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KRISLAI
Su kerštu širdyje.
Neribotas teroras.
Sūkuryje audros.
Studentų patriotizmas.
Už ar prieš?
Didžiulis turtas.

Rašo A. Bimba

“The N. Y. Times“ iš Len
kijos išmestas korespondentas 
A. M. Rosenthal yra labai 
Įtūžęs. Jo straipsniai apie de
mokratinę Lenkiją persisunkę 
kerštu. Nieko gero jis Len
kijoje nematęs. Nieko gero 
jis nesitikįs iš Lenkijos.

Tas tik parodo, kad Len
kijos valdžia nepadarė klai
dos, tą piktą žmogų išmes
dama laukan. Tegu jis kolio- 
jasi lauke būdamas. Mažiau 
blogo ir žalos.

Už dienos kitos mūsų pre
zidentas Eisenhoweris sveikin- 
sis su kruvinuoju Hitlerio pa
stumdėliu Ispanijos diktato
riumi gen. Franco. Gėda pre
zidentui, gėda Amerikai!

Va tik kelios dienos atgal 
Franco nubaudė nuo 1 iki 33 
metų kalėjimu 20 žymių vei
kėjų. Jų nuodėmė: jie prie
šinosi Franco terorui.

Labai Įdomios koresponden
cijos iš Panamos respublikos. 
Mūsų korespondentas Bevar
dis gražiai, sklandžiai rašo.

Be to, jis man prisiuntė glė- 
bį vietinių laikraščių. Jų tar- 

. randasi anglų kalba išlei- 
T;amas “The Panama Ame- 
ricaW’ ir “Star and Herald.’’ 
Kiti visi — “a Nacion,” “EI 
Dia,” “La Estrella I>e Pana
ma,’’ “El Pais’’ ir “La Horą” 
—ispanų kalba.

Panamiečių nusitei k i m a s 
prieš Jungtines Valstijas kas
dien aštrėja. Protingai elgia
si tie, kurie siūlo Amerikai 
Panamos kanalą sutarptautin- 
ti ir savo karines jėgas iš
traukti.

Prezidentas Eisenhovveris iš
barė universitetus, kurie ne
bepriima federalinės paramos 
studentams, nes, mat, su gavi
mu paramos studentas turi 
prisiekti savo loja 1 i š k u m ą 
Amerikai.

Tą visiškai kvailą ir studen
tų patriotizmą Įžeidžiantį įsta
tymą prez. Eisenhovveris pa
sirašė. Dabar jam nesmagu, 
kad mūsų jaunieji žmonės 
spiauna ant to įstatymo.

Katalikų bažnyčios vysku
pai vėją sėja, kada nors tu- 

piauti audrą. Proto jie 
turi jfoažai, o liežuvius ilgus.

ŠtĮi ir vėl jie verda košę. 
Jie prakeikė tuos, kurie prita
ria gimdymo kontrolei. Jie 
priešingi, kad Amerika su
teiktų Azijos, žmonėms moks
linius patarimus, kaip apsi
saugoti nuo nėštumo.

Tuojau gimdymo kontrolės 
klausimas pavirto visos šalies 
tema. Politikieriai reikalauja- 
jami pasisakyti, ką jie apie 
tai mano. žodį tarė ir pre
zidentas. Jis beveik pritaria 
vyskupams.

Dar viso labo šis klausimas 
Įeis į 1960 metų prezidenti
nius rinkimus. Na, o yra daug 
rimtesnių, daug svarbesnių, 
daug greitesnių klausimų. 
Pakišdami gimdymo kontrolės 
baubą, vyskupai nukreipia 
žmonių mintis nuo anų svar
biųjų klausimų.

Štai septynios knygos, tik 
ką gautos iš Lietuvos. Visos 
eilėraščiai.

Štai Lietuvos prezidento Jus
to Paleckio poezijos rinkinys 
“Atgi^nimas,’’ B. Pranskaus - 
Ž a 1 i o n i o “Į ateitį šviesią,” 
Kosto Kubilinsko “Su žilvičio

(Tąsa 5-tame pusi.)

'Vakaruose pakilo ginkluotės i 
i šalininkų propaganda

Iš JMV prezidenfio 
kėliausios kalbos

Ateityje Kinija jau bus 
panaši į didelį sodą

Londonas. — Chruščiovui | 
apsilankius Jungtinėse Vai- Į 
stijose ir padarius Jungti
nių Tautų Asamblėjoje nu
siginklavimo pasiūlymą pa
justa šaltojo karo atodrė
kis. , i

Bet tuo pat laiku, kai tai
kos pageidaujančios plačio
sios masės lengviau atsidu
so, ramiau naktimis eina 
gulti, tai daugiau sujudo 
apsiginklavimo ir karo ša
lininkai.

Institute of Strategic Stu- i 
dies išleido brošiūra, ku-1 
rioje lygina Tarybų Sąjun- i

Daug laivu nuo 
audru nukentėjo

Algerciras, Ispanija. — 
Galingas vėjas ir didelė au
dra siautė Viduržemio jū
roje.

Anglų laivą “Bramer Ca
stle”, 17,000 tonų įtalpos, su 
650 keliauninkų, užstūmė 
ant Punta Mala seklumos. 
Italų laivas “Briceran”, 4,- 
000 tonų įtalpos, užplaukė 
ant seklumos netoli Alger
ciras. Jungtinių Valstijų 
“Constitution” laivas, pasi
slėpė šio miesto prieplauko
je ir išbuvo per .12 valandų. 
Daug mažesnių laivų ir lai
velių labiau nukentėjo.

Amerikos baletas 
vyks į T. Sąjungą

New Yorkas. — Ateinan
čią vasarą Tarybų Sąjun
gos menininkai atvyks į 
Jungtines Valstijas, o The 
American Ballet Theatre 
vyks į TSRS: Iki gegužės7 
dienos jis dalyvauja Metro
politan Opera House pro
gramoje.

Tarybų Sąjungoje jis vai
dins ir šoks Maskvoje, Le
ningrade ir eilėje kitų mie
stų. Pereitąją vasarą Ame
rikinis Baleto Teatras bu
vo Lenkijoje.

JAU KRATOSI NUO 
GIMDYMŲ KONTROLĖS

Washingtonas. —Kai tik 
katalikų vyskupai išstojo 
prieš gimdymų kontrolę, tai 
jiems pataikaudami ir JAV 
valdininkai, kongresmanai 
ir senatoriai pasisako prieš 
ją. Jie taip svarbų reikalą 
palieka “dievo valiai”.

ALBANIJA MINĖJO 
NEPRIKLAUSOMYBĘ

Tirana.—Albanijos Liau
dies Respublika minėjo 47 
metų savo nepriklausomy
bę. Ji ją atgavo 1912 me
tais, laike Balkanų karo 
prieš Turkiją. Albanija yra 
prie Adriatiko jūros. Ji uži
ma 10,630 ketvirtainiškų 
mylių ir turi apie 2,000,000 
gyventojų.

Maskva.—Tarybų Sąjun
ga ir Suomija pasirašė pre
kybos sutartį.

gos ir NATO karines jėgas. 
Brošiūros, autoriai pasako
ja, būk Tarybų Sąjunga lai
ko 3,900,000 vyrų po ginklu 
ir turi 100 raketiniu bazių.

Jie pasakoja, būk TSRS 
raketų bazės įrengtos Pa- leidosi kelionėn
balti jo krašte. Ukrainoje, 
Karelijoje ir Rytų Vokieti
joje. Brošiūros autoriai sa
ko, kad TSRS raketos “T- 
3” gali siekti už 5,000 myliu.

Jie nepaduoda iokių pasi
tikimu šaltiniu, iš kur ima 
tas “žinias”, bet tik reika
lauja. kad NATO valstybės 
dar daugiau ginkluotųsi.

Bilijonas dolerių 
už vieną lėktuvą

Washington.—Karinis or- 
laivynas yra užsakęs paga
minti “B—70” bombneši 
lėktuvą. Jis bus baigtas tik 
1963 metais ir valstybei kai
nuos bilijonas dolerių.

Karinio orlaivyno vadai 
sako, kad “B—70” darys 
2,000 mylių per valandą ir 
bus galingiausias pasaulyje. 
“B—70” gamina Boeing 

Airplane Co., Seattle, Wash. 
Sako, kad prie jo gamini
mo, dirba 1,200 žmonių. Su
prantama, tai pirmas tos 
rūšies lėktuvas. Jeigu jų 
bus gaminama ir daugiau, 
tai kiti bus pagaminti pi
giau.

Kruopas vėl gamins 
ginklus ir amuniciją
Bonna.—Svarbiausias Hit

lerio armijos . ginklų ir a- 
municijos gamintojas buvo 
Kruppo fabrikų sindikatas. 
Po karo A. Kruppą nutei
sė už karo kriminalystę 12- 
kai metų kalėjimo, bet nei 
pusės laiko jis nesėdėjo ir 
Vakarų vadai jį paliuosavo.

Buvo nutarta, kad išskir
styti jo fabrikus į atskiras 
rankas. Fabriku vertė yra 
$600,000,000.

Bet NATO vadai nori, 
kad Kruppo fabrikai pasi
liktų jo rankose ir gamin
tų ginklus ir amuniciją. Iš 
savo pusės A. Kruppas rei
kalauja. kad jie atšauktų 
kriminalizmo kaltinimą. 
Derybos eina jo patenkini
mui.

ANGLIJOS IR TSRS 
SVARBI SUTARTIS

Londonas.—Anglija ir Ta
rybų Sąjunga pasirašė kul
tūriniais reikalais sutartį. 
Iš Tarybų Sąjungos pusės 
ja pasirašė Juris Žukovas, 
Kultūrinių reikalų pirmi
ninkas, o iš Anglijos pusės 
—Užsienio ministro pagel- 
bininkas R. A. Allan. Nuo 
dabar tarpe abiejų saliu bus 
platesnis bendradarbiavi
mas.

Montoursville, Pa.—Susi
mušė lėktuvas į 1,400 pėdu 
aukščio kalną ir žuvo 25 
žmonės.

Washingtonas. —Ketvir
tadienį vakare, gruodžio 3 
d., Jungtinių Valstijų pre
zidentas Eisenhoweris iš
skrido trims savaitėms į 
užsienį. Iš Washington© jis 

didžiuliu : siginkluoti.
“B—707” lėktuvu.

Pirm išvykimo preziden- 
i tas, per radijo ir televizijos 
tinklus, sakė kalbą. Jis sa- 

i vo misiją užvadino “Taikos 
į ir draugiškumo laisvėje”. 
I Eisenhoweris sakė, kad jo 
i tikslas išaiškinti Jungtinių 
i Valstijų nusistatymą tarp
tautiniais reikalais.

Eisenhoweris p a reiškė, 
i kad kada mūsų šalyje, lan-j 
kėši Chruščiovas, tai jie su
tiko. kad pagerinimui tarp- 

j tautinės padėties pirmoje 
I vietoje reikalingas sutiki- 
I mas nusiginklavimui. Prezi- 
: dentas sakė, kad prie tonė- 
I ra lengva prieiti, nes yra 
| nepasitikėjimo, nesutikimo 
i inspekcijos klausime ir ki- 
I tais.

P re z i den tas kalbėdamas 
I anm tai. kad nauerinimui 
i tarptautiniu reikalu reika- 
' lingas nusiginklavimas sa
ke. kad Jungtinės Valstijos 
“Palaikys galingas gyny-

Pas Kauno arkivyskupijos vaidytoją
Kan

»
Sužinojęs, kad būsiu ku

nigų seminarijoje, Kauno 
arkivyskupijos ir Vilkaviš
kio vyskupijos valdytojas 
kanauninkas Dr. J. Stanke
vičius pasikvietė mane va
karienės.

Lietuvoje tos rūšies va
karienė prasideda vėlai, 
apie 9 vai. vak., ir jos tę
siasi apyilgiai, kai kada 
net keletą valandų.

Taigi ir aš buvau pas 
kan. J. Stankevičių jau ge
rokai po 8 vai. vak.

Jo rezidencija, kancelia
rija ir salės susirinkimams 
yra Vilniaus gatvėje Kau
ne. Tai didelis, ilgas dvie
jų aukštų namas su įdomia 
praeitimi. Namas buvo 
statytas 1678 metais ir 
tuomet jis priklausė Domi
ninkonų ordinui. 1831 me
tais caro valdžia dominin
konus išvarė ir visą namą 
pavedė pravoslavų aukšta
jai dvasininkijai.. O 1918 
metais namas buvo atiduo
tas katalikų dvasininkijai 
—kurijai; vienoje namo da
lyje buvo vienuolynas.

Kun. J. Stankevičius čia 
gyvena nuo 1930 metų.

Kai 1945-1940 metais ta
rybinė Lietuvos vyriausybė 
visus didžiulius namus na
cionalizavo, tai nacionaliza
vo, aišku, ir šį, bet visą 
antrąjį aukštą paliko arki
vyskupijos valdytojo žinio
je.

Čia aš kanauninką ir ra
dau. J. Stankevičius — 
tvirtas, viduramžis vyras, 
aukštoko ūgio.

j bos jėgas”, nes būk be to 
“kalbos apie taiką yra tuš
čios”. Jis nepasakė ar Jung
tinės Valstijos palaikys tas 
“galingas gynybos jėgas”

I tik tol, kol bus susitarta nu-

Prezidento kalba skyrėsi 
nūo pirmesnių, tai yra, lai
kotarpio pirm Chruščiovo 
apsilankymo mūsų šalyje. 
Jis sakė, kad pasaulis turė- 

i tu taip susitvarkyti, kad 
žmonės galėtų kovoti prieš 
ligas ir prašalinti daugelio 
šalių ekonomini atsilikimą. 
Prezidentas sakė, kad ne-
naisant esamos Jungtinėse 
Valstijose “laisvės” ir mū
sų šalies pasiekimu, mes 
turime būti pasirenge per
imti iš kitų šalių tai kas y- 
ra gero.

Prezidentas aplankys 11 
šalių: Italiją, Turkiją. Pa
kistaną, Afganistana. Indi
ją, Iraną, Graikiją, Tunisi- 
ia, Francūziją, Ispaniją ir 
Maroko.

Gruodžio 19-21 dd., Pary
žiuje, jis laikys konferenci
ją su kitais Vakarų vadais. 
Prieš Kalėdas rengiasi su-- 
grįžti į mūsų šalį.

. Dr. J. Stankevičių
Rojus Mizara

Pasitiko jis mane su šyp
sena veide.

—Tamsta puikiai atro
dote! — komplimentavo jis 
mane.

—Tamsta taipgi neblo
gai, ir, atrodo, esate už ma
ne jaunesnis.

Pajuokavus, sakiau:
—Amerikos lietuviai 

tamstą pagarboje laiko už 
tai, kad įsijungėte į taikos 
šalininkų gretas, kad, su 
visa lietuvių tauta, su viso
mis tarybinėmis tautomis 
išvien darbuojatės už tai
kos pasauly išlaikymą.

—Na, na, smagu tai gir
dėti. Smagu!

Tuoj pasirodė ir kiti sve
čiai, tarp kurių buvo: se
minarijos rektorius kan. A. 
Lapė, jo padėjėjas kun. J. 
Vosylius ir prokuratorius 
kun. R.1 Stundžia.

Šeimininkas pradėjo ve
džioti mane po sales. Pir
miausia įėjome į jo darbo 
kabinetą.

Už rašomojo stalo stovi 
su aukštu atlošu vyskupiš
kas krėslas-sostas. Jis pra
šo mane sėstis jin. Žinoma,
griežtai atsisakiau. J i s 
pats ten sėdosi, o aš—kito
je stalo pusėje — ten, kur 
drebėdami sėdi nusidėjėliai 
kunigėliai, kai ateina pas 
valdytoją aiškintis dėl savo 
“paklydimų.”

Kitas didelis kambarys— 
kanceliarija, su dviem di
deliais rašomaisiais stalais 
— tai kanclerių, valdytojo 
padėjėjų salė. Bet jų šiuo

Pekinas.—“Ateityje Kini-; nėję Mongolijoje, kur buvo 
ja bus panaši i didelį sodą”,! daug pėskynų, tai vaisme- 
rašo “The Globe” ir “Mail” ėdžiais ir kitais medžiais ap- 
Toronto dienraščių korės-, sodinta 150,000 akrų, 
pondentas. Nuo 1949 metų,! Milijonai kiniečių dirba 
kada Kinijos liaudis įkūrė' liuoslaikiu, tai yra, po savo 
Liaudies Respubliką, tai jau, darbo valandų. Šiemet Jau-
bilijonus medelių pasodino.

Pekine, Kinijos sostinėje, 
jų pasodino 19,000,000. Šie
met lapkričio mėnesyje jų 
sodinime ir tvarkyme dirbo 
sostinėje 150,000 žmonių.

Nuo 1949 metų Kinijoje | skaitliuojsmas darbo iėe'as. 
medeliais apsodinta 110,-į ii iau dabar daro stebuk- 
000,000 akrų plotas. Vidurį-! lūs”.

Užtvanka pralūžo, l 
300 žmonių žuvo

Frejus, Francūzija. — Po 
penkių dienų didelio lietaus 
vanduo pralaužė Malpesse- 
to užtvanką ir pasileido 
Reyran upės slėniu. Milijo
nai tonų vandens naikino 
namus, apvertė sunkveži
mius, sudraskė upių aptva
ras. Manoma, kad nelaimėj 
žuvo apie 300 žmonių.

Nelaimė įvyko pietinėje 
Francuzijoje Rivieroje, kur 
yra daug nedidelių namelių.

kartu nė vieno čia nebuvo.
Veda jis mane ilgu, pla

toku koridorium į patį na
mo galą, į salę mitingams. 
Koridoriaus šonuose nema
ža kėdžių. Pati salė ne 
plati, bet ilga ir per visą 
driekiasi stalas, o aplink jį 
— kėdės, arti šimtas jų. 
Čia, vadinasi, vyksta svar
bios konkliavos.

Iš ten užsukame į svečių 
kambarį, atseit, saloną, ku
riame, matyt, priimami tik 
patys “išrinktieji.” Kam
barys erdvus, skoningai ir 
ištaigingai įruoštas. Vidu-

(Tąsa 5-tame pusi.)

Iš MIAMI RUOŠĖSI s 
BOMBARDUOTI KUBĄ

Miami, Fla.—Į pietus nuo 
Miami miesto buvo suimta 
penki žmonės. Jie krovė į 
lėktuvą tris bombas ir ruo
šėsi bombarduoti Kubą. Pas 
juos surasta Kubos žemėla
piai, kur buvo atžymėta 
miestai, į kuriuos jie būtų i 
numetę bombas.

27 ŽMONĖS ŽUVO 
MEDŽIOKLĖJE

Albany, N. Y.—NewYor- 
ko valstijoje briedžių me
džioklė prasidėjo spalio 25 
dieną. Ji jau eina prie pa
baigos. Medžioklėj žuvo 27 
žmonės, 15 jų buvo nušauti 
vietoje briedžių, o kiti pri
gėrė arba mirė nuo širdies 
smūgio.

Kiek šiemet briedžių nu
šauta, dar tikrai nežinia. 
1958 metais, buvo sumedžio
ta virš 70,000.

. nųjų Komunistų Lyga pa- 
' kvietė prie to darbo 600,000 
j vienetu, kuriu nariai paso- 
I dino 540,000.000 vaismedžiu.
| Tain rašo m’mmu laikraš- 
|č;u koresnnndentas. Ir jis 
'priduria: “Kinija turi nean-

Darwino sūnaitis už 
gimdymo kontrolę

New Yorkas.—American 
Geographical Society buvo 
surengus 100 metų paminė
jimą nuo pasirodymo “Ori
gin of Species” Charles 
Darwino veikalo. Į minėji
mą buvo pakviestas ir Char
les Darwino sūnaitis (anū
kas) Charles Darwin, kuris 
yra fizikos mokslų dakta
ras:-

Charles Darwinas sakė, 
kad būtinai reikia įvesti 
gimdymų kontrolę. Jo nu
matymu už 50 metų pasau
lyje jau bus du kart tiek 
žmonių, kaip jų yra dabar.

Kinija ir Kašmiras 
Indija, Pakistanas,

New Yorkas. —Pakista
nas pareiškė Jungtinėms 
Tautoms, kad jis nesutinka 
idant Kašmiro sienų reika
lus spręstų tik Indi ja ir Ki
nija. Mat, tarpe Indijos ir 
Pakistano jau seniai eina 
nesutikimas dėl Kašmiro.

Dabartinių laiku šiaur
vakarinę dalį laiko Pakis
tanas, piet-rytinę—Indija, o 
šiau r-rytinę (Ladaką)—Ki
nija. Kinijos valdoma da
lis yra įsikišusi į jos teri
toriją.

Vėliausios žinios
Washingtonas. — Prezi

dentas tarėsi su Italijos val
džia, lankėsi pas popiežių, 
buvo Turkijoje ir jau at
skrido į Pakistaną.

Paryžius. — Francūzijos 
Rivieroje surasta 260 lavo
nai — aukos Malpasset už
tvankos.

Rio De Janeiro.—Brazili
jos karinio orlaivyno kari
ninkai bandė nuversti val
džią, bet jų sukilimas nepa
vyko.

Washingtonas.—Sulaukęs 
74 metų amžiaus mirė pul
kininkas M. R. Guggenheim.

Washingtonas.—R. Mur
phy, Valstybės sekretoriaus 
pagelbininkas, stoja už di
desnį Jungtinių Valstijų 
apsiginklavimą.
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Kas ką rašo ir sako
AR TEISYBĖ?

Kanadiškiuose “Tėviškės 
žiburiuose” (lapkr 26 d.) 
niujorkietis A. Šalčius ba
ra tuos, kurie taip jau ne
gražiai priešinasi santy
kiavimui su Lietuva. Pa
imkime kad ir buvusias A- 
merikos lietuvių ekskursi
jas praėjusią vasarą į Lie- 

itųvą.
I menševikų 
niekinami ir ;

V oLlotiVflldliYK* tie, kurie buvo nuvykę Lie-▼ v elitiniu j v | tuyon ip sugrįžę jos nešmei-
TA1, KAS ŠIANDIEN DEDASI Vakarinėje Vokieti-1 žia.

joje, apeina visą žmoniją. Klaidą daro tie, kurie įsivai-
• V. Vokietija randasi saugiose “demo- stebi,
.... Tie, kurie garbina premjera Ade- su Tarybų Lietuva nėra 
, apgaudinėja Amerika ir visa pasaulį, priešingas Jungtinių Vals- 

> Pirmojo pasaulinio kar0. i tijų Valstybės departamen- 
• šeidemano vadovaujama kli-1to . nusistatymui. Pnesin- 

- ■ i. I gai, girdi, pasų skyriaus 
paskutinėmis informacijo
mis toks vykimas nėra 
d'r a u ūžiamas, neoficialiai 
netgi sveikinamas, nes tai 
yra naujosios JAV-bių už
sienių politikos su TSRS 
‘kultūrinio santyki a v i m o 
rėmuose’.” Pastaba vieto
je. Mes irgi niekur nesame 
girdėję, kad mūsų vyriau
sybė kaip nors smerktų bei 
persekiotų tuos, kurie nori 
santykiauti su savo senąja 
tėvyne bei norėtų ten sa- 

! viškius aplankyti.

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year ......  $9.00
United States, per 6 months $5.00
Queens Co................. $10.00 per year
Queens Co........  $5.50 per six months

Canada and Brazil, per year $10.00 
Canada and Brazil, 6 months $5.50 
Foreign countries, per year 112.00 
Foreign countries, 6 months $6.50

Žmogžudys Vakarines
Ypač klerikalų ir 

spaudoje buvo 
atakuojami

Šalčius gi teisingai pa- 
kad santykiavimas

kratinėse“ rankose. Tie, 
nauerį ir jo kliką,

Juk panašiai buvo po 
Socialdemokrato Eberto ir 
ka ir gen. Hindenburgo vadovaujama monarchistų šai- 
ka pagimdė Hitlerį ir hitlerizmą. Ką tai reiškė visai 
žmonijai, šiandien žino ir mažas vaikas.

Štai tik vienas pavyzdys, kuris parodo, kas yra 
Adenaueris ir tie, kurie sudaro jo vadovaujamą Vaka
rinės Vokietijos vyriausybę. joje žymią ir svarbią 
vietą užima Pabėgėlių reikalams tvarkyti ministras 
Theodor Oberlaender. , Tai senas politinis vilkas, tai 
baisus ir pavojingas sutvėrimas, tai vienas iš pačių 
nuožmiausių naciškų žmogžudžių.

Apie šį nacišką pabaisą faktus atidengė vokiečių 
organizacijos Komitetas dėl Vokietijos apvienijimo ir 
; xicizmo aukų susivienijimas. Faktai aiškūs, įrodymai 
aiškūs. Visa tai puikiai žinoma Adenaueriui ir jo kli
kai. V isa tai puikiai žinoma ir Vokietijos neva opozi
cijos partijai — Socialdemokratų partijai, bet ir ji ne-: 
protestuoja prieš laikymą valdžioje naciškųjų budelių.

Štai kokie faktai apie šį Adenauerio ] 
Laike Hitlerio armijų įsiveržimo į Tarybinę Ukrainą, 
i miestą Lvovą, vokiečių buvo suorganizuotas daugu
moje iš ukrainiečių teroristų pabėgėlių batalijonas, pa-Į 
vadintas “Lakštingalų batalijonu”. Batalijono koman- 
dieriumi ir politiniu komisaru, kaip vieną iš savo išti
kimiausių budelių, Hitnleris paskyrė Theodor Oberla
ender, dabartinį Adenauerio ministrą. Batalijonas Lvo- rinkimo blankos jau yra iš- 
ve siautėjo tik vieną savaitę—1941 metais nuo birželio

la ir smerkia santykiavimo 
šalininkus, jau nebesusikal- 
ba su šios šalies oficialiu 
nusistatymu. “Šių žmonių 
drąsia išeiti prieš oficialią 
JAV-bių užsienių politiką,” 
sako jis, “atrodo juo toliau, 
tuo labiau ardys ligšioli
nius gerus Amerikos Lietu
vių Tarybos ir JAV-bių 
kongreso narių santykius.” 
Vadinasi, ir tie Kongreso 
nariai, kurie klaidingai li- 
gišiol flirtavo su raketie- 
riais iš Amerikos Lietuvių 
Tarybos, pradeda nuo jų. 
atsisukti.

Iš A. šalčiaus minėtų 
pastabų taipgi sužinome, 
k a d lietuviškieji “veiks
niai” griebėsi net piktų 
skundų santykiavimui su 
senąja tėvyne pastoti kelią. 
Girdi, “jau rekošetu atsi
liepė kai kuriems JAV lie
tuviškos veiklos asmenims 
jų skundai apie
kurie vykdą ‘sovietų užma
čias tarp išeivių’.” Tai 
reiškia, kad tie skundikai 
gavo iš vyriausybės per no
sį. J-ei tai tiesa, tai gerai. 
Tas parodo, kad mūsų vy
riausybės susitarimas su 
Tarybų Sąjunga dėl kultū
rinio bendradarbiavimo yra 
protingai pravedamas gy-! 
veniman. Tas tik. paskati
na Amerikos lietuvius plė

stis, kai jis teigia, kad tie,Stoti ir didinti santykiavimą

Girdėjome apie larybų 
Lietuvos žemes ūkį

Malonu buvo girdėti, kad • seksis agrikultūros vysty- 
Lietuvoje žemės ūkis pro
gresuoja. Apie tai pasako
jo į naująjį’Kultūros Cen
trą, Ozone Park, N. Y., at
silankęs Vytautas Vazalin
skas. Jis yra LTSR Žemės 
ūkio ministras, kuris šio- 

’mis dienomis su būriu iš 
daugelio kitų sovietinių res-

inas. Tame su juo bus gali
ma sutikti tik tuomet, kai 
specialistai sujungs teoriją 
(iš knygų prisiskaitymą) su 
praktika... Pavyzdžiui, A- 
merikoje turime gana daug 
visokiausių specialistų, bib
liotekose lentynos braška 
nuo daugybės, gerų knygų.

publikų agrikultūros eks- I šimtai kolegijų ir universi- 
pertų važinėja po Jungti- i tetų, o paprastos daržovės, 
nes Valstijas. Jie dairosi po sakysime, morkos, negali- 
Ameriką su tikslu ką nors ma geros rasti pirkti visos 
nauja pasimokyti iš pro- šalies rinkoje. Mat, jau per 

ūkio daug metų piktžoles išmor- 
| kų chemikalais naikina.

Vilniaus “Tiesoje” skai- 
” straipsnį, 

kad tik

ministerį: kurie taip nachališkai puo-1 su senąja tėvyne.

L. L. D. Centro reikalai
Draugės. ir draugai!

Kaip žinote, CK narių

siuntinėtos visoms kuopoms.
30 iki liepos 6 dienos. Per tą vieną savaitę tik viename Blankas pasiuntėme ir toms, 
mieste buvo brutališkai išskersta 3,000 žydų, lenkų ir 
ukrainiečių. Jų tarpe buvo 30 įžymių intelektualų— 
gydytojų, rašytojų, profesorių, mokytojų, mokslininkų. 
Kai šitie baisūs faktai pasirodė vokiečių laikraštyje 
“Die Tag”, praėjusio rugsėjo mėn. 28 .dieną, Aderiaiie- 
rio teismas įsakė laikraštį konfiskuoti, neleisti platinti. 
Vietoje išmesti iš valdžios budelį, Adenauerio valdžia 
nubaudė laikraštį!

Pasirodo, kad Theodor Oberlaender nebuvo tik ka
ro metu tapęs hitleriniu budeliu. Iškelta aikštėn, kad 
jis jau veikliai dalyvavo 1923 metų nacių sukilime Mu- 
niche, o 1933 metais įstojo į Nacių partiją. 1934 me
tais jis buvo Hitlerio valdžios paskirtas vadovauti at- 
kariavimui “rytinių vokiečių“. Jo misija buvo hitlerinę 
propagandą vesti tuose kraštuose, kuriuose randasi vo
kiškos mažumos, šnipinėjimas buvo vienas iš jo parei
gų. Kadangi jis tose pareigose gerai atsižymėjo, kaipo 
labai ištikimas Hitlerio čebatlaižys, tai 1937 metais 
buvo perkeltas į “A b w e h r“, tai yra Hitlerio val
džios šnipinėjimo i? sabotažo departmentą. Tose nau
jose kriminališkose pareigose jis dar labiau pasižy^mė- 
jo. Taigi, kai 1941 metais Hitleris pasiuntė jį vado-

kurios nėra veiklios. Pasi
tikime, kad ir jų nariai su
sirinks ir atliks balsavimus.

į- Pastebėta, kad kai kurie 
nariai sulaukę 65 metus ei
na ant senatvės pensijos, 
kartu pasensta organizaci- j 
joje — nustoja veikti. Tai 
blogas pasireiškimas, apsi
leidimas ir tinginiavimas! 
Atminkime, kad nustojus

gresuojančio žemės 
mūsų šalyje.

Lapkričio 28 d. skaitliu-;
gam būriui svečių Lietuvių čiau “specialisto 
Kultūriniame Centre vaiši- kuriame rašoma, kad tik 
nantis ir bešnekučiuojant, chemikalų pagalba Lietuva 
A. Bimba pranešė linksmą tegalės apsiginti nuo pikt- 
naujieną: prašė susirinku- žolių. / merikai besiginant 
sius anksti nesiskirstyti, nes nuo piktžolių chemikalais— 

asmenis, atvyksiąs svečias iš Lietu
vos. Neužilgo pasirodė ir 
lauktasis svečias. Jį atvežė 
mūsų veikliosios draugės: 
Ieva Mizarienė ir Nastė 
Buknienė.

Publika svečią pasitiko ir 
pasveikino aplodismentais. 
Ieva Mizarienė supažindino 

; svečią iš Lietuvos su susi
rinkusiais; pasidžiaugus jo 
pas mus atsilankymu prašė 
A. Bimbą, kad jis kaip ką 
pasakytų apie Lietuvą, nes 
anais metais jis ten lankėsi, 
primindama, kad ji (Ieva) 
dar tik ruošiasi LTSR ap-

J. Žemaitis, Hartford, Ct., Antanas Bimba džiaugėsi 
.Aviloj Pitts- v^s gei'ejančiu susisiekimu 
2Oo"°M Pati- tarP mūsU senojoj tėvynėj 

pa, ir JAV gyvenančių lietuvių.

1.00; J. Purtikas. 
burgh, Pą., !
lauskas, Pittsburgh,
1.00; F. Adams, T. Apecen- Pasauty politinė situaci- 
ko, P. Gaspar ir J.: Kond- > nepasikeis į blogąją pu-
rot, 
visi

Grand Rapids, Mich., 
po 1.00.

Ki B* Depsas

2-os aps. LLD kp. atidai
1959 m., gruodžio 20-ą d-

sę, eis ta pačia linkme, sa
kė jis, tai ateinančiais me
tais daug daugiau lietuvių, 
užsieny gyvenančių, aplan
kys savo gimtinę. Jis taip
gi teigiamai kalbėjo link 
Tarybų Lietuvoje iš pama

Lietuvių Kultūriniame Cen- tų vykdomo perorganizavi-
tre, 102-04 Liberty Avė., 
Ozone Park, yra šaukiama 
Lietuviu Literatūros Drau-1

mo, tai yra, iš kapitalisti
nės į socialistinę santvarką. 

! Jo supratimu, mes pažan-
veikti apsistoja ir organi- ijog 2.ros apskrities meti. | giežiai turime jau ir dabar 
zacinis veikimas. ; konferencija. Pradžia 111labal d?Uf? kuo

Pasitraukdami is fabriko | vaiancĮą ryto ..... .............  '

rainą skersti žydus, lenkus ir ukrainiečius, jis žinojo, 
kad Oberlaender jo nesuvils.

Svarbu štai kas. Komitetas dėl vokiečių apvieniji- 
mo pasiūlė Vakarinės Vokietijos generaliniam proku
rorui suteikti visas turimas infonnaęijas apie šio nacio 
kruvinus darbus prieš karą ir karo metu, su pareika
lavimu. kad jis būtų patrauktas teisman kaip karo kri
minalistas; bet nei prokuroras, nei Adenaueris nė pirš
to nepajudino. Tas parodo, kad toje Vakarinės Vokie
tijos valdžioje Oberlaender nėra vienas. Panašių pa
baisų, matyt, Adenauerio vyiiausybėje yra nemažai. 
Kįtaip gi ji netoleruotų minėto hitlerinio budelio.

Tragedija su tuo dar nepasibaigia. Šių metų rug
pjūčio mėn. premjeras Adenaueris rašė laišką Chruš
čiovui ir prisiekė, kad jo vadovaujamoje vyriausybėje 
nesiranda nė vieno hitlerininko, nė vieno buvusio na
cio, kurio rankos būtų kruvinos ir kuris darbuotųsi dėl 
atkeršijimo toms valstybėms ir tautoms, kurios suvieny
tomis pastangomis sutriuškino hitlerinę Vokietiją.

Arba, štai, praėjusį pavasarį Vakarinėj Vokietijoj 
lankėsi mūsų skaitlingosios United Automobile Work
ers unijos prezidentas Walter Reuther. Jis kalbėjo Va
kariniame Berlyne Pirmosios Gegužės masiniame susi
rinkime. Ten buvo ir nacis Oberlaender. Reuther su 
juo susitiko, ir, sakoma, karštai pasisveikino, tarytum 
seni bičiuliai! Keista, kad mūsų automobilistai nė ma
žiausio protesto nepakėlė prieš savo prezidento susiti
kimą ir sveikinimas i su tuo įžymiuoju hitleriniu kri- 

, .minalistu.
Laikas, kol dar ne pervčlu, amerikiečiams pagalvoti, 

..kokia pavojinga drama yra vaidinama Europoje, besi- 
,/broliaujant su Adenauerio klika Vakarinėje Vokieti
joje. Niekas nereikalauja sutraukyti ryšius su vokiečių 
tauta. Bet tie, kurie toleruoja buvusius nacius, buvu
sius Hitlerio budelius, ruošia naują nelaimę ne tik 

^Vokietijos kaimynams, ne tik Amerikai ir kitoms tau-

darbo, mes neprivalome pa
sitraukti iš organizacinio 
darbo, iš veiklos kultūrinė
je srityje. Ar žinote, kad 
dabartinis LLD Centro Ko
mitetas susideda iš pensijo- 
nierių amžiaus, o ar jie su
stojo veikę? Aš žinau, kad 
ir kitose įstaigose yra vei
kėjų, kurie jau yra sulaukę 

i senatvės, bet jie dirba ir 
I nesijaučia pasenę.

Todėl, draugės ir drau
gai, dirbkime, laikykime 
kuopų susirinkimus, lanky- 
kimės į juos, ruoškime pa
rengimus, kur tik tam yra 
galimybė ir stiprinkime LL 
Draugiją ir progresyvių 
spaudą.

—o—
84-ta kuopa Clifcon-Pater- 

son, N. J., pradžioj lapkr. 
1959 m., užsimokėjo už vi
sus narius 1960 metų duok
les. Lauksime dagiau tokių 
rūpestingų kuopų!
Aukos j knygų fondą

Agnes Maitis, Benld, Ill.
$3.00; J. Daujotas, Benld, 
Ilk, 2.00; K. Piktinas, She
nandoah', Pa., 2.00; 9 apskr. 
per 97 kp., Plymouth, Pa.,

! nes per laikus musų skelb- 
rr . .. . i tąją idėją praktikuojančiosKviečiame visas kuopas Uj sm^.kiai progresuoja 

prisiųsti delegatus Jeigu vis<s atžvilgiais> Supras. 
kurios kuopos susu in amas cĮamas> kacĮ turint svečią iš 
neįvyks pnmkon eiencijos, Lietuvos publika pageidau- 
nebus progos išunkti atsto- ja gįr(jgti kalbant, Bimba 
VUm tai prašome kuopos j papvįetė Vytautą Vazalins- 
valdybą dalyvauti. . nuims apie Lietuva pa-

Turime daug svarbių rei-! paSakoti.
kalu aptarti. Bus svarsto-;
ma pasiuntimas Amerikos; . ^sveikinęs svečias susi- 

I lietuvių ekskursijos į Lie-1 ^kusiuosius, palengva pa- 
tuvą 1960-tais metais. To- j sa^°J^ aP*e ^em^s nęs 
del visos New Yorko..irj 
New Jersey valstijos kuo-i 
pos prašomos prisiųsti de-;
legatus.

LLD 2 apskr. valdyba:! 
J. Grybas pirm., ’ 
Apolione Bechis sekr., 

i Paul Bechis iždininkas

JAU YRA MILIJONAS 
IŠVIETINTŲ ARABŲ

New Yorkas.—Jungtinių 
Tautų Asamblėjoje arabu 
valstybių atstovai sakė, kad 
“žydų zioniziųas yra žmoni
jos priešas”. Jie sakė, kad 
prezidentas 
turėtų uždaryti zionistų or
ganizacijas. Jie tvirtino, 
kad per 10 metų Izraelis iš 
savo teritorijos išvarė mili- 

, kurie neteko

ja jį girdėti kalbant, Bimba

' jis toj srity darbuojasi. Jis 
; sakė, kad per visą fašistų 
Į valdymo laikotarpį keliais 
i sykiais mažiau nusausinta 
| pelkių ir slėniuotų žemių, 
I negu dabar per vienus me
tus yra atliekama. 1959-tais' 
metais buvo nusausinta 41,- 
000 hektarų žemės, o atei
nančiais metais apie 50,000 
ha bus drenuota.

Vazalinskas sakė, kad gy
vulių auklėjimo srityje irgi 
daromas progresas: iš visų 
sovietinių respublikų Lietu
va trečioje vietoje. Visokių 
reikmenų gaminimo pramo-

Eisebhoweris ne dabar prigamina 8 kar-

15.00; Moterų Sąryšys, Mas- joną arabų, 
sachusetts, 5.00; J. širvi- savo žemių, namų, turto ir 
das, Hartford, Conn., 1.00; dabar vargsta arabų šalyse.

toms, bet ir pačiai vokiečių tautai. Juk buvusiuose pa
sauliniuose karuose, surengtuose kaizerio ir Hitlerio, 
neapsakomai skaudžiai nukentėjo ir vokiečiai.

PASTABA; Praėjusio penktadienio vedamajame bu
vo pasakyta, kad prez. Eisenhoweris vizituos 22 kraš
tus. Tai klaida. Jis aplankys tik 11 kraštų.'Atsiprašome, 

v

tųs daugiau, negu, palygi
nus, 1938 metais. Kalbėda
mas apie gerėjančių padėtį, 
kolūkiuose ir tarybiniuose 
ūkiuose, Vazalinskas neslė
pė, kad dar yra ir trūku
mų. Abelnai imant, visuose 
ūkiuose dar yra trūkumų; 
taip buvo galima suprasti 
iš mūsų tautiečio kalbbs.

Vytautas gyrėsi žemės ū- 
kiui specialistų primosimu. 
Jis mano, kad kuo daugiau 
bus specialistų, tuo geriau 
2—Girdėjome apie žemės ii

Laiškas is Lietuvos
Brooklynietės Jurevičie

nės sesuo iš Alytaus rajo-x 
no rašo (sveikinimus prS- ' 
leidžiame—Red.)

Nudžiugau, kad mano se
sės manęs nepamiršta ir 
kad mano laiškai joms įdo
mūs. Taigi, sesės, klauski
te, kas jums įdomu sužino
ti, aš į visus jūsų klausimus 
parašysiu atsakymus.

Klausėte, ar pas mus yra 
juodasis turgus. Yra ir par
davinėja amerikanskas me
džiagas, viską, ką tik gauna: 
vaistus, skarytes, kas pa
puola — viską parduoda ir 
viską perka.

Fabrikuose, kaip klausė
te, dirba 8 valančias, o už
dirba 6, 7, 8 šimtus rublių 
paprašei eiliniai ‘ darbinin
kai. Kolūkyje algų negau
na, nes viskas rymo ant 
darbadienių. Pas mus kolū
ky darbininkų daug, tai 
moterys išdirba po 150 ir 
mažiau, vyrai taip pat ne> 
per daugiausia išdirba dar-' 
badienių per metus. Vasarą 
dirba po 8 ir daugiau va
landų, nuo 9 ryto iki 8 va
karo, kad greičiau darbą 
atliktų. Žiemą darbo ma
žai. Tik prie fermų dirba 

’ir išdirba po 500 darbadie- 
I nių.

Už darbadienius gauna 
po 2 kilogramus javų ir po

jos valdžia šiemet turėjo iš
leisti patvarkymą, d r a u- 
džiantį spalgenas uogas par
davinėti, nes surasta, kad 
nuo tų chemikalų, kuriais 
ravėjamos spalgenos, žiur
kės gauna vėžio ligą.

Prakalbai pasibaigus, bu
vo ir klausimų, į Kuriuos Į 
svečias noriai atsakinėjo. • 
Apart kitų, buvo maždaug Į 
toKs klausimas: Ar p rave-; 
aamas praktikoj naujas įs-| kolūkiui
taty/nas, _ naujai kleistas; se 3 kil us h.
ankstesnėms mokyk loms• 7 f0 h. j £b]i R
patvarkymas, kunuom re-. ; kolūkig- ten
imantis, kiekvienas studen-1 ai h. 
tas, rodos, nuo 15-kos metų 
amžiaus, 1 * 
eiti į fabriką ar kur kitur 
ir praktikuoti tą, ką moki
nasi; tai yra bile amatą ar 
profesiją. Sutiko Vazalins
kas su patvarkymo gerumu 
ir jo naudingumu. Bet ant 
kiek jis yra praktikuoja
mas, to tiksliai nepasakė.

Po kalbų ir užkandžių te
ko paspausti svečiui dešinę, 
trumpai ir draugiškai šnek
telėti. Gaila, kad tas laikas 
buvo taip apribotas.

A. Kandraška

Tarybiniuose ūkiuose
turi pusę dienos (sovehozuose) moka pini-

ne-

Šiaurės briedžiai
Šiauriniai briedžiai jau 

baigia išnykti.
gu žmonės pradėjo veržtis į
Kanados šiaurę, tarpe Hud
son Bay ir Alaskos buvo 
apie 100 milijonų briedžių 
(caribau).

Pirm 1949 metų Kanados 
valdininkai manė, kad brie
džių dar buvo apie du mi
lijonai ir pusė, o amerikie
čiai prileido, kad tik 670,- 
000. 1949 metais 178,000 
briedžių žuvo, 100,000 nu- 
ž u d ė indėnai, eskimai ir 
medžiotojai, o kiti padvėsė 
iš senatvės ar dėl kitų prie
žasčių.

Jau nuo pradžos šio šimt
mečio yra d r a u d ž i a m a 
šiuos briedžius medžioti, 
bet kas to paiso. Indėnams 
ir eskimams reikia gyventi 
ir jie žudo tą, kas valgoma.

Dabar manoma, kad šių 
briedžių jau beliko tik 
apie 200,000. Jeigu jų žu
dymas nesibaigs, tai netru
kus jų visai nebebus.

SUVALGOME LABAI 
DAUG SMETONOS
Jungtinių Valstijų gy-

gaiš, taip pat pagal ūkio 
stovį, mėn. 300 ir daugiau. 
Žuvų ūkyje (ribchoze) labai 
gerai uždirba, pagal žuvų 
planą.

Pas mus elektros nėra, 
nes atskirai pakrikę gyve
nam. Kituose kolūkiuose, 
kur gyvena gyvenvietėse^ 
ten yra ir elektra. šaldytu 7 
vų kaime nėra, tik žvejui 
turi ledaunes, kur ledus 
veža, tai per vasarą būva.

Kolūkiai, sovehozai ir rib- 
•chozai turi savo mašinas, 
i Mūs kolūky yra keturios 
mašinos.

Kaimuose vandenį ima
me iš paprastų šulinių, rei
kia parsinešti.

Tuo ir baigsiu rašyti. Su
die, gerbiamos giminaitės.

Ona Miliauskiene

Pasitraukė gynybos 
sekretorius McElroy

Washingtonas.—Neil Mc
Elroy jau pasitraukė iš gy
nybos sekretoriaus vietos. 
Dabar tas pareigas eis bu
vęs jo pagelbininkas Tho
mas Gates.

Jau nuo seniau buvo nu-’-' 
matyta, kad McElroy turės 
pasitraukti, nes jis lajj&ęsi 
neatitinkamos politikos tai
kiam valstybių sugyveni
mui.

McElroy labai dažnai gy
rėsi JAV galybe, grąsino 
“sunaikinimais Tarybų Są
jungai” ir kitoms socialis
tinėms šalims.

LONDONAS IR KAIRAS 
ATSTEIGĖ RYŠIUS

Londonas. — Anglija ir 
Jungtinė Arabų Respubli-

ventojai per metus su vai- ^a atnaujino diplomatinius 
go vien šaldytos Smetonos santykius. Abidvi šalys tuo- 
(grietinės) 2,000,000, 0 0 0 įau .ap.slkel/:^nlbafį(J0Fials- 
kvortų. ‘ -

Šaldyta grietinė (Ice šiai nutrūko 1956 metais,
Jų tarpe diplomatiniai ry-

cream) jau prieš 1,000 me
tų buvo gaminama Kinijo
je. Kada ten lankėsi Mar
co Polo, tai pirmu kartu jis 
valgė šaldytą Smetoną. Ka
da jis sugrįžo Italijon, tai 
ten ją pradėjo gaminti.

kada dėl Suezo kanalo An
glija, Izraelis ir Francūzi
ja buvo užpuolę Egiptą.

Paryžius.—Francūzija vis \ 
negali išlipti iš biudžetu de- . ' 
ficitoi

2 p.-Laisve (Liberty)— Antį., gruodžio (Dec.) 8, 1959



STASYS LAURINAITIS

Kas per vienas tas Jonas Matulionis, 
“Lietuvos vaduotoju” garbinamas vadas?

Kaip darbo žmoniy plėšikas ir 
hitlerininkų tarnas atsidūrė 

“idealisto” rolėje

i reikalavusiu dešimčių tūks
tančiu dar didesnio nuskur
dimo, moterų skausmo ir 
vaikų ašarų, yra J. Matu- 

' lionio parašas.
Lietuvos darbo valstiečiai

Šių metų rusėjo 6 d. Dėt-' 
roite, viename nacionalistų i 
sambūryje, kalbą pasakė Je
nas. Matulionis.

Demagogiškai kalbėdamas : 
apie meilę Lietuvai, lietu
vių tautai, jis šmeižė ir nie
kino Tarybų Lietuvą.

Liesdamas savo vadovau-

Bet ponui Matulioniui ū- 
kio ir riebaus, atlyginimo 
buvo per mažo.. Širdį knie
tėjo prasimušti dar aukš
čiau, sušvytėti ne tik ban
kininko, bet ir valstybės 
“veikėjo” varsomis. Nors 
pastangų buvo nemaža pa
dėta, bet iki 1941 metų mi-

ryžtingai pasipriešino šiam 
okupantų ir jų matulioniš- 

| kų tarnų plėšikavimui. 1943 
I metais mokesčių įplaukimas 

į reicho iždą iš Lietuvos 
valstiečių taip sumažėjo, 

; kad okupantai ir jų tarnai 
I ėmė alarmuoti, reikalauda- 
; m i imtis griežtų priemonių

jamos nacionalistinės orga- neišdege. prieš darbo žmones. Ir čia 
J. Matulionis atliko gėdin-

—Mūsų organizacija yra 
idealistinio tipo. Jos darbi
ninkai yra. taip pat idealis
tai...

ios ir atsiminimu J. Matu
lionis dar neparašė, šykš
čiai anie pono praeitį prasi
taria ir nacu-nalis-tinė spau
da. Gal iš kuklumo jis ne
nori pabrėžti savo praeities

nisterio portfelis
Užtat pono Matulionio vei-1 J. Matulionis atliko gėdin- 
das džiaugsmu nušvito, kai; gą hitlerininkų Į) a d 1 a i žio 
hitleriniai meseršmitai už- į va’dmenį.
temdė. Lietuvos padangę i)1 Archyvuose išl'ko 1943 m. 
netoli Kauno jau girdėjosi' lapkričio 25—26 dienomis 
vokiškų pabūklų kanonada, j vykusio vyr. mokesčių ins- 
Sii gauja iš kalėjimo išbė-i pektorių suvažiavimo pro

tokolas. Kalbėjęs šiame su
važiavime “Ostlando” atsto
vai Jėgeris skundėsi, kad 
mokesčiai blogai mokami.

J. Matulionis su visu pad
laižio uolumu pritarė Jege-

men ta i, o taip pat vyresniu-1 
iu žmonių atmintis rodo.

mą kalba Matulionio pa
veikslas. Kaip sakoma, : 
kuklumo nonas Matulionis 
nemirs.

gusiu recidyvistų, buvusių 
policininkų, kaulių jis ėmė
si toli gražu ne bankininko 
specialybės. Jo gauja pir
mosiomis karo dienomis 
Kaune žudė raudonarmie-( 
čius, tarybinius aktyvistus, I riui ir pareiškė: 
paprastus darbo žmones. į “Kraštas yra apdėtas mo- 
Buržuazimu nacionalistu iš-1 kesčiais, ir jiems, rinkti yra 
lėkštame laikraštyje 1941 m. I pateikt: įstatymai, prie ku- 
birželio dienomis prie ban-į rių reikia prisitaikyti. Ry- 
kininko pono Matulionio pa-' 
vardus sušvytėjo “ministe-

. rio” titulas. Ir ne bet kokio, 
o “finansų ministerio”. Ga
lima įsivaizduoti, kas tuo- 
met dėjosi neramaus banki
ninko širdyje. Bet hitleri
ninkai •] 
klapčiukų vadinti skambiais i rėjas palinkėjo gerai ‘įsigi- 
ministru vardais. Tuomet I linti į įstatymus, juos išstu- 
penas Matulionį pasilenki-1 dijuoti, ir sugrįžus juostin- 
no Reicho generalinio ko- karnai pritaikyti praktikoj, 
misaro Lietuvai fon Rentel-

■ no tarėjo

Iga ir Berlynas mums patei
kia savo nepakeičiamą nu
sistatymą ir mes jį turime 
įvykdyti”.

Tikri patrioto žodžiai...
Baigdamas kalbą, kaip nu

rodoma suvažiavimo proto- 
nebuvo linkę savo * kole, ponas generalinis ta-žuazinės Lietuvos šulus. 

Tempais, tiesa, ne dėl savo 
kaltės, nepasižymėjo, bet 
apetitu — pakankamai. Iš 
buržuazinės kariuomenės 
karininkėlio atsidūręs Sei
mo kanceliarijoje, jis pir
mą kartą “numalšino alki”.
Nei iš šio, nei iš to nukrito 1

< ptambus grūdas — buržua-!. u „ 
^vSįinė valdžia jam padovano-i TZ ' v . ,v.A1 . ’ ' . • Kaune leidžiamamejo ūki Alytaus apskrityje, i . . ., UT , . „■ ■ J . pantų laikrašty Į laisvę .

i Kaip buvo tvarkomi Lie- 
į,. i tuvos finansai hitlerinės o-

I kupacijos metais, daug kai-' P? vienas iš pačių gėdm- 
j būti netenka. Bet Matulio-1 giausių yra jo pasuašytas 
■ nis padarė viską, ka tik rei- al^e Lietuvos turto 

'Potvar- i surašymą ir perdavimą vo
kiečiu reicho žiniai.

“Papildydamas savo 1942 
m. kovo men. 10 d. raštą 
Nr. 6787, —vokiečiu kalba

J. Matulionis Rentel-

Ir taip su visu uolumu J. 
finansų reika-1 Matulionis vykdė kiekvieną 

i lams titulu. Rentelnas savo Berlyno nurodymą. Kodėl 
ir savo klančiuku įžengimą šis “patriotas” šiandien ne

pažymėjo O Kei, kalba apie tai?
oku- Daug Lietuvos darbo žmo- 

I nių kančių ir ašarų parei
kalavusiu aktu pasirašė ir 
vykdė Matulionis. Ir jų tar-.tuomet ėmė suktis apie krik-1 

demiškus šeimininkus. L 
šie neliko kurti paslankaus 
tarno balsui. Ėmė ir paso-1 
dino į krikdemų partijos' 
reikalų valdytojo kėdę. Jei-; 
gu krikdemai ilgiau val-i^1a^ del valstiečių apdėjimo 
džioje būtu sėdėję, reikia | nepakeliamais mokesčiais, 
manyti, ir Matulionis jų prievolėmis -po visais ren- 
laiptais tolokai būtų pažen-1 dokumentais, dėjo sa- 
ges. Bet karjeros nesutruk->vo ParasQ Matulionis. O į c Tnmą nn

I kad prievolių neatlikę ir i11}11, -Pasiunčiu Jums pa- 
■ mokesčių nesumokėję vals- j pildomas žinias apie Lietu- 
i tiečiai buvo trenkiami į Vo-; vos Respublikos ir TSRS 
i kietiją, į koncentracijos sto- valstybinio iždo tuhto galu-

■fašistai - tautininkai. Prie 
ių ponas Matulionis kibo įI 
bankiškus reikalus. Lietu-Į - - - 
vos banko centrinės konto-' vykias, tai Matulioniui kuo

1 mažiausiai rūpėjo. Piešęs 
| valstietį, sėdėdamas smeto
ninio bankininko kėdėje, 
dabar jis reiškėsi dar pla
tesniu mastu, juo labiau, 
kad dali mokesčių už uolu
mą hitlerininkai leisdavo 
sužerti i nuosava kišene. c **

Kaip žinoma, 1941 metais i 
i Tarybų Lietuvos vyriausy- I 1 - 1 j 1 • 1 1 1 I

ros aukštas valdininkas 
skyrių direktorius, vadina-' 
mojo “Lietuvos ūkio banko” 
valdininkas — taip susiklo
stė Matulionio gyvenimas 
siaučiant fašistų diktatūrai. 
Ir susiklostė, atrodo, neblo- 
ę^i. Pampo lietuviuko ban- 
kminko kišenė nuo litų, ku
riuos kapitalistai ir d vari-i 
ninkai. smetoninė plutokra- j be buvo atleidusi darbo val- 
tija plėšė iš engiamų dar-; stiečius nuo žemės išperka- 
bininkų, nuskurdintu ir iš-| mųjų ir kitų mokesčių. Hit- 
varžomų darbo valstiečių. I leviniai okupantai Matulio-

Archyvuose išliko doku- nio potvarkiu šį nutarimą 
mentėlis, apibūdinąs pono panaikino ir apdėjo valstie- 
Matulionio “p a t r i o tinių” čius nepakeliamais mokeš- 
darbų rezultatus tuo metią čiais. Tai okupantai įteisi- 
kai jis sėdėjo Lietuvos ban
ko Mažeikių skyriaus direk
toriaus kėdėje. Asmeninia
me banko valdininko tarny
bos lape yra iškalbingas i- 
rašas: dirbdamas skyriaus 
direktoriumi, jis gaudavo 
per mėnesį 850 litų, nemo
kamą butą, kurą ir šviesą.

Tai reiškė, jog per mėne
sį ponui Matulioniui ir į jį 
panašiems išlaikyti Lietu
vos valstiečiai turėdavo ati- 
dp/oti arba 12 bekonų, arba 
pūsę tonos sviesto. Panašus 
atlyginimas prašokdavo 
daugelio mažažemių meti

no finansų generalinio ta
rėjo J. Matulionio pasirašy
tu aplinkraščiu mokesčių 
inspektoriams, kuriame, be 
kita rko, sakoma:
„“Visi mokesčių mokėto

jai, kurie buv. LTSR Komi
sarų Tarybos 1941 1. 30 d. 
nutarimu 56 nr. buvo atlei
sti nuo mokesčių, rinkliavų 
ir baudų, ir žemės išperka
mųjų mokesčių mokėtojai, 
turi iki 1941 m. gruodžio 31 
d. sumokėti visas kalbamuo
ju nutarimu atleistąsias ir 
iki šiam laikui nesumokė
tas sumas”.

tinę sumą.
Priedas: 18 lapų”.
Pono Matulionio parašas 

išliko po potvarkiu, pagal 
kurį Lietuvos miestų gyve
namasis fondas buvo ati
duotas tiesiogiai į miestų 
komisarų — h i 11 e r įninku 
rankas, kad vėliau Lietuvos 

i darbininkų statyti namai 
1 būtų išdalinti esesininkams. 

’-‘•“Matulionis drauge su sa
vo sėbrais padarė gėdingą 
hitlerinių padlaižių pareiš
kimą, kuris buvo paskelb
tas okupantų leidžiamame 
“Ateities” laikraštyje kovo 
18 dieną.

“Mes,—rašė Matulionis ir 
jo bendrai,—Pirmojo Gene
ralinio Tarėjo sukviesti at
sakingieji pareigūnai ir į- 
vairių sričių specialistai... 
kviečiame visą lietuvių tau- 

(tą į vienybę ir gyvenamojo 
meto visišką supratimą...”

“Kada Vokietijos ir Eu
ropos vedamoji kova prieš 
bolševizmą pasiekė lemiamą 
stadiją, mes tvirtą savo nu
sistatymą remiame ne tik 
žodžiu, bet darbu ir gink
lu. ..”

“Visi tie,—ragino Matu
lionis ir io sėbrai pareiški
mo pabaigoje, — kurie pa
šaukti atlikti įpareigojimus

nes pajamas. * Po šiuo gėdingu aktu, pa- kariuomenėje ar karinės

reikšmės darbe, turi nedel
siant tai įvykdyti”.

Išsiunčiant grupę suklai
dintų lietuvių į frontą ver
machto gaujose, J. Matulio
nis su Kubiliūnu “laimino”.

“Jūs nebūsite užmiršti. 
Šiandien jūs pereinat Ver
machto žinion, generolo Ju
sto tėviškėn globon”.

Kaip ši “globa” pasibai
gė, daug kalbėti netenka. 
Ne vienas okupantų ir bur
žuazinių nacionalistų su
klaidintas vyras paguldė 
galvą Rytų fronte arba ir 
dabar bastosi tolimuose 
kraštuose be šeimos ir tė
vynės.

Ponas Matulionis savo 
galvos neguldė. Kiek tik ko
jos nešė, jis drauge su ren- 
telnais, su auksu ir markė
mis pakrautais lagaminais 
bėgo į Vakarus. Kurį laiką 
terorizavo suklaidintus lie
tuvius vadinamųjų “perkel
tųjų asmenų” stovykloj Va
karų Vokietijoje, grasinda
mas besiryžtantiems grįžti 
į tėvynę. Bankininką čia su
viliojo pokario metais Va
karuose paplitusios speku
liacijos aferos. Jie ėmė rea
lizuoti iš nužudytų Lietuvos 
gyventojų išplėštą auksą ir 
hitlerines markes, mokes
čių pavidalu paimtas iš Lie
tuvos valstiečių. Kaip tvir
kina iš Vakaru Vokietijos į 
Tėvynę sugrįžusieji lietu- 
* iai. 1946 metais, perva
žiuodamas sieną su šveica
riškų laikrodžių lagaminais, 
Matulionis pateko į polici
jos rankas. Ir nežinia, kiek 
tuomet jis sumokėjo, gelbė
damas kailį. Pagaliau nėrė 
per Atlantą. Svastika buvo 
pakeista dolerine emblema. 
Pasigirdo kitaip skamban
tis Matulionio balsas. Vie
toj “fiurerio”, “naujosios 
Europos” jo leksikone atsi
rado nauji žodžiai: “demo
kratija”, “p a t riotizmas”, 
“laisvas pasaulis”. P r i s i- 
dengdamas šiais, žodžiais, 
jis pokario metais liejo pur
vą, bešmeiždamas naują gv- 
venimą kuriančią lietuviu 
tauta. Amerikiniai imperia
listai trupinių, matvt. nepa
gailo io. kad nors šiek tiek 
pasotintu smetoninio ban
kininko ir hitlerinio “mini
stro” anetita. Praeitų metų 
pavasarį nacionalistu laik- 
raštvie pasirodė nedidelė, 
bet iškalbinga žinutė:

“Toronte įkurta nauja 
prekybos bendrovė.
Bendrovė vardu—Liton of 

Canada Ltd. atidarė savo 
patalpas 22223 A Dundas 
St. W. Toronto 3. Naujos 
bendrovės tikslas yra ga
benti prekes iš Europos kra
štų, kaip Anglija, Vokieti
ja, Australija ir k t.

Bendrovei vadovauja po
nai J. Matulionis ir J. Sen
kus. Pagrindinis kapitalas 
—50 tūkstančių dolerių”.

Kapitaliukas, tiesa, dar 
palyginti nedidukas ir iki 
amerikinio kapitalo magna
to toloka. Bet buvęs banki
ninkas gerai žino pagrindi
nę kapitalo savybę—jis ga
li augti. O kad sparčiau 
augtų, knieti ir aukų dėžu
tėse pasikrapštyti. Kaip tik 
tuo tikslu jis peršasi ątsto- 
vauti lietuviams emigran
tams.

Kaip tik tuo tikslu jam 
prireikė tauškalų apie “ide
alizmą”, meilę Lietuvai, lie
tuvių tautai.

Bet kam gi gali atsto
vauti buvęs smetoninis ban
kininkas ir hitlerininkų tar
nas, plėšęs Lietuvos darbo 
žmones, sutepęs rankas jų 
krauiu ir dabar besiiriąs į 
amerikinio biznio iūrą. Be 
abejo, niekas negali atimti 
iam teisės atstovauti ren- 
telnams.' kubiliūnams, ra- 
manauskams. pyragiams. 
Jų atstovas jis visiškai tin*

įvairumai' i
pat atkaklumu ėmėsi atkur
ti savo miestus ir kaimus.

Pravažiavę šiandien Že
maitijos keliais, pamatysi-

Lietuvoje yra 
medžių milžinų

Aukščiausia Lietuvoje eg
lė yra Punios šile: ji turi 
iki 43 metrų aukščio ir apie 
140 metų amžiaus. Telšių 
miškų ūkyje, Sedos girinin- 
gijos miškuose, auga milži
niška pušis, kurią vos gali 
apglėbti trys vyrai, o Šven
čionėlių rajone, Varniškių 
kaime, yra nepaprastas ka
dugys, kurio aukštis — 15 
metrų, o apimtis — beveik 
metras, (Vienas metras 
yra 3 pėdos ir 3 coliai.) .

Visus šiuos milžinus pra
lenkia medžių karalius 
ąžuolas, kuris savo amžiu
mi ir tvirtumu neturi sau 
lygių. Ąžuolas gy^-ena nuo 
kelių šimtų iki -kelių tūks
tančių metų. Į aukštį jis 
auga iki 200 metų, o į sto
rį—visą amžių. Todėl ąžuo
lai kartais turi nepaprastos 
apimties kamieną. K a i 
1812 metais D. Poška liepė 
nukirsti sužalotą ąžuolą Bi- 
jotuose, dešimt vyrų turėjo 
dirbti visą parą! Iš jo Poš
ka padarė žinomus baub
lius, kurių viename galėjo 
laisvai sėdėti 12 asmenų.

Didžiuliai ąžuolai išliko 
iki šių dienų. Seniausias 
Lietuvoje yra Stel m u ž ė s 
ąžuolas, turįs apie 2,000 
metų. Šis retas gamtos pa
minklas auga Zarasų rajo
no “Ąžuolo” kolūkio terito
rijoje. Miškininkai tvirti
na, kad kito tokio seno ir 
storo ąžuolo nėra visoje 
Europoje. Vieno m -e t r o 
aukštyje šio ąžuolo apimtis 
—8.6 metro,, skersmuo — 
2.74 metro.

Dabar ąžuolas gyvena 
, sunkią senatvę. Jo viršū
nės nėra — ji buvo audros 

, nulaužta. 8 storos šakos 
: nudžiūvo ir buvo nuplau
tos. Iš likusių 10 ąžuolo ša- 

' kų 3 sausos, be žievės, 4 pu- 
I siau nudžiūvusios, ir tik 3 
; visai sveikos. Nežiūrint to, 
esančios ąžuolo šakos den- 

1 gia net 342 kvadratinių 
metrų plotą.

Stelmužės ąžuolas pradė
jo smarkiai džiūti 1939 m. 
Jam pakenkė šalta žiema. 
Tada nušalo didžiausia, 40 
centimetrų storumo šaka. 

! Prie kamieno ji buvo papu- 
ivusi ir toje vietoje augo 3 
i metrų aukščio šermukšnis, 
kuris kasmet žydėdavo ir 
sirpindavo uogas, šermukš
nis nušalo kartu su šaka.

Likusias sausas ąžuolo 
i šakas dabar nutarta palik
ti, nes kitaip medis netektų 
savo išvaizdos. Be to, nu
džiūvusios šakos yra vieno
je pusėje; jas pašalinus 
medis nustotų lygsvaros. 
1955 m. ąžuolą “gydė” Ute- 
miškų ūkis: išvalė iš vi
daus puvėsius, išdezinfeka
vo ir užtaisė skyles bei 
plyšius, kad nepr įbėgtų 
vandens. Užbaigus restau-

me kaip pasikeitė darbo 
žmonių gyvenimas! Pakilo 
is griuvėsių senieji Rasei
niai, išaugo Telšiai — Že
maitijos sostinė, gimė nau
jas miestas — Naujoji Ak
menė. Dešimtys tūkstančių 
darbo žmonių kasmet ilsisi 
visoje Tarybų Sąjungoje ži
nomame Palangos kurorte. 
O kas beatpažintų mūsų 
Baltijos uostą Klaipėdą, ku
ris. ne tik atsistatė, bet ir 
žymiai išaugo. Fašistai bu
vo beveik visiškai sugriovę 
uostą. Šiandien jis žymiai 
didesnis negu prieš karą. Iš 
jo kasmet plaukia į Balti
jos jūrą ir Šiaurės Atlantą 
daugiau kaip šimtas viduti
nių žvejybos tralerių, tal
pios plaukiojančios bazės.. 
Jame iškrauna ir pakrauna 
prekes įvairių pasaulio val
stybių laivai.

Pakilo gyvenimo lygis ir 
Žemaitijos kaime. Valdant 
buržuazijai, retai kuriame 
kaime galėjai rasti mokyk
lą. Dabar visi valstiečių 
vakai mokosi. Telšiai ruo
šia respublikai pedagogus 
ir taikomosios dailės meis
trus, Rietavas ir Šilalė—že
mės ūkio specialistus., Ra-

racinius darbus, ąžuolas 
buvo aptvertas metaline 
tvorele.

Stelmužės ąžuolo populia
rumas vis didėja. Senelį 
ąžuolą lanko ne tik aplin
kiniai žmonės ir turistai iš 
Lietuvos, bet ir svečiai iš 
broliškųjų respublikų. Miš
kininkai teigia, kad Stel
mužės ąžuolas pergyvens 
dar ne vieną žmonių kartą, 
sulauks dar daug metų.

R. Šalūga

šeiniai — mechanizatorius, 
Klaipėda — jūreivius ir žu
vies apdirbimo specialis
tus ...

“Šuo šoni, šuo šoni, šuo 
uodega vėks” (šuo šunį, šuo 
šunį, šuo uodegą vikst) — 
taip sako žemaičiai telšiš
kiai. Neįpratusiam ne visa
da iš karto gali pavykti ir 
susišnekėti su žemaičiu, y- 
pač senesniu. Žemaičiai ge
rai išsaugojo savo tarmės 
ypatumus, jos savotišką

APIE ŽEMAITIJA
Į vakarus nuo Raseinių, 

Tytuvėnų, Kurtuvėnų, 
Kruopių, Lietuvos šiaurės 
vakaruose iki pat jūros — 
Žemaičių žemė. Gražus šis 
kraštas, turtinga įvykių jo 
istorija. Čia dar 10 tūks
tantmety prieš mūsų erą ap
sigyveno pirmieji žmonės, 
čia drąsūs ir ištvermingi 
Baltijos žvejai atkakliai ko
vojo su rūsčia jūros stichi
ja, čia ne vieną šimtmetį 
truko žemaičių kovos su ka
lavijuočiais ir kryžiuočiais, 
kurie norėjo visiškai pasi
glemžti šį kraštą, jo žmo
nes ir gėrybes. Tų kovų liu
dininkai — dideli ir maži 
piliakalniai, kurių Žemaiti
joje daugiau kaip du šim
tai. Štai Medvėgalis, nuo 
kurio viršūnės matyti ke
liolikos miestelių bokštai, ir 
gražuolė Šatrija, ir vaizdin
goji Gondinga... Nepasida
vė žemaičiai priešams, ap
gynė savo laisvę; net ir va
ru apkrikštyti, jie dar ilgai 
laikėsi savo senųjų papro
čiu, saugojo senuliu gerbtas 
kalvas ir šilus.

Didikų, bajorų engiami, 
žemaičiai dažnai sukildavo: 
dar 1418 metais per visą 
Žemaitiją praėjo rūsti suki
limo banga; 1775—1794 me
tais valstiečiai ryžtingai 
priešinosi feodalams Palan
gos, Darbėnų ir kituose val
sčiuose; 1863 metų sukili
me dalyvavo tūkstančiai 
žemaičių. Raseiniškiai, tel
šiškiai, plungiškiai, susi
spietę į kovos būrius, degi
no ponų dvarus. Kova ne

karnas. Bet ką bendra su 
šiais tautos išdavikais turi 
ar gali turėki dešimtys tūk
stančių dorų lietuvių emi
grantų !

(Iš “Tiesos”)

nurimo net sukilimui pra
laimėjus. Ne veltui Žemai
tijoje sukurta tiek daug 
dainų ir pasakojimų apie 
“svieto lygintoją” Tadą 
Blindą, kuris “buvo vajau- 
ninkas unt trijų pavietų”. 
Blinda drąsiai gynė liaudį, 
užstodavo valstietį prieš sa- 
vavaliaujančius ponus.

Tačiau ryškiausias Žemai
tijos istorijoje kovos pusla
pis — tai kova už Tarybų 
valdžią 1918—1919 metais. 
Tūkstančiai žemaičių, susi
būrę į F. Baltušio - Žemai
čio vadovaujamą 1-ąjį že
maičių pulką, kovėsi su bal
tagvardiečiais ir vokiško
siomis divizijomis.

Žemaitijos darbo žmonės 
didžiuojasi tuo, kad čia, 
Telšiuose ir Plungėje, pir
mosios proletarinės revo
liucijos metais dirbo ir ko
vėsi šaunusis revoliucionie
rius Vladas Rekašius; kad 
vienas iš LKP vadovų—Ka
rolis Požėla — Raseniuose 
leido “Tiesą”; kad Žemaiti
joje pogrindinį darbą dir
bo komunistas Domas Ro
čius ir daug kitų.

Fašistiniai okupantai Di
džiojo Tėvynės karo metais 
nušlavė nuo žemės pavir
šiaus Raseinius, sugriovė 
Klaipėdą, sunkias žaizdas 
paliko Kelmei, Kretingai ir 
dešimtims kitų Žemaitijos 
miestu. Tačiau, kai Tarybi
nės Armijos lietuviškojo 
junginio kariai, pergalin
guose mūšiuose vadavę Že
maitiją, iškėlė raudonąją 
vėliavą ant Klaipėdos molo, 
kraštas pakilo naujam gy
venimui. Ne veltui žemai
čiai nuo seno žinomi, savo 
atkakliu būdu. Atkakliai ko
voję už laisvę, jie su tokiu

grožį. Pagaliau net ir pa
tys žemaičiai šneka nevie
nodai. Vakaruose, arčiau
jūros, gyvena žemaičiai do
nininkai—mat, jie sako “do
na” ir “pėns”; telšiškiai— 
duonininkai: jiems “duo
na” — “douna”, o “pienas” 
—“peins”,; nuo Laukuvos 
iki Raseinių žmonės kalba 
“dūna” ir “pyns”; tai—dū- 
nininkai.

Nuo seno garsėjo Žemai
tija dailiai pagamintomis 
klumpėmis, kuriomis ilgą 
laiką avėjo valstietis. Daug 
čia nagingų medžio drožė- 
jėlių ir audėjėlių, audžian
čių puikias raštuotas juos
tas. ..

Žemaitija davė Lietuvai 
S. Daukantą ir Lazdynų 
Pelėdą, Žemaitę ir Mairo
nį.

Kaip nemylėti, nebran
ginti šio krašto ir jo žmo
nių, kurie šiandien ugdo 
Tarybų Lietuvai naujus ta
lentus, kurie atkakliai, kaip 
tikri žemaičiai, dirba, sta
to, kuria.

A. Medonis

Kasdien padaugėja 
135,000 žmonių

Washingtonas. — Profe
sorius Colin Clark, iš Ox- 
fordo universiteto, sako, 
kad šio šimtmečio pabaigo
je pasaulyje bus 6,000,000,- 
000 žmonių, jeigu nebus 
įvesta gimdymų kontrolė.

Dabartiniu laiku du kar
tus tiek žmonių užauga, ne
gu numiršta. Per vieną pa
rą žmonių padaugėja 135,- 
000, o per metus 50,000,000.

Žmonių skaičiaus klausi
me visi sutinka. Bet gimdy
mų kontrolei griežtai prie
šinasi katalikiškoji bažny
čia, kuri, betgi, nesiprieši
na karams.

3 push Laisvi (Liberty)* Antr»^ gruodžio (Doe») 8* 1959



Rojus Mizara 1

Mano įspūdžiai Tar. Sąjungos 
žurnalistą suvažiavime

[ginti. Turėdami tokį gink- nusiginklavimui. Dėl to 
kad mes neturime savęs apgau
tai dinėti. ■ ■

1 nuskandinti jūroje, vado-

negalime veikti ir neveiksi
me pagal tą įsakymą, kuris 
reikalauja: jeigu tau su
duos per kairįjį žandų, at- 
statyk ir dešinįjį. Mes 
veiksime žmogiškai, jeigu 
mums suduos per kairįjį 
žandų, mes duosime tokį at
kirtį, kad ateityje niekas 
nenorėtų to daryti. Mes 
norėtume, kad Bonos re- 

į vanšistai kiek mažiau karš- 
i čiuotųsi, ir elgtųsi taip, 
į kaip yra pratę elgtis žmo- 
I nės ne mušeikos. Verčiau munizmo vauas iskoio si su-i - — o<*vu Vnkn-

kį! Taikaus sambūvio šū- i nes galėtų gyventi ramiai, I boję jis linki ir sveikatos, ; J ‘ Rpriv° , g • v, „ /J 
kio kai kas nepripažino 42 kad jie žinotų, jog mes ne ir amžino atilsio. Čia pa-P L ,Č„C, ų’i.Vnkinf' 
metus, o dabar jį pradeda tik nenorime karo, bet išreiškia tam tikrų sluoks- noma’ ^puklauso Vokieti, 
pripažinti ir buržuaziniai i nenorime turėti kariavimo, nių noras pasukti atgal ba- 
politikai. Vadinasi, jie pa- > priemonių. Mes esame pa-' rometro rodyklę. Ji krysta 
sidarė protingesni! Mes di-1 sirengę sunaikinti 
džiuojamės, kad visuomet I tuos ginklus tuojau pat, 
veikėme ir veikiame taipjau mūsų pavyzdžiu pa- 
kaip mus mokė Leninas, ise^ kitos šalys. ----- -----
kuris pirmasis paskelbė šįl “Musų reikalai klostosi: į kita pusę, 
šūki!.. {sėkmingai. Vystosi mūsų ■

i ekonomika, stiprėja Tary- sitės grįžti 1 “šaltojo karo”! 
i bų Sąjungos galybe. Štai; pozicijas, jūsų neišgelbės 1 ____ •_ • AT ll........ .... • t i • i i - •

(Pabaiga) [*— -
“Dar kalbama, kad Tary- Įmes pareiškiame, 

bu Sąjungą iškėlė sambū- į esame pasirengę visa
M. Tai, su-• nuskandinti ’’ j , _ 

prantama, taip pat netiesa.! vaudamiesi taikos užtikri- Nelsono Rokefelerio kalba. 
Šį šūkį iškėlė Leninas, irįnimo pasaulyje interesais,, Man tako su juo susitikti 
mes didžiuojamės, kad kaip . ateities interesais, kad vi-[dar Ženevoje, 
tik didysis Leninas — i 
munizmo vadas iškėlė šį š

vio šūkį tik dabar. Tai, su “Vakar aš skaičiau pono

. Neseniai aš 
ko-|M—tiek mūsų kartos, tiek'su juo vėl susitikau Niujor- 
ūjir busimųjų kartų — žmo-|ke. Savo paskutinėje kal-

visus ’ į tarptautinio į t e m p i m o [ 
m a ž ė j i m a, nuo “darga
nos” į “giedra,” o “šaltojo 
karo” šalininkai tempia ja 

. Bet, ponai im
perialistai, jeigu jūs steng-

žinoti, ką rašo kiti
“Draugai! Turiu jumsl toks gyvenimas! Neblogas! Rokefeleris, kaip negalėjo 

atvirai pasakyti, kad man gyvenimas, draugai! 
nelengva atsakyti į klausi-į 
ma, kokiu žurnalistui 
straipsnius aš d a u g i a u! 
skaitau, mūsų, tarybinių, 
ar netarybinių. Manau, kad tomis šąli 
daugiau skaitau buržuazi- jo gerėti. Jūs atmenate, 
niu žurnalistu straipsnius.! šių motų pradžioje
Jūs neįsižeiskite, tai mūsų Į i Tarybų Sąjungą buvo at- 
ir jūsų interesais. Mes tu-|vykęs Didžiosios Britanijos 
rime gerai žinoti, kas vyks- j ministras pirmininkas p. 
ta'kapitalistiniame pašau- j Makmilanas. Aš, kaip vy- 
lyj-e, žinoti, kas ten kalba-1 riausybės vadovas, ir mano

1 draugai vyriausybėje ture- {

i išgelbėti Dullesas. Jūs ga
lite pratęsti “šaltąjį karų/' 

i bet jis vis tiek baigsis dar 
“Mes labai patenkinti,; j į fį e s n į u pralaimėjimu 

kad mūsų santykiai su ki- 'tiems, kurie priešinasi 
alimis dabar prade- tarptautinio įtempimo ma-

Santykiai gerėja

jos Federatyvinei Respubli
kai, o yra Vokietijos De-

■ mokratinės Respublikos te
ritorijoj. Norėtųsi, kad nie
kas nesiektų vienokiais ar
ba kitokiais neprotingais 
veiksmais ir nutarimais 
aštrinti padėtį šiame rajo- 

: ne ir kituose Žemės rutulio I
i r a j o n u o s e. Neprotingi I 
veiksmai gali tik paaštrinti 
įtempimų, bet ne išspręsti 
ginčijamus klausimus...”

Iš Panamos Respublikos
. Rašo Bevardis

Praeitų kartą rašiau apie didžiumoje moka angliškai, 
įspūdžius Panama miesto ir Darbininkai, kaip mūsų se- 
apie tų didįjį Pacifico oke
ano atradėjų Vasco Nunez 
de Balboa.

Su darbu apsipratau, dau
giau laiko atsirado, ir užsi
maniau nuvažiuoti į Atlan
to pakraštį. Ten, šiaurinia
me šone Panamos sųsmau- 
kos, randasi vartai iš At
lantiko į Pacifikų, Colon 
miesto vakarinėje dalyje, iš 
kur 458 metai atgal, garsu
sis žemės kamuolio tyrinė
tojas pradėjo kelionę nuo 
Atlanto į Pacifikų.

Nežinau, kaip ilgai jam 
ėmė perkeliauti tą 36 mylių 
pločio žemės rankovę, bet 
man, traukiniu, ėmė tik 1 
valanda, čia ema Panamos

nosios Lietuvos mužikai, 
nei vienas, arba labai retas 
tesupranta angliškai. O jau 
lietuvio tai gal nei su žibu
riu nerastum. Su tais, kų aš 
dirbu ir turiu jau šiokių to
kių pažintį klausiu: ar jie 
nėra matę čia lietuvių. Di
džiuma iš jų nėra nei gir
dėję apie lietuvius ir Lietu
va.

Antanas Mason, miamie- 
tis, man sake, kad jis Mia- 
mėje pažįsta lietuvį, kuris 
gyveno Panamoje. Būtų ge
rai, kad tas žmogus man 
parašytų. Na, tiek to apie 
panamiečių kalbų, grįšime 
prie pačios tautogz- 

Nebūdamas istoriku as
kanalo pakraščiu geležinke- tikrų faktų apie Panamos

žinimui.
“Netrukus mes turėsime 

vykti į Prancūziją, susitik
ti su prezidentu de Gaulle. 
Mes teikiame didelę reikš
mę šiai kelionei. Tarybų 1 

-I Sąjungos vyriausybė mano, 
_ i kad mes su Prancūzija ga- 

bai naudingus pokalbius, I lim« pasiekti savitarpio sū
kurio suvaidino n e m a ž a | pratimą. Mūsų keliai nie- 
vaidmeni dabartiniam tarp-1 kur nesusikerta. . Tarybų 
tautines padėties gerėji- i Sąjungos ekonomika nepri- 

ivykdytas. Ne, dabar ir ka- mui. Prisiminus pokalbius, klausoma, ji negrindžiama 
turėjome su

ma ir rašoma apie Tarybų '
Sąjungą. Kas dabar kelia jome su p. Makmilanu la 
nerimų kapitalistiniam pa
sauliui? Dabar jau ir ten 
niekas nekalba, kad mūsų 
septynmečio planas nebus tautines padėties

kuriuos mespitalistai pripažįsta, 
jis bus įvykdytas. .
kaip tik jiems kelia nerimą, vyriausybių
O mes įsitikinę, kad sep- vos 1955 me 
tynmečio planas bus ne tik P- Makmilanas 
įvykdytas, bet ir viršytas... užsienio j

lis, kuriam bilietas iš Pana
ma į Colon ir atgal kainuo
ja du doleriai.

Čia palei kanalų niekur 
nesimatė ūkių ar dirbamos 
žemės. Visoj Panamos vals
tybėlėj, kuri turi apie mili
jonų gyventojų, su apiedvi- 
desetkiu tūkstančiu ketvir
tainių mylių plotu, tik de
šimtas nuošimtis žemės tė
ra dirbama. 90% tos derlin
gos žemės laukia žmogaus 
rankų, kad ją kedentų- ir 
iš jos semtų neribotų turtų. 
Bet čia matėsi daug kalnų, 
ežerų, pelkių ir tropiškų

Būk sveikas, o 
pavasari taikos!

Lapkričio 17 dienų suka
ko 5o metai, kai gimė di
džioji lietuvių tautos poetė 
Salomėja Nėris.

Jautri poetė karštai my
lėjo savo Tėvynę, jos liau
dį, taikų kūrybinį darbą. 
Didžiojo Tėvynės karo me
tais ji visą savo širdies ug-; vijokliais supintų krūmokš
nį nukreipė prieš tuos, ku-; nių — tiksliau pasakius, 
rie purvinu kaustytu batu džiunglių.
pamynė žmonių siekimų tai
kiai gyventi ir kurti, kurie i 

dėl nėra pagrindo bet ku-! S’^isrų dūmais užtemdė sau- j

Traukinys įšliaužė į Co- 
[ lon miestų, Kuris turi apie 

. „ ,, . lA, .. išimta tūkstančių gyvento-
uems susu ėmimams, nesu i -m Mano desmeie matėsi.seru, žmonų akis. J" x . *1 - raizginys senovisko ispanų

Tėvynės karo ' miesto gatvių. Mano kairėj

svetimų šalių turtais, ir to-

vadovu Zene-
tu pasitarime,! tarimams tarp mūsų ii _

ten buvo i Prancūzijos, žinoma, Vo-i Didžiojo
- - - • — - - 1 • I

» reikalu ministras, | kietijos klausimu mes lai- ■ metais būdama toli nuo Lie- tyvuliavo didingas Atlanti- 
o premjeras buvo p. Ede- komės skirtingų^ __
nas, arba prisiminus po- manau, kad šis skirtim lumoje, poetė, daug rašė. Ji bangas net širdy gniuštelė- 

.su kalbius, vykusius Londone 8umas daugiau yra formos, dažnai lankydavosi pas ka- j0< cįa juk tyvuliavo galin-
“Aplankę vieną gamyk

lą, mes susipažinome 
tuo, kaip darbininkai, in
žinieriai, mokslininkai ga
mina raketas. Susipažinda
mas su šia j 
prieštaringus jausmus: čia • 
gaminamas daugiausia 
mirties sėjantis, labiausiai 
naikinantis ginklas, o, ant
ra vertus, didžiuojies tuo, 
kad mes jį turime. Kai kas 
gali sakyti, ko gi Chruščio-'nu 
vas kažkaip prieštarauja susitikęs tris kartus, 
pats sau, kovoja už taiką, jis buvo atvykęs 
yra gavęs Lenininę dar 1945 metais, aš su juo! 
premijų už taikos stipri- nesikalbėjau, 
nimų tarp tautų, o pats nūs mūši 
didžiuojasi, kai garni-1 
narnos naikinimo priemo-' • 
nės. Didžiuojuos, dėl to, kad j sikalbėjimus, kurie nesė
si priemonė’ priklauso tai-iniai vyko Washingtone, rei- 
kingiausiai valstybei, Ko-'kia pasakyti, kad tarp šių 
munistų partijai, mūsų; dviejų susitikimų praėjo 
liaudžiai, ginančioms taiką, nedaug laiko, o musų san- 
Ji yra rūstus ginklas prieš I tykių pažanga žymi. Mes 
tuos, kurie norėtų sukelti į pajutome nuoširdų prezi- 
karą. Vadinasi, ji yra 
rama kovoje už taiką.

Nusiginkluoti
“Bet mūsų politika ..... .. x.. . __ c ___ ,

tai ne politika “iš jėgos po-[o žmogaus jausmai — nelh- 
zicijos.” Mes šiemet pasiū- bai tikslus matuojamasis 
lėmė Suvienytųjų Nacijų [ prietaisas, čia gali būti ne- 
Organizacijos Generalinęs i maža subjektyvaus. Bet vis 
Asamblėjos sesijoje visuoti-[ dėlto mes tikimės, kad no- 

! ras pagerinti santykius ne- 
Mes esam e pasirengę . trukus į g a u s konkrečias

pozicijų, tuvos—Tarybų Sąjungos gi- kas. Pamačius Atlantiko

tutt mes bu- 0 ne esmės klausimas, nes. rįus Tarybinės Armijos da- 
' vome nuvyko ten vizito, ir | pi'uucūzai jaučia vokiškiems j liniuose. Ir visiems, kas ją 

, . . palvginus visus tuos pokal- j r e v a n ši s tams ne dau- girdėjo ar skaitė, iš širdies
gamyba, jauti bius' su pokalbiais Maskvo-Jgiau simpatijų, 

je, paaiškės, kad padėtis | 
, pasikeitė.- Ir pažanga vyks-j Pranta vokiškojo 
: ta taikaus sambūvio L1L ..... ........
, n ūmo supratimo linkme.

Su JAV prezidentu po-

girdėjo ar skaitė, iš širdies 
gilumos sklindantys poetės 
žodžiai sustiprindavo tikė
jimų, jog rudasis šliužas— 
fašizmas bus tikrai sutryp
tas, jog vėl virš laisvų ari
mų švies skaidri saulė, po

•, gosios Atlantiko bangos, 
• kurios glamonėja ne tik N. 
i Yorko ir New Jersey pa
kraščius, bet gal viena kita, 
kad ir mažytė bangelė, yra 

! atplaukusios ten tolimu 
šiaurryčiu, nuo Klaipėdos 
krantų, kur mano gimtinė 

i ir kur manęs laukia dar 1

, negu mes. 
Prezidentas de Gaulle su- 

 > revanšiz- 
būti- i1110 atgaivinimo p a v o j ų . 

{Bet, žinoma, Vokietijos 
i klausimu yra daug sudėtin- 

hnv-iu į kurių rci“ | kuria vietos užteks visoms {gyvas išlikęs mano broliu-
, t kia atsižvelgti. Manau, kad | taiką mylinčioms tautoms, i parvažiuojančio pavie-

- f busimoji kelionė į Prancū- 
ęs į ^Maskva | zjja bus naudinga, padės

. I mums pasiekti geresnį sa- 
Bet, Polygi-1 vitarpio -supratimą, Bet 

ų pasikalbėjimus; bam spėlioti apie ateitį. Pa-1 j 
įsu juo ir su^ponu Dyillesu|gyvensime — pamatysime,'^ z s 
Į Ženevoje 1955 metais ii pa- [kaip sako rusai. ' žvhhcha opauuun.uM.v kjm, >. . . ,.. . , . .1 lome jos Neries eileraštį, pa-1 n; aplinkybes labai daug pa-

rašytą Pergales dienoje.
BŪK SVEIKAS!

Atėjo karo audrai galas. 
Mirtis atėjo 
tiems, kur mirtį sėjo.
Būk sveikas, laivės ąžuole, 
sulaužytas, 
suaižytas, 
kuris per audrų nuvirtai... 
Bet šaknys laikosi tvirtai,— 
gyvybės atžalos iš kelmo 

kalas.
Iš po griuvėsių, iš kapų— 

kad mes | Vg balsas tolimų varpų 
gyventi šaukia vėl tave, 
ir gėlę, sutryptą purve, 
ir upėmis pralietą kraują— 
ir gyventi žadina iš naujo. 
Būk sveikas, .
o sūnau žemės mūs pilkos! 
Būk sveikas, 
o pavasari taikos! 
1945. V. 9.

Ta diena, kurios laukė ir;šėti. čia man prisiminė net 
kuria tikėjo Salomėja Nė-Į ir ta dainelė “Namo broliu- 
ris, viso pasaulio dori žmo-1 kai, namo jaunieji! Čia juo- 
nės, išaušo 1945 metų ge-! da duona ir tos neduoda. 

! Čia ne mano nameliai”.
žemiau spausdiname Sa-;. ži“’u 8yyęnimo lygtis

! d e n t o siekimų susitarti, 
'siekti, kad sumažėtų tarp-
! tautinis'įtempimas. Tai la
ibai. malonu! Žinoma, tai i

“Negerų dalykų dabai 
sumanė p. kancleris Ade- 
naueris. Dviejose pastaro- i 
siose kalbose neminėjau jo 
vardo, ir žurnalistai tai pa
stebėjo. O štai trečių kar
tų jo aplenkti negaliu. Bo-i 
noje pareikšta, kad ketina
ma pasistatyti savo radijo 
stotį Vakarų Berlyne. Mesi

— ! tuo tarpu tik mūsų įspūdis, laikome šį ketinimų netei-Į

ZioaiHUlvJUo ovolJUJU VldUvll | 

nai ir visiškai nusiginkluo- : 
ti. 7' 
nuskandinti visas raketas.; formas.
Tarp kita ko, pasakysiu “Kalbėdamasis Wash i ng- 
(tegul ir užsienyje sužino,; tone, aš pasakiau ponui Ei- 
aš neslepiu): per vienerius senhoweriui, kad jo pade- 
metus toji gamykla, kurio- tis, žinoma, skiriasi nuo 
je mes buvome, sroviniu i mano padėties. Mane įga- 
būdu pagamino 250 raketų ; liojo tarybinė vyriausybė, 
su vandeniliniu užtaisu.' sutinkamai su mūsų liau- 
Tai daug milijonų tonų,, dies poru, nedelsiant pasi- 
jeigu apskaičiuosime įpras-rašyti susitarimą dėl nusi- 
tinėmis sprogstamosiomis ginklavimo, dėl ginklų ga- 
modžiagomis. Galite įsivaiz- mybos nutraukimo, dėl jų 
duoti, kad, susprogdinus, sunaikinimo. Manau, kadduoti, kad, susprogdinus sunaikinimo.
tokį mirtį nešantį ginklų prezidentas taip pat to no- 
viršum kurios nors šalies,; ri, bet, matyti, negali taip 
ten aplamai nieko neliks. , pasielgti, nes Jungtinėse 

“Štai kokį galinga ginklą■ Valstijose dar stiprūs 
mes turime savo tėvynei i sluoksniai, kurie priešinasi

sėtu dalyku, provokacija. | 
Bonos revanšistai, matyti,; 
provokuoja mus, kadj mesi 
taip pat atsakytume šiurkš- ' 
tumu. Jie nori, 
jiems padėtume vėl paašt-i 
rinti “šaltąjį karų.” Kų gi, 
ponai, jeigu žengsite šiuo 
keliu, jūsų nelaukia niekas 
kitas, išskyrus pralaimėji
mų Mes niekad nesame 
pripažinę, nepripažįstame 
ir ateityje nepripažinsime 
jūsų teisių į Vakarų Berly
ną. Neužmirškite šito, po
nai Bonos revanšistai.

“Kad nesukomplikuočiau 
padėties, nenorėčiau kalbė
ti konkrečiais klausimais, 
kurie gali būti svarstomi 
vyriausybių vadovų susiti
kimo metu. Bet ne aš kal
tas dėl to, kad tenka kal
bėti, tai daryti mus priver
čia kiti. Mes šiuo atveju

au-Albany, N. Y.—-Visi 
tomobiliai 1955 metų gamy
bos gruodžio mėnesyje pri
valo gauti valstijos inspek
cijos “stikerius”.

Wiashingtonas. — Pabė
gęs iš Lenkijos pulkininkas 
P. Monat prašo prieglau
dos.

' si keitė nuo tų laikų, kuo
met Lietuvos vargdienis šių 

; dainelę sugalvojo. Bet jau- 
i nystėj įskiepyti vaizdai ir 
'garsai neišdyla iš žmogaus 
[ kaspino atminčių iki jo 
i grabo lentos.

Na, išlipęs iš traukinio 
žygiuoju svetimo miesto ne
žinomon linkmėn 8 gatve.

Palyginant Colon miestų 
su Panama, jis atrodo bied- 
nesnis. Nors ir Panamoje 
yra lūšnelių, bet Colon jų 
daugiau ir labiau apleistos. 
Jo gatvės, kaip ir N. Yor
ko, sudaro ketvirtainius 
kvartalus.

Kaip jau pirmiau minė
jau, panamiečių tauta labai 
maišyta. Jų kalba išimtinai 
ispaniška su tam tikru į- 
maišytu vietinio žargono 
kiekiu. Viešų inteligentų 
kalbų arba radijo komenta
torių, galima kad ir man 
mažai suprantančiam ispa
niškai, dar šiek tiek supra
sti. Bet vietinių gyventojų 
pokalbius labai sunku su
prasti, todėl, kad jie varto
ja daug žargono ir labai 
greitai kalba.

Grynai baltų žmonių čia 
labai mažai matosi. Bet bal
tieji arba kad ir pusbalčiai

Lyti jame užrašą. Nebuvo 
įmanoma. Tik tiek išskai
čiau: “Amiga de Obrero”. 
Rodos, reiškia “darbo žmo-' 
nių draugas”. Bet toje mie
sto apylinkėje mažai jis te
padėjo darbo žmogaus gy
venimo lygį pakelti.

Jau pusė po penkių. Pra
dėjo temti. Leidausi stoties 
link atgal Aštuntąj 
valandos buvau P 
ty—daug matęs, 
pavargęs.

CLEVELAND, OHIO
22-os kuopos metinis su

sirinkimas įvyko lapkričio 
14 d. Narių dalyvavo apie 
20 ir gauta vienas naujas 
narys, Vincas Krunglevi- 
čius.

Nutarta pasiųsti abiem 
laikraščiams Naujų Metų 
linkėjimus su $10.

Silkių vakarienė buvo ska
ni.

Kurie dar nepriklausote 
šioje draugijoje, esate labai . 
daug nuskriausti, taigi, pa
siskubinkite įstoti. Įstoji
mas pigus, tik $2 į metus, 
o porai $2.25, gausite grą>- 
žią, vertingą knygą. Nelai
mei ištikus, teikia $10 ver
tės gėlių. Ta draugija va
dinasi Lietuvių Literatūros 
Draugija, labai svarbu jai 
priklausyti.
Iš CLM Klubo susirinkimo

Lapkričio 12 d. susirinki
mas buvo skaitlingas narė
mis ir svečiais. Buvo laiš
kas iš Lietuvių Namo Ben
drovės, kviečiantis atsiųsti 
delegates į šėrminkų suva
žiavimą. Nutarta vieton de
legato, pasveikinti suvažia
vimą su $10 ir palinkėti ge
rų tarimų.

Skaitytas laiškas nuo drg. 
F. E. Panzer, su padėka 
klubui ir draugėms už do
vanas ir linkėjimus, kurie 
suteikė jai greitesnį pasvei- ♦ 
kimų. Ji labai dėkinga ii\ 
gražiai sveiksta.

Išrinktos darbininkės 
gruodžio 5-os parengimui, y 

Nutarta turėti metines' 
vaišes gruodžio 10 d., taip, 
kaip ir kitais metais, taip
gi ir apsikeitimą dovanėlė
mis, nuo 50c. iki $1 vertės.

Šeimininkėmis buvo A. 
Palton ir A. Mack. Sekan
čiam susirinkimui šeimi- 

/

ninkaus dd. A. Martin, A. 
Eitutis ir M. Maison. Susi
rinkimas įvyks gruodžio 10 
d. Visos nares esate kvie
čiamos dalyvauti, ypatingai 
naujų narių bandykim gau
ti. Ir dirbkime visos iš šir
dies savo klubo gerovei, tai 
bus visoms lengviau ir ge
riau. Užbaikime senus me
tus draugiškai! A. R.

. Už 
ma Ci- 

labai

istoriją neturiu. Bet kiek 
man paviršutiniai atrodo, 
tai ji yra mišinys, mažos 
dalelės ispanų, didžiumos 
indėnų —San Bias ir kitų 
genčių—ir geroka dalis juo- 
dveidžių, kuriuos čia anks
tyvesni Centralinės Ameri
kos kolonizatoriai atvežė iš 
Afrikos. Beveik 90% čio- 
naitinių gyventojų yra tik 
pusbalčiai arba visai juodi. 
Bet jie neatrodo afrikie
čiais juodveidžiais. Didžiu
ma jų turi labai gražią eu
ropietiškų išvaizdą. Tik ką- 
jų spalva rusva, indėniškai 
rausva, arba visai tamsiai 
juoda. Didžiuma yra miši
nys vietinių indėnų su bal
tais europiečiais ir Afrikos 
juodveidžiais.

Toliau nuo Panama City, 
kaimeliuose, indėnai gyve
na visai savo originalėse, 
šimtmečių užgrūdyto indė
niško gyvenimo aplinkybė
se.

Man Aštunta gatve beei
nant rytų link ir praėjus; 
miesto centą, net pasidarė 
klaiku: Čia man nežinomos 
vietos. Ketvirta valanda 
sekmadienį po pietų, dan
gus apsimauKęs, žmonių la
pai retai gatvėje tesimato. 
Lūšnynai baisūs: sukrypę 
būdelės, šlamštu ir išmato
mis užverstos “zavulkos”. 
Maži ir dideli gyventojų 
būriai tose “zavulkose” ir 
lūšnynuose knibžda kaip 
skruzdėlynas. Oras švan
kus, kvapą gniaužia išma
tų smarvė. Praėjau keletą 
bažnyčių: žydų sinagogą ir 
sukrypusią Juodojo Kris
taus bažnytėlę (afrikie
čiams, kad jų daugiau pri
traukus prie katalikizmo, 
aiškinama, kad Kristus bu
vo juodas). Dar kiek paė
jus prieinu juodų vaikų bū-1 
relį žaidžiančių gatvėje. Jie 
visi nuo'dviejų iki penkerių 1 f* i % - ~

amžiaus. Nei iš šio ^als£ijų
nei iš to, net savo akimis 
nenorėjau tikėti, tarpe tų 
vaikučių pamačiau baltų, 
auksinės spalvos blondiną 
mergytę, kokių trijų mete
lių amžiaus, bežaidžiant su 
tais juodais vaikučiais. Jie 
šokinėjo per virvutę, vie
nas kitų gaude, ir kaip 
žvirbliai, 
čiauškėjo. Ta geltonplaukė 
mergaitė atrodė panaši į 
lietuvaitę. Norėjau priėjęs 
ja lietuviškai prakalbint. 
Bet argi trijų metų kūdi
kis būtų mane supratęs? 
Šis'yra geriausias pavyzdys 
rasinės tolerancijos. Vaikai 
negimsta rasiniai nusiteikę. 
Tėvai juos padaro rasiniais 
fanatikais prieš juodvei- 
džius.

Priėjus Aštuntosios galų 
ir parkutį, ten ant granito 
papėdžio stovi mažas sto- 
viliukas. Bandžiau išskai-

be pertraukos

$10,200 UŽ TEKĮ
Ir kiaulė yra nelygi kiau- \ 

• metais Jungtiniu 
zyriausybė pirkfe 

pas farmerį veislinį tekį 
(kuilį), vadinamą “Great 
Western,” ir sumokėjo 
$10,200.

MANO, KAD YRA IR 
ANT “VENUS” GYVYBĖ

Washingtonas.—Jungtinių 
Valstijų astronomai sako, 
kad jie pastebėjo vandens 
garus ant Veneros planetos. 
Bet kiek ten yra oro, tai 
dar negali nustatyti. Jeigu 
ten yra oro, tai yra ir gy

Jakarta.—Tarybų Sąjun
ga prisiuntė laiškų Indone
zijos valdžiai ir pataria 
draugiškai atsinešti linkui 
tautų mažumų, jų tarpe In
donezijoj gyvenančių kinie
čių.

Daugiau įvairių parent- 

mu Laisves naudai

4 pūsi. Laisvė (Liberty) Antį’., gruodžio (Dec.) 8, 1959
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Pas Kauno arkivyskupijos valdytoją 
Kan. Dr. J. Stankevičių

Tąsa iš 1-mo pusi.) i lūs pakalbėjome.
ryje stovi žemas, rodosi,' Neužilgo buvo parūpin- 
apskritas stalas, ant jo —'tas fotografas ir mes čia 
meniškai padirbta didžiulė kartu nusifotografavome, 
stiklinė, pilna saldainių. 
Aplink stalą, nuo jo ato
kiau — minkštos kėdės, 
rausvu aksominiu audeklu 
apmuštos. Pagal viena sie
na graži, taip pat rausvu 
aksominiu audeklu apmuš
ta, sofa, žodžiu, salonas 
puikus. Ir jis greit atkrei
pia žmogaus dėmesį.

Bet vos įžengus į šį kam
barį, mano dėmesį atkreipė 
kas kita: tuojau po dešinei, 
kampe, ant aukšto pjedes
talo stovi poeto A. Strazdo- 
Strazdelio stovyla, o kitam 
salono kampe — baltas, ap
skritas Joanos Arkietės 
bareljefas.

Kan. Stankevičius jautė, 
^kas mane pirmiausiai ir la

biausiai domina, tad jis,

Ėjome vakarienės.
Ilgokas, dailiai papuoš

tas stalas buvo gausiai ap
krautas visokiomis gėrybė
mis. Šeimininkas sėdosi ga
le stalo ir prašė, kad aš 
sėsčiau prie jo.

Išsivystė pokalbiai. Jis 
klausinėjo mane apie Ame
rikos lietuvius, apie dipu
kus, ypatingai apie tai, ką 
dabar veikia dipukiški ku
nigai. Kalba lietė ir pabė
gėlius vyskupus.

—Norėčiau iš tamstos ir 
aš kai ką sužinoti, — klau
siau šeimininką, — apie 
vyskupus pabėgėlius. Pas 
mus, Amerikoje, plačiai ir 
rimtai šnekama, kad ark. 
Skvireckas, vyskupai Pa- 
dolskis ir Brizgys Vatika-

seminarijos rektorius vadi
na J. Stankevičių “eksce
lencija.”

Teiravausi, kas, šeimi
ninko nuomone, bus Kau
no arkivyskupijos vyskupu, 
kai mirs Skvireckas, kuris, 
kaip žinoma, jau gerokai 
nusenęs. O jeigu popie
žius Jonas XXlII-asis, mi
rus Skvireckui, atsisakytų 
vyskupą paskirti, kas tuo
met būtų?

Pagalvojęs J. 
čius atsakė:

—Be vyskupo 
Jei popiežius

Stankevi-

rodydamas į Strazdo stovy- ne gavo iš popiežiaus Pi-
la, sakė:

Ą—Matote! A. Strazdas 
kadaise buvo išmestas iš 
kunigijos, o dabar jis pas 
mane užima garbingiausia 
vieta!

(Susipažinę su liaudies 
dainiaus kun. A. Strazdo 
gyvenimu, žmonės žino: už 
tai, kad jis apdainavo varg
dienių vargus, aukštoji ka
talikų dvasininkija kadaise 
žiauriai jį persekiojo; poe
tas gyveno ir mirė didžiu
liame skurde. Taip pat ge
rai žinomas ir tas faktas: 
Joana Arkietę k a t a 1 i k ų 
d v a s ininkija, inkvizicijos 
laikais, buvo apskelbusi ra
gana ir kaip tokia ant lau
žo sudegino.)

Taip, poeto A. Strazdo ir 
Joanos Arkietės buvimas 
pas vyskupijos valdytoja1 
garbingiausioje vietoje ne-

nebūsime, 
nepaskirs, 

tai mes čia patys kaip nors 
jį surasime.

Apie ark. Skvirecką, kiek 
patyriau, Lietuvos katalikų 
dvasininkija yra ne kokios 
nuomonės. Čia pat, prie 
stalo, išgirdau tokių, daly
kų, kokių nebuvau ligi tol 
girdėjęs: Skvireckas, pasi
rodo, jau senokai serga, 

antrąja vaikystę, 
nebenukalba 
Ir jis labai

jeigu jūs man tiek gero 
padarėte, t a i prašau su
stoti pas mane pietų. Su
stojau, užkandau. Na, ir 
ten gavau jaunutį paršelį.

Šis įvykis aiškiausiai pa
vaizduoja tai, kaip nūnai 
aukštoji katalikų dvasinin
kija siekiasi sumegzti ry
šius su kaimu, su valstieti
ja.

Klausiau, ar katalikai 
leidžia sau kokios nors li
teratūros.

—Spaudos—knygų, žur
nalų, laikraščių — Lietu
voje užtenka visiems. O 
kiek mums religiniams rei
kalams reikalinga, 
spausdiname.

' (J. Stankevičius 
kė, bet aš vėliau

a t s i -

patingai reikėtų nepraleisti 
Philadelphijos.

O kaip būtų gerai, jeigu 
būtų galima aiuiečiams nu- 
vyKii su šiuo veikalu ir į 
Floridą žiemos sezonu. Ten 
juk, sako, jau daug lietu
vių. Kita, ten juk daug ir 
buvusių aidieėių — PaKal- 
niškiai, Valilioniai ir kiti. 
O dar kita, ten juk ir bu
vusi rytiečių menininkų šir
dis—J. Bovinas. Visi juk 
jie norėtų savo mylimą cho
rą pamatyti ir paklausyti— 
ypatingai, kada jie sako, 
jog jie ten nuvyko gyventi, 
o ne mirti.

Tai būtų didelis žingsnis, 
bet visgi galima tatai pa
daryti. A. Gilman

Žavėjančiai atlikta
Brooklyn© lietuviai lap- zikoje, dainavime nepabėgo 

kričio 1-mą buvo sužavėti nuo visuomenės su ja, kaip 
iki gilumos jausmų opere- 
tiškojo Aido choro operetės 
“Sylvijos” perstatymu. Dai
nininkai - vaidylos taip rū
pestingai prisirengę ir išsi- 
praktikavę - išsilavinę pa
skirtose rolėse buvo, kad 
norėjosi manyti, jeigu neži
notum, būk jie kokia teatri
ška trupė, o ne darbo žmo
nių dailės mylėtojų būrelis. 
Jų meniškos jėgos, juk, su
kuoptos po darbo atlieka
mu laiku, kaip, pavyzdžiui, 
žvaigždutės Eleriukės Bra
zauskienės.

Pačia operetę “Sylviją” 
galima pavadinti muzikali- 
ška komedija, jeigu ja ton 
pusėn rimčiau kreipsi—nu- 
davimu ir aprengalais — 
kostiumomis, kaip atrodė šį 
syk. Jon dalyviai įeina nuo 
“aukščiausio” karalaičio iki 
“žemiausio 
stiečio. 
maloni ir pasitenkinimą tei- telėti” jautresnėn vieton sa- 
kianti... ; vo aštriais žodeliais. Joms

Tadas Kaškiaučius kara- i visoms rolės tiko ir jos jas 
laičio rolėj tikrai operetiš-i pavyzdingai atliko. Bet įna

dažnai su tūlais pasekmin
gais atsitinka.

Elenukei pasitaikė puikios 
muzikališkos dainos, ale ji 
žavėjančiai jas ir atidaina- 
vo, kaip tikra scenos žvaig
ždutė. Net jos ir nudavimai 
ant scenos darosi profesio- 

Į nališkesni...
O h, kaip malonu buvo 

klausyti trio —Kostancijos 
Rušinskienės, Onos Čepu
lienės ir Tado Kaškiau- 
čiaus. Tų dviejų šilkiniai 
balseliai, o Tado skambusis 
baritonas tiko viens prie 
kito, kaip \ Kornevilio var
pai. .. Tik bėda, kad veika
las jiems davė taip mažai 
progos sykiu padainuoti.

Anastazija Buknienė, Ve
ra Bunkienė ir Anna Kaz
lauskienė buvo kaip ir ko
kiomis kiaunėmis, kurioms

lietuviško vai-! buvo skirta kaip kam “į- 
Muzika stebėtinai | gnybti”, kaip kam “krepš-

nepasa- 
iš kitų 

šaltinių patyriau tokį da
lyką: kai kurie aukštieji 
dvasininkai norėtų leisti 
žurnalą tikybiniams reika
lams aptarti, ir tarybinė 
vyriausybė jų norus sutik
tų patenkinti, bet reakci
niai dvasininkai tam ne
pritaria, — tokiam žurna
lui priešingi, girdi, jei mes 
tokį žurnalą čia leistume, 
tai užsienyje gyvenantieji 
tėvynainiai netu rūtų pa
grindo sakyti, jog katalikų ' kai pasirodė. Jo rolė reika-! nau, kad Kazlauskienė anas 
žodis Lietuvoje suvaržy- iavo daug kalbančiai dai-1 dvi kiek pralenkė savo tar- 

atsi-' tas.)
Jis niekad negula—į Kan. J. Stankevičius au- 
sėdėdamas, kadangi! tografavo man dvi knygas: 

! “Lietuvos katalikų kalen- 
kurį jis pats reda- 

• “Katalikų maida- 
kuria jis sutaisė.

jaus Xll-ojo nemaža pylos.
Ar tai tiesa?

— Popiežius jų už pa
bėgimą iš Lietuvos, žinoma, 
nepaglostė, — atsakė J. • 
Stankevičius. t į

Visi garsiai nusijuokė, o! .
vienas, berods, rektorius,!. L“ ‘ . . p ,sa^. jaučia: kaip greit atsiguls,'

i o- •• Taip jau ir nebeatsikels!. 1 dorių,”—Padaryti, kaip jie pa-' į ,J . . , lonvn ir
darė, jokiomis aplinkybe-1 ^ei ^uciau tai gndejęs 
mis neleistina. Neužilgo jkur nors var«'iai tu0! a^’-, .............. . t) būčiau tikė es i Abidvi knygos svariai išmes ruošiamės siusti r Ro- n^ejęs. ,. .

] • 1 žinion rnLfnvinc A T Q i IClStOS. AblŪVl SpaUSŪlUtOSmų pasimokymui du jaunus Sta ga icktoi ms A. Lape , y & 1 “Vaizdo”
-Su tarybinės vyriausy- ’ -Ko.k« ten pas jus, A-! spaustuvėje Vilniuje. . 

bės žinia? i merikoje, yra kunigas Bal-; Ke to, kan, J. btankevi-į
—Taip! ‘ kūnas?
J. Stankevičius pasakojo:; . Pasakiau, primindamas, 
—Mes čia šiomis dieno- į j°g popiežius Pijus Xll-asis 

mis netekome vieno vysku-! padarė jį 
po: mirė Ramanauskas, tik į už tai, kad turi aštrų lie 
vakar grįžau iš laidotuvių, 
iš Telšių.

—Apie jo mirtį girdė- torius. — Keletą kartų gir

gy venas 
jau ir 
reikia.
mirti!

Skvireckas taip
i mirti, kad nedrįsti

bijosi

bijosi

Į čius man dovanojo ranko
mis austa gražią juostą.

Padėkojęs šeimininkui už 
prelatu, matyt,; vaišes, skubėjau į viešbutį 

gulti, nes laikas jau buvo 
apyvėlis.

(Vilnius)
žuvi komunistams niekinti

—Įdomu — atsakė rėk

Gibbstown, N. J'K.aža pasako. Būtent, pa- jau> — atsakiau. _  Ar dėjau aš jo pamokslus, sa
kytus per “Amerikos bai
sa” — taikytus Lietuvos; Serga gera laisvietė 
katalikams. Pasakysiu: la-l 
bai seklūs, paviršutiniški, . . , . .
netobuli, nepritaikomi Ta- kad suu"klaL. y/a sirgusi ' A L1 L ry L i A i i L-. / \ / n i n i r m

nuoti, be galo aprubežino-; mes aiškumu.
jant jo balso tona ir gali- Man čia prisiminė irCvir- 
mybę. Bet jeigu jau kur iš- į kos apysaka Frank Kruk 
lindo progelė savo balsą pa-! charakteris. Frank Kruk

JAV DAR NEGALI 
GIRTIS SATELITAIS

Pekinas.—Kinijos spauda 
rašo, kad Jungtinės Valsti
jos yra toli atsilikusios nuo 
Tarybų Sąjungos erdvių už
kariavimo. Ji atžymi, kad 
ta pripažįsta JAV moksli
ninkai, supranta ir papras
ta liaudis., bet karo kursty
tojai giriasi, kad “JAV sa
telitai geresni už TSRS”.

Maskva.—Čionai gyvena 
buvęs Vengrijos vadas M. 
Rakosis.

Jakarta.—Indonezijos vy
riausybė suvaržys 3,000,000demonsĮnicti—oh ho! ture-• turėjo sykį giedoti lakštin- kiniečių laisvę.

jai išsižioti klausydamas ir | gala krūmuose idant įtiki-| 
geidei, kad jis vis tęstų to-1 nūs stubos pirkėjus, būk 1 
liau ir daugiau. Juo aš jį' čia rojiška vieta, ideališka, i 
daugiau girdžiu dainuojant, Į kur net lakštingalos gieda. I 
tuo man jo baritoniškas bal-: 

i sas geriau patinka.
j Jonas Grybas vaidino Ta-i mauroU’ Ps tatai atliko 
dui priešingoj rolėj — kai-! arustiskai, kaip tikras bu- 
miečiu - valstiečiu. Jo rolė j ^USt laigi, jeigu jau. kur 
dar daugiau, man rodosi, !K0 reikia, tai reikia ir tu 
reikalauja kalbančiai dai-!nu° reikalo nepabėgsi. Jei- 
nuoti. Abelnas įspūdis toks,! £u reikalas yra giedoti lak- 
kad jis šiai rolei labai tiko stingala—giedok ja; bet jei- 

kai- £ti reikia baubti buliu, ka 
mietis. Gal jis taip ir sten- darysi—baubk ir juo.
gūsi nuduoti,- kas žino? Maestro Mildred Stensler 

i Jono meilužę, kaimietę, ! yra tikra meno inžinierius j 
vaidino Nellie Ventienė. Tai 
puikiai kaimietiškai atidai-

>navo! Jos balsas man pri
mena girdėta tolimoj praei
ty Šimkūnų kaime per šie-

Šioje opereteje Cnarles 
Muknys turėjo buliu baubti,

—kaipo “nešlifuotas”

sako, jog Tarybų Lietuvos c]aUg kunigu dalyvavo lai- 
katalikų dvasininkija įsisa- dotuvėse?
monina erą, kurioje ji gy- Į —Apie 140.
vena, pradeda jausti, su-: Vyskupas Ramanauskas 
prasti, kad nori nenori, ji neturėjo vyskupijos. Ka- 
turi keistis, turi demokra-; c]angį jįs gyveno Telšių 
tėti, turi taikstytis prie i vyskupijoje, Telšių ligoni- 
naujų gyvenimo sąlygų! inčje mirė, tai ten ir buvo

Mes kilome eiti. Staiga palaidotas.
J. Stankevičius sako: ! Kai kas gal paklaus: ko-

—Gal norite pamatyti • dėl gi kan. J. Stankevičius
mano mėgiamo užsiėmimo i yra Kauno arkivyskupas ir
vaisius? į

—Prašau parodyti,— at-,dytojas? Kaip tai atsitiko? 
sakiau, nežinodamas, ka' Atsitiko tai dėl to, kad

Kauno ark i v y s k u p i j o s' lį vyno, kas
alaus, šnekėjomės apie vi-1 toj a, taip pat narė Lietuvių * 
_LL„ L __ Darbininkų Susivienijimo ir

rybų Lietuvos žmonėms. 
Balkonas mūsų žmonių ne
pažįsta.

—Nepataiko jis, — atsa-

viams katalikams. Balkū
nas ■

i Vilkaviškio vyskupijos vai- kierius, daugiau niekas.

parodys.
Jis atvertė didoką 

ma, kuriame buvo 
spalvotų nuotraukų, 
tos vaizdų.

—Mėgstu fotografuoti, j V i 1 k a v i š k i o vyskupijos 
turiu gera foto aparatą.j'vyskupas Padolskis pabėgo 
Tai, ot, laisvalaikiu ir fo-Įį užsienį. Pirmasis šiuo me-

^mieliausio. I
Nuotraukos, sakysiu, me

niškai padarytos, retas dar
bas.

— Ar tamsta nemanote, 
kad aš, kaip fotografas, ga
lėčiau daryti gyvenimą, jei 
prisieitų?—nei iš šio nei iš gyvi, tol nebus galima pa

skirti toms vyskupijoms ki- 
galėtu- tų vyskupų!

Jiedu pabėgo, palikdami 
savo “aveles’' “dievo va
liai.” Tačiau, jeigu yra 
vyskupijos, tai jas ir priva
lo kas nors valdyti, tvarky
ti, kitaip įvyktų anarchija. 
Tuo būdu ir buvo paskirtas 

’J. Stankevičius šių minėtų 
vyskupijų valdytoju. Nors 
J. Stank evičius šiandien 
oficialiai nėra vyskupas, 
bet jis tikrumoje turi di
desnę galią už kai kurį vys-

albu- arki vyskupas Skvireckas, 
pilna karui baigi antis, su hit- 
gam-1 lerinšs armijos likti č i a i s 

į pabėgo į užsienį, taipgi ir

tografuoju, visa, kas akiai iįu randasi Austrijoje, ant
rasis — Romoje. Vadina
si, einant Romos katalikų 
d v a s i n i n kijos priimtais 
nuostatais, kol gyvi abudu 
šitiedu asmenys dar tebe- 
siskaito minėtų vyskupijų 
valdytojais, ir kol jie bus

to jis užklausė.
Sakiau, žinoma, 

mėtė.
Paskui jis parodė nuo

traukas, darytas 
je. Kaip žinia, 
vasarą Lietuvos 
kijos delegacija,- 
jama J. Stankevičiaus, lan
kėsi Vengrijos Li a u d i e s 
Respublikoje. Ir ten, aišku, 
vengrai juos fotografavo.

—Kaip gi vengrai tams
tas sutiko?

—Labai svetingai, —bu
vo atsakyta.

Vengri jo- 
praėjusią 
dvasini n- 
vadovau-

vo atsakyta. -kūpą, nes jis, be kitko, val-
—Plačiai ten važinėjote? do dvi vyskupijas. Jis iš 
—Pavažinėjome, pasidai- tikrųjų sėdi arkivyskupo 

' rėr^e, su Vengrijos dvasi- soste. Ir aš mačiau, aš 
ninkija apie bendrus reika- girdėjau, kaip kunigai ir
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Maestro Mildred Stensler

Prašau įdėti į “Laisvę”,

Elizabeth Wich (Vaičaitie- 
nė). Ji pageidauja, kad apie 

■ tai sužinotų josios draugai 
Binghamtone ir kitur. A-

KRISLAI
(Tąsa iš 1-mo pusi.) 

dūdele,” Kazio Jokūbėlio “ū- 
žia melsvas šilas,” Vlado Gry
bo “Pirhiyn draugą gyveni
mą!.” Teofilio Tilvyčio eilė
raščių rinkinys; o štai dau
gelio poetų ir beletristų eilė
raščių ir šiaip kūrinėlių rin
kiniai “Audroms siaučiant” ir 
“Po raudonąja ^vėliava.”

Tik ką gavau antrąjį nume
rį naujutėlio žurnalo “Mūsų 
sodai” (pirmojo numerio ne
mačiau). Nepaprastai gražiai 
techniškai apdirbtas nepa
prastai įvairaus turinio žurna
las. Jį leidžia Lietuvos sodi
ninkystės draugija. Jo redak
cinis kolektyvas susideda iš 
vienuolikos darbuotojų.

Skaitai žurnalą ir ųenori 
paleisti iš rankų.

Sveikinu naująjį žurnalą, 
sveikinu jo redakcinį kolekty
vą, sveikinu Lietuvos sodi
ninkystės draugiją!

Kiekvienas naujos knygos 
pasirodymas, kiekvieno naujo 
žurnalo ar laikračio gimimas 
byloja mūsų senosios tėvynės 
'nebesulaikomą ir nebesutruk- 
domą žygiavimą šviesiu soci
alistiniu keliu į šviesią ateitį.

ir kapitonas. Jos tos šmikš- 
čios baltos rankutės, kaip 
kokios gyvatukės—tik lan
džioja, tik vingiuoja į visas 
puses, duodamos ženklus, 

; o 
anie taip veikia, kaip ji no
ri. Į jos veiksmus bežiūrė
damas kartais pamiršti net 
ir patį veikalą.

Čia suminėjau pavienius 
pagyrimo užsipelniusius ai- 
diečius. Bet visi sutiks, jog 
visas Aido choras yra har
moningas, aukštai muzika- 
liškas.

UJ' 01 1111Y Lili LA -LYClllllv jJCI kdv“ | X 7

napiūtę bargavonėse ir tai-1 dalyviams ant estrados;
koše linų rovimo, arba kū
limo. Nellies balso niekada 

Joskiau, — ir Amerikos lietu- P3e j^tų parašęs mano nPnLi0bodii kbmsvti
Bnlkū- ceve^ls (Senas Vincas), bet nenuobodu Klausyti.

— žemos "rūšies politi- kadang' ir iis serga- tai' balselis, kaip aksomęs.
• J 111 K_Z K7 1. m K-J A Kj f * A 1 U A I • • • J •

. . . 1 npisioina rn

Ir taip, užkandžiaudami' 
ir gurkšnodami, kas stikle-1 

konjako, kas i ilgametė “Laisvės” skaity-
— • • I .L A. ,, • A. T

sokius didesnius ir mažes
nius dalykus. Kai klausi
mas liesdavo Lietuva, jei 
kuris iš valgytojų ka nors 
“ne taip” prasitardavo, tai 
šeimininkas jį tuojau pako- 
rektuodavo, primindamas, 
jog t a r y b i nė santvarka, 
tiek katalikams, tiek neka- 
talikams darbo žmonėms,— 
gera santvarka. O, jeigu 
dar jaučiama! šen ir ten 
trūkumų, tai netrukus jie 
bus pašalinti.

Staiga šeimininkė atneša 
jaunutėlės karštos paršie- 
nos, kurią valgant, rodosi, 
žmogus liežuvį prarysi.

—Neatsimenu, ar aš savo 
gyvenime kada nors tokio 
gardumėlio būčiau raga
vęs ! — kompliment a v a u 
šeimininkę.

Kan. J. Stankevičius aiš
kino, kaip čia ši mėselė at
sirado.

—Važiuoju aš mašina' 
per provincija, — pasakoja i 
jis, — ir pasiveju einantį 
žmogų. Sakau šoferiui: su
stokit, paimkim ir pavežki- 
me jį. Žmogus įsėda. Kal
bamės. Paaiški, kad. jis 
vieno kolūkio pirmininkas. 
Netrukus ir jis mane- at
pažino. Kai parvežiau jį 
namo, pirmininkas sako;

I man prisieina ta pareigą at-! Ja,u seniai, seniai, kai be-
1......  i buvau girdėjęs Aleksandro

- ... _ ! Veličkos skambųjį tenoroElzbieta Vaicaitiene yra . .. „ ■ „ ' ...J baisa. Kaip malonu jį vėl 
girdėti. Dabar jo balsas pa
sirodė kaip dar muzikališ-

Lietuvių Literatūros Drau-1 kesnis> negLl l,lrmiau> kaip 
gijos. Ji randasi University 
Hospital, Philadelphijoj nuo 
lapkričio 19 dienos. Galimas 
daiktas, kad prisieis jai pa
daryti sunkia operacija ant 
vidurių, jeigu josios padė
tis tai leis. Prieš išėjima į 
ligoninę ji gyveno pas duk
terį, 962 Berkley Rd., Paul
sboro, N. J.

O dabar dar apie mano 
tėvelį Vincą Jakštį. Jis su
grįžo iš ligoninės lapkričio 

i 23 d. ir gyvena pas mane, 
i Jis dar vis sunkiai tebeser- 
I ga iš priežasties širdies su- 
! trikimo ir plaučių “užsi
kimšimo”. Tačiau gydyto
jams atrodė, kad jam ge
riau bus, jei jis bus namie 
po mano ir gydytojų prie- 

; žiūra.
Elizabeth Carfagno

E1 Paso, Texas.—Per 56 
valandas lengvu lėktuvu M. 
Conradas atliko 6,911 mylių 
kelionę be sustojimo. Jis at
skrido iš Moroko, Afrikos.

Londonas.—Egiptas pir
ko Anglijoje tris “j et”lėk
tuvus už $11,200,000. 1

kokis obuolys, kai galutinai 
prinoksta, tai skanesnis. Jo 
balse yra viena ypatybė, ku
ria labai greitai pastebi, ku
rios pas kitus taip lengvai 
negalima pastebėti. Kada 
jam prisieina tarti žodį, ku
riame yra skiemuo “mei” 
arba “ai”, tar taip stebėti
nai muzikališkai skamba,! 
kad, rodosi, jam ten krūti
nėj kokia speciali styga būt 
įrengta. Pas Aleksandra ge
ra ir ta ypatybė, kad jam, 
matytis, gan lengva ir ta 
dalis dainos, kurioje reikia 
daugiau kalbančiu balsu 
dainuoti, negu dainuojamu. 
Gal todėl, kad jis tenoras, o 
gal ne.

Elenutė Brazauskienė bu
vo tikra primadona šiame 
veikale. Ja nebuvau girdė
jęs jau metai laiko, ar kiek. 
Padaryta didelė pažanga, 
neužginčysi. Jos balsas ma
loniai pašlifuotas—dar dau
giau muzikališkumo. Dau
giau ji Įgijus ir sau pasiti
kėjimo ant estrados, prieš 
publika. Bet kas man, o gal 
ir visiems labai patinka, 
kad ji nepraranda savo to 
liaudiško - kaimietiško lip
šnumo. Jos pasisekimas mu-

Pekinas.—Kinija kaltina
Man patiko šį sykį ir E- Jungtinių Valstijų konsula- 

vos Mizarienės “solo”. Jai tą, kad jo nariai Bombay 
prisiėjo tūlas administraty- 
vis choro reikalas paaiškin
ti publikai. Ir kaip ji ga
biai tatai atliko tokioj 
ecutive type” trumpoj

ex-
pra-

šiuo 
ir į

Aido choras vyko su 
veikalu i New Haven 
Brocl^tona. Bet tai neužtek- 

| tų tik tiek tesužavėti žmo
nių tokiu puikiu išsilavini
mu. Reikėtų ir kitas lietu
vių kolonijas aplankyti. Y-

mieste, Indijoje, buvo pavo
gę Kinijos konsulato narį 
per 24 valandas. JAV kon
sulas sako, būk tas kinietis 
norėjo pabėgti į. Ameriką.

Washingtonas. — Valdiš
kuose rateliuose yra pasi
dalinimas Panamos reika
lais. Senos politikos šali
ninkai stoja už “lazdos var
tojimą”, bet atsargesni žmo
nės tam priešinasi.

ahumnunbnrfnnnin.nl]5niiiJini crT rinintnininnTOrTOEiTinii ūy< iiūini

SO. BOSTON, MASS.

BANKETAS
PARAMAI ‘ LIAUDIES BALSO

i jutoj

Sekmadienį, Gruodžio-Dec. 13 d., 1-mą valandą po
piet, 318, Broadway, įvyks šaunus banketas. Bus skaniai 
pagaminti pietūs. Apart gerų pietų turėsime gerą dainų 
programą, kurią atliks pasižymėję dainininkai R. Niau
ja ir Julija Rainard, Montello Vyrų dailės grupė, na, 
ir prie jų prisidės ir visos publikos choras.

šį pokylį rengia Lietuvių piliečių klubas ir širdingai 
kviečia visus atsilankyti.

Rengimo komisija
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Algio Lumbio nuotykiai
Perskaičius vėliausią R., pažintį su jauna moteriške, 

Mizaros 
Lumbio 
pasakyti 
kūrinys, ir už tai 
tenka pasveikinti.

Vos perskaičius

apysaką “Algio, Maria Moreta, su kuria jis 
nuotykiai,” tenka draugavo laike ilgos kelio- 

puikus nes, iki pasiekė New Yorko 
autorių , miestą. Vienok Algis ir pa- 

■ svajot negalėjo, kad valdiš-
piamąjį 

puslapi, duodasi suprasti, 
kad teks susitikti su apysa
kos charakteriu, kuris yra 
pergyvenęs daug visokių 
gyvenime painiavų ir daug 
matęs vargo; kad autorius

tėmija jųjų susidraugavi
mą. Mat, ir Marija buvo 
ant juodojo sąrašo, kaip ir 
Algis. Nurs jie nieko nie
kam nėra padarę blogo, bet 
McCarthizmo šmėkla siautė 
visu savo juodu šmėklišku
rnu: jei kas tik vieną žodį 
ištars už pažangą, jau ta
sai ir buvo padėtas ant

neteisybių, isterijos ir skur
do pasaulį. Na, ir neten
ka apsirikti: kuo toliau 
skaitai, tuo labiau susižavi 
ir nenori išleisti knygos iš 
rankų.

Algis gimęs JAV, Čika
gos mieste, bet augęs Lietu
voje ir Brazilijoje, ir raga
vęs daug karčiu ašarų ir 
matęs alkanų dienu, ypa
tingai. kada Algio tėvas li
ko nužudytas per Brazilijos 
budelius, kada jis, nepakęs
damas vergiško gyvenimo ' binę atėmė iš jo vizą, 
turčiaus plantacijoje, ban-

Aido Choras rengia 
Naujų mėty laukimą

Kaip kitais metais, taip 
ir šiemet Aidas ruošia Nau
jų metų pasitikimą. Tai bus 
įvairus vakaras. Įvyks nau
jame Kultūriniame centre, 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park. Kviečiame rengtis 
dalyvauti kaip aidiečius, 
taip iii svečius. Išlaidų pa
dengimui bus $4 y patai.

Prašome visus aidiečius ir serų su įgaliojimais 
jų prietelius tuojau užsira
šyti, kad dalyvausite.

Aidas

Po miestą pasidairius
Diplomatas Bang-Jensen, 

kuris nusišovė Alley Parke, 
neturėjo finansinių keblu
mų. Jis paliko gražų namą 
ir Chase-Manhattan banke 
virš $17,000 indėlių.

Bet sako, kad jis sirgo 
nes lankėsi pas

Algiui atvykus į Čikagą, 
vėl gi netikėtai tenka su
sitikti su pažangiais žmo
nėmis, net ir “Vilnies” iš- 
leistuvėn užeiti. Pagalios 
Algis susiranda ir savo dė
de, pusbrolį ir jojo žmoną— 
visi jie pažangūs žmonės. 
Tad FBI ilgų ceremonijų protiniai, 
nedarė, bet greitai atsisku-' psichopatus gydytojus.

Tai j
buvo vienas iš labai skau

dė išbėgti iš to vergiško džių Algiui smūgių, nes čia 
gyvenimo. Algio motina, i dingo viltis greitai parsi- 
palikusi našlė baisiausiame i kviesti Alena, arba pačiam 
varge, šiaip tain dasigavo | pas ją vykti. Prie to, čia 
i Argentina, tikėdamasi ten : Algis pamatė visas klastas 
susirasi lengvesni gyveni-Į ir suktvbes advokato Milto- 
mn. Vienok peroniškas 
žimas nė kiek nemažiau 
"ė darbo žmogų, kaip 
Braziliios plantatoriai 
■>niu valdžia, bei kruvinasis 
Smetona Lietnvoie. Argen-' nok Algis perdaug to nė 
tinoi mirė Algio motina, o 
sesuo, apsivedusi 
toMmoi Aziini. 
nuo čia Pris’ėio irkluoti? 
povo gvvenimo laiveli na
ciam vienam tr»i didžioj 
skurdaus gvvenimo juro i.

Algis, paragavęs kalėji- i 
mo duonos, ir tik už tai, 
kad gynė streikuojančių 
darbininkų teises, b a n d ė 
ieškotis sau laimės provin
cijoj, bet darbo .žmogui vi
sur ta pati laimė: kur tik 
neis, vargas seks su juo, 
taip ir su Algiu. Algis, ne
suradęs provincijoj laimės, 
grįžo į sostinę, į Buenos 
Aires, tikėdamasis čionai 
įsikurti, o pirmai progai 
atėjus, važiuoti į tėvų gim
tąjį kraštą Lietuvą, nes jam 
motina visados taip kalbė
davo, kad tik ten jis galės 
susirasti laimingą gyveni
mą, o jau ypatingai abu su 
mylimąja Alena. Bet Al
giui sugrįžus į sostinę, pas 
senus pažįstamus Rugius, 
jojo svajonė tapo sudrums
ta. Vos Algis gavo apšilti 
pas Rugius, kaip Rugys pa
rodė Algiui laikraštį iš šiau
rinės Amerikos su trumpu

re- 
en- 

ir 
ir

no: Algis pamatė, kad iš 
tetos jam palikimo nelieka ' 
nė plikas dvylekis, — taip 
Miltonas viską gerai sudo
roto į savo kišenių. Vie

Namų statytojai J. Muir, 
36 metų ir J. Crusculli, 32 
metų, nukrito dvylika aukš
tų į keltuvo skylę. Pirma
sis tuojau mirė, o antras 
yra kritiškoj padėty. Jiems 
murinant nutrūko platfor
ma.

nepaisė: iam visas rūoestis 
atsidūrė i buvo, tai kaip pasiekti Ale- 

tad Aitrini j na ir susituokti su ja, o 
tada jau laukti pirmos pro
gos vykti į tarybinę Lietu
vą, kur žmogus yra žmo-

Devyniolika orlaivių kom
panijų paskelbė, kad 1959 
metais jų lėktuvai padarė 
tarpe Jungtinių Valstijų ir 
Europos 10,066 skridimų. 
Jie pervežė virš milijoną 
keliautojų ir 18,000,000 sva
ru kroviniu, v <-

vą, kur žmogus yra zmo- Apšvietos Taryba siūlo, 
gus, kurio niekas nespardo kacĮ 1960-61 metais mokyto- 
ir neskriaudžia, kur laimin- jams būtų pridėta $50,000,- 
gai gali gyventi ir kurtis 000 algų. Dabartiniu laiku
šeimyninį židinį. Ir Algis 
dėjo tam daug pastangų, 
vienok visur susitiko ne
teisybes, suktybes ir papir
kinėjimus taip, kad teisin
gam darbo žmogui negali
ma teisingai ir pasvajoti: 
jis visur sekamas ir perse-

mokytojų algos yra nuo 
$4,500 iki $7,900 per metus. 
Taryba mano, kad jos turė
tų būti nuo $6,000 iki 
$12,000.

; kioiamas.
Ir taip perdėm per vi

są apysaką tęsiasi Algio 
nuotykis po nuotykio, kad 
tik skaityk ir gerėkis apy
sakos turiniu, jos lengva 
kalba, kiekvienam gerai su
prantama, be jokių “mand- 
ravimų” žodžiuose. Todėl, 
jei dar kuris nėra perskai
tęs, tai būtinai turėtų im
tis kuo greičiau už “Algio 
Lumbio nuotykių” apysa
kos ir perskaityti. Gi pa
čiam autoriui ne tik ten
ka padėkoti, pasveikinti, 
bet ir palinkėti, kad jis ir

paieškojimu Algio Lumbio.' daugiau sukurtų mums pa
ieško advokatas. Miltonas,! našių apvsakų-raštų. Tai 
kuris tvarko, prižiūri mirų- į gražus indėlis į musų išei- 
sios Algio tetos turtą, kurį i vi.)os literatūrini lobyną, 
paliko užrašiusi savo brolė- Vienužis. .
nui, Algiui Lumbiui, gyve
nančiam Pietų Amerikoj, i 
Nuo čia vėl prasideda Al
giui nauji, niekad nė nesva
joti nuotykiai.

Kaip greitai žinia paskli
do, kad Algis paveldės dide
lį tetos palikimą, taip grei
tai tamsaus charakterio 
grašiagaudis Končius pra
dėjo pinti savus žaban
gus, kad kaip nors pa
sigauti būsiantį milijonie
rių į savo -tinklą, į žen
tus. O kad Algis neužkibo 
ant Končiaus meškerės, tai, 
žinoma, Končius nepatin
gėjo jį įskųsti policijai, net 
ir šiaurinės Amerikos šnioų 
departamentui (FBI), ka 
Algis patyrė tik atvykęs į 
savo gimtąjį miestą Čika
gą, kaipo “pavojingą žmo
gų” šalies laisvei.

Algis visgi šiaip taip su
sitvarkė, susikranštė kelio
nei gana pinigu ir pasiren
gė į kelionę. Ant laivo Al
gis visai netikėtai suėjo į

Waterbury, Conn.
Serga ir guli ligoninėje 

du ilgamečiai Laisvės skai
tytojai.

Karolina Sinkevičienė per
leido sunkią operaciją. At
rodo, sveikata eina geryn.

Motiejus Bakinas prieš a- 
pie 3 mėnesius turėjo ope
raciją, buvo lyg susveikęs, 
laukė pilno susveikimo. Da
bar vėl randasi ligoninėje, 
ta nelaboji liga jį pasigavo 
ir paguldė.

Abudu ligoniai randasi 
Waterburio ligoninėje: Ba
ltinas ant pirmų lubų, Sin
kevičiene ant trečio aukšto.

Linkiu ligoniams greitai 
susveikti ir sugrįžti pas na
miškius, nes jie laukia. Ti-

-----—-- kiti, kad metinę Kalėdų 
Detroitas. —Ford Motor šventę jie švęs kartu su na- 

Co. jau daugiau negamins miškiai^.
“Edsel” rūšies automobilių. I ; M. Strižauskietič

LAWRENCE, MASS.
Bus rodomi

Spalvoti paveikslai iš Lietuvos
Šeštadienį, Gruodžio 26 December

PROGRESYVIŲ RUSŲ SVETAINĖJE 
287 Erving Avė.

Pradžia 7-tą vai. vakaro —:— Įėjimas nemokamas
Paveikslus rodys Dr. J. Stanislovaitis

kuris važinėjo Lietuvoje su pirmąja lietuvių turistų gru
pe. Jis pats nufotografavo įdomiausias vietas, turi 450 
skirtingų paveikslų. Kviečiame Lawrencaus ir apylinkės 
lietuvius atsilankyti ir pamatyti juos. Rengėjai

Bostono ir apylinkes lietuviai tuos paveikslus matys 
gruodžio 27 dieną.

L. N. Bendrovės šerininkų 
suvažiavimas buvo geras !

Lietuvių Namo Bendro- kutinę namo dalį, kur buvo* 
vės šėrininkų metinis su- krautuvė.
važiavimas įvyko lapkričio į toriai ir talkininkai smar-i rius, dar kartą primindami,1 pilnai patenkinti. Pribūki- 
28 d.,, savame name, 102-02 kiai dirba. Atžymėjo taip-1 kad draugo A. Matulio iš- te ne vėliau 7-tos valandos, 
Liberty Avė., Ozone Park, gi, kad talka su savo pasi-' leistuvių vakarienė jau vi- nes vakarienė bus duoda- 
N. Y. | šventimu sutaupė Bendro-Įsai arti: šeštadienį, gruo- ma tuo laiku. Vieta: Rusų

Suvažiavime dal y v a v o i vei daug tūkstančių dole-1 džio 12. Kuriem tik laikas ' Namas, 408 Court St., Eli- 
103 šėrininkai, atstovauda-; rių. Komisija ir šėrininkai i leidžia, dalyvaukite šiame zabeth, N. J. 
mi 343 savus Šerus ir 1,514 į pareiškė nuoširdžią talki-1 svarbiame suėjime. Matulis,

; ninkams padėką. Raportas | per daug metų širdingai 
Suvažiavimą atidarė Ben-; apdiskusuotas ir vienbal-Į darbavosi Susivienijimo ir 

! drovės prez. Walter Keršu-. šiai priimtas. Apskrities gerovei. Be to,,
'lis, paskelbdamas suvažia-j Nutarta sekančio šuva-'jisai dar ir rašinėdavo ži- 
vimo viršininkų rinkimą.' žiavimo šaukimą pavesti j neles Laisvėn iš vietos lie- 
Vienbalsiai išrinkti pirmi-i direktoriams, lai jie nu-j 
ninku W. Keršulis, pagal-1 sprendžia kada bus paran- > 
bininku A. Kandraška, sek-1 kiausia ir reikalingiausiai 

j retorium Peter W. Jones, 'suvažiavimą šaukti.
Keršulis-išdavė raportą! Vienbalsiai užtvirtinti tie 

už visus direktorius. Ra-' patys direktoriai.
porte nužymėjo, kad direk-j . Suvažiavimui baigiantis 

I toriai vieningai veikė, nau- i direktoriai pavaišino suva- 
jąjį kultūrinį centrą su tai-Į žiavimo dalyvius skaniais 
kininkais ištaisė, dabar vi-' valgiais, kava, alumi ir 
sos mūsų įstaigos į jį per- j smarkesniu, gėrimu. į 

I sikėlė. Raportas 
I šiai priimtas.

Bendrovės k n y v ėdis J. 
Gasiūnas patiekė platų fi
nansinį raportą, kuriame 
atžymėta, kad So. Queens 
boys klubas, kuris nupirko 
mūsų namą ant Atlantic 
Avė., šiuo metu gerai mo- 
kasi, taipgi atžymėjo, kad 
per metus laiko skolinto
jams atmokėta $32,600 pa
skolų ir kad dabar beturi
me atmokėti $27,600 pa
skolų. Garbės nariai pasi- 
mokėjo $600. Po kelių pa
klausimų raportas vienbal
siai priimtas.

Naujojo kultūrinio cent
ro įrengimo komisija ra
portavo, kad visas įrengimo 
darbas jau baigiamas, tik 
reikia baigti taisyti pas-

Antano Matulio išleistuvių 
vakarienė jau čia pat

Šiuomi kreipiamės į visus j Iš anksto užtikriname, 
Dabar kontrak-Į LDS -3-čios Apskrities na- i kad vakariene visi būsite

Kuopų sekretoriam buvo 
nusiųsta po kelis tikietus 
pardavimui. Rūtų labai ge
rai. kad kiek anksčiau pra

neštumėte, kiek tikitės ti- 
kietų išparduoti. Pasisten
kite išparduoti visus tikie-

I veil 1O VIUlUt) llt-

' tuvių judėjimo ir 1.1. Taigi, 
jisai pilnai užsitarnavo tin- , . . . .
karnos padėkos už tai. Da-; fUS’ ;1?JnsvYia 
lyvavimu šioie vakarienėje,, a’ vas*^ ie Sluo a(^resu: 
mes ne tik Matuli pagerbsi- j A. Skairus, 322 Magnolia 
me, bet ir organizaciją pa- Ave., Elizabeth, N. J. 
remsime. Apskr. Kom.

ta. Rašykite šiuo adresu:
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vienbal- Į Suvažiavimą sveikino su
I aukomis sekami:

Juozas Deltuva
more, M d., $5.

Petras Butkevičius, St.
Petersburg, Fla., $10.

A. J. Skirmontas, Brock
ton, Mass., $10.

J. ir S. Cedronai, Mas-

Balti-

N e wAnt. Navikauskas, 
Canaan, Conn., $1.

Mary Nikzantaitis, 
ford, Conn., $5.

Charles D-eGutis, Hiale-

Charles Devetzko, Lau-

M. V., Woodhaven N. Y., 
$5.

Suvažiavimas išr e i š k ė 
sveikintojams padėką.

Iš Lietuvos paveikslus 
matysime gruodžio 20

Daktaras Jonas Stanislo
vaitis ir jo žmona Kristyna 
praėjusią vasarą lankėsi 
Lietuvoje. Ir visur, kur tik 
jie ėjo, kur važiavo, vis fo
tografavo. Jie darė nuo
traukas. miestų, kolūkių pa
statų ir privatinių namų. 
Natūralėse. spalvose jie už- 
rekordavo daugelį sodybų ir 
gamtovaizdžių, taip pat ir 
žmonim

. Tokių paveikslų Stanislo
vaičiai parsivežė kelis šim
tus. Bent gerą dalį to savo 
turto jie parodys ir brook- 
lyniečiams lietuviams, ku
rie nepatingės atvykti į 
Moterų Klubo rengiama pa
veikslų popietę gruodžio 20 
d., sekmadieni, naujajame 
Lietuvių kultūriniame cen
tre.

Kultūrinis centras randa
si kampe Libertv Avė. ir 
102 St. Ozone Park. Lef
ferts Blvd, traukinys pri-

veža prie pat durų. Išlipti 
Oxford Ave. stotyje.

Gerbiami Stanislovaičiai 
paveikslus (slides) jau rodė 
keliose vietose. Lietuviai 
lankosi šimtais. Iš visur at
siliepia entuziastiškai. Iš 
paveikslų ir iš Kristynos 
Stanislovaitienės. įdomaus 
anipasakojimo parodomų 
vietų ir žmonių jie netikė
tai daug sužinojo apie Lie
tuvą ir jos žmonių gyveni
mą. 4.

Paveikslų rodymo paja
mas, jeigu kur tokios būna, 
Stanislovaičiai skiria “Lais
vės” vajaus fondui, savo 
prof esi jonališką patarnavi
mą teikia nemokamai, savo 
brangų laiką aukoja. Kliu- 
bietės jiėms didžiai dėkin
gos ir tikisi, kad visuome
nė bus su jomis. Rep.

mmmiu ii im uwiiixuiinnminrrni ninmninminTmiinnjninnmu m

LLD 185 kuopos 
suririnkimas

Susirinkimas įvyks tre
čiadienį, gruodžio 9 d., 7:30 
vai. vakare, Kultūriniame 
centre, 102-02 Liberty Avė. 
Susirinkime skaitlingai da
lyvaukime. Reikės atlikti 
Centro Valdybos — Komite
to balsavimus. Taipgi turė
sime išrinkti delegatus į 
2-ros Apskrities konferen
ciją, kuri įvyks gruodžio 20 
d. Taipgi reikės perrinkti ir 
pačios 185 kp. valdybą dėl 
1960-tų metų

Kp. seki*. J. G.

Miesto inspektoriai aplan
kė 154 mėsos pardavimo 
krautuves ir 83-se rado ne
teisingas svarstykles.

Filmai iš Lietuvos 
ir apie Lietuvą

Jau buvo pranešta “Lais
vėje”, kad ateinantį sekma
dienį, gruodžio 13 d. bus 
rodomas didžiulis Lietuvoje 
darytas filmas “Julius Ja
nonis”. Deja, ..dėl įvairių 
techniškų priežasčių, tenka 
programą pakeisti. Vietoje 
ta vieno filmo, bus parody
ta net keturi labai įdomūs 
ir įvairūs filmai. Vienas ju 
pavadintas “Tarybų Lietu
va”, kuriame parodomas 
bendras Lietuvos vaizdas. 
Kitas filmas pavadintas 
“Viename kolūkyje”, kuria
me pirmu kartu Amerikos 
lietuviai supažindinami su 
darbu ir gyvenimu naujaja
me Lietuvos kaime. Paskui 
seka filmas “Nemuno žio
tys”, kuriame matysite ne
paprastų vaizdų apie tą 
garsųjį Nemuną, o paskuti
nis filmas “Neringa” taipgi 
pirmu sykiu mums pavaiz
duoja įspūdingas vietoves 
apie tą upę.

Filmų rodymas prasidės 
6-tą valandą po pietų. Įvyks 
Kul tūriniame; centre, 102-04 - svarstyti. 
Liberty Avė., Ozone Park.

LLD 185 kuopa

Aido choro pamokos 
ir susirinkimas

Visi aidiečiai 
dalyvaukite susirinkime šį 
penktadienį, gruodžio 11 d., 
7:30 vai. vakare, Kultūri
niame centre, 102-02 Liber-

PRANEŠIMAI
WATERBURY, CONN.

ALDLI) 28-a kuopa laikys suvo 
roguliarį susirinkimą penktadienį, 
gruodžio 11-ą, 8 vai. vakare, 103 
Green Street, žemutinei salėj. Su
sirinkimas bus įdomus ir po jo^bus 
užkandžiai. Prašome visus narius 
atsilankyti. Valdyba (93-94)

BROCKTON. MASS.
Planuojame turėti draugišką va

karą Laisvės vajaus ir spaudos rei
kalais. Jvyks gruodžio 19 d., virš- 
minėtoj vietoj, 7:30 v. vak. Užbai
gimui senų metų .turime kuo nors 
pasižymėti mūsų spaudos reikalu— 
kaip tai Laisvės, Vilnies ir Liau
dies Balso. Tad visi dalyvaukite 
šiame susirinkime. George Shimai- 
tis. (93-94)

PHILADELPHIA, PA.
LLD 10 kp. susirinkimas įvyks 

gruodžio 11 d., 7:30 vai. vakar, 
1150 N. 4th St. Susirinkime bus 
renkama nauja kuopos vaaldyb 
1960 metams, taipgi tarsimos apie 
meninę ir kultūrinę veiklą

HARTFORD, CONN.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų meti

nis susirinkimas įvyks gruodžio 10 
d.. Laisvės Choro salėje,, 157 Hung
erford St., 7:30 vai. vak. Rinksime 
valdybą 1960 m. Nariai prašomi 
dalyvauti, kuri; nedalyvase turės 
pasimokėti pabaudai Valdyba.. ’

BROOKLYN, N. Y.
LLD 1 kp. priešmetinis susirinki

mas įvyks gruodžio 11 d., 7:30 
v. 102-02 
Turime

lyvautl.

Liberty Avė., Ozone Pape, 
keletą skubių klausinių

Prašome visus narius da-
Valdyba. (95-96)

PAIEŠKOJIMAI
Ieškau švogerio Edvardo Zdra- 

mavičiaus, kilusio iš Joniškio mies
telio, Šiaulių apskr, išvykusio iš 
JAV į Rusiją 1922 m. Girdėjom, 
kad gyvena Leningrade, USSR. 
Prašomo rašyti: B. Chuberkis, 182%

(95-96)
iki vieno M St., So. Boston, Mass. 17, USA.

tv Avė., Ozone Park, N. Y. ilaike karo din£° 
m • u • ’ 1 * jokiu žinių. BuTai bus svarbus susirinki
mas su pamokomis.

Aido valdyba

Policininkas nušovė Ro
bertą Corosellą, 17-os metų 
vaikiną, kuris bandė pabėg
ti vogtame automobilyje.

Prašau paskelbti laikraštyje pa- 
ješekojimą mano sūnaus Aleknos 
Stasio, s Jono, gimusio 1925 me
tais Lietuvoje, Kybartų m. kuris 

• ir apie jį neturiu 
Būsiu dėkinga. Alek

nienė Rozalija, d. Vinco, Kudirkos 
g-vė, nr. 7, b. 20, Vilnius, Lithua
nia, USSR.

Re’kalingas kambarys pavieniam 
vyrui Brook lyne arba East New 
Yorke Prašau laišku pranešti šiuo 
antrašu: M. J., 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park 17, N. Y. ' f

Help Wanted Femak^

ELIZABETH, N. J„ IR APYLINKĖ

A. MATULIO
IŠLEISTUVIŲ VAKARIENE

BUS ŠEŠTADIENĮ

Gruodžio 12 December
RUSŲ NAME

408 Court St., Elizabeth, N. J.

VAKARIENĖ BUS DUODAMA 7-tą' VAL

Mildred Stensler sudarys meninę programą

Drg. A. Matulis pilnai užsitarnavo tinkamo pagerbimo 
bei išleistuvių už jo ilgametį ir nuoširdų darbavimąsi 
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo labui. Todėl LDS 3-čia 
Apskritis rengia jam šią išleistuvių vakarienę.

Bus įvairaus skaniai sutaisyto valgio ir gėrimų.
Kviečiame LDS narius ir pašalinius būti su mumis.

Apskrities valdyba

Gene- 
night. 
every 
night

REGISTERED NURSES, 
ral Duty. All shifts, day or 
$305 per month, $5 increases 
6 months, $10 increases for 
duty.

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

(91-97)

t********** HHH< ■!■♦♦♦♦

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

*O6**UG*

Newark 5, N. J. t
MArket 2-5172
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