūpesčių.’1’

■ do, gal dar teks jiems nu-i Jūratę Daktaraitę tel|o 
nutikti tik minutėlę, ku<p-

I žaidimam, paskiau vyks į | met jų busas jau laukė vėžy 
i Londoną, Angliją, ir tuo-i ti treniruotis. Jūratė augš- 
met namo. i ta, g r a ž i, geltonplaukė, \

Tai nelengvas maršrutas, i jauna mergina — dar neiš
tekėjusi. Jūratė g y v e n a 
Kaune su tėveliais.

“New York Times’' labai 
prielankiai aprašė Sovietų, 
krepšininkus. Sovietų 
rų komanda kad ir prjalai- 
mėjo New Yorke, bet laik
raščiai rašė kad nelengvai 
pasiėmė tą “vainiką” ame
rikiečiai—buvo darbo. A- 
pie Sovietų moterų “tymą” 
“New York Times” rašo: 
“Jos žaidžia krepšinį kaip 
vyrai, bet jau tik nepana
šios į vyrus.” Autografijų 
ieškotojai nedavė šioms 
gražuolėms ramybės.

liui laišką su kai kuriais 
apie katalikų būseną Tary
bų Lietuvoje * klausimais. 
Taigi tų klausimų susitiki
me su vyskupu ir neliečiau, 
o tik klausiau, ar jis mano 
laišką gavo.

—Gavau,— buvo atsaky
mas. ■

—Ar tamsta sutiksi į 
mano paklausimus atsaky-

Vilniaus universiteto bib- j<a(Į atsakyčiau: lakoniškai 
lioteka savo knygų gausumu 
prilygsta didelėms pasaulio | 
bibliotekoms — joje <’ 
giau kaip pusantro milijo
no tomų. ? ’ 
kasmet gaunama po 60-70 
tūkstančių. Biblioteka gau
na. knygų mainais iš 335 į pt Maželis pažadėjo būti-' 
Tarybų Sąjungos ir 65 už- į naj atsakyti, 
sienio bibliotekų. Bibliote- —Pasiųsiu tamstai atša
koje yra 282 inkabulai, daug kymus į Vilnių.

; Po kiek laiko gavau vys-

ar su paaiškinimais? . > Tz i i i • •v . . .. vykti i Kanada bent dviem i« Sakiau: prašau atsakyti, L*7. v \ . i -iJ * 1 i nnalzioii wire 1 i
Bet man as

meniškai ir kitiems Ameri-
dai!- į kajp norite.

Naujų knygų |<os lietuviams būtų geriau, 
jei atsakytumėte su paaiš
kinimais, ot,.„ paprastai.

Ir jie rūpinasi, ir jie gal-' rankraštinių XIV amžiaus Po kiek laiko gavau vys- 
voja, kaip dabar susidoroti dokumentų ir kitų vertybių.! kupo P. Maželio laišką'su.
su tuo istoriniu faktu, kaip Apie pusę milijono yžmonių: atsakymais į mano paduo-1 

i klausimus. Laiškas se-
O M. L LA V/ lo LVA 1111 LA LUHulAj IYCAAJl/ J [ / I

ir kokiais būdais paneigti kasmet naudojasi bibliote- i tus
ka:ir sukoneveikti tų net dvie- kos fondais, 

jų didžiulių jėgainių pasi-l 
rodymą. Kaip nors “Drau
go” skaitytojų akys turi bū
ti u ž m u i 1 i ntos. Tai va ■ 
“Draugas” ir šaukia: “Peri ---------v-----------
jų statybos laikotarpį So-1literatūriniai muziejai: Li-i

ventojus apiplėšė' 10 mili-iBetro Cvirkos memorialinis Ir paprašėte, kad raštu a.t- 
jardų rublių, arba pustre-1 muziejus, A. S. Puškino i sakyčiau į kai kuriuos 
čio milijardo dolerių.” I vardo 

Tai kaipgi šis “baisus 
apiplėšimas” galėjo įvykti? 
Gal gi Lietuva arba Tary
bų Sąjunga ant Lietuvos 
žmonių uždėjo kokius nors 
specialius mokesčius toms 
statyboms pravesti?

’ Nieko panašaus neatsiti
ko. Viskas, kas atsitiko, tai 
kad per tuos kelerius me
tus Lietuvos žmonės mokė
jo valdžiai tam tikrus mo

7 LITERATŪRINIAI 
MUZIEJAI

Tarybų Lietuvoje yra šie

DIDŽIAI GERB.
ROJUI MIZARAI, 

“LAISVĖS”
REDAKTORIUI

Tamsta, viešėdamas Lie-

j o gi sportininkams reikia 1 
Idaug prisirengimo, poilsio i 
prieš kiekvienas rungtynes. Į 
Na, bet eikime prie mūsų i 
lietuviu.

Man teko laimė sutikti i 
abu šiuos jaunas sportiniu-1 

į kus Waldorf Astoria vieš-; 
butyj, dieną prieš jų žaidi
mą New Yorke. Žinoma, 

Į kaip mano, taip ir šių 
dviejų sportininkų, noras 
buvo, kad jie sueitų dau
giau Amerikos lietuvių, bet 
jų laikas buvo taip užim
tas, kad jokiu b ū d u ne

vietų Sąjunga Lietuvos gy- i teratūros muziejus Kaune,1 tuvoje, parašėte man laišką buv^ ganma tai paaaryu.

muziejus . Vilniuje, j Tamstai rūpimus' klausi- 
* d mus. Sutinku mielai taiLiteratūros muziejus prie

Lietuvos Mokslų akademi-' padaryti.
jos Lietuvių kalbos ir lite-j 1. Ar tikintieji, katali- 
ratūros instituto, Juliaus | kai, persekiojami už tai, 
Janonio memorialinis mu- kad eina į bažnyčią ir at- 
ziejus Šiauliuose ir Adomo likinėja tikinčiųjų prievo- 
Mickevičiaus memorialinis les? — Per visą tarybinio 
muziejus Vilniuje. Dabar- į gyvenimo Lietuvoje laiką 
tiniu metu Kaune organi-! neteko girdėti, kad kas 
— •---------- t - nors gįa prasme būtų nu_

kentėjęs.
2. Pas m u s skelbiama, 

jog katalikų kunigai už

zuojamas Lietuvių liaudies 
poetės Salomėjos Nėries 
memorialinis muziejus.

2 p.-Laisve (Liberty)— Antr., gruodžio. JDec.) 1, 1959 tai, kad jie ragina žmones

Stepas M. Butautas yra 
Sovietų moterų komandos 
treineris, o Jūratė Dakta- 
raitė viena iš komandos na
rių. Ši moterų grupė, po 
vadovybe Stepo Butauto, 
apvaži nė jusi plačiai ne tik 
Tarybų Sąjungoj, bet ir 
užsienyj, ir 
labai gerai. 
New Yorke, 
vyrų komanda pralaimėjo, 
moterų komanda p a ė m ė 
viršų — laimėjo. Amerikos 
krepšininkės turėjo pasi
duoti.

Abu šie jauni žmonės gi-

t

lietuviams nebuvo progos 
artimiau -s u s i. p a žinti su 
šiais sportininkais. Kiek 
aš žinau, tai, apart manęs, 
tik A. Bimba, E. Brazaus
kienė ir K. Petrikie- 

v, (n ė p a s i m a t ė su jais, ir
pasižymėjusi i tai labai trumpam laikui, 

kad ir Aš palinkėjau Sovietų spor-Na, ] 
nors Sovietų tin inkams nuo visų Ameri

kos pažangių lietuvių ge
riausių pasisekimų. Mūsų \ 
visų didžiausias noriįę — 
daugiau kultūrinių ryšių su 
Lietuva.

Ieva T. Mizarienė

i
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ĮVAIRUMAI
Lietuviu kanklės i Kuriasi vis nauji kankli- 

! ninku rateliai. ,
Jau XVI amžiuje kankles j skamba kolūkiuose ir mies- 

mini seniausios lietuviškos į tuose, žadmdamos naujam,! t - - 
knygos. Apie jas rašo Kris-■ laimingam gyvenimui. įKorsa ą.

i 1931 m. sausio men. Kor
sakui parašiau pirmąjį laiš
ką. Laiške klausiau apie ta
rybinius kritikus. Netrukus 
Korsakas atsakė. Laiške, 
keturių sąsiuvinio pusla
piuose, atsakė i mano klau- 

■'—Jame Korsakas ra
se: "Išėjęs iš kalėjimo gy
venu pas savo tėvus Pašvi
tinyje. Po kalinimo nesvei- 

ikuoju... Netrukus man pa- 
i ves redaguoti žurnalo “Kul
tūros” literatūros skyrių... 
' Klausiate apie Sovietu li- 

; kritikus. Įžy- 
Cimiausias proletariato rašy

tojas — tai Maksimas Gor- 
ikis. Iškilo nauji talentingi 
plunksnų meistrai: Gladko- 

vidu-ivas’ Panerovas, Šolochovas 
i ir kiti. Marksistinių Sovie
tų kritikų yra tiek daug, kad 
sunku laiške visus sužymė
ti. Pradininkas rusu mark- 
sistinės literatūros kritikas 
—•tai Plechanovas. Kritikos; 

’raštais pasireikšdavo ir pa
sireiškia Vorovskis, Luna- 
čarskis. Koganas, Maca. 
Fričė ir kt. Prie kiekvieno^ 
pavardės buvo nurodyta gi
mimo, o kai kuriu mirimn 
data. Viename laiške 19-r 
m. A. Venclova man vąše: 
“Kostas Korsakai sėdi ka
lėjime. Aš iš rašvtoiu ren
ku parašus, kad ii paleistu 

| iš kalėiimo. Jau d^vė pa- 
I rašm'. Vaižgantas. Putinas 

bu-iir kiti. Korsako sibma 
Reikia jį gelbė

K. Korsakas--įžymus kritikas
Lietuviški fašistai slopi- užrašė: “Iš (Kultūros’ man 

no pažangiąją literatūrą,!pateko Jūsų
Ju kanklės P^ekiojo progresyvius ra-

šytojus. Nacionalistai buvo 
uždarę į kalėjimą ir Kostą

Ir susunlni:
Laimėsim!”

Patiko eilėraščiai, spaus-

smetonininkai nelietė.
Vėliau, atkūrus Tarybų 

valdžią, man M. Meškaus-

tijonas Donelaitis ir Simo
nas Daukantas. Lietuvos I 
respubliikos muziejuose su
rinkta daugiau kaip šimtas 
seniausiu kanklių. Ant vie
nų kanklių, saugomų Kau
no Valstybinio M. K. Čiur-: ^492 metais Kolumbas at- 
lionio vardo dailės muziejų- i plaukęs į Amerikos salas 
je, išspausdinta 1711 metų: atracĮ0 žmones, kuriuos jis 
daina. Panašias į lietuvių i paVadino 
kankles turi tik latviai, es- į 
tai ir suomiai.

Ikitarybiniais metais Lie-1 
tuvoje kanklės nebuvo pla-| 
čiai paplitusios. Tik 1940’ 
metais, ikūrus Vilniuje fil-i 
harmoniją su liaudies an-1 
sambliu, veikė jau ir 

t lininkų grupė.
Fašistinės okupacijos me- i 

tais, uždarius filharmoniją, 
žuvo visi muzikos instru
mentai. Bet kanklės nenu-, 
tim Susikūrus Perejeslav- 
1 vie meno ansambliams, ios 
skambėjo Maskvoje ir ki
tuose Tarybų Sąjungos 
miestuose.

Dabar, suskambeius nau
joms dainoms, kanklės ne tik 
neišnyko, bet dar labiau na- i 
plito ir ištobulėio. Kanklių i 
muzika nopuliarina gausin-1 
gi liaudies dainų ir šokiu 
ansambliai. Valsty b i n ė j e 
konservatorijoje vra 
dies instrumentų katedra ir 
liaudies muzikos kabinetas.

Pačias kankles 
gamindavo tik 
meistrai, o dabar 
na Kauno Baldu 
tas Vilniaus Dailės kombi
natas. Varnių rajono Vir- 

jvvtės kolūkio liaudies in- 
; Grumentu dirbtuvė.

Kaip seniai žmones 
įgyvena Amerikoje?

indėnais”, nes 
i manė, kad iš kitos pusės 
pasiekė Indiją.

Indėnai buvo apgyvenę j 
visą Amerikos kontinentą j 

i ir didesnes salas. •
: Mokslas ir tyrimai rodo, I Leratūrą, Jos A V- O 1 I •»-» z-»

• kank-! ^ad jų ainiai atėjo iš Azi
jos, per Beringo sąsiaurį, 
j nes ten ir dabar Alaskąnuo ' 
| Sibiro skiria tik 48-ių my-| 
1 lių vandens plotas, o 1----
' ryje dar yra dvi salos. Kai 
! kurie mokslininkai mano, 
1 kad senovėje Beringo są
siauris buvo dar siauresnis, 
o gal ir ledu apdengtas, 

i taip, kad nebuvo vandens 
tarp Alaskos (Amerikos) ir 

j Sibiro. Pirmieji žmonės A- 
merikon atvyko prieš 12,- 

i 000 metų.

Havana.— Kubos vyriau- 
- ■ > sybė paėmė i savo rankas 

liau- buvusį amerikiečių Havana

anksčiau 
navieniai 
i as gami- 
kombina-

Rivera viešbutį, kurio 
statymas ir įrengimas 
siejo $15,000,000.

Pueblo, Colo.—Tuščia 
są vairuodamas. J. W. Ho-, sveikata, 
ward, 67 metų amžiaus, mi
rė nuo širdies smūgio. Bu
šas aplamdė du automobi
lius, bet nieko nesužeidė.

p

gino parašyti-kūrinius, pa
vaizduojančius okupu o t o s 
Lietuvos kovą prieš fašiz
mą. Korsakas apie mano 
a p s a kymą “Žemė šaukia 
keršto” pasakė: “Liepsno- 
nio apsakymas labiau vy
kęs n-egu J. Marcinkevi
čiaus šia tema apsakymas.”

Šis mano beletristinis kū
rinys Korsako iniciatyva 
tilpo apsakymu rinkinėlyje 
“Partizanas Daura.” Jis 
s u r e d agavo eilėraščių ir 
apsakymų, parašytų Tėvy
nės karo tema, knygą “Lie
tuva ugnyje.” Kritikas pa
rašė jai įžangą, kurioje tei
giamai įvertino mano vaiz
delį “Kalvarijos valsčiaus 
kaimas.” Knygą “Lietuva 
ugnyje” 1944 m. išleido 
pažangieji JAV lietuviai-

1943 m. Korsakas man 
pasakė:

—Nesen i a i “Raštuose” 
perskaičiau jūsų apsakymą 
“Susipažinimas.” Parašy
tas vaizdžiai. Būtų gera, 
kad ir dabar taip rašytum.

1945 m. žiema. Sutikau 
“Partizanas Daura.” Jis 
kėjo:

— Universitete vadovau
ju humanitariniam fakul
tetui. Susirenka į audito
riją 18-20 studentų ir skai
tau jiems paskaitą apie li
teratūrą.

Korsakas, dalyvaudamas 
moksleivių antifašistiniame 
ratelyje, sėdėdamas kalėji
me ir išėjęs iš kalėjimo, — 
savo laikvsena ir literatūri
nės kritikos raštais buvo 
ryškus fašizmo demaskuo
tojas, lietuviu rašytojų pa
žangiųjų idėjų išryškinto- 
jas ir propaguotojas, tary
binės literatūros ir mark
sistinės kritikos populiarin
tojas. Tarybinės santvar
kos sąlygomis jis augo į 
rimtą literatūrinį moksli
ninką. Jis visada degė mei- 
Korsaką Vilniuje. Jis šne- 
le rašyto jams, atsidavu- 
siems liaudžiai. Jo kritika 
objektyvi.

Visada apie rašytoja kal
bėjo rimtos kritikos balsu. 
Jis apie dorą tarybinio ra
šytojo kūryba kalba moks
liniu tonu, faktais, įrodinė
jimais, apibendrini m a i s . 
Rašytojų yra įvairaus ga
bumo, talentingumo. Kor
sakas kaip tik ir moka 
kiekvieną rašytoją įvertinti 
pagal jo paties gabumus, t. 
y., jis vertina jį tokiu, koks 
tas rašytojas savo kūriniuo
se yra ir kokiu jis savo ta
lentu galėtų dar pasireikš
ti.

Taip, Korsakas — lietu
vių tarybinės literatūros 
įžymybė, puiki įžymybė.

Tai, kad Korsakas turėjo 
iš pat jaunystės ryšio su 
revoliuciniu pogrindžiu, su 
komunistais ir komjaunuo
liais, jam padarė geros įta
ps. Ir jis lietuvių litera

tūroje pačiu sunkiausiu 
metu, fašizmo metu pasi
reiškė rimtu literatūriniu 
kritiku, besiremiančiu di
džiuoju Bielinskiu ir Ple
chanovu.

A. Liepsnonis 
Kaunas, 1959-X-1 d.

dinami pažangioj spaudoj, kienė^pasakojo • 
inicialu K. K. Itin manei 
žavėjo -eilėraščiai iš kalinių 
gyvenimo. Nemažą įspūdį 
padarė kūrinys apie kuni
gą, kurį Korsakas savo ei
lėraštyje pavadino “Tartiu
fu.” Prisimenu: “Aš kas- 

Jis žengia, n

eilėraščiai.
Jau norėjau įdėti. Bet įsi- 
gilinęs susilaikiau: per
da ūg
li u. 
liai. 
kite 
m. Korsakas man parašė j 
apie šešis laiškus- 1932 i c^en matau... 
metais Kaune su Korsaku ^8 bū8'n^> Pilv3 atkišęs., 
susipažinau. Aš užėjau pas 
ji, gyvenantį mažame kam- susipažinau su darbininku 
baryje, Žaliakalnyje. Spin- k o m u n i stu zauberblatu, 
toje surikiuota nemažai nubaustu antrą kartą. Jis 

Korsakas ištraukė Sakė:
—Aš su Korsaku kartu 

sėdėjau. Jis per tardymą 
ir kalėjime gerai laikėsi. 
Nieko neišdavė. Buvo ko
lektyvo narys. Kartu švęs
davo revoliucines šventes. 
Kalėjime jis gaudavo iš 
Vokietijos ir Sovietų Są- 
jungos marksistines kny-ikas paklausėt 
gas. Daug skaitė ir rašė. | —Kokia sveikata? Ar 
Savo kūrinius spausdinda-j tUrite kur nakvoti?, Kaip

eilėraštyje hiperbo- 
Reiškiate mintis rea- 
Pataisę man grąžin- 

eilėraštį.” 1931-1932

1936 m. Kauno kalėjime

knygų.
Puškino tomeli. Su žavesiu 
perskaitė rusiškai keletą 
eilėraščių. Mudu su Venc
lova klausėmės. Kalbėjome 
apie V. Montvilos poeziją 
ir kitų rašytojų kūrinius. 
Iš pokalbio pajutau, k a d 
Korsakas aiškiai nusista
tęs prieš fašizmą ir nuo
širdžiai atsiliepia apie pa- 
ž a n g i u o s i u s rašytojus, 

.smerkia reakcinius litera
tus.

Patiko man K o r sako 
straipsnis, atspausd i n t a s i 
1932 m., apie Gėtę. Įsmi
go: “Dabar Vokiet i joje

1931 m. pradžioje Kor-| 
sakas man grąžino mano I 
du eilėraščius. Jis ant ju >
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J. MACKONIS

NEIŠGALVOTA ISTORIJA
(Pabaiga)

Tai Jurgį išveda iš kantrybės. 
Kaip gali motina niekinti 
žmogų, kurio ji net nematė? 
Jis galvotrūkčiais išbėga at
vesti Julijos.

Mūsų k a m b a r ė lio sienų 
akustika kuo puikiausia. Mes 
girdime, kaip Jurgis kone jė
ga bando atitempti Juliją į 
kambarį, tačiau ši griežtai at
sisako. Jis nesitaikanti į mar
čias !

Išsižadėjimu, prakeiksmu 
grasina motina tam “gelton
snapiui, pramuštgalviui,” bet 
sūnus savo: myliu ją ir tiek!

Tėvai išeina, i 
tina net atvežtą 
pasiimti, tačiau 
protestuoja. Dar 
prieangy jis man 

}delną keletą banknotų, 
perduočiau juos Jurgiui.

'pivaizduokie mano kvailą 
padėį, kai mudu liekame vie
ni. Kažką numykęs, kažką 
apgailestaudamas, aš siūlau 
jam viską protingai apgalvo
ti.

Tačiau Jurgis visus mano 
dviprasmiškus išvedžiojimus 
kaip kirviu nukerta:

—Arba tu nutilk, 
mes — nebe draugai!

Aš nutilau, ir mudu likome 
draugai.

Po trijų mėnesių Jurgis iš
važiavo atostogų į namus, ta
čiau kitą dieną vėl sugrįžo 
dar labiau užsispyręs. “Ap
sieisiu be jų malonės,” — te 
pasakė. Supratau. Jis pakar
totinai susipyko su tėvais. Dėl 
Julijos.

Norėdamas užsidirbti pra
gyvenimui, jis apsiėmė vado
vauti vienos įmonės saviveik
los dramos rateliui.

O štai ir premjera. “Ska- 
peno išdaigos”! Režisierius ir 
Skapenas — Jurgis Vainys! 

-Pujtfika spektaklį sutiko ge
riau, negu mes tikėjomės.

Pertraukos metu prieš pas 
kutinį veiksmą aš užsuku 
pasveikinti ir padrąsinti šau
nių artistų, tačiau užtinku

Supykusi mo- 
maistą nori 
tėvukas už- 
daugiau — 
įspraudžia į 

kad

arba

vo “Kultūroje.
Palankiai apie Korsaką 

pasakojo ir kiti politiniai 
kaliniai. Ypač aukštai jį 
vertino Aizikas Lifšicas,

—Partija mane įpareigo
jo palaikyti ryšį su antifa
šistiniais rašytojais. Lei
džiant žurnalą “Literatū
rą,” aš bendravau su Kor
saku, Cvirka, Venclova ir 
kitais. Korsakas parodė ge
ras pastangas leidžiant an
tifašistini žurnalą.

Visa, ką 1930-1933 me
tais K o r s a k a s buvo at
spausdinęs, perskaičiau. Jį 
laikiau neabejotiniu pažan
giu kritiku. Ir iš jo raštų 
pastebėjau, kad, bėgant lai
kui, jo žodis kapitalistinės 
visuomenės atžvilgiu daro
si griežtesnis.

1940 m. birželio mėn. 
tik su visais kovotojais iš
ėjęs iš Kauno kalėjimo, su
tikau Korsaką “Lietuvos 
žinių” redakcijoje. Korsa-

Jurgį išsiblaškiusį ir susikrim
tusį. Ką tik tetulė skambino, 
kad Julija ligoninėje. O Ska- 
penui reikia eiti į sceną. Prieš 
akis — ištisas veiksmas. Ne
galėjo Moljeras kaip nors ši
to veiksmo sutrumpinti!..

Į salę aš negrįžtu. Laukiu 
Jurgio užkulisyje. Nusileidus 
uždangai, jis strimagalviais j 
atbėga į artistų kambarį, nu-' 
sviedžia peruką, : 
sivelka švarką. Jį kviečia i . 
sceną, bet aš paaiškinu, kad ' 
mes neturime laiko, kad... jo! 
žmona gimdo . . .

Kai atsidūrėme ligoninės' 
laukiamajame, aš m a n i a u 
kad n e k a n t raujantis mano ; 
draugas išvers palatos duris- ! mažylį svečiams 
Pagaliau ateina seselė ir pra
neša be eilės, kad Julija Va- Registruotas laiškas, 
liūnaitė laimingai pagimdė j tam.a rašysena, 
sūnų, sveriantį tris kilogramus Į voką ir skaito, 
keturis šimtus, gramų.

Mudu iš džiaugsmo pasibu
čiuojame ir pradedame šokti 
valsą.

darbovietės keletas 
pora 

s t u m i a n č i ų v a i k i š k ą
Tai jų kolektyvinė

Po poros dienų atvyksta iš 
Julijos 
merginų su gėlėmis ir 
vyrukų, 
vežimėlį.
dovana naujagimiui.

Svečiai negali atsigėrėti ma
žyliu. Viena mergina pareiš
kia, kad jis nuostabiąi pana
šus į tėvą. Kažkas dvipras
miškai nusišypso. Julija pa- 

. - v .rausta. Tačiau Jurgis nė kiek 
skubia! uz-į nesUgiumsta. Jis paima kū- 

j dikį ant rankų, priglaudžia 
{jo galvutę prie savo skruostų

• j ir atsistoja prieš veidrodį.
—Iš tikrųjų, mudu panašūs.

i Kaip du vandens lašai...
Skambutis. Jurgis perduoda 

o pats išei
na į prieangį ir atidaro duris.

Pažįs- 
Jis atplėšia 

Motina grau
dena, motina maldauja, mo
tina dar kartą grasina pra
muštgalviui sūnui išsižadėji
mu, jeigu jis nemes tos mer- 

—Tai kuris iš jūsų tėtukas? |giščios su svetimu vaiku.
—paklausia keistai besišysan- 
ti seselė.

—Atspėkite!
—Tikriausiai, šis... su apa

tinėm kelnėm.
Tik dabar mes pastebime, 

kad Jurgis tebeavi šviesias 
Skapeno kelnes ir kojines.

Aplink visi kvatojasi, o mu
du, dar pasiučiau šokdami 
valsą, išneriame pro duris į 
gatvę.

Pakeliui 
paštą, 
vams teleg r a m ą : 
Sūnus! Sveria 
mus keturis šimtus

Kai po savaitės 
tiną ir naujagimį 
me namo, mane 
dar vienas Jurgio 
Pasirodo, šitas šelmis puikiau
siai susidoroja su auklės par
eigomis. Kol Julija nesutvir- 
tės, jis net iš lovos jai ne
leidžia keltis, pats mažutėlį 
pervysto, pats vystyklus iš
plauna. Irzli teta daugiau ai
manuoja slampinėdama negu 
jam padeda,

mes užsukame j 
Jurgis pasiunčia tė- 

Sūnus! 
tris kilogra- 

gramų.” 
jauną mo- 
parsivežč- 
nustebino 
talentas.

Nervingai sugniaužęs saujoj 
laišką, Jurgis ūmai grįžta į 
kambarį. Tik viena Julija su 
nerimu pastebi permainą jo 
veide. Tuo tarpu jis vėl pa
ima kūdikį ant rankų.

—O kuomet krikštynos? — 
urnai paklausia vienas svečių.

—Po savaitės, kitos, kai Ju
lija sutvirtės. Tąsyk krikšty
nos ir... vestuvės.

Susijaudinusi Julija pake
lia galvą, nori kažką pasaky
ti, tačiau Jurgis net kalbėti 
jai neduoda.

—Taip, taip, ir vestuvės!
Vestuvės, žinoma, turėjo 

būti kuklios, atsižvelgiant į 
jaunikio finansines išgales.

Apkabinbs dvi šampano 
bonkas, žingsniuoja Jurgis. 
Šalia jo krypuoju aš, atsar
giai nešdamas tortą. Mudu 
triukšmingai įgriūname į Ju 
lijos kambarėlį ir bematant 
nuščiūvam.e, pastebėję, kad 
mažylis miega. O be to, prie 
lango stypso kažkoks nepa
žįstamas pilietis. Jis kritiškai 
peržvelgia mus nuo galvos iki

su ninigais?
Tuomet buvo sudarytas 

komitetas, kuris rūpinosi 
politiniais kaliniais. Jo na
riu buvo ir Korsakas. Taip 
pat jį mačiau prezidiume 
mitingo, suruošto politi-vaikšto gatvėse tūkstančiai buvęs 1933 m. LKP CK

— ......... ... ""y”!. Jis man sakė:
—Korsakas lietuviu lite-|niarns kaliniams pagerbti. c I

1940 m. rugsėjo mėn., 
da-Į dirbdamas “Valstiečio laik

raščio” redakcijoje, para
šiau ir atspausdinau 
straipsni “Kostas Korsa
kas.” Įdėjau fotografiją. 
Taip pat šitą straipsnį at
spausdinau apie Korsaką 
“Tarybų Lietuvoje.” Užė
jus pas jį, jis man padova
nojo tris savo knygas. Man 
užraše šiltus žodžius, 
proga pridūrė:

—Gerai, kad rašote, 
dabar visiškai neturiu

nariu. Jis man sakė:Faustų ir ieško darbo, bet 
neranda.” Su įdomumui 
perskaičiau jo pastabas ratūroje taps Plechanovu. | 
apie Salomėją Nėrį. Iš jo Tai didelė figūra ir , 
raštų sužinodavau kapita- bar...
listinių šalių rašytojų, per-i Korsako apybraiža “Kny- 

,” apie Klaipėdojėjusių į proletariato pusę, £os dega 
vardus. Tokie faktai mane sudegintą biblioteką aš pa- 

I labai domino.
“Kultūroje” 1931 m. per

skaičiau Korsako eilėraštį 
apie kalėjimą “Tarp ketu
rių sienų.” Patiko. Vieno 
šio eilėraščio posmą gimna
zijoje pertraukos metu dek
lamavau. Įstrigo į atmintį 
jo patosiška pabaiga:

j “Tarp mūriĮ grotiĮ
I įskylu visu ūgiu

naudojau savo straipsny 
kaip faktą, bylojantį apie 
gresiantį pavojų kultūrai 
iš fašistu pusės. Korsakas 
rašė, kad knygų padegėjus 
policija turėtų surasti ir 
nubausti. Šį protestą Kor
sakas apskelbė 1936 m. 
žurnale “Literatūra,” kurį

Ta

lai-
po dviejų mėnesių uždarė j ko rašyti, visą laiką suėda
vidaus reikalų ministras 
Čaplikas. Knygų padegėjų

ję ojų, vos pastebimai nusi
šypso ir kreipiasi į Juliją:

—Palydėk mane. Aš dar 
noriu su tavim pakalbėti.

Julija papurto galvą.
—Aš viską pasakiau. Vis

ką.
Pilietis dar kartą pažvel

gia į miegantį Romuką, oriai 
visiems nusilenkia ir išeina.

Jurgis klausiamai pasižiūri Te- 
pavėlavusių- 

tęsiasi to-

kad šampa- 
Jaunavedžiai gė- 

pasibučiavimu.

porsigarą,

kad Juli-

pasakyta:

—Siūlosi padėti... Aš atsi
sakiau. Supranti? Tai jis...

Tą pačią akimirką mano 
draugas pagriebia nuo stalo 
šampano bonką ir neria pro 
duris. Išsigandusi Julija mal
dauja, kad aš ji pasivyčiau.

Aš truputį pavėluoju. Ten, 
žemai, prirėmęs prie turėklių 
skrybėlėtą pilietį, jis visai 
rimtai dėsto savo mintis:

—Jeigu jūs dar bent kar
tą pasirodysite šituose na
muose, aš tamstytę nuridensiu 
nuo šių laiptų kaip statinę.

Pilietis šaltakraujiškai nu
sišypso ir, išsiėmęs 
užsirūko.

—Tamsta manai, 
ja?..

—šventam rašte
neminėk dievo vardo be rei
kalo ! i

—Aš jai siūlau pagalbą.
— O aš tamstai siūlau grei

tąją pagalbą! — atrėžia Jur
gis ir, užsimojęs šampano 
bonka, puola apstulbusį pilie
tį. šis atšlyja ir sprunka pro 
duris. Gatvėje aplink besi
kivirčijančius bematant susi
buria smalsuolių būrys. Pro 
juos skverbiasi milicininkas...

Sekantis scenovaizdis — mi
licijos skyrius. Veikėjai: tar
dytojas, nukentėjęs pilietis, 
kaltininkas Jurgis bei liudi
ninkai — aš ir šampano bon
ka. Matio draugas labai nuo
širdžiai apgailestauja, nespė
jęs su tuo tipu, tuo suvedžio
toju, kuris, turėdamas žmoną 
ir šeimą, bet neturėdamas są
žinės ir garbės jausmo . . .

Nors piliečio ir mano drau
go sutaikyti nepavyksta, ta
čiau scena milicijoje baigiasi 
tuo, kad, tardytojas protoko
lą suplėšo, šampano bonką 
grąžina jaunikiui ir nusišyp
sojęs pareiškia:

—Jei dar kas nors kėsintų
si į jūsų laimę, kreipkitės pas 
mus: išaiškinsim, nubausim.

Į lubas pokšteli šampano 
bonkos kamštis. Skamba tau
relės, pripildytos gėrimo. Tie
sa, vaišių stalas pernelyg 
kuklus, bet kiek čia jaunat
viško juoko, krykštavimo ir 
išdaigų.

Pasigirsta skambutis, 
tūlė išeina įleisti 
jų. Linksmybės 
linu.

Kažkas šaukia, 
nas kartus,
rimą “saldina 
Tačiau... duryse pasirodo Jur
gio mama ir tėvukas. Susi
jaudinusi Julija atsistoja. Sve
čiai aptyla lyg prieš audrą. 
Tik Jurgis, tas šelmis, nė kiek 
nesuglumęs, prieina prie sa
vųjų.

—Mama, tėtuši, kaip gerai, 
kad nepasididžiavote! Pra
šom pasižiūrėti, koks šaunus 

| jūsų anūkas!
| Jis veda juodu prie vežimė
lio, kuriame spurda Romukas. 
Susigraudinęs senis Vainys 
žiūri į mažylį, o Vainienė — į 
marčią. Tyla. Dvi motinos 
stebi viena kitą, netardamos 
nė žodžio. Pagaliau uošvienė 
pasveikina Juliją santūriu gal
vos linkterėjimu. ši atsako 
drovia šypsena.

Palinkusi prie vežimėlio, se
noji Vainienė ilgai žiūri į 
gležną kūdikį. Jos griežtus 
veido bruožus pamažu nu
tvieskia švelnus motiniškas 
susižavėjimas. Ji pakelia gal
vą ir sako savo vyrui:

—Jo nosytė labai panaši į 
tavąją...

Maždaug po< mėnesio senieji 
Vainiai paėmė Romuką pas 
save, kol sūnus baigs moks
lus ir “atsistos ant kojų.” Si
dabrinis juokas ir krykštavi
mai pripildė jų namus ir šir
dis.

Šios sentimentalios istorijos 
epilogą jau papasakojau pra
džioje. Senoji Vainienė, pri
glaudusi prie savęs Romuką, 
kurio kažkada taip neapken
tė, ašarodama kartoja:

— Neatiduosiu! Neatiduo
siu !..

(“švyturys”)

leidykla. Direktoriauju-
1941 m. gegužės mėn. 

įvyko rašytojų susirinki
mas. Vyko diskusijos, kad 
reikia aktyviau rašyti apie 
tarybinį gyvenimą. Pasi
sakiau ir aš, kviesdamas 
rašytojus susidomėti socia
listiniu realizmu. Korsa
kas priėjo prie manęs 
pasakė:

—Gerai pakalbėjai.
Užlipo ant tribūnos 

kritikas. Jis patosišku bal
su į rašytojus prabilo:

—Šalyje, kur gimė Mark
sas, siaučia smogikai, degi
namos knygos. Vakarų 
Europoje krenta ant mies
tų bombos, žūsta žmonės. 
Laikas rimtas. Laisvos idė
jos laisvai šviečia ir plinta 
Tarybų Sąjungoje. Lietu
va stato socializmą. Rašy
tojas negali būti stebėtojas. 
Jis turi rašyti.

1942 m. vasario mėnuo. 
Maskva. Vorovskio gatvė. 
Čia į savo kambarį mane 
pakvietė Korsakas. Jis pa-Ik 
ėmė didelį sąsiuvinį, pilną 
prirašytą eilėraščių, ir pa
sakė:

—P-enzoje nemažai sukū
riau eilėraščių. Pa'skaity- 
siu. Paklausykit. Gal tu
rėsite pastabų.

Iš rūsčių posmų skambė
jo neapykanta prieš hitle
rinius okupantus, užgrobu
sius Lietuvą, skatinimas 
kovai ir girdėjosi posmuo
se netolimos pergalės akor
dai. Autoriui atžymėjau 
eilėraštį “Kovos įstaty
mas,'’ “Žemėlapis” ir ' kt. 
Korsakas 
buvo atviras ir 
Pasakiau:

—Siūlyčiau

n

ir

Žemėlapis 
savo pokalbyje 

nuoširdus.

kolūkio karvės 
Vieną dieną iš

eilėraščius 
greičiau atspausdinti.

Maskvoje Korsakas vado
vavo lietuviams rašyto- 
jams, rūpinosi jų kūrybine 
veikla. 1942 m. birželio 
mėn. Korsakas sukvietė ra
šytojų pasitarimą. Jis ra-

BRIEDIS PRIE
NAMINIŲ GYVULIŲ

PANEVĖŽYS. — Netoli 
žaliosios draustinio ganėsi 
“Paežerio” 
ir arkliai.
draustinio prie besiganan
čių gyvulių atėjo briedis ir 
kartu su naminiais gyvu
liais išbuvo visą dieną. 
Briedis nesibaidė ir gyvu
lius prižiūrinčių žmonių.

Sekančią dieną briedis vėl 
grįžo į žaliąją girią.

Jakarta.—Indonezija jau 
turi 88,000,000 gyventųjų.

3 pusi. Laisve (Liberty). Antį’., gruodžio (Dec.) 1, 1959



Jonas Kaškaitis (4)

ATSIMINIMAI APIE J. ŠUKĮ
(Tąsa)

Sėdėt greta su supratingu, dalyvingu 
draugu ir stebėt, klausytis kokio teat
rinio vyksmo—keleriopai padidina man 
malonumą. Iš tykiuko tarst-eliam žodį 
kitą, niuktcliam lengvai alkūne, gloste- 
liam akim per veidą. Ir giliau įsminga 
širdin scenos vaizdas... Žavingai skam
bėjo Kidoliaus su Tekle Kancieriūte du
etai.

Po kelių savaičių, taipo pat sėdim gre
ta su Šukiu, akim ir ausim gaudom 
“Velnią išradėją.” Dar kurį vakarą— 
“Vienas iš mūsų turi vesti”... Paskiau, 
išvažiavęs i tolimąjį Teksu Galvestoną, 
vienai vienas vienišas lietuvis visam 
mieste, dažnai apmąstinėdavau šitas 
operetes ir dalyvingą, mielą draugo Šu
kio sąveiką.

Užbaigus “Malūnininką ir kaminkrė
tį,” buvo draugiška vakarienė, malonios, 
tokios bičiuliškos vaišės, apatinėj Tau
tiško namo salėj, po pirmuoju aukštu. 
Tostmeisteriu buvo Juozas Sirvydas. .lis 
priiminėjo ir sodino už ilgo stalo sve
čius, minėjo jų vardus ir kultūrini vei
kimą. Padėjo dalyviams susipažint ir 
susigretint.

Greta manęs sėdėjo gerasis draugas 
Šukys. Jis man padėjo susipažint su 
įžymiaisiais svečiais. Čia galėjau įsi- 
stebėt į dalyvių veidus, jų mimiką, vei
dų žaiseną. Sirvydas atrodė supratin
gas, šiltai svetingas. Ereminas buvo 
linksmas, garsiai juokės, sąmojus terš- 
kė, savo mokinius choristus aktorius 
smagindamas. Gražutė, patraukli atro
dė dainininkų duetistų porelė—Teklytė 
Kancieriūte su Jonu Kidolium. Benese- 
vičiūtė, 'Pačiutę, Skerstonas, Steponai
tis, Čėsna, Grinius, Litvaitis, Šaltys ir 
dar kurie geriau pažįstami draugai — 
dirstelės ir šypsosi. O greta sėdįs Šu
kys dar ir komplimentą kokį primeta...

Kuperjunion universitete vakariniai 
to sezono kursai pasibaigė galop gegu
žės mėn. (1907 m.). Pirmąjį chemijos 
kursą išėjau, egzaminus išlaikiau. Tai 
bus man lengviau, mediciną bestudijuo
jant.

Išsiruošiau važiuot į tolimą, nežino
mą, pačią didžiąją valstiją T e c h a s ą , 
Teksais vadinamą, į Galvestono miestą, 
Meksikos įlankos pakrašty. Ten, svajo
jau, man atsieis pigiausia, o mano iš
tekliai kuklučiai. Porą desėtkų paskoli
no draugas Šukys. Sakė rašyt, žadėjo 
bet kada padėt. Ir padėjo nuoširdusis 
draugas. Apie vidurį 1907 m. rugsėjo 
ir sėdau laivan.

Baigdamas medicinos fakultetą, turė
jau daug išlaidų. Ir daug man patalkino 
draugas Juozas Šukys.

PLATUS PAŽANGIEČIU 
JUDĖJIMAS, ŠUKIO VEIKLA

Grįžęs iš Teksu ir išlaikęs Niudžer- 
zės valstijos medicinos egzaminus, ga
vęs gydytojavimo leidimą, įsikūriau 
Niūvarko mieste, 1911 m. vasarą. Pir
ma to teko dažnai važinėti į Brukliną. 
Draugas Šukys ir keli draugai patarė 
apsigyventi Brukline. Brukline jau nuo 
seniau turėjau platesnių pažinčių, bet 
aplinkybės susiklostė truputį kitaip.

Visuomet dalyvingas, artimas, nuo
širdus, draugas Šukys atvažiuodavo į 
Niūvarką. Na, žinoma, patikrinau jo 
sveikatą. Gerai laikosi, moka gyvent 
santūriai, nors darbų ir pareigų jam 
visada pilna. Pranešė naujieną. Atva
žiuoja iš Šveicarijos Pijus Grigaitis. Tai 
Šukiė ir daugelio bruki iniškių socialistų 
penimukas.

Šukys atpasakojo visą dalyką. Kaip 
nuoširdžiai ir dosniai šelpė Grigaitį pats 
Šukys ir kuopiečiai. Kokių didžiulių 
vilčių dėjo tam garsiam Šveicarijos stu
dentui. Būsiąs Grigaitis didysis lie
tuvių socialistų v a d o v a s , gilus te
oretikas, marksistas, mokslo vyras, ad
vokatūrą išėjęs Šveicarijos universitete! 
Jeigu ligšiol Bruklinas ūžė, kaip vulka
nas, tai dabar dar labiau judės! Su
silauksią lietuviai, didelio politinio vei
kėjo...

Man, kelis metus visiškai atkirstam 
nuo lietuvių, buvo tai nemaža staigme
na. Malonu man buvo klausytis, kaip 
nuoširdžiai ir viltingai vaizdavo Šukys 
savo augintinį, busimąjį viso pažangaus 
judėjimo vadovą. Aš jam sakiau, kad 
pažįstu Grigaitį dar iš Mintaujos gim
nazijos laikų,' bet vien tik iš matymo. 
Asmeniškai nesame niekad nė žodžio 
viens kitam tarę. Grigaitis atrodė kaž

koks išdidus, išpuikęs, o aš buvau kuk
lutis skurdžius. Be to, jis buvo viena 
klase pirma manęs, tai ir tai turėjo 
reikšmės anais keistais laikais.

Pakvietė Šukys į teatrinį pastatymą, 
rudenį 1911 m. Tautiško namo didžio
joj svetainėj vaidino kokią pjesę, tikrai 
nepamenu, rodos Vargšo - Laucevičiaus 
dramą. Nuvažiavau pas Šukį, gražiai 
pasišnekėjom. Jau esąs atvažiavęs iš 
Šveicarijos ir tas visų laukiamas sve
čias—Pijus Grigaitis.

Teko ir susitikti grandstričio šaligat
vy. Grigaitis šauniai atrodo, gražiai pa
sirėdęs, išsipustęs. Rusva barzdelė nu
smailinta, suglostyta. K a k t a didelė 
plaukai resvi, o akys didelės, drąsios, 
vertingai ir oriai, net ir atžariai žiūri, 
bado tave. Truputį ir pasikalbėjome 
formaliai, iš tolo. Ką aš jam patarčiau 
Amerikoj pradėti? Ką gi, sakau, jūs, 
drauge, advokatas, jums įsikurti bus 
lengva. Lietuviams tenka r bylinėtis, 
teisman stoti, tai advokatui ir dirva. O 
jūs ne bet koks advokatas, jūs net iš 
garsiosios Šveicarijos, garsiojo univer
siteto. Grigaičiui gal tai kiek ir im
ponavo: šyptelėjo ženklingai, bet santū
rus, nutylėjo. Šalia einąs Šukys pagar
biai žiūrėjo, irgi negirdom praleido.

Sėdim didžiojoj salėj. Žmonių salė 
pičpilnė. Aš vos sugebėjau priglusti iš 
šalies, kur tapo atneštos dar kelios kė
dės. Draugas Šukys sėdi kitam alėjos 
šone, greta Grigaičio, kaipo svečio nebu
vėlio. Aš vis dirsteliu, kokia mūsų ger
biamojo svečio laikysena. Ereliška, sa- 
kališka! Oho, bra, kad sėdi didingai! 
Nė nežvilgt kur į tuos aplinkui prasčio
kėlius. Puikorius, su bet kuo nesusidės. 
Taip kaip būdavo ir Mintaujoj, Jelga
voj. Stambus žirnis.

Po keliu mėnesiu mielai atidaviau 
draugui Šukiui savo skolą. Rodos, buvo 
apie 175 dol. Buvo su kokiu organiza
ciniu reikalu atvažiavęs Niūvarkan, tai 
ta dingstimi ir pas mane užsuko. Pa
sišnekėjom gražiai. Kvietė bet kada pas 
save atsilankyt.

Kaip Grigaitis? Išvažiavo į Čikagą/ 
žiūrės ten progų: pati didžioji Amerikos 
lietuvių kolonija. Ar jau advokatauja? 
Nu ne. Girdi, jis koki kita turįs planą. 
Hm.

Dar keli mėnesiai—ir vėl aš Brukline. 
Ir vėl į lietuvišką teatrą. Šįkart dar di
desnėj v salė j—McCaddin Hali. Sėdžiu su 
žmona. Publikos, ir kalbos nėra, kimš- 
tinai prisibrukę, prisispaudę! Mano 
akys susitiko su draugu Šukiu, tolokai 
nuo manęs. Akys sugaudė ir Motiejų 
Vinikaitį. Per antraktą suėjom, pasi
kalbėjom mielai. Vedęs, su žmona, gels
vų plaukų pridarnia jauna moterai
te. Gerai atrodo Vinikaitis, suvyrė- 
jęs, solidus, gaivalinga s. Mudviem 
bekalbant, prieina Šukys. Kaip 
malonu! Atsimenat anų žalių metų mu
su “Moksliškai - literatūriniškus vaka
rus?” Kaip neatsiminsi! Juk tai buvo 
žymus pasišventėlių pionierių darbas. 
Girdi, laikraščiai draugiškai, prie
lankiai atsiliepdavo. Ar šitaip? Nė ne
žinojau. O, taip. Rašė, gaila, kad tos 
paskaitos nebuvo užrašytos, į laikraštį 
nepatalpintos. Tai būtų buvę naudos... 
Hm, tiesa, bet nebuvo tuomet kam rą
žyti.

Ir dar po kelių savaičių—vėl aš Bruk
line. Dabar jau aš duodu prakalbą-pa- 
skaitą lietuvių parapijos svetainėj, kum 
Varnagirio avinyčioj. Kodėl, kaip? Ma
tyt, niūvarkiškis klebonas kun. Stak- 
niaučius rekomendavo brukliniškiui, tai 
ans ir pakvietė mane. Prakalbos tema: 
“Didžiausias žmonijos priešas.” Klau- 
sovų, kaip Šidlavoj per atlaidus! Buvo 
daug ir socialistų, 19-tos kuopos drau
gų. Po prakalbų pasišnekėjom su drau
gu Šukiu. Gal negerai, kad katalikam 
apsiėmiau kalbėt? Atbulai,, girdi, labai 
gerai, sako Šukys: mes turim plačiai 
veikti, visaip siektis į mases, bendrauti, 
palaipsniui ugdyti jų sąmonę, Markso 
evangeliją skelbti! Taip ir pasakė, ir 
rimtai, be sąmojų. Tiesa, Šukį plačiai ir 
žinojo žmonės, jį gerbė, į jo prakalbas 
gausiai susirinkdavo.

Beje, “didžiausias žmonijos priešas.” 
Šis plakatuose skelbimas gal irgi daugelį 
sudomino. Kas gi tas priešas? Gi al
koholis ! girtuokliavimas!

Išsisukau iš kelio, tai grįžkime atgal į 
McCaddin salę. Dar besikalbant su Vi- 
nikaičiu ir Šukiu, pastebėjau daktarą J. 
Šliupą su dukterim Hipatija, taipgi se

minarijos draugą V. K. Račkauską su 
muziku, kompozitorium Miku Petraus
ku. Dar ir J. širvydą ir tuziną kitų 
įdomių žmonių. Ir teko nors trumpai 
pasikalbėti

O pats teatras? Gi garsioji Miko 
Petrausko operetė “Birutė.” Puikiai 
dainavo brukliniškiai! Stebėtinai!

DRAUGO ŠUKIO VISUR PILNA
Per metų metus vis skardėjo Šukio 

vardas, ne tik Brukline, saviškių kuopie- 
čių veikloje, bet ir kitose kolonijose, kur 
jį kviesdavo su prakalbomis. Ir kur tik 
nekalbėdavo Šukys! Net ir į tolimas lie- 
tuviųTcolonijas nuvažiuodavo, klasių ko
vos ir sąmonės evangeliją skelbdavo. 
Kalbėdavo jis populiariai, prieinamai, 
aiškiai, be gudravimų, be dirbtinės re
torikos. Tai ir patraukdavo klausovus, 
tai ir padėdavo naujas socialistų kuopas 
organizuoti, daugiau narių gauti.

Kai persikraustė Bruklinan iš Bosto
no “Laisvė,” Šukiui dar daugiau tekda
vo darbuotis, laikrašti skleisti. Važinė- 
jo jis į socialistų apskričių konferenci
jas, platino darbininkišką literatūrą. 
Niūvarkiškė socialistų kuopa gerbė Šukį, 
šefavo jam prakalbas, pagarbiai apie jį 
atsiliepdavo.

Kai Amerikon atvyko draugas Vincas
Kapsukas-Mickevičius, Šukys su juo va
žinėdavo, padėdavo rengti prakalbas. 
Jis pažinojo kolonijų draugus ir tuo pa
dėdavo brangiajam svečiui praminti ke
lius tarpe pažangiečių. Šukys sėkmin
gai platino “Kovą,” “Naująją Gadynę,” 
buvo draugui Kapsukui pirmoji ranka. 
Daugely kolonijų Šukys išjudino ir pa
gyvino pažangųjį judėjimą. Darydavo 
įvadą prakalbose ir pristatydavo kalbėt 
didįjį vadovą.

Kai ankstyvą 1917 m. pavasarį drau
gas Kapsukas nusitarė grįžti į Rusiją ir 
padėti revoliucijai, Šukys daug kur va
žinėjo su Kapsuku į atsisveikinimo vai
šes ir prakalbas, talkininkavo aukų rin
kimui, revoliucijos reikalams.

Skaudžiai gavo nusivilti draugas Šu
kys su savo šveicariškuoju penimuku. 
Grigaitis keletą metų atrodė dar ir šiaip 
ir taip, nors ir traukė į konservatyvi š- 
kąją pusę. Redagavo “Naujienas,” men-į 
kai telietė darbininkų kovas, streikus bei 
profesinių sąjungų (unijų) organizavi-

Lietuvos gyvenimo kronika
į Nauja kabelių fabriko
Į produkcija

Panevėžys. —Šešis tūks- 
| tančius tonų emaliuotų ir 
! 200 tūkstančių kilometrų į- 
vairių instaliacinių vielų 
pagamins 1956 metais mies
to septynmečio pirmagimis 
•—“Liet-kabelio” fabrikas.

i Jaunos įmonės kolektyvas 
I kas menesį didina produkci- 
į jos gamybą, perduoda natų 
j doti naujus gamybinius pa- 
! jėgų mus.
į Dabar Lietuvos kabelinin- 
i kai ruošiasi gaminti naują

kia 5 rentgeno kabinetai.
Šiais metais bus atidary

ta kraujo perpylimo stotis. 
Kolūkinio kaimo žmonėms 
gydyti bus pradėta statyti 
poliklinika.

p r odų kci j ą—ema I i uotas vie
las markės “PEV”, kurios 

į bus naudojamos radiotech- 
I nikos ir elektrotechnikos 
pramonėje. Skirtingai nuo 
paprastų, šios vielos bus pa
dengiamos sintetiniu laku. 
Dėl to jos bus žymiai tvir
tesnės ir atsparesnės aukš
tai temperatūrai. Paleidus 
gamyklą pilnu pajėgumu, 70 
procentų visų emaliuotų vie
lų bus padengiama sinteti 
niu laku.I

Plečiasi gydymo 
įstaigų skaičius

Panevėžys. — Mieste ple

300 TŪKSTANČIŲ 
TAUPOMŲJŲ KASŲ 

INDĖLININKŲ
VILNIUS.—-Nuo šių me

tų pradžios taupomųjų ka- 
■ sų indėlininkų sk a i č i u s 
- Tarybų Lietuvoje padidėjo 
į daugiau kaip 21 tūkstantis 
i žmonių. Dabar 300 tūks-
pančių respublikos gyven
tojų savo atliekamus pini
ngus perduoda saugoti vals- 
I tybei.

Pl-eč i a m as resp ubl iko j ė 
taupomųjų kasų tinklas. 
Šiemet atidaryta apie 150 
naujų taupomųjų kasų, 
daugumoje prie kaimo ry
šių skyrių.

Laikyt atliekamus pini
gus taupomosiose kasose 
darbo žmonėms labai nau
dinga. Vien tik per prat
usius metus Lietuvos tau- 

i pomosios kasos išmokėjo in
dėlininkams kaip procentus 
IO’/j milijono rublių.

I čiasi gydymo įstaigų skai- 
I čius, steigiami nauji gydy- 
I mo kabinetai. ■

Šiomis dienomis, atlikus1 
i pastato kapitalinį remontą, 
j Lenino aikštėje atidaryta 
I stomatologinė poliklinika su 
| dantų gydymo ir protezavi
mo kabinetais. Poliklinikoj 

! dirba 16 gydytojų—stoma- 
I tologų ir 8 dantų technikai.

Prie miesto poliklinikos į- 
! steigtas naujas rentgeno 
kabinetas. Respublikinėje li
goninėje sumontuotas pir
masis Lietuvoje naujos kon
strukcijos rentgeno apara

tas. Viso mieste dabar vei- 

15 KULTŪROS i 
UNIVERSITETŲ

KAUNAS. — Čia įvyko 
liaudies k niūros universite
tų darbuotojų ir klausytojui 
pasitarimas. i

Šiuo metu miesto kultu- j 
ros universitetai veikia! 
prie Profsąjungų kultūros 
rūmu, “Drobės” vilnonių I 
audinių fabriko, prekybos 
darbuotojų klubo. Šiais 
metais kultūros universite
tai atidaromi pri-e Mokyto
jų kultūros rūmų, Politech
nikos instituto, Žeųies ūkio 

ja k a d emijos, politechniku-

mą. Laikėsi saugiai, arti dešiniosios li
nijos. Palaipsniui kilo ir didėjo “nesu
sipratimas,” ginčai tarp Šukio ir Grigai
čio. Tikrieji darbininkų laikraščiai — 
“Kova,” “Laisvė” gana greit pastebėjo 
oportunistinį Grigaičio veidą. Tų laik
raščių redaktoriai, kaip ir Šukys, kriti
kavo Grigaičio nukrypimus, jo reformis- 
tinius švaičiojimus. Kritikavo Grigaitį 
ir draugas Kapsukas, bandė jį atitaisyti, 
bet tas buvo kietasprandis ir atsparus, 
nesidavė palenkiamas.

Skaudu buvo draugui Šukiui, kad tai]) 
žiauriai jį apvylė, apgavo jo taip nuo
širdžiai šelpiamas Šveicarijos marksis
tas, šelpiamas ir Šukio ir visų brukli
niškių kuopiečių socialistų. Gaila buvo 
tiek daug veltui ir tuščiai išleistų pini
gų, bet tai dar būtų tuščia to. Bet labai 
gaila netekus draugo ir vadovo. Dabar 
Grigaitis palaipsniui ritosi dešinėn, vis 
savanaudiškai orientavosi į pinigo, į pel
no pusę. Šukiui tai buvo rakštis širdy.

O kai atsisveikino su nuoširdžiais 
draugais ir išvažiavo atgal į Rusiją di
dysis draugas Kapsukas, tai dar labiau 
padidėjo Šukio pareigos. Užrašinėjo 
“Kibirkštį,” prenumeratas rinko, na, ir 
pamojo ranka į Grigaitį: beviltiškai žu
vęs darbininkiškoms kovoms... pagedęs 
šveicariškas sūris.

LIETUVOS KINO ! 
STUDIJA 1960 METAIS

VILNIUS. — Lietuvos kį^\ 
no studijos .kolektyvas bai
gia statyti naują meninį 
lilmą vaikams. Tai bus ki
no novelių rinkinys, sukur
tas pagal P. Cvirkos, J. 
Baltušio ir kitų lietuvių ra
šytojų kūrinius. Jau paga
mintos novelės “Lakštinga
la” ir ‘TasKutims šūvis.” 
Dabar filmuojami apsaky
mai “Gyvi didvyriai” ir 
“Mums nebereikia.” 1960

• metų pradžioje naujasis fil
mas pasirodys respublikos 
kino teatrų ekranuose.

Ateinančiais metais stu
dijos darbuotojai numato 
statyti keturis naujus me
ninius filmus.

Tarybų Lietuvos 20-o- 
sioms metinėms pažymėti 
studija išleis dokumentinių 
kino apybraižų ciklą

1960 metais studija įgar
sins lietuvių kalba 40 tary- < 
binių meninių filmų.

Laike pirmojo pasaulinio karo, iš pat 
pradžių Grigaitis dar laikėsi taktiškai. 
Bet kai kilo Rusijoj 1917 m. revoliucija, 
ypač kai Lenino vadovybėje užsiliepsno
jo raudonasis Spalis, Grigaitis visiškai > 
nusmuko į pelkes. Virto revoliucijos 
šmeižė ju. Kova tarp pažangiųjų kairių
jų socialistų ir oportunistų dešiniųjų 
Grigaičio vedamųjų social-patriotų pa
sidarė griežta. Kairiečiai pasireiškė 
prieš Amerikos įsijungimą karan, o de- 
šiniečiai užgyrė. Daugeliui kairiųjų so
cialistų teko smarkiai nukentėti. Val
džia persekiojo karo priešininkus kairie- 
čius, ypač kai jie susiorganizavo 1919 m. | 
į kom. partiją.

Valdžia šniukštinėjo ieškojo ir drau
go Šukio, tai jis turėjo pabėgti toli į ki
tą valstiją ir gyveno po kitu vardu. Kad 
ir kitu vardu, Šukys nepametė savo veik
los. Atsargiau veikė, bet savo kailio ne
permainė, kaip kad padarė tūli minkšta
kūniai.

(Bus daugiau)

mo. Nemaža kultūros uni
versitetų bus įkurta prie 
atskirų įmonių. Iš viso 
šiais metais mieste veiks 15 

j liaudies kultūros universi
tetų, iš jų trys—jaunosios 
moters universitetai.

DARBO SAVAITĖ— 
PENKIOS DIENOS

KLAIPEDA. — “Gegužės 
Pirmosios” saldainių fabri
ko planuotojai dar vasarą 
apskaičiavo, kad, geriau 
išnaudojant turimus įren
gimus, planuojamą pro
dukcijos gamybos užduotį 
galima įvykdyti dirbant ne 
šešias, o penkias dienas per 
savaitę. Taip fabriko ko
lektyve gimė mintis dar šie
met pereiti prie sutrumpin- 

į tos darbo savaitės.
Ir štai jau antras mėnuo 

saldainių gamintojai dirba 
tik po penkias dienas per 
savaitę. Rezultatai pralen
kė visus lūkesčius. Rugsė
jo mėnesio bendrosios pro
dukcijos gamybos planas, 
nors ir buvo padidintas 100 
tūkstančių rublių, įvykdy
tas 109 procentais. Darbi
ninkų darbo užmokestis ne 
tik nesumažėjo, bet dauge- 

Į lio net padidėjo.

SUSITIKIMAS SU 
REVOLIUCIONIERIAIS

ŠIAULIAI. — Apie 5&) 
studentų bei dėstytojų susi
rinko Šiaulių peaagogmio 
instituto komjaunimo orga
nizacijos suruoštą susitiki
mą su senaisiaiš revoliucio
nieriais, buvusiais Kauno 
IX forto kalimais — Jonu 
Apuoku - Maksimavičiumi, 
Pianu Kaminsku, Adolfu 
Butkumi ir Judita Saraite.

Pranas Kaminskas papa
sakojo, kaip fašistine Sme
tonos vyriausybė baisiuose 
IX forto požemiuose kanki
no simtus geriausių Lietu
vos dąrbo žmonių. Siame 
forte 1935-1939 metais teko 
kalėti ir P. Kaminskui.

— Žiaurūs k a n kmimai 
forte ir jo karceriuose dar 
labiau sutvirtino mūsų pa- i 
siryžimą kovoti už Tarytu *7 
valdžią, sako P. Kaminskas;

Su didžiuliu dėmesiu stu-) 
dentai išklausė Kauno isto-j 
rinio muziejaus direkto-' 
riaus Jono Apuoko - Maksi
mavičiaus bei Šiaulių baldų 
kombinato direktoriaus A- 
dolfo Butkaus, 1936 -1939 
metais kalėjusių IX forte, 
prisiminimų.

STUDENTŲ IR ŽEMDIR
BIŲ DRAUGYSTĖ

Socialistinė kultūra at
kakliai skverbiasi į pačius 
tolimiausius Lietuvos kai
mo kampelius. Respubliką 
dengia m o k y k 1 ų, klubų- 
skaityklų, bibliotekų tink
las. Vis daugiau ir dau
giau statoma Kultūros na
mų, kurie tampa tikrais 
kaimo kultūros centrais. 
Statytis Kultūros namus 
valstiečiams padeda miestų \ 
gyventojai. Štai neseiyai 
Vilniaus universiteto Wi
den tu i padėjo pasistatyti 
tokius namus Daugų rajo
no Žilinių kaimo valstie
čiams. Dekoravo tuos na
mus busimieji dailininkai— 
Dailės instituto studentai. 
Darbe gimusi studentų ir 
žemdirbių draugystė tęsia
si visa laika, v v

Sviečių iš JAV sutikimas Klaipėdoje. Už šilt^^f 
sutikimą Amerikos lietuvių vardu dėkoja Ro
jus Mizara. 

------------------------------------- "
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Rochester, N. Y I apie 17 milijardų rublių 
vertės turto. CHICAGO, ILL —turim vieną karvutę, dvi 

kiaules, 12 vištų, 5 avilius 
bitelių. Medaus šiemet ga* 
vom daugoka! ir obuolių 
buvo nemažai. Vyno pasi
dariau 30 litrų. Dar 4 cent
nerius turiu parduoti. Kam
barius turim neblogus ir 
baldus turim gražius. Vy
ras stalius, tai baldus pats 
pasidarė. Mes priklausome 
kolūkiui, bet jau nedirbam 
kolūkyje, nes jau nusenę ir 
negalim sunkiai dirbti. Tai 
matot, miela ir brangi drau
ge,’ kaip mes gyvename.

Su geriausiais linkėjimais, 
A. šalčiai

Ariogalos r., Pernaravos p.

Laiškas iš Lietuvos
šalčiai kiek laiko gyveno 

Amerikoje, Maine valstijoj, 
paskui New Yorke ir Great 
Necke. Nekurie juos prisi
mins. Tuojau po pirmojo 
karo Šalčiai išvyko į Lietu
vą ir mažai su amerikie
čiais susirašinėjo. Lankantis 
su ekskursantais Lietuvoje, 
Šalčiai parašė man laišką, 
Vilniaus “Tiesos” antrašu, 
prašant, kad aplankyčiau 
juos. Dėlei laiko stokos, ne
buvo tai galima. Atgal su
grįžus parašiau jiems laiš
ką, prašant suteikti dau
giau žinių apie save.

K. Petrikienė

DIDELĖS IŠKILMINGOS Liūdna ir gailestinga sce
na. Jaudinosi velionio žmo
na Konstancija, sūnus Gil
bertas, netekęs savo tėvelio, 
ir kiti giminės Uei draugai 
ir pažįstami. Suslinkus il
giausiomis eilėmis į kapi
nes, prie karsto dar trum
pai kalbėjo drg. J. Pauliu
kas. P a s k u i direktorius 
Ridikas gražias mintis pa
reiškė. Jis iš gražiausių 
gėlių vainikų paėmęs pui
kiausią rožę vardan Petro 
žmonos Konstancijos ir ki
tų padėjo ant grabo. Kuo
met užviešpatavo susikau
pimas ir tyla, iš koplyčios 
bokšto 
dainos 
etas.

Visi 
Mildos

| apmokamas Social Security! Mirė Vincas K. Stulgis, 
i ir tose dviejose ligoninėse, I Iš Lietuvos paėjo iš Siege- 
kurios iki šiol neturėjo. įriškių kaimo. Taipgi mirė 

Ligos pašalpos. — Per i Anna Stunžienė. Gimusi Lie- 
26 savaites pusė uždarbio, i tuvoje, Panemunio kaime.

‘ • savaitėje, i M irę paliko liūdesyje savo 
___ Reiškiu 

užuojautą, o įni
rusiems lai būna amžinas

Apie Rochesterio 
ligoninių tarnautojų 
organizavimą

Prieš kiek 
vo “Laisvėje” 
nešimas, kad 
pradėjo organizuoti sesias 
Rochesterio ligonines. Uni-i 
ja, pradėdama organizavi
mo darbą, pareiškė p~" 
spaudą: Jeigu ligoninės! 
leis neprofesionaliams dar
bininkams nubalsuoti—no
ri unijos ar ne, tai streiko 
nebus.

Visos šešios ligoninės su 
savo advokatais per spaudą efirb^siems' 

Nepapras tiems ištiki- 
, mams. — Trys darbadie
niai pilnai užmokėti atsiti
kime mirties šeimoje.

Uniformos. — Kur reikė-:
■ jo uniformų, darbininkai | Moterų 
turėdavo patys pirktis, da- 'atlaikė 

' bar ligoninės duos ir Drauges 
skalbs. ^džių ir

Nesutikimų išsprendimas, i Visi prie bendro stalo už-Į 
i—Ligoninės spręs per savo! kando, pasivaišino ir sudai- 

i navo gimtadienio dainą 
■ ‘ ‘ j-, Uršulei Zaleckaitei. Visi
tik AFL-CIO ! svečiai linkėjo Uršulei stip-!

irios sveikatos ir daug daugį 
gimtadienių. (

Moterų apšvietos klubas i 
kviečia ir kitas moteris at-1 
eiti ir stoti i mūsų klubą.' 

' nes bendrai mes g a 1 i m e , 
ję pažadą nepersekioti dar- daug nuveikti, ir tas dar-į 
bininkų už prigulėjimą ir bas pasidarys lengvesnis, 
veikimą unijoje. Tai reiš-į Mes mitingus laikome; 
kia, kad galima daleisti. kiekvieną mėnesį paskutinį | 
jog unija bus Rochesterio penktadienį Tautiškam na- 

Darbininkai nebus diskri- ligoninėse laikui bėgant, 
minuojami už prigulėjimą Unijos organizatoriai ir 
ir veikimą unijoje. ' ;

Medikalė priežiūra. —.visai pilnai, patenkinti Ii-j 
Pusė užmokesčio Blue-goninių pažadu. 
Cross - Blue Shield darbi- Ir tuo išvengta streiko; 
ninkams ir jų šei m o m s .i Rochesterio ligoninėse: Ge-į 
Taipgi nebus mokesčių už nesse, Highland, Park į 
ekstra patarnavimą ser- i Avenue, Rochester Gene- Į 
gančiam, esant ligoninėje, ral, St. Mary’s ir Strong 
išskiriant gimdymus. į Memorial. 
U*.Pensijos. —- Liuosnoriaii “L.” skaitytojas

bu-laiko jau 
trumpas pra- į maksimum $45 i

;oXiP° pirmos savaitės sirgimo, j šeimas ir gimines.
Uz pirmą savaitę susir-1 šeimoms i 

gus mokės 
išdirbusiems daugiau metu poilsis.

p. i laiko.
Šventės.—Septynics šven

tos dienos apmokamos per gerus 
metus. jus. !

Atostogos.—Dvi savaitės dabar jau sveiksta, 
išdirbusiems daugiau metų, ida 
trys savaitės po 10 metų iš- greičiausiai

pareiškė, kad nieko bend
ro neturės su unija ir ne
leis darbininkams balsuo
ti — nori unijos ar ne.

Čia unija dar kartą pa
kartojo, kad streiko nebus, 
jeigu ligoninės nebandys 
pastoti kelią organizavimui 
ir nepersekios darbininkų 
už veikimą.

Taip dalykai ir smilko,
apie porą mėnesių. Bet j paskirtus komitetus, 
lapkričio 17 d. tilpo vieti-j Visi ligoninių pagerini 
nėj<ę spaudoje visų 6 ligo-'mai duoti, t
ninių sekantis pranešimas: į pasimejus organizuoti dar-i

Uždarbiai — $1.00 mini-! bininkus.
mum valandai, ir kiti pake
linini per dvejus metus iki dar nesuorganizuotos, 
$1.20. Ir kitų laipsnių už-'čiau ligoninių 
darbiai automatiškai pak-

Rašant šia žinią, ligonines

autoritetai

Paaukštinimai. — Iš da
bartinių darbininkų, kur 
bus praktiška.

Unijos užtikrinimui. —

Buvau pas Suslavičius, 
: “Laisvės” skaityto- 
Suslavičienė sirgo, bet 

Prade- 
vaikštinėti. Linkiu kuo 

pasveikti.
S. Penkauskas

RIMKAUS LAIDOTUVES
Laimingi tie žmonės, ku

rie gyvendami pasižymi sa
vo tolerantiškumu ir siekia 
ko nors tobulesnio. Tokiais 
savo darbais ir elgesiais 
buvo velionis Petras Rim
kus. Jo būdas ir intelektas 
gražino jo asmenybę. Jis 
savo draugišku atsinešimu 
prie kiekvieno žmogaus ti- 

! ko. Jis buvo geras ir sa
vo žmonai Konstancijai ir 
sūnui Gilbertui ir kitiems. 
Savo principuose nusista
tęs ir viena linija žygiavo 
iki savo gyvenimo liepto

i me,

Montello, Mass. Petras mirė lapkričio 16 
Buvo pašarvotas P. J.

suskambėjo liūdnos 
Agnės su Kane du-

o 30 d. Montellosi“0 koplyčioje. Trečia- 
apšvietos klubas Vienio vakaie LKM pko- 

savo susirinkimą 
atsinešė užkan- 
atsivedė draugų

ras, kurio jis buvo rėmė
jas, o jo žmona per ilgus 
metus dainavo jame susi-1 
rinko į Ridiko koplyčią ir'

Brangi Drauge:
Širdingai dėkoju už laiš

ką ir naujienas, kurių taip' 
troškau sužinoti, apie buvu-: 
sius draugus ir apie Ameri
kos gyvenimą. Dabar para- 

išysiu apie savo gyvenimą.
Lapkričio 17 d. Tautinė- Mes gyvename čia jau nuo 

. Žemės turėjom 7 
hektarus. Triobas pasista
tėme, sodelį užsisodinome. 
Vyras dirbo staliorystėje. 
Spaudą skaitėm pažangią: 
“Lietuvos Ūkininką”, “Lais
vą Mintį” ir žurnalą “Kul-

buvo užprašyti į 
salę pietums. R. Š.

PALAIDOJUS 
A. ZALOGĖNĄ

Laisvės 
žmona, 

negalėjo 
tad lap-

gimtadienio proga i
i darbininkai yra, jeigu ir ne. Uršulė Zaleckaitėė

i “Laisvei” $10

čia padainavo prie velionio |se kapinėse buvo supiltas 1924 m. 
karsto kelias liūdesio dai
nas. Taipgi gražiai pa- 

I dainavo Jerry Mikužienė 
i solo. A. Jonikienė pasakė 
! labai puikią ir atitinkamą 
I kalbą ir paskaitė atitinka- 
; mas -eiles prie 1 
i karsto.

Tai buvo pradžia laido- Brazis 
i tuvių apeigų.

Ketvirtadienį į šermeninę jas pasakė 
! susirinko daug ne tik chi- kalbą. 
! cagiečių, bet Petro draugų 
j ir pažįstamų iš kitų mies- 
i tų. Prie karsto padainavo 
! solistė Agotėlė Sabelskienė 
! “Man gaila,” .“Apleistas” 
į ir “Ko liūdi, berželi”. Pa- ' 1 1 1 w • -w 1 • 1 ■

Lawrence. Mass
Įdomauja Lietuva

Lietuviai labai įdomauja 
apie Lietuvą. Veikdamas 
“Laisvės” vajuje turiu daug 
laiko išbūti besikalbant apie 
gyvenimą Lietuvoje. Kur 
tik užeini, tai prasideda 
pasikalbėjimas, žinodami, 
kad lankiausi Lietuvoje, tai j 
klausia: Kaip Lietuvoje! 
žmonės gyvena? Ar jie tu-! 
ri pakankamai maisto, kaip i 
apsirengę? Kiti klausia ir' 
apie vežimą į Sibirą, ar iš
vežti sugrįžta į Lietuvą?

6-ta

Binghamton, N. Y.
BANKETAS IR

' PRAKALBOS
LLD 20-ta ir LDS

kuopos rengia puikų pasi
linksminimo banketą ir 
prakalbas šeštadienį, gruo- 

i džio 5 d., Sokclowne Hall, 
226 Clinton St., pradžia 6 

yįį’ vai. vakaro.
Draugijų nariai, jų arti-

tybę žinoti apie Lietuvą, 
skaitykite “Laisvę” ir “UL 
nį.” Šie. laikraščiai gauna j - - . . . . . .
teisingas žinias iš Lietuvos |1111 (h’^tigai, taipgi, vietiniai 
ir jas išspausdina. Nebi- jr apylinkės lietuviai, esate 
jokite, “Laisvėje” ir “Vil
nyje” nėra perdėjimų. Ga
lite tuos laikraščius užra- 

' šyti ir savo giminėms Lie- i 
i tuvoje ir jūsų giminės jums j 
įgalės parašyti, ar tiesą šie' 
! laikraščiai rašo.

“Darbininkas” 
priekabiauja prie 
Kam aš pasakiau

No.
manęs, 
teisybę

Kai kurie parodo laiškus aple nacionalistus, kurie su 
nuo savo giminių. Jų gi- hitlerininkais plėšė Lietu- 
minės tiesą rašo iš Lietu-,voje, vežė į Vokietiją. Jie 
vos, nesiskundžia nei vai- užstodami plėšikus primeta 
cjžia, nei sąlygomis. Kai man, kodėl nepasakau, kiek 

Jie

nuo savo giminių.

žia, 
line sako:: “O gal taip lietuviu Sibire užšalo. Jie 

nėr<, gal juos priverčia taip Sibiru nori pridengti prasi- 
rašyti?”_ Ne, jokios prie- kaltelius. Taipgi rašo, kad; 
vartos nėra, niekas tų laiš-|jeigu vokiečiai viską išvežė 
kų Lietuvoje netikrina. Lietuvos, tai ką jau ga- 
Žmonės turi pilną laisvę ir įėjo banditai plėšti, nes vo- 

kaip yra, kaip jie dalykus liko.

jeigu vokiečiai viską išvežė

jie rašo savo giminėms taip, kiečiams išvežus nieko ne-

supranta.
Kai kurie klausia apie 

parengimus ir pasilinksmi
nimus. Taip, Lietuvoje yra 
parengimų ir pasilinksmi
nimų. žmonės linksmi, nes 
jų senatvė užtikrinta, už-

' Ir šis “Darbininko” “gud
rumas” yra menkas. Nes 
kada Lietuva buvo išlais
vinta, tai jos gyventojams 
visaip gelbėjo kitos tarybi
nės respublikos, jos siuntė

tikrintas Ir Jiems darbas. įl.įlura visokios pagaltos.
Gi lietuviai banditai, žino
dami kas gavo pagalbos, ją 
atimdavo, o kas nesutiko 
atiduoti, tuos žudė .

“Darbininko” redaktoriai 
tą žino, bet teisindami ban
ditus tatai nuslepia. Yra 
faktai, kiek iš Lietuvos vo
kiečiai ir lietuviai naciona
listai išvežė. Jie išvežė 620,- 
000 arklių, 720,000 tonų 
grūdų ir 485,000 tonų kito
kių žemės produktų. Bend- 

Norėdami nuolatos tei- rai iš Lietuvos jie išvežė

Jiems nereikia rūpintis, kad 
darbo neteks, kad bus gal
vosūkis, kur kitą darbą su
sirasti. .

Supratama, tokius klausi
mus daugelis stato 
kad Lietuvos priešai 
džia melus per savo 
dą ir žodžiu. Daug melų 
pripasakojo lietuviai nacio
naliniai, hitlerininkai, kurie 
gelbėjo naciams i r net žmo
nes žudė.

todėl, 
sklei-
spau-

Brockton, Mass.
Nesvietišku galvos skau

dėjimu sunkiai susirgo Elz
bieta Kaulakienė, 
skaitytojo Prano 
Vietos daktarai 
niekuo pagelbėti,
kričio 6 buvo išvežta į Ja
maica Plain Hospital. Jų 
gyvenvietė 208 Winter St., 
Brockton, Mass.

—o—
Daug sykių buvo rašyta, 

kad pernai liepos mėnesį 
Juozą Masteiką ištiko nelai
mė: susilaužė dešinės kojos 
kaulą. Apie 16-ka mėnesių 
kankinosi ligoninėse. Kurie 
jį lankė, matė, kokias kan
čias jis kentėjo, bet vis tiek 
turėjo pasiduoti operacijai, 
neteko kojos. Tačiau džiau
giasi išėjęs iš ligoninių, su
grįžęs būti su savaisiais na
muose.

naujas kapas — tauraus 
lietuvio ir malonaus as
mens Antano Zalogėno.

Velionis buvo išlydėtas 
iš Rudmino koplyčios 2 vai. 
popiet ir palaidotas Lletu- 

velionio vių T a u t i nčse kapinėse.! turą”. Buvo puikus žurna- 
Prieš išlydint Algirdas; Jas. Būdavo labai gerų 

kelias! straipsnių. Vieną kartą bu- 
Kalbeto- vo straipsnis parašytas A. 

Petrikos, apie Sing Sing 
kalėjimą. Sovietams įsikū
rus, mano vyrą paskyrė 
Pernaravos valsčiaus vir
šaičiu, tai yra pirmininku. 
Vokiečiams užėjus, vyrą a- 
reštavo tie fašistiniai na
cionalistai. Išbuvo kalėjime 
tris mėnesius. Jau buvau 
gavus žinių, kad ir mane 
areštuos ir mūsų turtą kon
fiskuos, bet ant laimės tą 
naktį vyras grįžo iš kalėj i- būsime neužmiršime, jūsų 
mo, tai, rodos, juos ten per- širdingo atjautimo, 
kūnas trenkė ir atlėkė iš 
valsčiaus pasižiūrėti, kodėl 
parėjo. A parėjo todėl, kad 
jis buvo nepartijietis. Vė
liau porą kartų buvom iš
bėgę iš namų, nes bijojom, 
kad neišvežtų į Vokietiją. 
Sovietams sugrįžus atsiga
vom. Tik 1946 m. spalio 18 
d. aplankė banditai, nacio
nalistų liekanos. Primušė, 
suspardė kojomis mano vy
rą, tai dabar žmogelis ne
prigirdi. Aš nuo to išgąsčio 
ir nuo smūgio pasidariau 
šluba. Koją skauda. Žaizdos

sudainavo 
tinkamas dainas.

atsisveikinimo 
Į kapus palydėjo 

tikrai skaitlingas artimų
jų, draugų ir pažįstamų 
būrys.

Velionis labai gražiai su
gyveno su savo pažįsta
mai, todėl daug jų susirin- 

i kalbėjo J. Pauliukas, api- ko į jo laidotuves. Be to, 
I budindamas velionio gyve- jis priklausė prie eilės įvai-
nimą ir veikla.

Gal bus apytiksliai pa
sakius, kad virš pusės šim
to automobilių pilnų paly
dovais su Petro Rimkaus 
palaikais pasileido į Lietu
vių Tautines kapines.

rių organizacijų, už tai jų 
nariai dalyvavo laidotuvė
se.

Tebūna prisiminta Anta
no* Zalogėno graži atmin
ti^! O liūdinčios šeimos 
prašau ramintis. G. M.

Geo. Shimaitis 
PADĖKA

Dėkojam visiems už dova
nas, atvirutes, laiškus, ir 
tiems, kurie lankė ligoninė
se ir namuose. Visiems šir
dingiausias ačiū. Kol gyvi

J u ozas ir Marijona 
Masteikai

kviečiami atsilankyti į šį 
banketą ir smagiai laiką 
prakusti. Po vakarienės, 
kuriai mūsų gabios gaspa- 

i dinės prirengs įvairių pa- 
I tiekaių, bus ir programa— 
; prakalbos

Kai}) žinoma, praeitą va- 
i sąrą dvi Jungt. Valstijų 
i lietuviu turistu grupės lan- 

? kėši Ta r. Lietuvoje. Pirmo
joje grupėje turėjo laimę ir 
organizacijų narės: K. Pet
rikienė, b r o o k 1 ynietė, ir 
vietinė draugė P. Jasilio- 
nienė, ir matyti kaip da
bar atrodo mūsų gimtinė 
Lietuva. Jos mums papa
sakos tikrą tiesą, ką jos, 
būdamos Tarybų Lietuvoje, 
matė ir patyrė. Tai yra 
labai svarbu kiekvienam 
lietuviui - lietuvei, išgirsti 
teisybe ir patirti, kaip mū
sų gimtinė kyla—atsistato 
iš po baisaus hitlerininkų 
nuteriojimo.

Drg. K. Petri kieno — vi
suomenininke, viena iš ge
riausių lietuvių mote r'ų 
kalbėtojų, tad nėra abejo
nės, kad ji mums pasakysi 
daug svarbių, gražių daly
kų iš mūsų gimtosios tėvy
nės Lietuvos. Tokios pro
gos pas mus retai įvyksta, 
tad visi n a u d o kimės šia

J banketą įžanga labai 
žema, tik $2 a s m e n i u i. 
Širdingiausiai visus prašo
me dalyvauti.

Rengėjai:.
r. M ikolajūnas,

A. Žemaitienė 
ir O, W eitus 

k

Lowell, Mass.
Ligoniai

J. Zupkauskas buvo ligo
ninėje porą savaičių. X-ray 
ir kiti tyrinėjimai jį pakan
kino ir pusėtinai pavargi
no. Dabar randasi namie 19 
Bents Court. Jeigu kas ga
lite, atlankykite.

Vaclovas Čiulada buvo 
operuotas. Kurį laiką pa
buvęs ligoninėje, dabar ran
dasi namie.

Abudu ligoniai eina ge
ryn, abu yra Laisvės skai
tytojai. Linkiu jiems greit

bolševikai būtų mane su
šaudę.

Tuomi jis pradėjo karš
čiuotis ir mūsų pokalbis nu
trūko. Kaip ten bebūtų, jis 
dabar sunkiai serga, ligoni
nėje gulėdamas kliedą...

—0—
Ignas Ramaneckas, žino

mas visiems lowellieciams, 
pasimirė lapkričio 3 dieną. 
Jis paėjo iš Totoriškių kai
mo, nuo Onuškio. Paliko 
Liūdesyje žmoną, sūnų, dvi 
dukteris ir tris anūkus.

—o—
Serga A. Matonis, kilęs iš 

Klepočių, nuo Valkininkų, 
dipukas, labai didelis Sme
tonos šalininkas. Teko po
rą sykių pasikalbėti. Sakė, 
kad yra vedęs, Lietuvoj tu
ri vaikus, kurie lanko mo
kyklas ir jiems gerai seka
si. Klausiau, kodėl negrįžta 
pas šeimyną. Atsakė, kad 
negrįš kol bolševikų val
džia bus.

Pasirodo, kad jis jau nie
kad nematys šeimynos nei 
Lietuvos. Jo klausiau:

—Ar žinot J. Paleckį?
—Žinau, sykiu mokyklon 

ėjome.
Aš jo ir vėl klausiau, ko

dėl Paleckis šiandien pre
zidentu, o tu pabėgai iš sa
vo tėvynės. Atsakė:

—Jeigu būčiau nepabėgęs,

Philadelphia, Fa.
Pakeis mokytojams algas

Philadelphijos viešųjų mo
kyklų apšvietos komisijai 
reikėjo taip seniau padary
ti. Mums jau žinoma, jog 
per daugelį praėjusių metų 
mokytojai buvo labai žemai 
apmokami, imant pagal jų 
aukštą mokslą ir profesiją. 
Neseniai paskelbė, kad pa
kels algas apie po $500 me
tams.

Tam tikslui pakėlė tak
sus ant nekilnojamos nuo
savybės. Kurie praėjusiais 
metais mokėjo apšvietos 
reikalams $1.40 taksų už į- 
kainuotą nuosavybės šimtą, 
sekamais metais turės mo
kėti po $1.60 už šimtą. Ben
drai, namų savininkai dėl 
to ne rūgo ja.

Miami, Ha.
Joana Navašinskienė mi

rė lapkričio 23 d. Mercy li
goninėje išgulėjo nuo rug
sėjo 29 iki lapkr. 23 dienos. 
Mirė skausmuose, nuo vė* 
žio ligos, išgyvenus 62 me
tus. Laidotuvės įvyko kre- 
matorijoje.,

Joana, po tėvais Jaskevi- 
čiūtė, gimė ir augo Randa
monių km., Merkinės par. I

nėra, bet sunku vaikščioti. Jungtines Valstijas atvyko 
Pernaravos apylinkėje ban
ditai sušaudė 25 žmones, 
tai kur čia jų nebijosi. Da
bar išnyko banditai ir gy
venti nebloga. Aš pasiskun
džiau kaip tikrai sesutei, 
kaip brangiai draugei kas 
mums teko pergyventi. Da
bar gyvenam neblogiausiai

į Lawrence, 11925 m. Miami 
išgyveno 11 metų, vedusi— 
29 metus. Buvo laisvų pa
žiūrų, skaitė laikraščiu^: 
Laisvę ir Vilnį.

Paliko liūdesyje vyrą Vy
tautą Navašinską. Mes ta
riame jam gilią užuojautą.

Jonas Smalenskas

So. Boston, Mass.

STANLEY CHUBERKIS

Neseniai teko Vilniaus 
“Tiesoje” skaityti įdomių 
naujienų. Rašoma, kad mū
sų šalis—JAV davė užsaky
mą Lietuvoj prikasti 10,000 
tonų durpių. Ką Amerika 
nori daryti su lietuviškomis 
durpėmis, tai negalima at-

Kitą užsakymą Amerikos 
pirkliai , davė tūkstančio 
dviračių, nes teigiama, kad 
Lietuvoje pagaminami pui
kiausi dviračiai pasaulyje. 
Tai mat ko susilaukėme. 
Lietuva veda prekybą su 
JAV. Valio Lietuva!

Laisvės reporteris

Mirė Lapkričio-November 19-ą
1957

Suėjo dveji metai, kai mirtis atskyrė 
mūsų mylimą sūnelį Stanley.

Mums labai liūdna netekus tavęs, bran
gus sūnelį, tu visados būsi mūsų širdyse, 
kol būsime gyvi.

Mr. ir Mrs. R. Chuberkis

5 p.-Laisve (Liberty)—Antr., gruodžio (Dec.) 1, 1959
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New Haven, Conn, i
Antanas Valiukas tapo:

munity Hospital, W. 2, kam 
barys 203. Lankymo valan- tojus

PUIKIAI PAVYKĘS 
SUVAŽIAVIMAS

Lietuvių Namo Korpora-J Avė. auditorija, bet pažan

mūsų draugas.
JSK

Baltimore, Md.
Klaidos atitaisymas

Lapkričio 10-os dienos lai
doje tilpo Onos Deltuvienės 
užuojautos skelbimas. Netil
po pavardės V. Lopatta ir P. 
i)- O. Paserskiai. Šalia C. 
čiausko pavardės turėjo 
žodis' Graborius.

Organizacijoms !
Organizacijų kuopos ir 

<itos draugijos prašomos 
itsiųsti delegatus ar stebė-1

- svečius į 27-metinę
Amerikinio Komiteto sve- 
turgimiams ginti konferen
ciją. Ji Įvyks gruodžio 19; 
ir 20 dienomis New - Yorke, | 
Hotel Belmont Plaza, Lex-1 nepaprastai 
ingi on Ave. ir 49th St.

cijos dalininkų metinis su
važiavimas, Įvykęs šešta
dienį, buvo vienas iš ge
riausių. Reikia pasakyti 
kad suvažiavime dalyvavo 

i gražus skai- 
| čius šėrininkų . Matyt, jie 

susidomėję naujomis 
Vi-

Konferencija yra visaša- buvo 
liška, organizacijos delega- įsigytomis patalpomis, 
tus siunčia net iš Kalifor- siems labai rūpėjo,

Geras laisvietis

duodamas
ko: “šta

tus siunčia net iš Kalifor- siems labai rūpėjo, kaip 
nijos. New Yorko ir kitų į buvo pravestas pardavimas 
rytinių valstijų organizaci-i namo ant Atlantic Avė. ir 
joms reikėtų c neapsileisti. Į nupirkimas ir pataisymas 
Ypatingai Didžiojo N „ .. ..................... .
Yorko ir artimosios apylin
kės draugijos ir kuopos tu
rėtu dalyvauti. <- v-

K o n f ere n c i j o n k v i eč i a m i 
ir stebėtojai, svečiai. J<?i- 
gu kuri organizacija dele- 

m-1'- gatų neišrinko, valdyba ar 
ei-iu Jos paskirtiniai gali konfe-

Ku-
; ir pataisymas 

N e w ' naujo ant Liberty Avė.
Direktorių tarybos pra

nešimai parėdė, kad korpo
racijos stovis yra gerąjį, fi
nansiškai sveikas, kad visos 
transakcijos pravestos tei
singai ir sklandžiai. Vi
siems buvo džiugu, kad įsi- 
rengimas naujoje vietoje

Po miestą pasidairius
j

BMT traukinys atsimu
šė i tavorini ant 4th Avė., 
Brooklyne, ir sužeidė 34 
žmones.giečių reikalams užteks 

Didesniems parengimams, 
kaip, pav., “Laisvės” kon- v 
certai, turėsime salę' susi- jšaidžifint vienas iš jų pate- 
rasti kitur i i«maW vamzdžio atva-

Direktorių tarybos kuklu, Buvo pranešta polici
jai. Atskubėjo keli polici- 

Jninku automobiliai, bet ber
niukas Antonio Batista, 9 
metu amžiaus, dingo.

Policininkai nuskubėjo 
prie H a r 1 e m upės, kur 
vamzdžio galas įvestas. Ir 
štai po 45 minučių nuo įkri
timo berniukas, išplaukė.

Manhattane. vaikams be

NETIKROS “APSAUGOS” 
ŽMONIŲ SANTAUPŲ

ŽIEMOS METU Valstijos prokuroras L^jl.
New Yorke veikianti tu- • ^efkowitz pradėjo tyrinėji- 

į rištinė a g e n t ū r a Afton
Tours, 1776 Broadway, sa
ko, kad jos turistinė vei...„ 

, nepertraukiama nė žiemos 
i metu. Ji org 
I liones i

TURIZMAS
NENUTRŪKSTA IR

mą astuonių “saving - and- 
loan” įstaigų. Jis sako, kad 

ikla tos istai£os Sav? vien
Yorke ir jo apylinkėje $20,-

‘Laisvei nuo gero 
gyvenusio Montello, 2,1 ass., o 
dabar gyvenančio Maspethe. 
Vlado Valangevičiaus. S12 
atnaujinimui ‘Laisvės’ prunu- 
rm-’atos jo seselei Lietuvoj, 

pre- 
biu-

>, i rencijoje būti organizacijos gra^jaį baigiamas, nors pil 
atstovais. Arba

’ vau t i kaip svečiai.
nam įvairių įstaigų susi
tvarkymui dar ims laiko.

• -m r v 1 /rRegistracija koriforenci-1 Ypač “Laisvės” spaustuvės 
ios rytą prasidės 9 vai. 
Mokestis $2, vienoda dele
gatams ir svečiams. Ta
čiau rengėjams būtų long-. v. 
viau, jeigu delegatai užsire- izin<)ma, # 
gistruotų komiteto raštinėj: i ne^u buvusi 
American Committee for' 
Protection of 
Born, 49 E. 2 
York 10, N. Y.

Pirmos sesijos
10 vai., antros—2

Pirmąjį konferencijos va
karą, gruodžio 19 d., įvyks 

Greeno memoria- 
finanšinės pa- linis koncertas-mitingas to 

Taip pat prašo tai- pat viešbučio Modern e 
Re-

$9 atnaujinimui jo paties 
numeratos ir $5 ‘Laisvės’

Dėkui geram laisviečiui 
Uangevičiui. Lai būna 
ksma g\ venti Maspethe.'

.] a rr>

! įsikūrimas yra painus ir 
daug laiko imąs procesas.

Kultūriniam Centrui sa- 
daug mažesnė, 

ant Atlantic

F orei g n; 
t St., New ;

BARAMOS
.\nglų kalba išeinantis 

New Yorke (knyginio for
mato) žurnalas New World 
R e v i e w atsišaukė į savo į Abnerio 
skaitytojus 
ra mos.
kes gauti žurnalui daugiau į Room. Pradžia 8:30. 
skaitytojų. į gistracija $2. šioje sesijo-

Žurnale bendradarbiauja' je newyorkieciams reikėtų 
daug žymių liberališkų ir dalyvauti dideliu būriu, 
kovingai pažangių rašyto
jų. Pav. 
įvairiais 
Albert Rhys Williams, W. 
E. B. D u B o i s , Rockwell 
Kent, Holland Roberts, 
Barrows Dunham Corliss 
Lamont, Anton Refregier, 
Richard Morfor d, Anna 
Louise Strong ir kiti. 
Redaktorė—Jessica Smith.

Metinė prenumerata $2.- 
penkiems menes i a m s 
Adresas: 35 W. 15th i

pradžia 
vai.

Gruodžio 20 d. sesijos 
lapkričio laidoje prasidės 9 vai., baigsis 4 v. 
klausimais rašo popiet.

Lietuvių komitetas

50, 
$1.

bet rūpestingą raportą iš
davė josios pirm i n i n k a s 
Walteris Keršulis. Jis pa
brėžė, kad visi direktoriai 

(savo pareigas atliko gerai i 
ir kiekvienas pagal išgalę; 
prisidėjo su darbu . Už tai j v 
suvažiavimo dalyviai jiems p?

j Į

Vamzdyje jis plaukė virš i1 •
nuoširdžiai paplojo.

Džiugu ir tas, kad ir nau
joji direktorių taryba, iš
rinkta šio suvažiavimo, su
sideda iš beveik visų tų pa- koja, 
čių šėrininkų. Tas garan
tuoja, kad. ir ateinančiais 
metais korporacijos reika- K'-

Ji organizuoja ko- 900,000 nuo j
. ..uiAvo po šiltesnius kraštus. Hos Pin^as apdraudę K o- 

Tarpe kitų, tarybinis lai- r°ke,_ Afrikoje, o ta apdrau- 
vas Pobeda kartą kas rnė- ^a n^ra tikra. Bet tos įstai- 
nuo išplaukia iš Odesos vi-l&os sa^° ir°dys> kad jų ap- 

|zitui Rumunijos, Bulgari-1 drttuda gera.
jos, Turkijos, Graikijos, E-
gipto, Sirijos ir Lebanono RADO NUSIŠOVUSI 

Ten dalyvauja ir BUVUSI DIPLOMATĄ
organ ižu o- J

v as Pobeda kartą kas mė-

uostuose.
šios agentūros 
tos grupės. Sk.

da nėra tikra. Bet tos įstai-

Alley Parke rado nusišo
vusį Povl Bang - Jenseną. 
Jis seniau dirbo Jungtinėse 
Tautose diplomatu. Tyrinė
jo 1956 metų sukilimą Ven
grijoje, surinko baisių liu- 
dymų prieš TSRS, bet atsi
sakė išduoti šaltinius iš 

[kur jis tas “žinias” gavo. 
Dėl atsisakymo jis buvo iš 
Jungtinių Tautų pavarytas. 
Dabar jis dirbo CARE įs^ 
taigoje.

MIEGANTĮ DAKTARĄ 
PALAIKĖ MIRUSIU

Kojų ir rankų gydytojas 
(chiropodistas), 76 Hanson 
St., Brooklyne, taip sunkiai 
miegojo, kad kiti jį palaikė ' 

' mirusiu.
! paimti io “lavoną,” tai 
jlią pastojo daktaro 
(German Shepherd) ir 

I prileido. Buvo pašaukti 
į'nų gaudytojai.

Bet tuo karpu telefonas 
į. suskambėjo, daktaras atsi
kėlė atsakė 

i miego.
Kings County teisėjas H- gaf] jjs nėra miręs, ir 

Barshav nuteisė keturis j 
jaunuolius nuo 5 .iki 15 me
tu kalėjimo. Jie yra E. Per
ry, W. Taylor, A. Clarke ir 
W. Carter. Pereitą birželio' 
mėnesi jie buvo suimti už-, 
puldinėjant žmones Pros 
pect parke.

600 Dėdų. Berniukas paim
tas i ligonine su sulaužyta 

Jis sako: “Didesnis 
pagrobė mane ir 

i m e te mane i vamzdžio sky-

lai bus tvarkomi ir vedami t r ; v 
atsargiai ir rūpestingai. 1 ^.Vck vieškel

Po suvažiavimo uždary-; žinodamas Dr. A^ L. 
mo visi dalyviai buvo ge-’ 
rai pavaišinti. Viskas bai-; 
gėsi kuo geriausioje nuo-' 
taikoje, ir šėr įninka i išsi
skirstė su įsitikinimu, kad 
jų įstaigos ateitis yra ge
rose rankose. Dalininkas

. Raw
lings, 78 metų amžiaus, stai
biai mirė prie auto vairo 
To pasekmėje susimušė b 
automobiliai. Trys žmonės! 
paimti į ligoninę.

Bet kada atvyko 
ke- 
šuo
ne
šu-

ir vėl nuėjo 
Susirinkę įsitikino, 

is-

Susitikimas su V. VazaJinsku, 
Liet, žemės ūkio ministru

Tai buvo nepaprasta, ma-1 nes jis gali palyginti tai, 
loni ir didelė staigmena, kas yra, su tuo, kas buvo. 
Praėjusį šeštadienį gauna-Į Va, sako, tik vienas pavyz- 
mas pranešimas, kad Tary-i dys didžiulio skirtumo, 
bų Sąjungos žemės ūkiode- Smetonos viešpatavimo lai- __ __
legacijoj, kuri lankosi Jung- kais Lietuvoje buvo viso la- i Vincent Capello, 
tinėse Valstijose, randasi ir bo tik penki šimtai žemės i užpuolimus. Prieš kiek gi 

r .^4. ū. ukiQ Spe.cialistų, ir tai jau naįk0 juos paliuosavo magi-'‘“L’

PRANEŠIMAI

NAUJAS ĮSTATYMAS 
SUVALDYMUI JAUNIMO

City Council užgyrėJele
ną iš septynių majoro Wa- 
gnerio pasiūlymų suvaldyti 
“kriminalinį” jaunimą. Nau 
jas įstatymas draudžia jau
nuoliams, žemiau 21-ių me
tų amžiaus, su savimi ne
šiotis peilius, iešmus arba 

i bent kokius įrankius.
i Miesto Taryba naują įsta- 
j tymą priėmė vienbalsiai. 

Majoras įsakė policijai jį 
vykdyti gyvenimam

OZONE PARK, N. Y.
Liet. Namo Bendrovės direkt 

susirinkimą:: įvyks’ ketvirtadienio Į 
Į vakare, gruodžio 3, 102-04 Liberty 

, A ve. Valdyba

Vėl areštavo Jack Mira-' waterbury, conn.
i bile, 21 metų amžiaus, ir. aldld 28-a kuopa laikys suvo 

1 20 metu ■ rc&’jliarj susirinkimą penktadienį,
’ gruodžio 11-ą, 8 vai. vakare, 103 

reen Street, žemutinė j salėj. Su- 
! sirinkimas bus įdomus 

buvo bepradedama raudoti,! štratas Anthony Maglio, bet valdyta0

I BROCKTON, MASS.

ALDLD 6 kuopos susirinkimas 
įvyks gruodžio 7d., Liet. Taut. Na
mo kambariuose, 7.30 v. vak. Pra
šome narius dalyvauti, turime blan
kas linkimui Centro 
ir kiti reikalai. 

Planuojame turėti 
karą Laisvės vajaus 
kalais. Įvyks gruodžio 19 d., virš- 
minėtoj vietoj, 7:30 v. vak. Užbai
gimui senų metų .turime kuo nors 
pasižymėti mūsų spaudos reikalu— 

’ Liau
dies Balso. Tad visi dalyvaukite 
šiame susirinkime. George Shimai- 
tis. (93-94)

Tarybų Lietuvos žemės 1 
kio ministras Vytautas Va- 
zalinskas. Dar daugiau: 

■ sužinota, kad jis norėtų su
sipažinti ir su Amerikos 
lietuviais. Bet tam jis ^ali 
pašvęsti tik valandą kitą!

Mūsų visų laimei, ir pro- 
' ga, taip sakant, pasitaikė 
auksinė. Mat. naujosiose 
Kultūrinio Centro patalpo
se. ivvko apylinkės lietuviu 

j nobūvis su visokiomis vai- 
! šėmis. Kaiu buvo malonu 
i mums visiems su tokiu to- 
i limu svečiu čionai susitikti!

Na, ir svečias, nors tru-

ir po jo bus 
visus ^arius

kad jų “per daug”, kai ku-, dabar jau įr patsai tas ma-j 
riems jų teks be darbo ir, j gistratas. pavarytas nuo pa
žinomą, be duonutės vaikš-1 reigu.
tinėti. Na, o dabar, Tary- i 
bu Lietuvoje, jau turime I

Paieškojimas
Ieškau švogerio Edvardo Zdra- 

mavičiaus, kilusio iš Joniškio mies
telio. Šiaulių anskr., išvykusio iš

(93-94) 1 JAV ) Rusiją 1922 m. Girdėjom, kad 
j gyvena Leningrade. USSR. PraŠo- 
I me rašyti: B. Chuberkis. 18214 N 
I St., So. Boston, Mass. • 27, USA.

’ (93-94)

JŪREIVIS, VOGTAS 
AUTO IR NELAIMĖ

Parėjęs į svečius jūrinin
kas D. Worcester, 20 metų 
amžiaus, vogtu auto bėgo 
nuo policijos i90 mylių grei
čiu. Kartu buvo ir jo san
draugas V Belafato. Jie 
atsimušė į trokelį, kuriame

įvažiavo šešios moterys. Be- 
i lafato ir dvi moterys už-i pūtį pavėluotai, pribuvo.

_ . ’ - Trr .. _ . i ir pa_
Du ginkluoti plėšikai pa-jir kitos 4 moterys pateko į sveikinome di'el u lietuviš- 

čiupo $200 iš Whitestone j lip’oninę. Nelaimė ivyko Mt. ! ku nuoširdų^”. A-’gi gali 
New Yorko prie-I lietuvis nesidžiaug' i ? Lan

kėsi Amerikoje tarybinė 
i mokslininkų delegacija, jo- 
. ie buvo prof. Baršauskas, 
i Lankėsi daktarų delegacija, 
i loję buvo Dr. Januškevi- 
|čius. Štai atvyko sportinin- 
| ku prune ir joje matome 
i net du lietuvius — Butautą 
ir Daktaraite. Dabar, va, 
pribuvo žemės ūkio delega- 
ciia ir joie matome mūsų 
tautieti, viena iš žvmiausių 

| Lietuvos darbuotojų ir pa
reigūnu !

Kai Vytautas Vazalins- 
kas, gražiai nuaugęs, sto
rais plaukais, atsisėdo už 
stalo, vienas veikiausia jau 
septintąjį kryželį pastatęs 
plikutėlis mano draugas sa
ko: Vaje, koks jis dar jau
nas, o jau tokias dideles 
pareigas valdžioj eina! Bet 
kai svečias pradėjo kalbėti 
ir papasakojo, kad jis ag
ronomo mokslą baigęs dar 
per visą desėtką metų toje 
profesijoje darbavosi sme
toninėje Lietuvoje, tai jau 
supratome, kad jis nebėra 
toks jaunuolis, kaip mums 
pasirodė. Jis gi nekaltas, 
kad jis nesensta! Jis j’au 
irgi net penkiasdešimtąjį 
savo gimtadieni yra atšven
tęs. Ir gerai. Vadinasi, jis 
puikiai pažino senąją Lie7 
tuvą. Jis puikiai supranta 
žemės ūkio reikalus dabar,

Sk.
j muktos vietoje, o Worcester I Mes jį pasakome ir pa-

Farms, Inc., Bronx, N. Y.JKisco, 
raštinės ir pabėgo. 'miestyje.

Maspeth, N. Y.
kad iš' mūsų eilių išsiskyrė 

maloni draugė

STEFANIJA CEDRONIENE
Mirė lapkričio 25 d., palaidota 28, 

Alyvų kalnelyje.
Reiškiame užuojautą jos vyrui Juozui, 

seseriai Mrs. Iz. Gruzinskj ir 
kitiems artimiesiems.

J. M. Kalvaičiai Kalakauskienė
K. Karpavičienė Briedis
R. H. Feiferiai M. Yakštis
Bakūnas M. Wilson
Sukackienė N. lešmantiene
M. Adomaitis Mrs. Babarskas
A. D. Veličkai M. Krunglienė
P. H. Siauriai Mrs. B tink us
S. Karvelis A. Jasilionis
M. Keras Mr. ir Mrs. Kaulinis
Mrs. Liepa K. 1. Levan a i
Mrs. Kelly Draugė
A. Bimba A. M i kalaus
A. Daugėla O. Dobinis
P. Gustaitis J. E. Kasmočiai
K. Balčiūnas W. J. Danilevičiai
V. Virbaiienė J. Gužas
N. Venta S. Sasna
O. Kalvaitis S. Večkys
R. Laukaitienė V. Kartonas
Kunevičienė L. Kavaliauskaitė
Oz Cibulski-enė

Du ginkluoti plėšikai, per 
10,000 žemės ūkio speciali-igų minučių, Brooklyne, api- 
stų, ir tai dar toli, toli gra- į plėšė penkias vaistines ir 
žu neužtenka. Mums reikė- j pačiupo $573 pinigais, 
tu net 50,000 specialistu.!  
Mes, sako svečias, daleiski- New Yorko valstijos 
me, turime anie 2,000 stam- šininkai paskelbė, kad 
biu ūkiu—kolūkiu ir tarv-jgyje 9 mėnesių bažnyčios ir 
biniu ūkiu. Kiekvienam jų , kitos 'organizacijos iš. Bin- 
reikėtu bent jau po 25 spe-!o0 lošimo pasidarė arti 
cialistus.

Mūsų gerbiamas svečias j Pe^n0- 
Panasakojo mums koks di-1 ^el^Sta 30,000 
delis nrogresas ne tik že- !^ayvavo 
mes ūkyje, bet visoje Lie-Įme^^’ __ . 
tuvoje jau padarytas ir da-1 
romas, visiškai neslėpda
mas dar esamu sunkumu ir 
trūkumu, kurie dar vis pa
sitaiko h* kuriuos teks nu
galėti. kernes ūkio pertvar- 
kvmas iš privatinio — kani-1 
talistinio i kolektyvini—so
cialistini buvo nelengvas 
darbas ir ii s, svpč;as. nori, 
kad Amerikos lietuviai ta
tai suprastu. Bet svarbu, 
kad nertvarkvmas nadarv- 
tas ir kad dabar tolimesnė 
pažanga yra užtikrinta.

Mūsų svečias išreiškė di
delį p a s i t e n kinimą, kad 
santykiai tarpe Amerikos ir 
Tarybų Sąjungos po Chruš
čiovo vizito labai pagerėjo, 
kad tarptautinis įtempimas 
sumažėjo, kad {šaltojo karo 
ledai pradeda tirpti, kad 
tai visa tarnauja pasauli
nės taikos reikalui. Jis iš
reiškė vilti, kad ir kontak
tas tarpe Amerikos lietuvių 
ir Lietuvos padidės, kad 
vis daugiau ir daugiau A- 
merikos lietuvių aplankys 
savo senąją tėvynę. .

Nereikia nė sakyti, jog 
mūsų svečias buvo apipil
tas visokiais klausimais, į 
kuriuos jis atsakinėjo la
bai draugiškai ir nuosek
liai.

Mūsų gerbiamas svečias 
paliko mumyse gilų, malo
nų įspūdį. Il£ai mes jo ne-

valdybos, bus

draugiška va- 
ir spaudos rei-

vir-1
bė- kaip tai Laisvės, Vilnies ir

PARiitlbDAMAS PUIKUS . - 
ŠALDYTUVAS—REFRIGERATOR

Žmonai mirus, J. Cedronas pa
duoda neseniai pirktą šaldytuvą 
(refrigerator). Kam reikalingas, 
galite pasinaudoti puikia prora. 
Kreiptis bet kada: Mr. Cedronas, 
59-68—58th Avė., Maspeth, N. Y. 
Telefonas: TW. 4-6337

lenkiu milijonų dolerių 
pelno. Valstijoje buvo su- 

lošimų, kur 
7,000,000 as-

i New Yorko 
8,238 lošimai, 
vo 3,000,000

mieste buvo 
kur dalyva- 
žmonių. 370

NEWARK, N. J.
LDS 8 kuopos nariams pra

nešame, kad metinis susirin
kimas įvyks gruodžio 3, ket
virtadienį, 
Rusų 
Ikth

7:3<) vai, vakaro, 
klube, 277 17th Avė. ir 
St. Valdyba

ELIZABETH, N. J.
LDP Klubo svarbus susirinkimasiv v • • • • • • i iXlULjO nVcll UUo o Civili 111 iy 1 i 11 dbažnyčių ir jų organizacijų I įvyks gruodžio 6 d., 2 vai. d., 408 

pasidarė $2,377,114 pelno, o court ,st- 
miestas taksais gavo $41 

i 100.

. Prašome narius daly
vauti šiame paskutiniame šių me- 

į tų susirinkime, užsimokėti duok- 
I les, priimsime- naujų narių, mokes- 
| tis 25 c. j mėnesį, įstojimo duoklių 

... . nėra. Turime ir kitų reikalų ap-
BM1 traukinyje, netoli. tarti. Po susirinkimo būsite pa- 

Queens Plaza stoties, štai- vaišintL KorrL___  (92-93)
giai mirė apie 65 metų žmo
gus. Tas įvyko prieš 8 vai. I ALDLD II kp. susirinkimas įvyks! 
vakaro antradienį. Pas jiJ“Cou st’. 7:30 vaL vaka‘°' 

reikalų apkalbėti, 
minacijų blankas. 
Centro Komitetą. 
Fin. Seki’.

DĖL THANKSGIVING 
Užsisakykite sau patinkamą 

alų ir sodęi pas
IRVING BERLIN 

Beer Distributors 
100-09 101 Avenue

Ozone Park 16, Queens
Pristatome dėžėmis (keisais) 

reguliariai arba special 
delivery.

Telefonas:
Virginia 9- 3090

WORCESTER, MASS.

vakaro antradienį, ras jį 29 Endicott st. 
nebuvo jokio dokumento,'narius dalyvauti, 
rodančio jo asmenybę, tai 
jis išvežtas į Queens Gene
ral ligoninės negyvėlių pa-

Plieno kompanijos buvo 
pasiūlę kontrakto sąlygas, 
bet United Steelworkers 
unijos vadai jų nepriėmė.

Namų statyba pabrango 
dviem procentais, tai pa
brangs ir namai.

FOR RENT
APTS. FOR RENT

Pelham Bay Sekcijoj—Bronx. 
Nauji 3’/2 kambariai. Du privatiš- 
ki įėjimai. Daug žemės, galite nau
dotis maudymosi, žuvavimo ir lai
velių privilegijomis. Turite maty
ti. $150. S Y. 2-0201. (92-94)

pamiršime. Tikimės, kad 
jis, sugrįžęs Lietuvon, per
duos Lietuvos žmonėms 
mūsų linkėjimus jiems ge
riausios' sėkmės visuose jų 
žygiuose, Rep.

Help Wanted Female X
REGISTERED NURSES. įfiene-

Kviečiame visus' ral Duty. All shifts, day or nfght. 
$305 per month, $5 increases every 
6 months, $10 increases for night 
duty.

SUPERVISORS. $325 per month, 
40 hi’, week. Room, board and 
laundry, $40 per mo. Permanent 
position. Write in English only.
DIRECTOR OF NURSES. MEMO
RIAL HOSPITAL, RAWLINS, WY
OMING.

turėsime daug 
Jau gavome no- 
išrinkti ALDLD

J. Jaskevičius,
(92-93)

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1-os kuopos narių dome!

Kuopos priešmetinis susirinkimas 
įvyl^s antradienį, gruodžio 1 d, 7:30 
vai. vakare, naujame Kultūros 
ęentre, 102 Liberty Avė., kam
pas 102 St. (įėjimas iš 102 g.), 
Ozone Park. Visi nariai kviečiami 
dalyvauti. Bus rinkimai kuopos val
dybos 1960 metams. Kurių duok
lės neužmokėtos, malonėkite ateiti 
ir užsimokėti, kad nesusispenduo- 
tumėt. Valdyba (92-93)

OZONE PARK, N. Y.
LDS 13 kuopos susirinkimas 

. įvyks trečiadienį, gruodžio 2 dieną, 
7:30 vai. vak., 102-04 Liberty Avė., 
Ozone Parke. Visus narius kvie

čiamo dalyvauti. Prot. Sekr.

CLEVELAND, OHIO
LMS Clevelando skyriaus 

rinkimas įvyks ketvirtadienį, 
džio 3 d., 7 vai. vak., LDS
svetainėj,’’9305 St. Clair Ave,

Prašome visus narius dalyvauti. 
Turime daug svarbių dalykų aptar
ti, taip pat prašome atsivesti naujų 
dainininku.

Sekr S. Kuzmickas

(91-97)

f*4‘4-MMHH-4**4«l****«fr*+****

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

susi- 
gruo- 
klubo

*O6**O6*

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172 

: • 426 Lafayette St 
o it o e

•»
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