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METAI 48-ji

a •! Kodėl Francūzija kelia ! Baidėsi n g till 
j i4revoliuciją” prieš NATO
I ;

Paryžius.—“Tarpe Fran- Maurice Couve de Mur-
I cūzijos ir Jungtinių Valsti- ville, Francuzijos užsienio 
i jų iškilo skandalas”, rašo reikalų ministras, 
! D. Middleton. <

Japonijon NATO posėdyje “var
giai bus baigtas nesutiki
mas”, gal pavyks tik Eisen- 

pokario! howe‘'iui .>'■ Francuzijos 
darbams'Prezidentui de Gaulle susj- 

Jaj>onijai reikėjo darbo jėgų, tarti, 
tad valdžia nesiskubino korė
jiečius išleisti namo. Už ke- 
lerių metų kilęs Korėjos ka
las. tos šalies padalijimas i 
dvi ir melų propaganda prieš į 
šiaurės Korėją iš naujo atito- į 
lino korėjiečiams 
sugrįžti į savo šalį.

Alkanų belaisvių, 
korėjiečių kantrybė 
kaskart dažniau ir

KRISLAI
Skriauda šalinama. 
(Kas gi kitas gelbės? 
Negras, ir baigta. 
Ponas ir baimė. 
Gal nesupratome.

Rašo V-a

šeši šimtai tūkstančių ko
rėjiečių, atgabentų <’ 
pirm Antrojo pasaulinio karo 
ar jo metu, iki šių dienų te- 
bekentė baisų skurdą.

Karo ir artimojo 
melais atsistatymo

| “Vakarų Vokietija sudaro 
taikai pavojų,”—sako TSRS
Maskva.—TASS, Tarybų ja dabar jau naikina vieną 

kitam apsiginklavimo

TauiŲ Asamblėja ;
New Yorkes.—xPasibaige į stijų ir Tarybų Sąjungos, j 

Jungtinių Tautų Asamblė-j erdvių užkariavimo reika-■ Sąjungos žinių 
įjos 14-toji sesija. Vietos ko-pais. tam tikslui sudalytas į paskelbė, o TSRS vyriausy- draudimą.

i

’ T 'protestą nrieš NATO vv-. respondentai ir kolumnistai komitetas iš 24-iu šalių. Su-j be įteikė Vakarų Vokieti- Jis nurodo, C .r 1 L . ■ , • ■- 1 .... — •• . “ . ! • •-1---- amen-'--------- -----  
generolą Twininga,' York Times 

Francūziją, į 
ardo NATO jogas”, |

riauki komandierių, ameri
! kietį,
kuris kaltino
kad ji “;

, nes atsisakė pavesti bend-j klausimo 
rai komandai karo orlaivy 
ną ir atominių jėgų bazes.

Francuzija nepatenkinta, 
kad Jungtinės Valstijos ne-

Faktai vra, kad Vakaru 
ikietija skubiai statosi 

žmonija i karo laivus ir submarinus, 
įsako, kad “sesija nėišspren-į ir nesikiš j militarinių jėgų trokšta taikos, to paties no-i taipgi jų dar gauna ir iš 
|dė nei vieno pamatinio veiklą. |ri ir Vokiečių FYderatyvės kitų Vakarų valstybių. Va-

i”, ir pasibaigė “ne-: Asamblėja pasidalino, ren- Respublikos (Vakarų Vo- karų Vokietija skubiai eina 
; padarydama didesnio ply- kant narį į Saugumo Tary-' kietijos) žmones, bet vokie-.prie masinio ginklų iramu- 
I šio tarpe Vakarų ir Rytų”. ' bą. Tarybų Sąjungos re-1 čių valdžia elgiasi priešių- nicijos. gaminimo. Neseniai 
1 Minimas laikraštis sten-i miama Lenkija gavo dau- Į gai ir sudaro taikai pavo- ji susitarė šų Jungtinėmis 

Valstijomis (r savo armiją 
į Vokietija ginkluoja atominiais gink- 

sitarta, kad Lenkija bus at-j istojo į NATO, tai ji pareigiais, kas ypatingai sudaro 
. - ; stovaujama Saugumo Tary-zskė, kad savo valia priima kuro pavojų.

Rimtesni kolumnistai ma-! boję iki 1960 metų pabai-1 po Antrojo pasaulinio karo. Tarybų Sąjunga nurodo ir 
o 1961 metais vietą už-i patvarkymus ir ji griežtai • į kitus Vakarų Vokietijos 

į laikysis apsiginklavimo su-;karo pasiruošimus^ TSRS 
reikalauja laiku susivaldyti.

'daro išvadas. “The New įprantama, jis įpareigotas i jai notą, kurioje sako: 
redakciniame i rūpintis tik civilinių veiklą, • , Viso pasaulio

sekretorius, Va-i gūsi bloginti Vakarų su ry-! giau balsų, negu JAV kan-|jų.
į | remia jos Alžyro reikalais.1 karų apsiginklavimo šąli- tais reikalus, talpindamas <
L Herteris, JAV Valstybės ninkas, džiaugiasi Jungti- į raštus prieš Vengriją, Ta-,

.. , I sekretorius, sako, kad JAV niu Valstijų kritika. Jisma-'rybų Sąjungą ir Kiniją,galimybę . , . ’ u .. 1 v ' -■ - • ’ ...■ |jau ir taip pertoh nuėjo no, !• 
remdamos Francūziją Alžy- zijos 
rijoje ir prieš save antago- savo nepriklausomybę ir 
nizuodamos Afrikos ir Azi- pasidifos NATO bendrai ko-!

mandai.

benamių 
>eko, jie 
stipriau

pastangas

pradėjo belsti i pasaulio są- ę tautas” I) A O » /vi ^>/l Knl «'žinę. Pasigirdo užtarimo bal
sai. Japonijoje 
reikštis nedarbas.
ponijos darbo 
masiniai reikalauti, 
džia 
vykti 
sutiko 
tiečius 
darbu

Pietų Korėjos 
Syngman Rhee, i 
riais išlaikomas peniukšlis ir tyje 
io gauja, baisiai priešinosi

’ tautiečių troškimams, 
gesino sumalti į dulkes 
laivus, kurie tuos žmones 
beeitų. Bet . . .

Darbo žmonių ir visų taikos 
šalininkų solidarumas laimėjo 
prieš tą per keliolika metų 
darytą korėjiečiams baisią 
skriaudą. Pirmieji laivai su 
975 d a i n u o j a n Č iais ir iš 
džiaugsmo verkiančiais žmo
nėmis atplaukė į šiaurės Ko
rėjos uostą Chongjin.

pradėjo ■ ■- 
Pačios Ja- “ 

žmonės ėmė 
kad val- 

leistų korėjiečiams i 
į Šiaurės Korėją, kuri į 
išvietintuosius savo tau-;

priimti ir aprūpinti Į ęybė 
ir duona.

diktatorius 
m ū s ų dole-

t, Electric Co. ir

Kieno tie laivai? Kieno jū
rininkai sutiko per grėsmin
gus vandenis plaukti, kad be
laisvės ir skurdo išvargin
tiems žmonėms priartintų jų 
išsiilgtą tėvynę ?

žinoma, tie laivai, tai Tary
bų Sąjungos laivai Tobolsk ir 
Krilion. ši buvo tik pirmoji 
jų kelionė. Jie vėl ir vėl 
plaukios tarp Japonijos ir 
Šiaurės Korėjos uostų iki visi 
korėjiečiai taps sugrąžinti į 
tėvynę.

e j Kuba areštavo du
1 JAV korespondentus į nusiginklavimas

•iri I ' )
Havana. — Kubos vyriau-! New Yorkas. — General 

i areštavo James Bu-[Electric Co. yra trečioji iš 
The Miami Her- didžiųjų kompanijų, kuri 

aid” korespondentą, viešbu- ruošia Jungtinėms Valsti- 
kartu su pabėgusiu joms ginklus ir amuniciją, 

sa- amerikiečiu lakūnu Frank Per metus laiko y y " 
Jis Young. Young buvo pir- virš bilijono dolerių užsa- 
netįmiau suimtas, kada jis lėk- kymų.

tuvu atskrido pas Kubos' 
valdžios priešus. Jis nuteis
tas 30 metų kalėjimo.

Diena vėliau Kubos vy
riausybė padarė kratą, Mrs. 
R. H. Phillips, “The Nėw 
York Times’o” korespon
dentės raštinėje. Ten suėmė 
amerikietį lon Atheną, ku
ris prieš 10 dienų atvyko, 
kaipo Anglijos lordo Bea- 
verbrooko laikraščių kores
pondentas.

ti .tc, kad pereitoji sesija bu-! gos, <
ji ! vo švelnesnė už pirmesnes, i ims Turkijos atstovas.

užgyrė sudarytą iš žalingas yra JT Asamblė- mažinimo. Vakarų Vokieti 
il() tautų komisiją nusigink- jos tarimas neįsileisti Kini- 
' lavimo reikalais. Asamblė- jos į savo tarpą, taipgi j 
ja priėmė rezoliuciją, bend- svarstymas Vengrijos vi-

i rai pateiktą Jungtinių Vai- daus reikalų.

i lavimo reikalais.

chanan’ą,

ji gauna

pirmininkas sako, kad jo 
kompanija nesibijo nusi
ginklavimo, nes elektrinių 
įrengimų p a r e i kalavįmas 
niekados nesumažės, o atei
tyje dar daugiau padidės.

Jie su džiaugsmu 
vyksta Į tėvynę

Vakarų vokiečiai 
_ ir karo ruoša

Buchel.—Čionai yra

metais 
savival- 

dystę, taip pranešė jos de
legatas grįžęs iš Jungtinių 
Tautų Asamblėjos.

Tanganyika randasi piet-

Ligoninių tarnautojai turi 
b^šniukštingą polinkį. Kai New 
I Yorke į Queens ligoninę atė

jo ^{praplautu, bet neužsiūtu 
pilvu Sam Diksonas, jie jo 
klausė — kas atsitiko? 
nedvejodamas atsakė:

—Trys negrai . . .
Tačiau bučeris, kurį Dikso- 

" nas buvo užpuolęs apiplėšti, 
užtikrino ligoninę, kad 
negrai, o jis — b u č e r i 
Diksonui pilvą prarėžė.

Kasmet paskelbiama
šimtys tokių įvykių, kuriuose 
negrai ar kuri kita tautinė 
mažuma yra buvę apkaltinti 
būdami nekalti. O kiek lie
kasi neišaiškintų įtarimų ?

Netinka įtarti rasę ar tau
tą. Kiekvienas asmuo atsako 
už save. Jie turi vardą. Lai 
jo vardas atsako už jo poel
gius.

pa- 
Jis

ne

de-

. “Baimė turi dideles akis,“ 
sako žmonės. Prie baimės 
pridėk poną, degtinės ir šau
tuvą, turėsi šmėklą, tikrą, pa
vojingą šmėklą.

Aną dieną atvykęs New 
Yorkan ponas Vene z u e 1 o s 
pulkininkas Esteban Rodri
quez'. gerai pauliojo. Jis bu
vo prisiklausęs, prisiskai tęs, 
kad New Yorkas pilnas plė
šikų I Priešaušriu, 6 valandą, 
eidamas gatve ir susitiko . . .

PASITRAUKS UMW 
UNIJOS VADAS

Washingtonas.—John L. 
Lewis, United Mine Work
ers unijos, vadas, paskelbė, 
kad sausio mėnesyje, jis jau 
pasitrauks iš unijos prezi
dento vietos.

John Lewis bus 80-ties 
metų amžiaus. Jis mainie- 
rių unijai vadovavo per 40 
metų.

Ką gi daugiau?., žinoma, do
ras žmogus tuo metu miegos, 
tarė sau pulkininkas ir čiupo 
revolverį, žmogelis — subway 
inspektoriaus darban ėjęs — 
kiškeliu pašoko bėgti iki vos 
neatsitrenkė į atbėgantį 
cininką. Tas baimingąjį 
kininką sustabdė.

Ponas aiškinosi, jog 
daug priešų . . .

poli
pu 1-

turįs

Gruodžio 10 d. suėjo 90 me
tų, kai Wyoming sritis nuta
rė savo moterims suteikti tei
sę balsuoti. Kai sritis įstojo 
į Jungtines Amerikos Valsti
jas 1890 metais, įstatymas 
jau buvo įrašytas valstijos 
konstitucijoje. Wyoming — 
pirmoji valstija su tokiu įsta
tymu.

Atrodo, kad mūsų šalies 
moterų dauguma to svarbaus 
laimėjimo pilnutinai nesupra
to, neįkainavo jo politinės 
vertės. Jei tai būtų suprasta, 
mūsų šalies Kongrese ir kito
se atsakingose vietose prie 
šalies vairo būtų ne kelios, 
bet šimtai geriausių moterų.

Tanganyika gaus 
savivaldystę

Londonas. —1960
veik tūkstantis korėjiečių ! Tanganyika gaus 
su dainomisp.;džiaugsmo šū
kiais ir ašaromis išplaukė 
dviemis tarybiniais laivais į 
Šiaurinę Korėją.

Jie išplaukė “Tobolsk” 
ir “Krilion” laivais, kurie 
cl 
Ant laivų šonų 
dideli Raudonojo Kryžiaus i milžiniškos daugumos afri-1 
ženklai. , kiečių ten gyvena apie 150,-

Korėjiečiams leista pasi-įOOO Azijos, žmonių ir tik 
rinkti: gyventi Japonijoje, • 23,000 baltųjų—europiečių, 
vykti i Šiaurinę arba Rieti- į Iki Pirmojo pasaulinio 
nę Korėją. Apklausinėjimą į karo Tanganyika valdė Vo- 

i atlieka Šveicarijos. Raudo-1 kietija. Po jo ten viešpatavo 
Inojo Kryžiaus, nariai. anglai.

Bedarbių skaičius 
įpaaugo 400,000

dide- į Washingtonas. — Lapkri- 
lė Vakarų vokiečių karinio čio mėnesį bedarbių skai-
orlaivyno bazė. Jauni ir se- čius paaugo 400,000. Dabar 
ni lakūnai ruošiasi karui, šalyje yra 3,680,000 bedar- 
Jų tarpe yra nemažai nacių Ibių, kurie gauna nedarbo 
lakūnų, kurie dalyvavo ka-1 apdraudą. Prie šio skai- 
re prieš Ispanijos liaudį ir čiaus dar reikėtų pridėti a- 
Antrajamė pasauliniame.

Soellingene yra
pie milijoną tų, kurie jau 

Kanados savo nec^arko apdraudą 
. ji- _. i kariniu lakūnu bazė, Ram- įkotektavo, a!ba jos jie-

rytmeje Afrikos dalyje. Ji | steine Jungtinių Valsti-Į ?.auna del kltokllJ priezas- 
ir ’ Ariiion laivais, Kurie j užima 362,700 ketvirtainiš- į ju i La}ire _  Francuzijos Į
abu po 5,000 tonų įtalpos, i kų mylių plotą ir turi apie ' LaTO turi ir daugiau karo ' 
‘ nudažyta j 10 000,000 gyventojų. Tarpe į orlaivyno baziu Vagk. Vokie-! kl’et<»:ius

. tijoję. 
i
į Amerikos politika 
į ir Anglijos žmonės 
1 I

Londonas. — “Anglijoje 
žmonės labai nepasitenkinę ~ . r « •
Jungtinių Valstijų nusigin- dUlRltaS llClUVlS 
klavimo ^politika”, rašo T. i i v . 
p. Ronan. į dipukas uz vagystę

Pereitą vasarą preziden- Detroitas.-—Departamen- 
’ Pa^/ye j tinėje krautuvėje už vagys-

' Coolidge priešakyje, kuris | Stasį Simą. Pas jfrado po 
iki 1960 m. sausio 1 d. tu- į drabužiai/ “

i rejo paruošti Vakarų nusi- j VOgtų prekių.
j ginklavimo planą. Dabar Stasys Simas jau pirmiau 
tas komitetas sako kad jis i du kartus buvo areštuotas 

į pasiūlymais , panašius prasikaltimus, 
i iki vasario mėnesio. jjs policijai sakė, kad “Sta

lino mirtis ji padrąsino vog
ti”, nes vogtus daiktus siun
tė į Kauną savo motinai,, o

cių.
Pereitą vasara Darbo se- 

Mitchell sakė, 
• kad šį rudenį bus jau ma
žiau trijų milijonų bedar
bių. Lapkričio mėnesyje jis 
“suvalgė kepurę” ir kaltino 
plieno darbininkus už strei
ką, kad būk dėl streiko au- 

i go nedarbas.

Vėliausios žinios

Atvyksta vokiečiai 
karo kurstytojai

Bonna.—“Vakarų Vokie
tijos kancleris Adenaueris1
ir karo ministras Franz į 
Strauss siunčia aukštus ka- j x
rininkus į Jungtines Valsti- >Washingtbnas.—Jungtinių , ter pasitraukė iš C. W. Post [ 1 ___

jIn. c 111 \ O Tl. c • ' • v t i i • • ' a j i j • • • ‘ 1^1 o
skraidydami is Islandijos, protestavo demokratiniai specialu komitetą, su C A. areštavo lietuvi dipuką 
matė ant ledo susikulusi ta- žmones. i Coolidtre nriešakvie. kuris I Ssima Pnc ii radn nn
rybinį lėktuvą. Ant jo kai-

jas”, rašo 
g and.

Vakarų Vokietijoje pas-1
klido gandas, kad Jungti- rjojo sparno aiškiai matėsi 
nes Valstijos neturi ginklų 
prieš Tarybų Sąjungos, toli - 
siekiančias raketas”. i"Į

Wiegand rašo, kad vokie-

“U.S.S.R.” raidės, o ant de
šinio “H535” numeris.

/ ________

Roma. — Popiežius Jonas 
čių tikslas patirti: (1) Ar XXIII pasisakė prieš gim- 
JAV karo orjaivynas galė
tų sunaikinti Tarybų Sąjun
gą, kaip sakydavo John F. 
Dulles? (2) Ką jos žino a- 
pie Tarybų Sąjungos sub- 
marinus? (3) Jie užsakys 
Amerikoje pagaminti Vaka
rų Voketijai 400 bombinių 
lėktuvu, v

Washingtonas.—Lėktuvas 
“F-106” skrido 1,521 jnylią 
per valandą.

$72 vertės pa-

Stąsys Simas jau pirmiau

. • nepasiruoš su 
iki vasario mėnesio.

Tuo kartu, visame pasau- 
jaus armijos daliniai juos lyje, auga žmonių reikala- 

maisto pakankamai, tik rei- išvijo.

dymų kontrolę. Popiežius 
sako, kad ant žemės yra

}da jį geriau paskirstyti, 
kad nebūtų alkanų.

Asuncionas.—Trys šįmtai 
sukilėlių buvo įsiveržę iš 
Argentinos, bet Paragva-

vimas nusiginkluoti.

Kur link eina 
Indonezija?

Pekinas.—Kinijos vyriau
sybė įteikė protestą Indo
nezijai prieš persekiojimą 
ir terorizavimą ten gyve
nančių kiniečių.

Indonezijos' vyriausybė 
neseniai uždraudė k i n i e- 
čiams Jakartoje gyventi. 
Dabar su sausio 1 d. už
draudžia jiems prekybą ir 
krausto iš tam tikrų žemės 
sričių.

Roma.—Pabaigoj lapkri
čio, Francūzų Kameroono 
kolonijoj, laukiniai afrikie
čiai nukirto dviem katalikų 
kunigam galvas ir nusine
šė, kaip trofėjus. Užpuoli
mo aukomis buvo kunigai 
G. Heberle ir V. Saron.

Bloonifield, Conn.—Armi
jos helikopteris buvo paki
lęs 30,000 pėdų aukščio.

Washingtonas.— Jungti
nės Valstijos sumažins ga
zolino išvežimą į Europą.

Belgradas. — Jugoslavija 
pusę valdiškų įplaukų pas
kyrė karo reikalams.

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų ir Tarybų Są
jungos. daktarai specialistai prezidentas de Gaulle tar- 
laikys konferencijas 1960 ir 
1961 metais. Jie pasidalins 
patyrimais kovai prieš šir
dies ligas ir kitas, nuo ku
rių daugiausiai žmonių mir
šta.

Paryžius. —Francuzijos

sis su Eisenhoweriu NATO 
reikalais.

tingai tas padidėjo po N. ten juos pardavinėjo.
Chruščiovo kalbos Jungti 
nių Tautų Asamblėjoje.

S. Simas atvyko į JAV 
prieš 8 metus. Yra vedęs, 
turi du vaikus ir per sa
vaitę gaunąs po $150 algos.Susitaria drausti 

A-bombų bandymus
Geneva.—Anglijos, Jung

tinių Valstijų ir Tarybų Są
jungos delegatai padarė di
delį progresą susitarime 
uždrausti atominių bombų 
bandymus. Carapkinas, TS
RS delegatas, pasiūlė sąly
gas, kurios yra priimtinos 
Vakarų valstybėms.

Jo pasiūlymas, kad kon
trolės komisiją sudarytų 3 penkeriems metams, 
atstovai iš Vakarų valsty
bių, trys iš Tarybų Sąjun
gos jr vienas neutrališkas. 
Taipgi eina prie susitari- 
jno ir eilėje kitų klausimų.

JAV KARO JĖGOS DAR 
PASILIKS EUROPOJE

Bonna.—Vakaru Vokieti
jos valdžia buvo nusigan
dus, kad Jungtinės Valsti
jos gali ištraukti savo karo 
jėgas iš Europos. Bet JAV 
Valstybės depai’ tamentas 
užtikrino Vakaru Vokieti
ją, kad Jungtinių Valstijų 
armijos ir orlaivy no dali
niai pasiliks Europoje dar

Brookville, L. L—Buvęs 
nacių veikėjas Dr. Ed. Sit-

Washingtonas.—Jungtinės 
Valstijos davė Vakarų Vo
kietijai karo laivą (naikin
tuvą) “Claxton”. Laivas bu
vo pastatytas 1942 m. Tai 
jau ne pirmoji dovana.

Havana.—Kuba suėmė 15 
suokalbininkų, kurie plana
vo nužudyti premjerą Cas
tro.
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Ir neteisinga, ir žiauru
LABAI BLOGOS TENDENCIJOS šiandien reiš

kiasi Indonezijos respublikoje. Nesimato jokio rimto 
pateisinimo vyriausybės žygiams prieš ten gyvenančius 
kinus. Tai persekiojimas mažumos. Netiesa, kad ten 
persekiojami tiktai komunistinės Kinijos piliečiai. Pasi
rodo, kad lygiai yra plakami ir tie, kurie politiniai 
skaitosi Čiang Kai-šeko šalininkais.

Tiesa, kad kinai tesudaro mažytę gyventojų dąlį. 
Tarpe 88 milijonų indonezų trys milijonai kinų nedi
delis palyginti skaičius. Bet svarbu pats principas. 
Svarbu, kad prieš tuos tris milijonus šalies gyventojų 
išleidžiami nepaprasti, specialūs patvarkymai. Tai ne
teisinga. Tai nedaro garbės ir neneša naudos šiai jau
nutei demokratinei respublikai.

Manoma, kad tuos patvarkymus yra padiktavę mi- 
litaristai, kurie, pasirodo, turi daug, tiesiog perdaug 
įtakos prezidento Sukamo vadovaujamoje vyriausybėje. 
Kas blogiausia, kad šitoks kinų persekiojimas labai 
neigiamai atsiliepia į santykius tarpe Indonezijos ir 
Kinijos. *O tas taipgi drumsčia tarptautinius vandenis, 
kenkia taikos reikalui.

Visi nuoširdūs jaunutės Indonezijos respublikos 
draugai ragina jos vyriausybę atsisakyti neteisingos ir 
nepateisinamos politikos prieš kinų mažumą.

Ir čia pastebetas atodrėkis
JUNGTINIŲ TAUTŲ ASAMBLĖJOS sesija baigėsi. 

Daug kas skubinasi prie išvados apie rezultatus. Kai 
kas mano, kad ji nepaliko jokių rimtesnių nutarimų. 
Kas, žinoma, netiesa. . _
rimti ir svarbūs.
siūlymus pavesti naujai sudarytai dešimties šalių ko
misijai, kuri pradžioje ateinančių metų susirinks Že
nevoje. Svarbus nutarimas bendromis pastangomis dar
buotis erdvių užkariavime. ;

Bet šios sesijos rezultatus negalima išspręsti tik
tai vienu kitu nutarimu. Svarbių kad joje diskusijos 
daugumoje ėjo daug prielankesnėje, daug draugiškes
nėje dvasioje, negu kada nors pirmiau. Aštrių susikir
timų iškilo tiktai Vengrijos ir Kinijos klausimais, čia 
kalta buvo mūsų šalies delegacija. Jos užsispyrimas 
dar kartą panaudoti Vengrijos klausimą šaltojo karo 
politikai nebuvo- pateisinamas. Taip pat mūsų delega
cijos užsispyrimas nedaleisti Kinijai užimti jai priklau
somą vietą Jungtinėse Tautose neparodė jokįos diplo
matinės išminties. Tiek vienu, tiek kitu klausimu mū
sų pozicija pakenkė ne tiek toms šalims, kiek Ameri
kos prestižui ir interesams.

Gaila, kad mūsų vyriausybė nesusiprato išlyginti 
savo liniją. Tuo pačiu laiku, kai pats prezidentas Ei- 
senhoweris važinėja po pasaulį ir skelbia taikos išlai
kymo evangeliją, mūsų delegacijos Jungtinėse Tautose 
galva Mr. Lodge sušilęs tęsė šaltojo karo politiką Ven
grijos ir Kinijos klausimais.

Kaip ten bebūtų, Asamblėjos 14-oji sesija, kaipo 
tokia, parodė dideles Jungtinėms Tautoms galimybes 
suvaidinti svarbų vaidmenį žmonijos pastangose išveng
ti naujo niuklinio karo. Joje taikos šalininkų jėgos pa
sireiškė daug ryškiau, negu bile kurioje kitoje sesijoje 
visoje Jungtinių Tautų gyvenimo istorijoje.

DAR APIE LIETUVOS 
SPORTININKUS

Pasirodo, kad į Peoria, 
Ill., buvo iš Chicagos nu
vykusi lietuvių grupė pa
simatyti su Tarybų Lietu
vos įžymiais sportininkais 

' Steponu Butautu ir Jūrate 
, Daktaraite. Toje grupėje 
i buvęs ir kanadiškių 4‘Tė

viškės žiburių” korespon
dentas Edv. Šulaitis. Pasi
matymas įvykęs ir apie 
jį šulaitis rašo sekamai:

i

“Juodu abu teko susitikti 
jų antroje JAV sustojimo 
vietovėje — Peorijoje, Ill. I 
Prieš rungtynes, jų metu ir 
po jų — viešbutyje teko iš
sikalbėti įvairiais klausi-' 
mais su šiais retais sve
čiais. Pokalbiuose dažnai 
dalyvaudavo didesnės lietu
vių grupės, nes daugumas, 
net iš Čikagos atvykę, no
rėjo bent šį tą išgirsti apie 
dabartinę Lietuvą. Dau
giausia klausinėjo apie sa-| 
vo pažįstamuosius dar iš[ 
nepriklausomos Lie t u v o s 

' laikų, kiti apie dabartinę 
' sporto padėtį, sportininkus 
, ir pan. Politinės temos ne- 
i labai buvo liečiamos, nes 
! savaime aišku, į jas nebuvo 
I galima tikėtis tikslesnių at- 
| sakymų.
i “S- Butautas, kuris nė 
i kiek nevengė tokių pasikal
bėjimų, sakėsi nesąs susiža
vėjęs Amerika, nors pirmą 
dieną ji kiek daugiau jį do
minusi.

do tuo sekti. Ji galvojo, 
kad viešbutis, kuriame bu
vo Peorijoje atvykėliai ap
gyvendinti, yra tik ‘dėl 
svečių’ (t. y. tik rinktinei 
publikai ar iš kitur atvyku- 
siems). Atsisveikinant' ji 
padovanojo sovietinių ženk
liukų, kurio viename buvo 
naujojoje tarybinio hero
jaus—šuns ‘Laikos’ galva.” 
(“T. ž.,” gr. 10 d-)

JUK TAI GĖDA!
Kunigų “Draugas” 

čiai prabilo apie šiomis die- 
I nomis Romoje mirusį , arki
vyskupą Juozapą Skvirec- 
kį. Daug pripasakojo apie 
jo “didelius nuopelnus.” 

| Svarbiausias jų buvęs iš
vertimas į lietuvių kalbą 
biblijos. Darbas, žinoma, 
buvo nelengvas ir įkyrus, 
bet jį skaityti dideliu lietu
vių tautai nuopelnu, mums 
rodosi, negalima, neteisiu-' 

! ga.
Mums labai įdomu tas, 

'kad ištisų keturių skilčių 
“Draugo” straipsnyje nė 

, žodeliu neprisimenama apie 
■ vieną didelį arkiv. Skvirec- 
i kio ir lietuvių tautos gyve
nimo laikotarpį. Straipsnio 
autorius Dr. P. Mačiulis 
pamiršo mums papasakoti, 

i ką šis aukštas dvasiškis 
veikė Antrojo pasaulinio 
karo metu. O jis gi veikė, 
daug veikė, energingai vei
kė.

Kaip

pla-

žinia, arkv. Skvi-
i mobilizavoEsąs patenkintas recpįs sušilęs

Į savo padėtimi ir pasistatęs peįuvįų tautą Hitlerio tar- 
----- J   - - -        - - • n n n IzH r/H fl O n 1*0 m 1 O 1 i riti . L __ - _ _ . 

Bent jau pora nutarimų yra[
namuką žadąs ramiai ten 
gyventi. Dabar tokios ra-

.. Svarbus nutarimas nusiginklavimo pa- mybgS neturįs, nes dažnai
tenką važinėti su krepši
ninkais, neskaitant dėsty- 

| mo Institute. Spalio mėne
sį tekę praleisti Maskvoje, 
kur jo vadovaujama rinkti
nė laimėjo pasaulio krepši
nio meistro vardų, po to ga-

ną, o tada vėl reikėję vykti 
į Maskvą treniruoti išvykai 
i Amerika.

“Jis iki šiol nesąs parti
jos narys, tačiau grįžęs gal 
įstosiąs, nes partiečiams 
esą geriau kai kuriais atve
jais. Suabejojus dabartinių 
Lietuvos laikraščių žinių 
kokybe, jis pabrėžė, jog dėl 
to jis nė kiek neabejojąs. 
Amerikos Balso neklausąs 

i (neturįs laiko), amerikie
tiškos sportinės spaudos ne
sekąs (jos niekas neužsa
ką), svaiginamų gėrimų 
negeriąs ir nerūkąs. Gir
tuokliams turį gerą vaistą 
—juos tuojau kišą po šal
tu vandeniu. Esą neteisy
bė, kad Lietuvoje žadama 
pakeisti raidyną. Apie tai 
tik Amerikoje išgirdęs: Lie
tuvoje į mokslą einančiųjų 
skaičius vis didėjąs. Da
bartiniu metu esąs jaučia
mas pagerėjimas įvairiose 
srityse, kolchozų gyvulių 
šėrėjai dėvį baltus chalatus, 
miestuose esą įvairių auto
matų maistui, gėrimams, 
cigaretėms ir kitoms gery
bėms (tik dar nematęs 
“muzikos dėžių”).

“Jūrate Daktaraite, kuri 
dar yra naujokė Sov. -Są-

Komunistų konvencija
AMERIKOS KOMUNISTŲ PARTIJOS 17-toji kon- 

vencija, įvykusi New Yorke praėjusį savaitgalį, nepra
ėjo nepastebėta. Nemažai apie ją buvo rašyta ir pra
našauta komercinėje spaudoje. Tie, kurie lauke parti
jos suskilimo turės nusivilti. Viskas rodo, kad konven
cija praėjo vienybės ir didelio ryžto ženkle. Konvencija 
davė ap vieny tą vadovybę. Konvencijos pareiškimai by
loja komunistų pasiryžimą partiją sustiprinti ir pa
kelti į naujas aukštumas.

Reikia žinoti, kad Jungtinių Amerikos Valstijų 
Komunistų partija pergyveno labai sunkius ir pavo
jingus laikus. Paskutinių desėtko metų laikotarpis gal
buvo sunkiausias laikotarpis visoje partijos- istorijoje, jungos krepšinio rinktinėje 
Vienu laiku beveik visa partijos vadovybė buvo kalėji- (pirmą kartą žaidė pasau- 

Užėjusi makartizmo pavietrė virto žiauriu teroru j lio pirmenybėse, Maskvo
je), apie Ameriką irgi ne
buvo labai geros nuomonės. 
Jai keista, jog čia juodukai 
nėra skiriami nuo baltųjų, 
ir -nelabai suprato, kada 
juodas policininkas atėjo 
vyti lietuvius žiūrovus nuo 
sportininkų suolo. Labai 
mėgstanti moderniškus šo
kius ir norėtų parsivežti 
šios muzikos plokštelių. Lū
pų dažymas ir kitokie Ame
rikos moterų var t o j a m i 
kosmetikos reikmenys jos 
nebaugina ir jau pati ban-

me.
prieš partiją ir jos narius. Pasilikti komunistu reikėjo 
didvyriškos drąsos ir neriboto pasiaukojimo komuniz
mo idealui.

O čia dar komunistų pačių gretose atsirado bailių 
ir revizionistų, kurie pradėjo piršti partijos likvidavi
mą, išmušimą jos iš marksistinio kelio, padarymą jos 
oportunistine sekta. Ta vidinė krizė padarė daug ža
los. To, matyt, neslepia ir patys komunistai. Apie tai 
matyt, jie daug kalbėjo ir savo suvažiavime.

' 17-sios konvencijos nutarimai atidaro Amerikos 
’Komunistų partijai naujas perspektyvas, žinoma, tai 
priklausys nuo jos vadovybės ir narių pasiryžimo tuos 
visus nutarimus energingai pravesti gyveniman kas- 

* dienose kovose už pasibrėžtuosius tikslus. Kaip tas 
_ jiems seksis, tik ateitis parodys.

<?. .

Tai buvo baisus,nybai.
kruvinas, prakeiktas nusi
žengimas prieš visą lietu
vių tautą, prieš visą žmoni
ją. Jeigu Lietuvoje atsi
rado nemaža- Hitlerio tal
kininkų, lietuviškųjų žmog
žudžių kurie padėjo hitle
rininkams ' isŠKeršti dau
giau kaip“pusę“ihilijono Vi
siškai nekaltų žmonių, se
nų ir jaunų, vyrų ir mote
rų, tai didele 'dalimi ten
ka “padėkoti”11' ’arkv, Skvi- 
reckio ir jojo kolegų pasi
darbavimui-

Juk tik todėl, kad jis bu
vo susitepęs savo rankas, 
taip sunkiai nusidėjęs lietu
vių tautai, arkivysk upas 
Skvireckis bėgo iš Lietuvos, 
nešdinosi nuo lietuvių tau
tos ir iki mirties jos bijojo.

Gėda “Draugo” redakto
riams už paslėpimą nuo sa
vo skaitytojų šios kruvinos 
tiesos.

TEBESIDIDŽIUOJA 
SAVO KVAILYSTĖ
“Naujienų” redaktorius 

Grigaitis tebesidži augia, 
kad jis 1917 metais pa^ 
skelbė Bolševikų partijos 
sumanymą 'kurti Rusijoje 
socializmą beprotišku su
manymu. Lenino pažadėji
mas iš pamatų sugriauti 
kapitalizmą Rusijoj^ ir ant 
tų griuvėsių sukurti lai
mingą gyvenimą darbo 
žmonėms buvęs, beprotiškas 
pasižadėjimas! Nes niekas, 
o visiškai niekas iš tų “be
protiškų” sumanymų ir pa
sižadėjimų neišėję-

Išeina, kad Rusijoje teb
ėra kapitalizmas. Betgi jau 
kiekvienas ir pradinės mo
kyklos vaikas žino, kad Ta
rybų Sąjungoje kapitalizmo 
nebėra. Taipgi ir kiekvie
nas vaikas pasakys, kad ten 
kapitalizmas tapo sugriau
tas ir iššluotas iš pat pa
matu.

Tai kuo Grigaitis taip 
didžiuojasi, jei ne savo 
kvailyste, jei ne nežinoji
mu, kas dabar toje Rusijo
je dedasi?

Dar juokingiau menševi
kų orakulas pasirodo savo 
a r g umentaciją. Kadangi

tarybinė vyriausybė ėmėsi 
šalį industrializuoti, ir ka
dangi taip pat įsavo šalis 
industrializuoja ir kapita
listai, tai skirtumo tarpe 
bolševikų ir kapitalistų ne
są, tai nešu skirtumo tarpe 
tarybinės - socialistinės ir 
kapitalistinės santvarkų!

Vadinasi, socializmui in
dustrijos nereikia. Indust
rija ir kapitalizmas — vie
nas ir tas pats!

Ar begalima įsivaizduoti 
vaikiškesnį argumentą?

Mums tiesiog gaila to ne
laimingo žmogaus. Jis klie
dą !

KUO TURĖTŲ REMTIS 
SANTYKIAVIMAS?

Kritikuodamas Kanados 
pareigūnus, kurie santykia
vimui su socialistiniais kraš
tais stato politinius reika
lavimus, “Liaudies balsas” 
prieina tokios išvados:

Kultūrinis ar kitas santy
kiavimas nereikalauja,1 kad 
vienoj ar kitoj pusėj įvyktų 
politinės ar kokios kitos pa
kaitos. Sugyvenimas, santy
kiavimas nėra jokia rinkiminė 
kampanija. Tai žmoniškesnis, 
kultūringesnis žmonių sugyve
nimas. Tai įvairesnis gyveni
mas. Iš to gali būti malonu
mams. Iš to gali būti malonu
mo ir pasigerėjimo. Ar nebū
tų malonu ir vieniems ir ki
tiems, jeigu kanadiečių ar 
amerikiečių lietuvių meninin
kai pamaršrutuotų po Lietu
vą, kaip kad amerikiečių me
nininkai maršrutuoja po Ta
rybų Sąjunga? Ar nebūtų di
desnio gyvumo šioj pusėj kul
tūriniame veikime, jeigu Lie
tuvos menininkai ar kas kitas 
aplankytų mūsų kolonijas?

Bet to niekad neįvyks, jei 
tokie apsikeitimai bus rišami 
su kokiais nors politiniais sky- 
mais padaryti “perversmus,” 
pakenkti kam nors.

apsupo juos

Jonas Jnška

Lietuvos piemuo ir bernas-” 
jau paliuosuoti

Buvęs samdinys piemuo

Prisiminus Lietuvos samdi- 
dinį piemenį, kaip j4s seniau 
prie kapitalistinės santvarkos 
buožių buvo pavergtas, tai 
net šiurpas krato. Jis, būda
mas dar kokių aštuonęrių me
tų, o jau tarnaudavo, ganyda
vo gyvulius nuo ryto iki va
karo, ir vakare jo samdyto
jas buožė dar liepdavo jam 
plėšyti plunksnas arba virva
galius sukti. Jo siela būdavo 
paskendusi liūdesyje, jis daž
nai nežinodavo, ką daryti ir 
kur pasidėti, žodžiu sakant, 
jis būdavo lyg koks kalinys. 
O suėjus jo tarnybos metams, 
atėjus Kalėdoms, jį parvežda
vo pas jo tėvus ir užmokėda
vo kokius penkis rublius ir 
duodavo paviržį pusę kepaliu
ko duonos. Tai ir būdavo vi
sa jo( mcL'nė alga. Ir štai ko
kią dainelę liaudis apie pie
menėlį tada dainuodavo:
Mažas piemenėlis, didis vargdienėlis, 
Negauna sau vietos žiemą nabagėlis.

Nieks prie stalo nesodina, 
Dažnai badas ji marina.

Iš kaimo į kaimą per sniegą pūškuoja, 
Visas apšarmojęs,vos tiktai kvėpuoja.

Pon's nenori jo samdyti, 
Nes nereikia dar ganyti.

Samdinio piemens jau nėra

Dabar Lietuvoje prie šitos 
soęialistinės santvarkos tokio 
vargšo, kaip samdinys pie
muo, jau nėra. Dabar tokie 
vaikučiai žiemą mokosi mo
kyklose, vasarą būna poilsio 
namuose, stovyklose. Jie ten 
būna gerai, švariai už-1 technikais, 
laikomi, daktarų prižiūrimi ir| tanais ' ir 
kartu mokomi a pš vi etos ir įaįs 
kitokių kultūriškų darbų. Da-

i keikdavo, kad jis mažai tepa
daro. Ir dar kaltais taip at
sitikdavo: Kai, atėjus Kalė
doms, parveždavo berną pas 
jo tėvus, tai buožė nuo berno 
tėvo pareikalaudavo penkių 
rublių, sakydamas, kad berno 
alga buvo 25 rubliai, o jis 
surūkė skolindamas iš manęs 
už 30 rublių. Reiškia, ber
nui algos neužtekdavo nė ant 
tabokos. O jau apie meilę ar
ba vedybas bernui nebuvo ga
lima nė užsiminti. Mat, kaip
gi jis ves pačią, kuomet netu
ri nei pinigų, nei vietos kur 
gyventi ? Taigi tokie bernai ir 
sprukdavo į Ameriką ar kitur.

Ir štai tie bernai, v a r g ą 
kęsdami, kaip niūniuodavo:
Oi, kaip sunku mums berneliams 
Gyvent ant šio svieto, 
Nes reik nešt mums vargdie-
Vargo naštą kietą. [nuliams

Ateities gi nesimato, 
' Senatve dar toli.

Kai mąstai, tik šiurpas krato, 
Gyvent nesinori.

bar galvijus prižiūri suaugu- kokiais
šieji, dirbdami tik tam skir
tas valandas. Taigi, ši Lietu
vos socialistine santvarka pa- 
liuosavo vargšą piemenėlį iš 
buržuazinės buožių vergijos. 
Ir dabar vaikučiai vasarna
miuose štai kaip dainuoja:

Oi, kaip gera mums čia būti, 
Linksmi, ramūs mes visi, 
Nes nereik nieko bijoti, 
Ir stovykla gi graži.

Mes kasdieną žaidžiam, šokam 
Ir dainuojame linksmai, 
Gerbiam tvarką, kiek tik mokam, 
Dabar mums geri laikai.

Kaip Washingtonas 
gavo 78 kanuoles

Amerikos revoliucionie
riai sumušė anglus prie 
Concorde ir
Bostone, bet miesto vis ne
galėjo paimti. Washingto- 
no jėgoms stokavo kanuo- 
lių.

Tuo kartu revoliucionieriai i 
paėmė Ticonderoga tvir
tumą, prie Champlaino eže
ro. Ten suėmė daug ka- 
nuolių, jų tarpe apie 100 [, 
gerų. Bet ta tvirtuma yra; 
300 mylių nuo Bostono.

Amerikos revoliucionie-1 v , ..........i zems vergaudavo, tai irgi šiur
puliai kūną krato. Jis, mat, 
nuo saulės užtekėjimo iki nu
sileidimo dirbdavo laukuose, 
ir dar vakare gyvulius šerda
vo arba pančius sukdavo.

i Reiškia, jo darbas būdavo be 
pabaigos. Ir dar buožė jį

riai per didelį vargą gabe
no 78 kanuoles link Bosto
no. Ir kada jos buvo at
gabentos, tai jų ugnis pri
vertė anglus pasitraukti 
Bostono.

Kaspijos jūra- 
yra tik ežeras

is

Kad ir mylim mes tėvynę— 
Priseis ją palikti,

| Ir nors bus širdis kalinė— V
; Reikės taip sutikti.

Samdinio berno nebėra

Dabar jau Lietuvoje prie 
šitos socialistinės santvarkos 
tokio samdinio berno nebėra. 
Dabar tokie bernai dirba fab
rikuose, valstybiniuose ūkiuo
se, kolūkiuose arba kitose 
darbavietėse ir gauna uždarbį 
pagal specialybę. Dauguma 
jų eina mokslus ir tampa

, inžinieriais, - dak- 
ir kitokiais specialis- 

Mat, dabar visiems ly
giai galima siektis mokslo ir

> nors specialis
tais. Ir taipgi dabar bernai 

' gali lengvai apsivesti su savo 
mylimomis ir gyventi, kaip ir 
visi kiti žmonės. Jiems vieta 
yra'. Ir dabar jie linksmi ir 
džiugiai dainuoja:

O kaip linksma ir malonu
Ir noris dainuoti,
Ncšmeb.ėrvjau buožių, porrtJ7~"-^ 
Tai nėr ko bijoti.

J
Dabar esam bernužėliai J
Naujosios gadynės, r
Tad dainuojam lyg paukštelia^ 
DėE savo tėvynės.

Mes čia turim ko tik reikia
Ir vieta čia mūs sava.
Ir šią laimę mums suteikia 
Mūs Tarybų Lietuva.

Buvęs samdinys bernas f
I

Prisiminus Lietuvos buvusi į 
[samdinį berną, kaip jis prie i 
! 1.’n it 11 n 1 i oi m mg oo i»lrKum !

Kaspijos jūra, kuri ran
dasi tarpe Europos ir Azi
jos, skaitosi tik didžiausias 
pasaulyje ežeras- Apie ją, 
rasime informacijų knygo-j 
j e, kur yra sąrašas apie 
ežerus.

Kaspijos jūra yra 760 
mylių ilgio, Užima 152,550 
ketvirtainių mylių ir vieno
je vietoje 3,104 pėdų gylio.

Kaspija jūra skaitoma tik 
todėl, kad ji didelė. Prie' 
ežerų ją priskaito, nes ji| 
nesi jungia su jokiu vande
nynu arba jūromis. Ežerais 
skaito visus vandens plotus, 
kurie yra apsupti sausu
mos.

APIE METRĄ
Pasaulyje vis daugiau 

šalių vartoja metrinę sai
kų ir svorių sistemą. Ji 
yra vartojama ir Tarybų 
Sąjungoje. Todėl mes daž
nai randame ilgį mieruo- 
jant metrais, o ne pėdomis. 
Metras yra 3 pėdos ir 3 co
liai ilgio-

Juk Tarybų Lietuva gi 
Mums tą laisve davė, 
Tad pagerbkim tvarką jos gi, 
Tokią laimę gavę.

Richmond Hill, N. Y. 
Lapkričio 27, 1959

Havana.—Kubos teismas 
kapitalistinės santvarkos buo-! nuteisė nuo 25 iki 30 metų 

sunkiųjų darbų tris JAV 
piliečius, kurie gelbėjo kon
trrevoliucionieriams.

Maskva.—Tarybinė spau
da ir radijas praneša apie 
Eisenhowerio kelionę.

KAI UŽSIDEGA ŽIBURIAI

Pasibaigus darbo dienai, į Kaišiadorių kultūros namus 
traukia grupelės žmonių. Tai daugiausia jaunimas. Bet 
jų tarpe matosi nemaža ir jau pagyvenusių žmonių. ▼ 
Kiekvieną vakarą saviveiklininkai repetuoja 1960 met}^ 
Respublikinės jubiliejinės dainų šventės programą.

Kultūros namų meno saviveiklos kolektyvas kasdien • • 
stiprėja. Dabar čia yra apie 150 žmonių. Šiuo metm 
vadovaujant meno vadovui K. Morkūnui repetuoja 90 žmo
nių choras. Liaudies šokių kolektyvas, jungiąs 16 žmo
nių? jau mokosi paskutiniųjų Dainų šventės repertuaro 
šokių, šiltai atsiliepia rajono darbo žmonės bei koldkie- 
čiai ir apie pučiamųjų orkestrą, dramos ratelį. 1958- 
1959 metais dramos ratelis pastatė 6 veikalus. Tai A. 
Bieliausko “Egzaminas.” A. Vienuolio “Prieblandoje” 
ir kt.

šokiu ratenkultūros namų liaudies
atlieka “Audėjėlę.

2 p.-Laisve (Liberty)-— Penkt., gruodžio (Dec.) 18,1959
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Tai ko gi šiandien siekia Amerikos komunistai?Iškirtas žmonėms gyventi il- 
igos apsupties atveju. Apie 
j tai liudija daugybe sutvirtin- 
; tų ir specialių įrenginių, tu- 
i nelių. Vienas tunelis, turin- 
I tis šešis kilometrus ilgio, 
i buvo skirtas gyventojams 
I aprūpinti geriamu vande- 

■-c ,' niu iš upės. Vanduo pats 
• Belgijos prieplaukas, tai i mohnuus vamzdžiais.

Originalus antras tunelis— 
savotiškos rūšies drėkinimo 
kanalas vynuogynams lais
tyti, kurie tuo metu užėmė 
beveik visą uolos nuokalnę.

Mieste daug maisto sau
gyklų. Čia buvo sava ke
pykla, vyno darykla. Erd
vus urvas buvo skirtas “ta
rybos salei.’' Joje išliko len
tynos dokumentams ir 
rankraščiams.

Didžiuliame

100 mvliu nugabeno i tomi į H£onines1VV iliyilŲ HUgdUUHU I 1944 metų vasara šį prie.
I plauka buvo veikliausia pa
saulyje. Vėliau, kada 1

1944 metų birželio 6 d- kimnkai užėmė Francūzijos 
Jungtinės Valstijos, Angli- ir „ . _ .
ja ir Kanada iškėlė į Fran- plaukiojanti prieplauka jau 
cūziją 250,000 vyrų jėgą, buvo nereikalinga. i
Iškėlė nesunkiai, bet tai ar- _------------------
m i jai buvo reik a 1 i n g a s 
maistas, aprūpinimas amu
nicija ir kitokiais ginklais.

Ruošiant Antrąjį frontą 
talkininkų komanda turėjo, 
tą galvoje. Anglijos prie
plaukose buvo pastatyta su
dėtinė prieplauka iš 146 at
skirų cemento ir plieno da
lių po 7,000 tonų kiekviena. 
Jų pagaminimui dirbo 240 
kontraktorių, 20,000 darbi
ninkų, suvartojo 600,000 
tonų cemento ir 75,000 to- 
*nų plieno.

Atidarant Antrąjį fron- aui<štcs uolos. <_ .
tą specialus laivai nuvilko ;ipįe 950 metrų pagal Ku- tautiniais ornamentais, 
tas dalis i Francūzijos pa- ros upės skardį. Rytinė U.,!,/
kraitį ir sujungė jas i vie-[miesto dalis susideda iš 7, buvo'apgulę'užsienio grobU 

................... .. -iš 10 aukštų. kai> j//
1 Visas miestas iškirstas griaunamas.

Sunrantama nrienbiukosi balkšvai pilkos spalvos tu- kentėjo jis per Šimtmečius Suptantama, pi icplaukosi fo kloducse> sudarančiuose nuo lietaus ir vėjo.
Į horizontalų m a ž d a u g 40

prieplauką

Urvinis miestas
Gruzijos pietuose, už 

kilometrų nuo Aspindzos 
rajono centro, yra Vardzi- 
jos miestas—rečiausias ur
vinis pastatas pasaulyje. 
Jis pradėtas statyti XII 
amžiaus antroje pusė j e , 
klestint Gruzijoje feodaliz
mui. Statyba truko 48 me
tus. Miestas, kuriame yra

80

keli šimtai urvų, papuoštas vaizduojama 
arkomis, ornamentuotais prie-

šiomis dienomis New Yor
ke įvykusioje Jungtinių 
Amerikos Valstijų Komu
nistų Partijos 17-ojoje kon
vencijoje buvo plačiai dis- 
kusuojama partijos ateitis. 
Plačiai b u v o pažvelgta į 
praeitį su jos pasiekimais, 
laimėjimais, s u n k u m ais, 
trūkumais ir klaidomis, bet 
daugiausia dėmesio at
kreipta į tai, kas turi būti 
daroma ir veikiama nuo 
dabar.

Kad partija a u g t ų ir 
stiprėtų, kad ji pajėgtų ir 
galėtų atlikti savo misiją, 
jai reikią aiškiai ir atvirai 
išdėstyti Amerikos ir viso

urve buvo pasaulio žmonėms savo 
įrengta šventykla, papuoš- tikslus ir siekimus, 
ta freskomis. Vienoje iš jų tai svarbu dabar, kai 

.... carienė Ta- j Amerikos komunistus 
ir jos tėvas Georgi- į sako jie, buržuazijos 

III. Daugelis miesto kerta tiek daug melu.

munistų partija yra Ame-ikinimo karui tėra vienas sus ne saujelės pelnagrobių, 
rikos darbininkų k 1 a s ė s i alternatyvas, tai taiki ko-; bet plačiausios darbo liau- 
partija. Josios šaknys šie-i egzistencija tarpe visų tau-1 dies.
kia daugiau kaip šimtmetį tų, kapitalistinių ir 
į pirmutines šioje šalyje listinių.
sudarytas marksistines ir gia, kad taikos išlaikymas 
komunistines grupes. Ko- ir užtikrinimas pirmoje vie- 
munistų partija buvo re- toje remiasi bendradarbia- 
voliucinių socialistų ir kitų vimu tarpe Jungtinių Vals- 
radikališkų darbininkų, ku- tijų ir Tarybų Sąjungos, 
rie buvo subrendę tuose; Viena atstovauja kapitalis- 
ankstyvuose sąjūdžiuose, j tiniam pasauliui, o kita — 
įkurta 1919 metais suku-i socialistiniam.
ryje tų laikų didžiulių ne-i Komunistai sako, kad 
ramumų ir ginčų. Komu-| “monopolistinis kapi taliz-

, Jie siūlo i vesti trum
pesnes darbo valandas. Tai 
toks yra ir turėtų būti pro
greso kelias į šviesesnę at
eitį.

Komunistų konvencijos 
deklaracijos punktas apie 
“Gynimą demokratijos.” 
vertas didžiausios atidžios. 
Jie pareiškia, kad “kova už 
išlaikymą ir praplėtimą de
mokratijos yra pamatinė 
kova už taiką ir gerovę.” 

‘ , kad “kova už
' dęmokratiją yra komunistų 
svarbiausia kova.” Jie pa
sižada visomis pajėgomis 
kovoti prieš reakcijos sie- 

Komunistai tiki, jie sako, kimą demokratiją susiau- 
kad “lenktynės tarpe kapi- pinti ir ją sunaikinti. Jie 

1 “svarbiausios so
cialinės jėgos kovoje už de-

sočia-
Komunistai tei-

nistų partija siekia pastų-, mas yra karo pavojaus šal-l^.10 
meti pnmyn Amerikos dai-. ^jnjs,” 0 socialistinė visuo- 
bo žmonių troškimus gėrės-, menė, kurioje nėra kapita- 
mo gyvenimo, pilnesnes ir | ]istų> yra taikos šaltinis. 
turtingesnes demokratijos j 
ir taikos.

“Komunistų partija savoj 
veiklą ir pažiūras grindžia 
Karolio Markso ir Lenino 
teorijomis ir mokymais. 
Marksas nurodė, k a d ko
munistai neturi skirtingų

m a ra
taisais, balkonais, pastaty-jus
tas kapliu ir plaktuku ant’sienų, kambarių ir kitų 

. Jis tęsiasi įrenginių papuošta gruzinų

na ’prieplauką, kuri susida-' 0 vakarinė 
re tokia, kaip Dover io mies-1

krašto, nes laivams yra ; 11WX ~ ~ -y* -t.
reikalinga jūrų giluma.1 ™etrų st0}10 sluoksnį. Si 
Nuo prieplaukos ‘ buvo nu-!ls Plrmp žvilgsnio minkšta 
tiestas pontoninis tiltas iki ■ paderme gali atlaikyti ko- 
pat kranto. Iš Anglijos lai-1 losaU skl.lautl! slėgimą, 
tais gabeno reikmenis Į tą!™^ vlenas ant klt0- 
plaukiojančią prieplauką, 0 
iš jos sunkvežimiais gabe
no į krantą. Iš satisžemio 
į prieplauką buvo pristato
mi sužeisti karininkai ir 
kareiviai, o laivais prista-

Urvinį miestą ne kartą

buvo piešiamas,
Gerokai nu-

CIRKAI

Ypač 
apie 
yra, 
pri- 
pra- 
Jiesimanymų ir šmeižtų, 

yra įsitikinę, kad Amerikos 
darbo žmonės juos supras, 
kai jie sužinos apie juos ir 
jų veiklą tiesą.

Tokiais argumentais ir 
troškimais remdamosi, 17- 
oji konvencija priėmė ir 
paskelbė Komunistų parti
jos “Siekimus ir uždavi
nius.” Tai gana ilgas ir

talistinės ir socialist i n ė s i sako, kad 
santvarkų gali būti dabar-!U
tinėje pasaulio sudėtyje iš- mokratiją yra darbininkų 
laikytos taikos ribose. Pa- klasė, negrų masės ir dir- 
siekimą šio tikslo jie skaito bantieji farmeriai-”

ir atskirų reikalų nuo dar-jsay>° aukščiausiu uždavi-Į 
bininkų klasės, kaipo to-lniu-’ 
kios, reikalų, kad jie išsi-j jje pamerkia ir atmetė 
skiria tik tuo, jog numato šaltąjį karą.
ir skelbia darbininkų kla- tojo karo politikos tiktai že-1 
sei būtenybę paimti į savo mina Ameriką pasaulio] 
rankas politinę galią ir pa- akyse, 
noiinnfi i • i i Izri vi m n i '

Šių dienų cirkai skiriasi turiningas dokumentas. Su 
nuo Romos laikų. Romoj? jo pamatiniais dėsniais 
cirkas buvo kur lenktynių-' svarbu mūsų skaitytojams 
vo arkliais, kitokiais gyvu-. susipažinti.

Urvinis miestas vienuoliais ir kovėsi gladiatoriai
metu buvo sustiprinta tvir
tove, saugančia įėjimą į 
Gruziją Kuros upės tarpek- je. Jungtinėse Valstijose— munistų partijos pobūdis 
liu, vienuolynu ir caro Va-lri1Ą1'^ W1>111V1" nnvnU-mn uimf. narm’eViama ♦ 
saros rezidencija. Jis buvo

Šių dienų cirkai prasidė
jo Anglijoje 18-ame amžiu-

Teoriniai pagrindai
Pirmajame skyriuje “Ko-

apie vidurį pereitojo ši m t- pareiškiama: 
mečio. “Jungtinių Valstijų Ko-

KAS PASIKEITĖ PER 75 METUS LIETUVOJE?
Klaipėdoje

Klaipėdoje pusryčiauda-
(Tąsa)

bršiandien Lietuvoje nė su 
žiauriu nerasi berno, pus- mb kalbėjomės net tris va- 
beynio, slūginės ar pusslū-1 landas. Jie labai plačiai api- 
ginės. Tie pusberniai ir pus-' budino darbo žmonių už- 
slūginės buvo tam, kad ■ duoti ir jų pareigas. Paskui 
daugiau išnaudoti jaunuolį, i mus pakvietė teikti pasta- 
Aš nuo 10 metų pradėjau bas bei savikritiką ir pata- 
pusbernio-darbą dirbti. Bū- rimus. Vėl pastebėjau, kad 
damas 15 metų dirbau vis- mes neatvažiavome jūs mo

kyti bei kritikuoti. Važinė
dami mes matėme tuos trū
kumus, ir žinome, dėlko da 
tie trūkumai randasi po 
šiai dienai. Mes atvažiavo
me pas jus pasimokyti ir 
matyti, kaip jūs kuriate 
naują socializmo gyvenimą.

Kaip Lietuvoje, taip ir vi
soje Tarybų Sąjungoje vi
si žuvę karo lauke ar politi
niai kovotojai, yra didžiai 
gerbiami. 1936 metais Sme
tonos vyriausybės tapo su
šaudyti keturi Lietuvos val
stiečiai: Alfonsas Petraus
kas, Kazys Norkevičius, 
Bronius Prataševičius ir 
Petras Šarkauskas. Gi 1926 
metais buvo Smetonos su
šaudyti darbininkai—Karo
lis Požėla, Kazys Giedrys, 
Juozas Greifenbergeris ir 
Rapolas Čiornis.

Visų paveikslai bei bius
tai randasi Vilniaus Revo-, 
liucijos muziejuje. Jų var
dai įrašyti aukso raidėmis 
amžinai atminčiai.

Lankydami Anykščius, ap
lankėme rašytojo Jono Bi
liūno paminklą aukštai ant 
kalno, ir turistai padėjo po 
puokštę kvietkų. Dėl sveika
tos pats negalėjau aplanky
ti jo kapo. Lankant rašyto
jo Antano Žukausko kapą, 
savo puokštelę kvietkelių 
padėjau ant jo kapo.

Asmeniniai mane daų7 
giausia domino vyskupo An
tano Baranausko Klėtelė, 
kur jis. gyveno ir parašė 
“Anykščių šilelį”, nes aš 
1904 m., atgavus spaudą, 
pirmas pasipirkau minėtą 
knygutę, ir eidamas plentu

ką su vyrais —rugius, kvie
čius kirtau, ariau, akėjau ir 
javus kūliau nuo pirmos va
landos su gaidžio užgiedo
simu “ka-ka-riekū”.

Spaudoje tankiai matosi 
raštų apie ten kokius Lie
tuvos “vaduotojus”. Jie Lie
tuvoje su ta savo “vadavi
mo” programa negautų nė 
kojų sušilti.

Aš nemanau, kad kur 
nors ant šio žemės kamuo
lio rastųsi kita tokia šalis, 
kaip Sovietų Sąjunga, kur 
žmonių išrinkti pareigūnai, 

^ypatingai Lietuvos parei- 
giWai, rūpintųsi ir darytų 
viską, kad pagerinti, pakel

ti ž.•.,ti gerbūvį žmonėms, 
žmones ir dėl žmonių.

Mūsų turistų grupė turė
jo net, keturis pasikalbėji
mus su Lietuvos pareigū
nais ekonominiais klausi
mais, Vilniuje, Kaune, Birš
tone ir Klaipėdoje. Biršto
ne pietus valgant po pušų 
pavėsiu labai gražiame pu
šyne buvo gvildenami eko
nominiai klausimai. Iš kal
bų aš pastebėjau, kad visų 
mintys sukosi aplink dar
bininkų gerovę, žemės ūkio 
našumą, namų statybą, in
dustrijos plėtimą, elektrifi
kaciją ir tt. Kalbant pats 
pastebėjau, kad mes, turis
tai, būdami Lietuvoj, į taip 
trumpą laiką negalėjome 
viską pastebėti, bet priža
dame būti gerais Aperikos 

* anfflasadoriais, kad išlaiky
ti pasaulinę taiką ir par
vežti iš Lietuvos geriausius 
linkėjimus JAV darbo žmo
nėms.

namo pro kareivines, skai- Į kią padėtį aš supratau, kas 
čiau su dideliu džiaugsmu. 
Pajutau atkištą štiką įma
no krūtinę, net krūptelėjau, 
ir suriko: “Što ty čitaješ?” 
Gerai, kad kareivis buvo 
pažįstamas, knygutę įsiki
šau į kišenę, ir mane pra
leido. Ta klėtelė maža ir že
ma, originale forma, ir ste
bėtinai gerai užlaikoma.

Prie Dariaus - Girėno di
delio akmens paminklo ir 
Kaune prie Vinco Mickevi
čiaus - Kapsuko paminklo 
nutraukė paveikslus.

1920 metais po Pirmojo 
pasaulinio karo parvažia
vau į Lietuvą su visa šeima 
aplankyti savo ir žmonos 
tėvus. (Mano žmona paėjo 
iš Rygos, Latvijos). Savo 
motiną radau karvę mel
žiant. Mus pasitiko su šil
tu pienu. Pasisvečiavę pra
dėjome apžiūrėti karo pa
darytas skriaudas žmonijai. 
Tie, kurie nebėgo, laikėsi 
prie namų ir gyveno, šį tą 
prarado, bet ne daug. Ma
no tėvai nieko nenustojo, 
apart to, kad per tris mė
nesius gyveno žemėje—rū
syje. Kurie paklausė karo 
įsakymo, viską pametę bė- 
go ar varu buvo išvaryti, 
po karo sugrįžę daug ko pa
sigedo. Kai kuriems prisiėjo 
iš naujo įsikurti ir pradėti 
gyvenimą iš naujo, nes trio- 
bas rado sudegusias, nekal
bant apie gyvulius ir kitus 
nuostolius. Važiavau pas 
brolį į Kauną. Jis ten turė
jo tarnyba amerikonų klu
be anp žaliojo kalno. Tame 
klube kas vakaras buvo kas 
naujo pritraukiančio. Tą 
vakarą buvo šokiai. Tad ir 
aš išėjau pamiklinti kojas. 
Apie pirmą valandą susirin
kome į brolio gyvenama 
kambarį ir šnekučiavome, iš 
kur kuris esame atkeliavę į 
Lietuva. Du buvo iš Chica- 
gos. Visai netikėtai ir ne
lauktai plėšikai mus užpuo
lė. Pirmą syk papuolęs į to-

jie yra do paukščiai ir už
silaikiau labai šaltai, nuda
viau, kad aš jų nepaisau ir 
gavęs progą pabėgau iš po 
pat jų nosies, ne apiplėštas! 
Kiti tapo paliuosuoti nuo 
pinigų, laikrodėlių ir pas- 
portų. Pabėgęs į laisvę šau
kiausi policijos pagalbos, 
bet tos pagalbos buvo rei
kalaujama labai daugelyje 
vietų. Visame Kaune šau
tuvai tik pupsi kaip papkor- 
nai. To atsitikimo kol 
vas būsiu, nepamiršiu.

Apie 10 valandą ryto 
dau ir policiją. Kauno 
licijos profektūroje. 
pradėjo išstatyti plėšikus, 
kad atpažintum, kurie mus 
užpuolė. Per tokią daugy
bę nė vieno neatpažinau. 
Bet policijos viršininkas 
mane daug klausinėjo ir vis 
žiūrinėjo —vartė rusų kal
boje įstatymų knygą. Tuo 
ir pasibaigė mano apsilan
kymas Kaune..
Tuo pat metu lankėsi Kau

ne Mikas Petrauskas ir tei
sėjas iš Seattle Kriščiūnas, 
(jo vardo tikrai neatmenu).

Karo metu Vokietija, o- 
kupavus. Lietuvą, visa pa
prūse išvedžiojo siaurus ge
ležinkelius po Lietuvos gi
rias - miškus, ir kirto me
džius be pasigailėjimo ir ve
žė į Vokietiją. Būdamas Ka
nados. piliečiu, turėjau rei
kalo su Anglijos konsulu. 
Anglija buvo įsivyravus Lat
vijoje, o Amerika buvo lin
kus daugiau link Lietuvos. 
Anglija vedė prekybą su a- 
biem šalimis bekonais ir 
kiaušiniais. Gyvendamas 
Rygoje suėjau agentą iš 
Winnipeg, Canada, kuris 
vedė medžių prekybą su a- 
biem šalimis. Ką Vokietija 
nesuspėjo išvežti karo me
tu, tai kiti užsieniečiai da- 
baigė, nes abiem šalims rei
kėjo pinigų, kad sudurti ga
lą su galu.

(Bus daugiau)

gy-

ra- 
po- 

Ten

rankas politinę g 
naudoti ją įkūrimui socia
lizmo—paėmimui į žmonių 
rankas ir planingam vedi
mui bankų, fabrikų, įmo
nių, kasyklų visuomeninio 
aptarnavimo užvedimų, vie
šosios transportacijos ir tt., 
visų žmonių naudai. Leni
nas, pasiremdamas tais pa
matiniais Markso moky
mais, numatė ir sskelbė bū- 
tenybę suvienytos darbinin
kų klasės, farmerių (vals
tiečių), koloninių žmonių ir 
visų prispaustųjų bei var
žomų didžiųjų monopolijų,' būti panaudotos Amerikos 
kurios šiandien valdo mūsų žmonių naudai. Tos lenkty- 
šalį, jos ekonominį ir po- nės suteikia mums naujas 
litinį gyvenimą, josios na- progas ir naujus būdus pa- 
YY11 KI d IV* 1 LZ" €1 i n i A r7v\mv\iiiminę ir užsieninę politiką, 
veiklos kovoje už galią.”

Tai tokie yra teoriniai 
Amerikos komunistų veik
los ir siekimų pagrindai.

Su pasididžiavimu jie sa
vo pareiškime nurodo, kad 
visos reakcionierių pastan
gos komunistus padaryti 
kokiais ten konspiratoriais, 
nepavyko užgniaužti tos pa
matinės tiesos, jog “Komu
nistų partija yra socialiniai 
reikalinga, amerikinėje dir
voje turinti šaknis politinė 
darbininkų klasės partija- 
Ji yra neišvengiamas pelno 
sistemos produktas — pa
žangiųjų darbininkų atsa
kymas į išnaudojimą, ku
riuo yra paremta mūsų vi
suomenė. Milijonai ameri
kiečių prieis to supratimo, 
jog tokia partija yra būti
nai jiems reikalinga, reika
linga dabar ir dėl ateities.”

Toliau pabrėžiama, kad 
“Komunistų partija yra de
mokratiškiausia partija vi
soje šalyje, nepaisant visų 
jos priešų pastangų pada
ryti ją ‘konspiratine sekta.’ 
Joje viešpatauja laisviau
sias apsikeitimas nuomonių 
ir pilniausia laisvė jon įsto
ti arba iš jos pasitraukti.-. 
Komu nistai priešingi vi
soms pastangoms atskirti 
juos nuo liaudies. Jų nu
sistatymas mažai tereiškia, 
jeigu darbo žmonės jo neži
no ir nesupranta, ir jeigu 
komunistai patys nesupran
ta liaudies troškimų ir pa
tyrimų ir nesidalija jais su 
ja.”

Už taikų sugyvenimą
Šioje komunistų siekimų 

ir uždavinių deklaracijoje 
patiekiami konkretūs šū
kiai ir reikalavimai. Jie 
pareiškia, kad “taika yra 
centrinis mūsų laikų klau
simas. Niukliniam (ato
miniam) visuotinio sunai-

Amerikinis kelias 
i socializmą

šaltąjį karą. Tęsimas šal- „Gal pirmu kartu taip pla- 
\ |Ciai komunistai savo pa

reiškime išdėsto savo su- 
Girdi,' ‘‘kooperavi-;P.ratim5 aP>e kelią, kū

mas su Tarybų Sąjunga,!‘'7°..^ sieks I’akelstl ka‘ 
TZ. .. . i . f. ’ nitalist.ine santvarka socia-Kimja ir kitomis socialis
tinėmis šalimis pasidarė 
svarbiausiu nacional i n i u > 
Jungtinių Valstijų reika
lu.” Jie šaukia ir ragina 
Amerikos žmones kovoti už 
tokio kooperavimo politiką.

Taikos ekonomija
Savo deklaracijoje komu-1 cifiškas amerikines ypaty-

pitalistinę santvarką socia
lizmu. Nors, jie sako, tie
sa, kad visos “socialistinės 
šalys turi daug bendro, 
daug panašumo,” bet “kiek
viena šalis turi savo kelią 
į socializmą.” Taip pat ir 

| “šioje šalyje kelias į socia- 
' lizmą turės tam tikras spe- I • fl • -r -| • 1 • j

nistai skalbia įsitikinimą, 
jog lenktynės tarpe kapita
listinės ir socialistinės san
tvarkų gali būti ir turėtų
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kėlimui Amerikos žmonių 
gyvenimo lygio-

Svarbiausia, tai kad ko
munistai griežtai atmeta tą 
plačiai išsišakojusią Ame
rikos žmonėse teoriją, jog 
nusiginklavimas priv estų 
arba turėtų neišvengiamai 
privesti prie didžiausios 
ekonominės krizės. Jie nu
rodo, kad tai yra klaidinga 
ir p a v o j i n g a filosofija. 
Prieš ją reikia kovoti, ją 
reikia atmesti ir pasmerkti. 
Tokia pesimistinė filosofija 
trukdo pasiekimui nusigin
klavimo ir užtikrinimui pa
stovios taikos.

Tai, kas šiandien išlei
džiama ir išeikvojama gink
lavimuisi, galėtų ir turėtų 
būti sunaudojama gerini
mui Amerikos žmonių būk
lės. Tiek daug yra tiek 
Jungtinėse Valstijose, tiek 
visame pasaulyje skurdo, 
nepritekliaus ir atsilikimo, 
jog taikos ekonomija turi 
neapsakomas perspektyvas 
apsieiti be krizės, be 
smukimo, čia reikia 
blaivo proto.

Komunistai taip pat 
sutinka su tais, kurie 
josi išvystymo ir įdiegimo 
naujų mašinų, bijosi auto
matizacijas. Naujos maši
nos ir automatizacija, jie 
teigia, reiškia progresą ir 
gerovę. Prieš tai kovoti, 
tam priešintis, jų suprati
mu, reiškia priešintis pro
gresui ir laimingai ateičiai. 
Visa bėda, kad šiandien 
įdiegimas naujosios techni
kos kapitalistinėse sąlygo
se reiškia išmetimą iš dar
bo daugelio darbininkų, 
reiškia jų pasmerkimą ba
dui. Komunistai siūlo per
eiti iš karinės ekonomijos į 
taikos ekonomiją planingai, 
apgalvotai, konstruktyviš- 
kai, turint mintyje intere-

SU-| 
tik

ne- 
bi-

bes.”
“Komunistų p a r t i j a,” 

skaitome deklar a c i j o j e , 
“skelbia demokratinį kelią 
į socializmą per politines ir 
ekonomines liaudies kovas 
praplėstuose ir pagyvintuo
se konstituciniuose proce
suose-” Iš kitos pusės, jie 
atmeta filosofiją, kuri skel
bia, kad esą galima kapita
lizmą. perorganizuoti į soci
alizmą. Reikės revoliucijos, 
bet toji revoliucija, socialis
tinė revoliucija, turėtų būti 
taiki revoliucija. Tai yra, 
Amerikos komunistai kovos 
už sudarymą sąlygų, kurios 
ves 
nės 
kad 
m a 
savo kovomis naujose pa
saulyje susidariusiose sąly
gose.”

Toliau komunistai tiki, 
kad “kelią į socializmą šio
je šalyje nustatys darbinin
ku ir liaudies jėgų ekono
minės ir demokratinės 
kovos prieš monopolijas,” 
prieš trustinį kapitalizzmą. 
Per tas liaudies kovas, per- 
tokią socialistinę revoliuci
ją, liaudis laimės politinę 
galią ir pakeis kapitalizmą 
socializmu!

Tai tokiais siekiais ir už
daviniais Amerikos komu
nistai po savo 17-osios kon
vencijos persistato Ameri
kos žmonėms. Jie tikisi, kad 
jų pastangos laimėti tų 
žmonių pritarimą jų tiks
lams, anksčiau ar vėliau, 
laimės. A. B.

prie taikios socialisti- 
revoliucijos.” Jie tiki, 
“taikų kelią į socializ- 
gali atidaryti liaudis

ŠVEICARŲ PROTESTAS 
PRIEŠ J. VALSTIJAS

Geneva.—Šveicarija davė 
skundą Tarptautiniui teis
mui prieš Jungtines Valsti
jas. Ji sako, kad JAV vy
riausybė po prievarta ima į 
armijos tarnybą Šveicarijos 
piliečius.

New Dehli.—Prezidentas 
Eisenhoweris pirm išskridi
mo iš Indijos sakė ilgą kal
bą ir pažadėjo Indijai pa
galbą “prieš komunistų ag
resiją”. ■'

3 pusi. Laisvė (Liberty). Penkt., gruodžio (Dec.) 18,1959

u



ROJUS MIZARA

LAIŠKAS IŠ KAUNO
Iš Vilniaus į Kauna at

vykau lapkričio 23 d. ir ap
sistojau “Lietuvos” viešbu
ty, kuris buržuazijos lai
kais, rodosi, vadinosi “Met
ropolio”’ viešbučiu.

Jau ne viena karta man 
teko būti Kaune, bet kiek
viena karta, kai tik čia ko- 
ją įkeliu, jis man atrodo 
vis gražesnis ir gyvesnis. 
Kaip žinia, miestas pramo
ningas, turįs daug mokyk
lų,—įdomus.

Artinasi žiema, aš dar tu
rėsiu kiek tiek Lietuvoj pa
gyventi, o žieminių rūbų 
neatsivežiau. Kaž kas man 
sakė: jei nori turėti gerą 
kostiumą ir paltą, vyk į 
Kauną, ten meistrai — ne
pralenkiami.

Nuvykęs į “Dangos” ar
telę, užsisakiau eilutę ir 
paltą, Šioje artelėje siuva 
moterims ir vyrams rūbus; 
“Dangai” vadovauja —mo
terys, patyrusios, gerai ži
nančios savo biznį. Manda
gumas, draugiškumas visur 
labai šiltas, ir buvo sakyta:

—Aprengsime jus per tris 
dienas.

Taip ir buvo! Įsigijau pui
kią eilutę (suit), paltą, na, 
ir baltus marškinius. Ir per 
šį rašinį tegaliu dar kartą 
ištarti didelę padėką vado
vams, meistrams ir darbi
ninkams - siuvėjams už pui
kų darbą. Turiu pasakyti, 
jog Kauno tekstilės fabri
kai gamina puikias medžia
gas, o siuvėjai gerai atlieka 
savo pareigas. Kai grįšiu į 
JAV, galėsiu pasididžiuo
jančiai pasigirti, jog dėviu 
pilnai lietuviškais rūbais.
Pas Ievą Simonaitytę

Man čia esant, rūpėjo su
si tiKci su kai Kuriais žmo
nėmis ir pasikalbėti. Ap
lankiau levą bimonaityię, 
žymiąją Lietuvos rašytoją. 
Su ja, tiesa, anksčiau bu
vau susitikęs Vilniuje, bet 
panorėjau pamatyti, kaip ji 
gyvena.

Namas, kuriame rašytoja 
gyvena, stovi Dzūkų ir Dai
navos gatvių kertėje. Ba
dau rašytoją jos darbo ka
binete—“knygų karalystėj”. 
Ieva Simonaitytė, kaip ži
nia, nuo mažų dienų nesvei- 
kuoja, tačiau dirba ir dir
ba! Šiuo metu ji—pati žy
miausia moteris rašytoja 
Lietuvoje. Jos “Pikčiurnie
nė” jau yra išversta į eilę 
kitų kalbų, be kitų—ir į an
glų. Pasikalbėję apie kai 
kuriuos mažesnius dalykus, 
klausiau:

—Ką gi dabar rašote? 
Ką kuriate?

Rašytoja atsakė, jog ra
šanti atsiminimus.

—Bet mano atsiminimai 
bus kitokie negu daugelio 
tų, kurie jau parašė,—aiš
kino Simonaitytė.—Mat, aš 
aktyviai nedalyvavau jokia
me judėjime.

Sakiau, nesvarbu, kaip ji 
atsiminimus parašys, jie 
bus įdomūs, nes bus sukurti 
talentingo proto ir rankos.
Pas skulptorių P. Rimšą

Aplankiau skulptorių Pe
trą Rimšą, kuris šiuo metu 
serga. Gydytojai jam įsakė 
nesikelti iš lovos, kol nepa- 
sveiks. Tragiškas dalykas 
įas: P. Rimša prarado re
gėjimą vienoje akyje.

Nudžiugo žmogus, kai pa
sakiau, kas esu. Dailininkas 
jau 78 metų, bet atmintį tu
ri gerą. Prisimena tuos lai
kus, kai buvo atvykęs į A- 
meriką, kai, Brooklyne bū
damas, užeidavo valgyti į 
valgyklėlę, buvusią palei 
Laisvės leidyklą. Prisimena

ir savo kūrybos parodas, tu
rėtas penkiuose JAV mies
tuose.

Jis su žmona gyvena erd
viame bute, bet du kamba
riai muziejumi paversti: 
juose visi P. Rimšos kūri
niai sudėti — daugiausiai 
medalių ar medalijonų.

Petras Kimša —jpersona- 
lims pensininkas. Visą savo 
Kūrybą skulptorius atidavė 
visuomenei, už ką vyriausy
bė jam davė 200,000 rublių. 
Vadinasi, materialiniu po
žiūriu dailininkas gyvena 
puikiai, jei tik sveikata tar
nautų. Neužilgo, man sakė, 
Kaune bus atidarytas Pet
ro Rimšos muziejus, į kurį 
bus sutalpinti visi skulpto
riaus kūriniai.

—Labai norėčiau daly
vauti muziejaus atidaryme, 
—sakė jis.

—Esu tikras, kad galėsite. 
Pasveiksite,—tariau.

Kai Rimša buvo JAV, tai 
I tūli “geradariai” nupirko iš 
I jo “Artoją”, nulietą iš 
I bronzos. Pusę pinigų jam 
tuomet buvo sumokėta, o 
kitą pusę, apie $400, žadėjo 
prisiųsti į Lietuvą. Skulpto- 

I rius negavo nieko, ir jis dėl
■ to labai nepasitenkinęs, iš- 
l metinėj a geradariams, ku
rie jį apsuko.

(Gėda tiems, kurie šitaip 
'pasielgė; turėtų jie kuo
■ greičiausiai su skulptorium
■ atsiteisti!).

Nemaža P. Rimšos bran- 
į gių kūrinių dingo Berlyne 
| karo metu; matyt, juos bus 
kas nors pasigrobęs. Daili
ninkas dar vis turi viltį 
nors dalį tų darbų atgauti, 
kaip nors’ juos surasti. Lie
tuvos vyriausybės atstovas 
žadėjo jam padėti.

Sakė, kad jo brolis, Jonas 
Rimša, jau pasiekęs 83 me
tų amžiaus, tebegyvena tė
viškėje. Jis taipgi yra per
sonalinis pensininkas.

Dailininko žmona Alena 
parodė man visą jo kūrybą, 
sustodama/ ties kiekvienu 
kūriniu ir paaiškindama, 
kas buvo neaišku.

Atsisveikinant, P. Rimša* 
palinkėjo man smagiai pa
buvoti Lietuvoje ir laimin
gai sugrįžti į JAV, taipgi 
prašė pasveikinti L. Prūsei- 

i ką, Dr. A. Petriką ir kitus 
savo pažįstamus JAV. Aš 
jam nuoširdžiai palinkėjau 
greit ir sėkmingai pasveik
ti.
Petro Cvirkos muziejuje

Su buvusiu argentiniečių 
Danielium Jakuboniu nuvy
kau į rašytojo Petro Cvir
kos memorialinį muziejų, 
kurio direktorium yra Ka
rolis Vairas - Račkauskas. 
Muziejus ne perdidelis, bet 
kupinas eksponatų, vaizduo
jančių talentingo rašytojo 
gyvenimą ir kūrybą.

Po pasikalbėjimo su di
rektorium, jis mielai pave
džiojo mus po muziejų, pa
aiškino ir papasakojo visą 
muziejaus atsiradimo isto
riją.

—Kodėl muziejus buvo į- 
kurtas šiame name?—klau
siau K. Vairo.

—Todėl, kad čia keletą 
metų gyveno rašytojas.

—Kam tuomet šis namas 
priklausė?

—Liaudininkų partijos va
dovui, Mykolui Šleževičiui.

—Kuriame kambary P. 
Cvirka gyveno?

—Norite matyti?
—Labai!
—Gerai. Prašau, eikime. 

Parodysiu.
Nuvedė mus j skiepą, kur 

šiuo metu yra įvairūs san
dėliai. Vedė koridoriumi 

*

iki pat galo. Pravėrė duris 
ir tarė:

—Čia, va, Cvirka gyveno; 
čia jis parašė romaną 
“Frank Kruką”.

Pasidarė gūdu. Kambarė
lis mažytis. Tebestovi jame 
staliukas, sofelė, kurioje 
Cvirka gulėjo, kėdė ir dar 
viens kits dalykėlis. Grin
dys cementinės. Viskas dau
giau atrodo į kalėjimo ka
merą, o ne. gyvenamąjį bu
tą. Net ir nedidelis lange
lis,—geležinėmis štangomis 
iš lauko apdrūtintas.

Šis kambarėlis dabar lai
komas muziejaus dalimi.

Kitoje koridoriuko pusėj, 
panašiame kambarėly, gy
veno rašytojas Julius Butė
nas. ..

.. t. i —

M. Šleževičius šį namą pa
sistatė apie 1923 metais.

—-Abudu Sleževičiai, vy
ras su žmona, turėjo net 14 
kambarių, — priminė man 
K. Vairas. —Cvirkai nebu
vo valia įeiti į savo “butą” 
pro* priešakines duris; jis 
eidavo iš kiemo.

Ir šiandien tame pačiame 
kieme, ties durelėmis, pro 
kurias jis lysdavo ir išlys
davo iš skiepo, stovi rašy
tojo biustas!

—Kas buvo pažemintas, 
tapo paaukštintas!—tariau 
aš.

K. Vairas nusišypsojo ir 
linktelėjo galva.

P. Cvirkos muziejų žmo
nės gausiai lanko. Ligi šiol 
čia jau buvo apsilankę apie 
45,000 asmenų.

—o,—
Aplankiau Čiurlionio var

do valstybinį dailės muzie
jų — turiningas. Kalbėjau
si su muziejaus direkto
rium, dailininku Petru 
Stausku, bet apie tai kitą 
kartą.

Kauno Valst. Dramos te
atre mačiau tris spektak
lius: K. Binkio “Generalinę 
repeticiją” — anti - karinis 
veikalas, čekų dramaturgo 
M. Stehliko “Kaimišką mei
lę” ir J. Marcinkevičiaus 
“Dvidešimtą pavasarį”. Par 
starasis paliko manyje gi
liausią įspūdį, nors, tiesa, 
visi buvo puikiai suvaidinti, 
visi įdomūs, geri.

Šis teatras turi gerą ko
lektyvą; daugiausiai vis 
jauni, tarybiniais metais 
baigę mokslus Vilniuje bei 
Maskvoje aktoriai. Yra, ži
noma, ir senosios kartos 
veikėjų, per ilgokus metus 
sąžiningai dirbančių scenoj 
—jie visi pagerbti. Suminė
siu tik keletą: J. Laucius, 
A. Vainiūnaitė, A. Macke
vičius, K. Jurašūnas ir kt. 
Vyriausias teatro režisie
rius — H. Vancevičius.

Po spektaklių turėjau 
įdomius pasikalbėjimus su 
aktoriais.

Kauno Muzikiniame dra
mos teatre mačiau ^lietu
vių kalbą išverstą D. Kaba- 
levskio operetės “Pavasa
ris dainuoja” pastatymą, 
diriguojant S. Graužimui.

Operetė įdomi, graži; kai 
kurie momentai priminė 
man amerikines operetes 
bei muzikinius veikalus.

Vyriausias šio teatro di
rigentas—J. Indra.

Muzikinis dramos teatras 
veikia buvusios Kauno ope
ros pastate.

Kalbėjausi su buv. kuni
gu, žymiu atejistinėmis te
momis rašytoju J. Ragaus
ku, bet apie tai bus parašy
ta atskirame rašiny.

Gerokai teko pasikalbėti 
apie Kauną su veikėjomis 
S. Petrauskaite, L. Krasti- 
niene, taipgi su žurnaliste 
Marija Macijauskiene.

las K. ir D. Baršauskus
šeštadienį akademiko K. 

Baršausko žmona Donata 
paskambino, kviesdama pas 
juos vakarienės.

•—Mano vyras jau. bus grį
žęs iš Vilniaus—pasikalbė
sime, — sakė ji.

Kvietimą mielai priėmiau. 
Profesorius Baršauskas grį
žo iš Lietuvos Aukščiausio
sios Tarybos (parlamento)

i

sesijos, tai papasakojo kas|zjeĮus, P- Cvirkos memoria- 
ten buvo svarstyta ir nu- i knis muziejus, literatūros 
tarta.

Ten pat buvo iš Vilniaus 
atvykęs V. Zenkevičius.

Mieloji šeimininkė mus 
pavaišino kiškiena. Mat, 
prof. Baršauskas — aist
ringas medžiotojas. O da
bar kaip tik “sezonas ant

Iškilo pokalbis apie spau
doje pasirodžiusį prof. K. Į 
Daukšo straipsnį “meilės 
klausimu.” Straipsnis su
kėlė nemaža gyvų diskusi
jų spaudoje ir asmeniniuo- 
sse pašnekesiuose. Daugu
ma K. Daukšą kritikuoja 
už tai, kad jis “meilę” ima 
labai paviršutiniškai, mies
čioniškai. Abudu šeiminin
kai — ypatingai D. Bar
šauskienė — taipgi pareiš
kė savo nuomonę prieš tą 
straipsnį. Ji stoja už šei
mos drūtumą, prieš pavir
šutinišką meilės supratimą 
ir traktavimą. Galima pri
minti, kad D. Baršauskienė 
yra gydytoja.

Šiuo tarpu Lietuvos Ko
munistų Partija griežtai 
‘Ūma nagan” tuos savo na
rius, kurie lengvabūdiškai 
žiūri į šeimyninį sugyveni
mą. Pasakysiu: apsivesti 
šių dienų Lietuvoje leng
va, bet. gauti divorsą—jau 
kitas reikalas.'. Tiek vy
riausybė, tiek teismai vis
ką daro, kad šeimos išsi-
laikytų čielybėje, kad pado-' želius ir daug kitų svarbių 
riai auklėtų vaikus, kad, vietovių.
neduotų jiems bloga pavyz-Į Drg. K. Petrikienė sako: 
džio. Dėl to ir prof. K. Lietuva dabar ne tokia, ko- 
Daukšo filosofija, man ro
dosi, neturės pasisekimo.

Su poetais
Lietuvą aplankė grupė ru

sų poetų. Vilniuje jiems bu
vo suruoštas puikus priėmi
mas, kuriame jie skaitė sa
vo eilėraščius. Iš Vilniaus 
svečiai, lydimi lietuvių po
etų ir rašytojų, atvyko j 
Kauną. Petrašiūnuose, kur 
yra gražūs Kultūros namai, 
svečiai skaitė savo eilėraš
čius.

Po to “Tulpės” kavinė
je jiems buvo suruošta va
karienė, į kurią ir mane pa
kvietė.

Po vakarienės dalis sve
čių buvo užėję pas mane į 
kambarį ir sveikino su išė
jimu iš spaudos mano “Al
gio Lumbio nuotykių” ru
sų kalba.

Iš rusų poetų čia buvo 
Vasilijus Zacharčenka, Ve
ronika Tušnova, Robertas 
Roždestvenskis ir kt. Iš 
lietuvių: T. Tilvytis, A. 
Venclova, A. Baltakis, VI. 
Mozūriūnas, A. Žukauskas, 
V. Reimeris ir kt.

Smagiai, draugiškai pa
sikalbėjome.

Kai kurie duomenys 
apie Kauną

Prašiau S. Petrauskaitę, 
kad ji pateiktų man kai 
kurių duomenų apie nūdie
ninį Kauną. Mano prašy
mas buvo patenkintas. Štai 
jie:

Kauno mieste šiuo metu 
yra 18 pradinių mokyklų, 
8 septynmetės mokyklos, 
24 vidurinės mokyklos, 20 
technikumų ir spec, viduri
nių mokyklų, 4 spec, mo
kyklos internatai, 2 vaikų 
invalidų namai, 4 vaikų na
mai, 5 aukštosios mokyk
los: Politechnikos Institu
tas, Medicinos Institutas, 
žemės Ūkio Akademija)

V e f erinarijos Akademija, 
Kūno Kultūros Institutas.

Mieste yra du teatrai : 
Valstybinis Dramos Teat
ras ir Valstybinis Muziki
nis Teatras. Numatoma 
artimiausiu metu atidaryti 
lėlių teatrą.

Yra 8 kino teatrai, 20 
bibliotekų, 5 muziejai: Is
torijos muziejus, M. K. 
Čiurlionio vardo dailės mu

muziejus ir zoologijos mu
ziejus.

Taip pat mieste yra 26 
klubai, kurie priklauso at
skiroms įmonėms, dauge
lyje iš jų yra stacionarinė 
kino aparatūra ir regulia
riai ' demonstruojami kino 
filmai, be to, prie kiekvie-

BINGH AMTON, N. Y
Pasekmingas vakaras

Gruodžio 5 dieną įvyko 
LLD 20 ir LDS 6 kuopų 
bendrai re a vakarienė ir 
prakalbos, !ręxįgtos tuo tiks
lu, kad vietd ir apylinkės 

 

lietuviai išgirstų teisybės 
žodžius apie mūsų gimtąją 
šalį tarybinę Lietuvą. La
bai gerai pavyko.

Baigiant skanią vakarie
nę, kuriai pagaminti mūsų 
gaspadinės įdėjo daug ir 
sunkaus darbo, pradėjome 
programą—prakalbas. Kal
bėtojos buvo draugės K. Pe
trikienė iš Brooklyn, N. Y., 
ir P. Jasilionienė, vietinė, 
neseniai aplankiusios mūsų 
gimtąją tėvynę Lietuvą. 
Jos gražiai kalbėjo, labai į- 
domių dalykų papasakojo a- 
pie Lietuvą. Jos aplankė 
miestus, kaimus, kolūkius, 
dirbtuves, darbininkų na
mus, vaikų auklėjimo dar- 

kia buvo prie caro ar Sme
tonos. Žmonės pasiaukoju
siai dirba, su meile ir šir- 
džia, tuo įsitikinimu, supra
timu, kad jųjų darbas le
mia jiems lengvesnį, lai
mingesnį rytojų. Nėra ne-- 
darbo. Darbininkai gražiai 
apsirengę, pavalgę, gerai 
gyvena, naujus namus sta
tosi, dirbtuves naujas sta
to, kelius taiso. Bet—sako 
ji—yra ir tinginių, ir gir
tuoklių, kurie nenori dirbti 
ir peikia valdžią, kad ji ne
gera. Turi žemės, bet neno
ri dirbti, nedirba. O darbi
ninkų labai daug trūksta 
visose darbo šakose.

Drg. K. Petrikienė ne tik 
taip gražiai, žavė j ančiai a- 
pie Lietuvą papasakojo, bet 
atvežė iš Lietuvos knygų su 
visokių audinių atvaizdais 
parodančiais, ką dabartinės 
Lietuvos žmonės gali pada
ryti. Publika buvo didžiai 
sudominta kaip prakalba, 
taip ir labai gražiais dir
biniais iš mūsų brangios 
gimtinės Lietuvos. Ji taip
gi atvežė cigarečių iš Lie
tuvos, kuriais pavaišino vi
sus rūkorius. Visi jai nuo
širdžiai dėkingi. Ji taipgi 
atvežė ir Lietuvos laikraš
čių po kelias kopijas (“Švy
turys” ir “Literatūra ir Me
nas”) ir padovanojo drau
gams, kurie žingeidavo ma
tyti Lietuvos laikraščius. 
Visi šio vakaro dalyviai il
gai nepamirš drg. K. Petri- 
kienės gražios, įspūdingos 
prakalbos ir dovanų. Visi 
širdingai dėkojame jums, 
brangi drauge, kad mus ap
lankėte ir daug naujo apie 
Lietuvą- pasakėte.

Turėjome ir svečių. Sy
kiu su drg. K. Petrikiene 
atvyko ir dd. Walteris ir 
Bi’onė Keršuliai, brookly- 
niečiai, taipgi mūsų kaimy
nai dd. S. Rauduvė ir A.

t

no klubo yra meninė savi-| tiene, V._ Miller,. K. Vaici-
veikla, veikia -bibliotekos. 
Veikia 10 kultūros univer
sitetų.

Mieste yra ir Zoologijos 
sodas.

Kauno mieste yra 9 ligo
ninės ir 4 dispenseriai, 4 
sanatorijos, 45 vaikų dar
želiai ir 10 lopšelių.

Kauno mieste yra apie:
1,400 mokytojų
800 dėstytojų
900 gydytojų
10,000 studentų
30,000 vidurinių mokyk

lų mokinių
5,000 specialių mokyklų 

moksleivių
600 vaikų namų auklėti

nių.

Na, šiuokart užteks!

Valinčius iš Pittston, Pa., 
ir viena draugė, kurios pa
vardės nenugirdau (labai 
atsiprašau jūsų, drg.*, už 
tai). Visus brangius svečius 
buvo labai malonu matyti 
ir linksmai laiką su jais 
praleisti.

Šio svarbaus vakaro su
rengimui sunkaus ir daur 
giausiai darbo įdėjo: Jonas 
ir Amilija Žemaičiai, M. 
Liuzinienė, L. Mainionienė, 
P. Mikolojūnas, A. Maldai- 
kienė. Jiems pagelbėjo prie 
įvairių darbų: N. Strolienė, 
A. Mačiukienė, K.Juozapai- 

Dr. Jono Kaškiaučiaus
Kūriniai Dar Gaunami Laisves Knygyne

Prošvaistes
Šioje knygoje yra paduoti žymiausi bruožai iš.
Dr. Kaškiaučiaus gyvenimo. Šioje knygoje yra 
rinkinys jo gražiausių eilių. Mes negalime api
būdinti jo poezijos reikšmę, to gilaus sielos jau- , 

- dinimo ir kėlimo ūpo kovojimui už skaistesnę f
ateitį. Tik patys skaitydami ją suprasite jos

Knyga iš 256 puslapių, Kaina Tik $1.00

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

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

Puslapių 353, Kaina $2.50

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

Puslapių 128, Kaina $1.00

Kaip Būti Jaunam Net ir Senatvėje
Patarimai senyviems žmonėms kaip užsilaikyti, 
kuomi maitintis, kad būti sveiku ir gyventi ilgą 
amžių. Įsigykite ją tuojau.

Puslapių 62, kaina 50c.

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

Puslapių 240, Kaina $1.50

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

. / Laisvė v
102-02 Liberty Avė.) Ozone Park 17, N. Y;
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kauskienė, U. Šimoliunienė 
ir K. Staniulis. Jeigu Hf* 
daugiau kas dirbo, o aš ne
pastebėjau, tai labai atsi
prašau už tai. Aš, kaipe 
rengimo komisijos narė, tu* 
re jau daug daugiau dirbti, 
bet dėl skaudančios rankos 
to negalėjau padaryti. Esu 
tiek laiminga, kad turiu ra
šomąją mašinėlę, tai viena 
ranka šiaip taip galiu rai
des išbadinėti ir šiuos ke
lis žodžius parašyti.

Buvo ir dovanų, kurias 
geri draugai-gės dovanojo, 
bet kad jos yra sujungtos 
su maisto gaminimo reika
lais, o tie kol kas dar nė
ra galutinai užbaigti tvar
kyti, tai tas pasilieka vė
lesniam pranešimui.

Širdingas ačiū draugėms 
kalbėtojoms, dalyviams, au
kotojams ir darbininkams 
už jųjų sunkų darbą.

Viena iš rengimo komi- 
sijos,

Ona Wellus

DAR $32,000,000
PAVIRTO DŪMAIS

Cape Canaveral, Fla/— 
Karinis orlaivynas vėl ban
dė iššauti “Titan” raketą, 
bet ji susprogo visai nepa
kilus. Tai buvo milžiniška 
110 tonų raketa. Jos paga
minimas atsiėjo $32,000,000.

Belgradas.—Pietro Nenni, 
Italijos kairiųjų socialistų 
vadas, atvyko į Jugoslaviją.



Brockton, Mass.
* Royal Shoe Co., Whitman, 
Mass., kuri randasi 4 my
lios nuo Brocktono, jau už
darė savo dirbtuvės duris. 
Išsikrausto į Litchfield, Ill. 
Neteko darbo du šimtai 
darbininkų. Ten dirbo ne
mažai ir lietuvių.

—o—
Elzbietos Kaulakienės svei

kata pagerėjo, iš Bostono 
ligoninės parvežta į namus. 
Gyvena 208 Winter St.

—o—
Laisvės vajus ir spaudos 

draugiškas vakaras jau čia 
pat. Jis įvyks gruodžio-Dec. 
19, Lietuviu Tautiško Namo 
kambariuose. Pradžia 7 vai. 
vakaro.

Prašomi dalyvauti visi 
spaudos mylėtojai, vietiniai 
ir iš apylinkės. Jau bus ir 
Vilnies Kalendorius, kurie 
norės, galės gauti. Bus link
imas vakaras. Pamylėsime 
visus prie užkandžių, arba
tėlės ir kitų gėrimų. Gai
lėsis tie, kurie nedalyvaus.

( George Shimaitis
▼

M

fe;

•u

t

IS-

Rochester, N. Y.
Puses dienos streikas

E. Rochesterio pianų
dirbystės Aeolian American 
Corp, darbininkai streiką 
laimėjo į pusę" d ienos. Mat, 
minimos kompanijos darbi
ninkai turi “šapos uniją” su 
kolektyviu kontraktu.

Jų kontraktas pasibaigė 
gruodžio 6, kaip 12-tą vai. 
nakties.

Derybos tęsėsi apie 4 sa
vaites, bet nebuvo prieita 
prie susitarimo, kada kon
traktas pasibaigė.

Darbininkai reikalavo 3 
metų kontrakto ir ekonomi
nio pagerinimo.

Kompanija siūlė vienų 
metu kontrakta ir mažiau 
ekonominių pagerinimų.

Taigi gruodžio 7 d. darbi
ninkai neatėjo į darbą ir 
pastatė pikietus.

Bet apie pusę ryto dery
bų komitetas pranešė, kad 
kompanija padarius naujus 
pasiūlymus.

Tą patį rytą sušauktas 
susirinkimas.

Darbininkai užgyre kom
panijos pasiūlymą su dvie
jų metų kontraktu ir me
džiaginiais pagerinimais.

Uždarbių pakėlimas, palie
čia tik nuo valandų dirban
čius. O kodėl ne nuo šmo
tų? Kompanija apmokėda
vo tik medikalį aptarnavi
mą, dabar apmokės ir už 
operacijas.

Naujame kontrakte gau
ta 8 šventės apmokamos 
pirmais metais. Antrais me
tais mokės už 9 šventes per 
metus.
Devynios apmokamos šven

tės per metus, tai jau nau
jas dalykas Rochesteryje ir 
apylinkėje! Paprastai mo
kama tik už 7 dienas. Tai
gi darbininkams duos ir Ka
lėdų dovanas. Aeolian Ame
rican Corp. E. Rochestery 
yra dalis New York o kon- 
panijos. Kompanija ekzis- 

| tuoja 136 metai, tai šis 
streikas buvo pirmas, pa-I 
sak, kompanijos. Minimam 
pianšapyje dirba gerokas 
būrys ir lietuvių.

“L.” skaitytojas

Pranešimas Anierik. lietuvių 
organizacijoms

Amerikos Lietuvių Dar-i Rengiant maršrutą ir su-
bininkų Literatūros Drau
gijos centre turime iš Lie
tuvos labai gražių ir įvai
rių filmų. Jų turime tiek, 
kad užtektų dviejų vakarų 
programai.

“Julius Janonis,'’ drama
tiškas filmas iš poeto Jano
nio gyvenimo ir kovų, iki 
jo tragiškos mirties. Tai 
poros valandų rodymo fil
mas.

Kitas rodymas susideda 
iš filmų rinktinės. Čia ma
tysime Lietuvos kolūkiečių 
gyvenimą ir darbus, nepa
prastai gražius vaizdus 
apie senąjį Nemuną, apie 
Neringos smiltynus ir apie 
abelną. Tarybų Lietuvos 

į žmonių gyvenimą. Filmai 
I spalvoti, nepaprastai įspū
dingi, su daina, su muzika.

tvarkant taip, kad būtų ga
lima kas vakaras filmus 
rodyti, rengėjams labai pi
giai kainuotų. Bet jei vie
na tolimesnė kolonija kvies
tų, tai jau gerokai daugiau 
kainuotų. Todėl patartina 
kolonijoms susitarti ir reng
ti kartu. Mažiausia tryš
ko turi os kolonijos galėtų 
susitarti. Galima vienu at
važiavimu šeštadieniais ir 
sekmadieniais po du sykius 
parodyti — vieną 2 vai. 
popiet, o kitą nuo 7 vai. va
karė.

Bile lietuviška organiza
cija arba klubas gali su
rengti filmų

Visu šiuo 
kite:

parodymą.
reikalu rašy-

Grybas

Atsargiai su švenčių
Point Pleasant, N. J. :eg!"*‘“is

So. Boston, Mass

MIKAS ir KAROLINA
KAZLAUSKAI

švenčių proga sveikina visus savo 
gimines, draugus ir pažįstamus. 
Visiems linki linksmai praleisti

KALĖDAS ir NAUJUS METUS

taipgi turėti sėkmingą gyvenimą 
per visus 1960 metus.

* v u n a ivuoum, ii. u. j Apsaugos nuo gaisrų įs- 
širdingai dėkoja Į taigos įspėja, kad žiemos

Draugė O. Vertelienė su-1 švenčių sezonas yra pražū- 
grįžo iš ligoninės į savo na- i tingiausių gaisrų laikas.. Į- 
mus. < 
labai sunkią, pavojingą o- 
peraciją. O dar prie to bu
vo gavus širdies ataką, to
dėl jai prisiėjo būti ilgą lai
ką ligoninėje. Jos gyvybė 

© buvo pavojingame stovyje. 
© Bet jai pasisekė tą baisų 
©-pavojų nugalėti. Nors, irda- 
© I bar yra pusėtinai silpna, ir 
•S nieko negali daryt be kitų 
S pagalbos. Bet dabar yra vil- 
£ ties, kad pagys. Ji prašė, 
© kad parašyčiau į Laisvę ir 
© padėkavočiau visiems, ku- 
® rie ją aplankė ir suramino 
ffi per laiškučius ir atvirutes. 
© Draugės ir draugai, O. 
© Vertelienė širdingai dėkoja 
J* už suteiktą jai užuojautą 

šioje sunkioje nelaimėje.
Jos draugė M. G.

m

5

Ji;

A. Kandraškos Šeima
DORCHESTER, MASS.

švenčių proga sveikina visus 
gi/nines, draugus ir pažįsta
mus, kokiame pasaulio krašte 
jie bebūtų, ir linki visiems kuo 
geriausių pasisekimų per visus 

1960-uosius metus.

Sveikiname su Kalėdomis ir Naujais 
Metais visus 
bendradarbius, 
linkėdami sveikatos ir laimės, ir ne
nuilstančio darbavimosi labui taikos 
ir geresnės ateities darbo žmonėms.

J. ir L. MOCKA1T1S

“Laisvės” skaitytojus, 
gimines ir draugus,

©

V]

LAIMINGŲ VISIEMS NAUJŲ METŲ! Į
Linkime “Laisvės'* Redakcijai, Administracijai ir | 
visam Personalui. Linkime taip pat linksmų sezono * 
švenčių visiems pažangiečiams ir pažįstamiems. j 
Lai 1960 metai atneša taiką ir gerovę visai žmonijai. į 

. J. A. ir ELZBIETA BEKAMPIAI 
Avalon, N, J. ‘t

p.-LaisvS (Liberty)— Penkt., gruodžio (Dec.) 18,1959

Worcester, Mass.
Aido Choras po vakacijų 

pradėjo didelį darbą, nusi
tarė susimokinti operetę 
“Išeivys”. Operetė yra pu
sėtinai sunki, reikalauja 
daug spėkų ir visų aidiečių 
gero sugyvenimo, kaip vie
nos šeimos. Tik tokiu būdu

,» f* r T '____________ _

Jonas __  .
102-02 Liberty Avė. |
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galėsim atlikti gerą darbą'.
Pradėkim naujus 1960-tus 

metus visi kaip vienas, ir 
pasekmės bus geros. Būtų 
labai malonu gauti naujų 
dainininkų. Kurie mylite 
dainuoti, ateikite aidiečiams 
į pagalbą. Ką sakote? Mu
zika žavėjanti, Šimkaus, 
ir daug dainų. Lošimas 
taipgi įdomus. Chorietis

Wl M IMI M M M M M M M M M M M M

Hartford, Conn.
NAUJŲ METŲ

BALIUS ir VAKARIENE
Gruodžio 31 December

NAMO SALĖJE
157 Hungerford St. —:— Pradžia 8 valandą
BUS GERT, VALGYT KEPURĖS VELTUI

Kviečiame vietinius ir iš apylinkės dalyvauti, 
linksmai sutikti naujus metus.

JŽANGA $3.00

Laiškas is Lietuvos 
Iš LIETUVOS PADĖKA 
AMERIKIEČIAMS Už 
LAIKRAŠČIUS, KNYGAS

A. Sakalauskas iš Daugų 
rajono, Daugų kaimo, at
siuntė Laisvei sekamą šven
te,mis sveikinimą ir pasisa
ko savo pažiūrą į pažangių
jų Amerikos lietuvių lei
džiamą spaudą:

Gerbiamieji draugai, Siun
čiu jums iš lietuviškos pa
dangės linkėjimus daug lai
mės gyvenime ir pasiseki
mo jūsų darbe. Brangusis 
drauge, labai jums esu dė
kingas už jūsų pasiųstas 
man pageidaujamas knygas, 
kurių viso esu gavęs net 
penkias. Jau baigiu skaity
ti, visos labai įdomios.

Pas mane labai mažai jos 
pabūva. Jos eina per visą 
kaimą iš rankų į rankas, 
žmonės jomis nepasidalija, 
kiekvienas nori jas perskai- 

.. . Ityti, bet ilgais rudens va-
- Vaį’tot1 tik. nehepsnojan- Ikarais daugelis jas perskai- 
cias dekoracijas, taipgi ge- d .

irai patikrintas elektrosvie- 
I las ir jungtukus. Niekad 
nedegti ant eglutės žvakių. 
Išeinant iš buto nors ir 
trumpam laikui niekad ne
palikti užžiebtų lempučių.

Patikrinti, kad lemputės 
neliestų pakabintų dovanų 
maišelių ar dėžučių. Ap
džiūvusią, pradedančią nu
byrėti eglutę tiojau paša
linti iš buto.

Jai teko pergyventi i vyksta gaisrų nuo perkai- 
nnVi’a įtintų ar apverstų aliejinių

[•pečiukų, nuo vandens šildy- 
i tuvų. Įsilinksminę žmonės 
' užminga su cigaretėmis, ki
ti rusenančias nuorūkas nu
meta ne vietoje.

Viena didžiausiųjų kalti
ninkių būna švenčių eglutė, 
tikriau pasakius, jos įren
gėjai. Dėl to mūsų saugumo 
sargai pataria:

Eglutę geriau pirkti ma
žą: ji gali būti lygiai gra
ži, bet mažiau pavojinga.

Laikyti lauke iki pat įren
gimo. Statyti ten, kur ma
žiausia pavojaus ją užkliu
dyti ir šalčiausioje kamba
rio vietoje, įmerktą vande
nyje, kad mažiau džiūtų.

KUBA NUTEISĖ
ŠALIES IŠDAVIKUS

Havana.—Karinis tribu- 
nalas teisė šalies išdavikus- 
karininkus, kurie su užsie
nio imperialistais planavo 
nuversti dabartinę Kubos 
valdžia.

Majorą H. Matos nuteisė 
20 metų, o 21 jo sėbrų nuo 
dviejų iki septynerių metų 
kalėjimo. f

tys. Dar kartą sakau labai 
nuoširdžiai ačiū jums, ku
rie pasirūpinote man pri
siųsti šias knygas.

Be toj dar dėkingas jums 
už laikraščius Laisvę ir Vil
nį, kuriuos labai myliu skai
tyti ir juos normaliai gau
nu. Viso gero jums, drau
gai!

1959.XII.1 d.

Kviečia Namo Bendrovės Rengimo Komitetas

iniwMiAHAiyy try iru tmwywwiAiifw įmini

Kas Skaito ir Rašo 
Duonos Neprašo

Tai išmintingas posakis, kuris yra taip senas, 
kaip senas yra pats raštas. Kas to posakio laikosi, 
niekad nesigaili. Skaitykite šias knygas:

Amerikos Demokratijos Steigėjai

Skaitykite ją! Susipažinkite su pagrindiniais įstatymais. 
Joje rasite Jungtinių Valstijų Konstituciją su svarbiaisiais 
pataisymais. Atvaizdos žymiausių kovotojų už nepriklau
somybę. Puslapių 320, kaina $2.00. DABAR TIK $1.50.

Lietuvių Tautos Atbudimo Pionieriai
Trumpos biografijos žymiausių Lietuvos patriotų. Parašė 
Dr. A. Petriką, puslapių 320, kaina $1.50. DABAR TIK $1.

Popiežiai ir Lietuvių Tauta
Tai rinkinys faktų, kuriuos privalo žinoti kiekvienas lietu
vis. Parašė Prof. Pakarklis, puslapių 320, kaina $1.50, 
DABAR TIK $1.00.

Žmogus ir Mašina
Puikus rinkinys faktų apie išradimus, su įdomiais paveiks
lais, sutaisė Dr. J. J. Kaškiaučius. Puslapių 240, kaina 
$1.50, DABAR TIK $1.00.

Vajus Gavimui “Laisvei” 
Naujų Skaitytojų Prailgintas

Dėl persikraustymo į naują vietą, “Laisvės” va
jus labai nukentėjo. Iki atėjome prie tvarkos tin
kamam biznio reikalais aptarnavimui, užėmė ištisus 
du mėnesius laiko. Per tuos du mėnesius negalėjo
me pravesti, tinkamos agitacijos vajaus reikalu, 
trukdėsi net ir su vajininkais susisiekimai, buvome 
užversti patalpos susitvarkymo darbu. Vajus dėl 
to nukentėjo.

Atsižvelgiant į tai., “Laisvės” direktorių taryba 
nutarė vajų prailginti iki “Laisvės” bendrovės da
lininkų suvažiavimo—iki sausio (Jan.) 31 dienos, 
I960 metų.

Vajaus prailginimo jau reikalavo kai kurie ° iš 
vajininkų, taigi jų reikalavimas šiuomi ir yra išpil
domas. Prašome visus vajininkus, visus laikraščio 
skaitytojus pasidarbuoti gavimui naujų skaitytoji] 
ir atnaujinimui išsibaigusių prenumeratų.

Linksma pranešti visuomenei, kad net ir prie 
sunkių aplinkybių, šiemet vajaus reikalas eina ge
rai. Gauname naujų skaitytojų ir atsinaujinimai 
prenumeratų eina gerai. Todėl, pačiame vajaus 
įsisiūbavime, būtų nuostolinga užbaigti darbią. Tęs
kime dar mėnesį ilgiau ir darbuokimės visomis pa
jėgomis, kad sėkmingai išvesti vajų.

Laisvės Administracija

LENKŲ MUZIKAS
žymus Lenkijos kompo

zitorius ir orkestrų vadas 
Stanislaw Skrowaczewski 
atvyksta Ąmerikon. Šio mė
nesio 17,19,25 ir 26 koncer
tuos su Clevelando orkest
ru. Šopeno gimimo 150-to- 
sioms metinėms paminėti 
vasario 23 jis dalyvaus 
Jungtinių Tautų koncerte 

JNew Yorke. Vėliau lanky
sis Meksikoje, o grįždamas 
namo vėl koncertuos Jung
tinėse Valstijose.

Kiekviena kolonija turė
tų surengti kokią nors pra
mogą Laisvės paramai.

ŠLIUPTARNIAI
Amerikos lietuvių tautinio ir kultūrinio atgimimo laikų 
istorinis romanas. Paraše Algirdas Margeris. Knyga 
652 puslapių. Kaina $5.00: Dabar tik $4.00.

LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS
Kiekvieno kultūringo lietuvio namų knygyne turi būti 
šis žodynas. Rašyboje ar gyvo žodžio kalboje jame 
rasite patikrinimą. Tai yra mokytojas jūsų namuose.
KAINĄ $5.50.

Laisvė
102-02 Liberty Avė., Ozone Park 17, N. Y.

Pasinaudokite mūsų firmos patikimiausiu, atsargiausiu ir tinkamiausiu patarnavimu.

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., Inc
(Laisniuota per U.S.S.R.)

SIŲSKITE SAVO GIMINĖMS ŠVENTINIUS DOVANŲ PAKETUS
Į LIETUVA, UKRAINA, BALTARUSIJA, LATVIJA, ESTONIJA IR KITAS RESPUBLIKAS 

SIŲSKITE PAKUS DABAR
135 W. 14th St., New York 11, N. Y., Telephone CHelsea 3-2583

' Atdara kasdien nuo 9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 9 iki 4 vai. dieną.
141 Second Ave., New York City. Tel. GRamercy 5-7430

Arti subways — Tarp 6th ir 7th Avės. Atdara kasdien 9-6; sekmadieniais 9-4.
MUSŲ SKYRIŲ RASTINAS: 

808 W. Fourth St. 
Boston 27, Mass.
Tel. ANdrew 8-5040

11339 Jos. Cainpau 
Detroit 12, Mich.
Tel. TOwnscnd 9-3980

332 Filmore Ave. 
Buffalo 6, N. It.
Tel. MOhawk 2674 

682 W. Girard Ave. 
Philadelphia 23, Pa. 
Tel. WAlnut 5-8878

Mūsų didelė ir patikima firma yra patarnavusi tūkstančiams pasitenkinusių klijentų. 100% 
garantija, kad kiekvienas paketas bus pristatytas. Išsiunčiame į 48 valandas.

Adresatą pasiekia į 6-7 savaites; oro patštu į 7-12 dienų.
Mūsų raštinėse randasi pilniausias pasirinkimas pirmos klasės medžiagų. 

Klauskit! pilne katalogo, rodančio kainas dėl muito ir patarnavimo. Katalogas veltui.

132'Franklin Ave.
Hartford, Conn.

( CHapel 6-4724
39 Raymond Plaza W. 900 Literary Rd.
Newark, N. J. Cleveland 13, Ohio
Tel. MArket 2-2877 Tel. TOwer 1-1461



Iš Lietuvos paveikslus 
rodys šį sekmadienį

Visi norintieji juos pama-1 paveikslus rodys, o Kristy- 
tyti kviečiami atvykti i Lie- i na apie juos papasakos. Pa- 
tuvių kultūrinį centrą šįi veikslai (slides) natūralėse 
sekmadienį, gruodžio 20 d

Įdomi sueiga, svarbus 
! darbai lankia paramos 
! Gale šios savaitės, 19 ir 20 ! praėjusio rugsėjo 5 dieną 

gabum v 
žmogus, nesitraukė

spalvose.

Kristyna Stanislovaitiene
Mu. .

Jonas Stanislovaitis

Keletas pastabų iš 
V. K. Jonyno parodos | 

i

Almaus galerijoje (Great! 
Necke) šiuo metu eina E//- 
tauto K. Jonyno darbų pa- gruodžio, įvyks visašališko- 
roda, kurioje išstatyta gra-lji metinė sveturgimiams 
fikos ir tapybos eksponatai, j ginti konferencija N. Yor- 
Lankytoją ypač maloniai J ke. Organizacijų kuopos ir 
nuteikia jo stipriai stilizuo- j kitos draugijos prašomos 
ti gamtovaizdžiai ir spalvų atsiųsti delegatus. Atvyks 
darnumo atstovai. Be šių, ■ delegacijos iš visų šalies 
išstatyta ir du meniški lan-| kraštų, 
gų vitražai. Tai parodo, ; 
kad V- K. Jonynas yra pla 
taus masto menininkas.

Ikikarinėje Lietuvoje Vi 
K. Jonynas buvo vienas ge-l 
riaušių grafikų. < 
ravo !
“M<etus” 
1927 m. 
mokyklą Kaune, o 1931-35 niių svečių kalbomis, 
m. studijavo Paryžiaus me
no mokyklose. Ten jis 1935 gerbti per i 
m. sumose ir pirmąją savo kovingai ir pasišventusiai l si prie Lexington Ave.,

t..

MIELUS DRAUGUS ir PAŽĮSTAMUS 
SVEIKINAME

ŽIEMINIŲ ŠVENČIŲ PROGA
Linkime linksmai jas praleisti ir laimingai sutikti 

1960-uosiu.s metus!
ELENA ir WALTER BRAZAUSKAS

Il.
į
B
<r

Greenas, didelių gabumų 
jaunas žmogus, nesitraukė 
iš vadovybės, net aršiausiais M 
makartizmo siautėjimo lai-IS’ 

s kais. Kai iš jo buvo parei- i 
jjkalauta to darbo rėmėjų 
s I vardų, Greenas vely nuėjo I = 

! kalčjiman, bet apsaugojo i C.. J™-,.L.. I
Kviečia ir svečius. Dele- Įsveturgimius ir jų apgyni- MiSlfallke HVyiiUklĮ 

goto ar svečio registracija i .renleJus 11110 llauJ° Pel''i Greatneckiečiai Alma (Ka- 
l.$2. sekiojimo i smočiūte) ir Jerry Shana-
: Gruodžio 19-tos vakarinė Gra™. tokl° vado atmmti han grųo^jo 5.ų įusilauks 
sesija bus labai idomi irj)a.?®! 1 11 uo 1 a su.‘ dvynuku. Sūnelis Thomas | ’ - Jis iliust-i tiems, kurie nesidomi kon-! ?lktl .Fyamą tam darbiu,!

.. i- •. . r i kuri iis iki pat paskiausiuKristijono Donelaičio! įerencijų raportais ir dis-1 Hidwrišk«ii di/
.j” ir kitus leidinius, kusijomis. Tai bus šaunus • y ' Theresa Regina—6 sv. Jau-i

jis baigė M e n o koncertas, su trumpomis žy-, 'KoncG1.tas ivvkf, H()tel! ni tėvai nudžiugę šiuo gau- į ušsr.
j siu priedu savo šeimom Jie s 
Ijau turėjo dukrelę.

Alma Brooklyne ir apy- 
ir linkėję tarp lietuvių plačiai !

pažįstama kaip buvusioji i 
choristė ir chorvedė, o pa- 

— 1 staraisiais metais kaip sa- 
, vininkė sodelio ir salės, 91 i 
! Steamboat Road, kur lietu- 
i vių organizacijos, taip pat 
į ir daugelis kitataučių vyk
do savo piknikus ir kitas | 

i pramogas.
Linkime Almai ir Jerry Į 

I laimės auklint ateities pi-; 
i liečius. '

Tai bus šaunus ’aavo diem-’ didvyriškai dir-

Koncertas įvyks Hotel I 
i Belmont Plaza Moderne 

Koncertas rengiamas pa- Room, gruodžio 19. Pra- 
i per dešimtmečius i džia 8:30. Viešbutis randa-i

Paieškojimas
Ieškau tetos ir trijų jos sūnų, 

mano pusbrolių, gyvenančių Ameri
koje. Mano teta Antanina Rudai- 
tienė prieš karą kartu su mano pus
broliais Benjaminu, Juozu ir Vin-

* ji r i ' cu gyvenoAnthony, VOS tik atvykęs, ( Brooklyne. 
svėrė 5 svarus, o dukrytė Į Prašinėti.

Benjaminu, Juozu ir 
po 81 Maujcr Street, 
Aš norėčiau su jais su- 
Mano adresas: Elena 

Į Petraitytė - Spangelevičienė, Šakių
! rajonas Griškabūdis, Lithuania,

Kultūrinis centras randa-|kūriniu Daroda kur os me-1 V pa^vuncu^u . s piie
• • i <--• a, . mo I KU1 iniU paiocld, KU1 ios me vadovavusi ateiviu gynimui i 49th St.; si kertėj Libeity Avė. n 102 įu gavo du aukso medaliu: | a uner Qreen ' " * ‘
St Ozone Pnuk Hoiimne iš ...... - ... AOnei U1CCU

Dr.
Šimtus žmonių ir vaizdu 

nufotografavo daktaras Jo
nas Stanislovaitis tose Lie
tuvos vietose, kur jis ir jo i 
žmona Kristyna lankėsi ' 
praėjusią vasarą. O jie ap-ųr visus kviečia 
keliavo daug. Daktaras tuos 1 Moterų klubas

St., Ozone Park (įėjimas iš L 
102 St.). Lefferts traukiniu ]<atų

už medžio raižinius ir pla-
. , n -—J piešinius. Grįžęs U'ĮULJlz” X,

priveža prie pat namo, Ox- Kauną, jis Meno mokykloje! 1*16116 , SllVial
dėstė grafiką ir m e dž i o

, kuris mirė i
, Manhattane.

Kor.

JŪS DABAR GALITE 
APLANKYTI VILNIŲ!
MES ORGANIZUOJAME*
GRUPINES ir PAVIENES

KELIONES i VILNIŲ.

t g
E

>1

4 
r

Aido Choras rengia 
i Naujų metu laukimą

Aido choro Naujų metų 
pokylis. įvyks gruodžio 31- 
mos vakarą naujajame na-! 
me, 102-02 Liberty Avė., O-1 
zone Park. Pradžia 7:30 v

Kurie norėsite sulaukti I 
Naujų pietų su Aidu, ma- į 
lonėkite tuojau užsiregis-! 
truoti pas aidiečius. Prašo
me greit atsiliepti, nes cho
ro komisija turi žinoti, kiek 
bus žmonių, kad galėtų tin
kamai priruošti maisto. Ku- 

" • gailėsitės.
V. K. Jonyno kūrinių yra su g,avo sėbru dar Grilla iš Aidiečiai kviečia visus lauk-!

! ford Ave. stotis.
Paveikslų popietę rengia skulptūrą.

Atvykęs 1951 m. Į JAV, ‘.. Brooklyne, New Bar kar- 
iš realistinės srities jis pa-! čiamoje, ant 16th Avė., Įvy- 
suko į “modern i s t i n ę ” iko tragedija. Angelo Grillo 
krypti, tačiau jo negalima!nušovė buvusią meilužę ir 
vadinti grynu formalistu,! peršovė jos kitą meilužį, 
garbinančiu abstrakcijas., jįs sakė, kad per porą 
Jo kūrinių pagrinde yraimetų mylavosi su Rose Hen- 
realizmas, tik jis apipūvi- dershot, 31 metų divorsuo-

GRAŽIOS IR VAIŠINGOS 
MATULIŲ IŠLEISTUVES

Kelionės su organ i zu o j amos 
greitai ii' nebrangiau.
Mes išrūpiname vizas.
Susižinokite su mumis.

Prašykite platesnių 
informacijų.

Pirmutinis po karinio laike 
kelionių biuras, organizuo
jąs keliones Į Sovietų Sąjun
gą

Gruodžio 12-os vakarą E- įteikė Matuliui atmintinuk 
lizabethe įvyko puošnus ir;—laikrodį, 
vaišingas banketas. Jį ren- Pirmininkavo A. Skairius. 
gė LDS apskrities komite-; Liūdną įspūdį darė i 
tas tikslu pagerbti ilgametį ■ tai daugelis kalbėjusių pri-1 duota ne statiška, bet dina- 
savo darbuotoją Antaną' minė), kad Stefanijos Ma- 
Matulį, kuris išvyksta apsi-1 tulienės nesirado už garbės 
gyventi Pennsylvanijos vai-.- stalo, o ji visada, visur su 
stijoje. Suruošimo didįjį Antanu dalyvaudavo. Dėl 
darbą nudirbo elizabethie- jos nesveikatos Matuliai iš- 
čiai bet svečių sukvietimui j sikelia gyventi kitur. Prie i 
talkos teikė ir apylinkės garbės stalo jos vietą ūžė-1 
kuopos.

Rusų didžiojoj salėj, prie

stijoje. Suruošimo

i ! dalintas “poetinėm invoka- ta moteriške, bet vėliau Ro- 
cijom,” išplaukiančiom išįsė įsimylėjo į Salvatorę 
menininko intuicijos. V. K. i Prestigiacomą. Karčiamoje

(ir, Jonyno kūriniuose payaiz- jje susitiko. Pastarasis Ro- 
sės meilužis tyčiojosi iš Gri
llo, kad Rose jį pametė ir rie pavėluosite,! mišką gyvenimo puse.

šventiškai papuoštų stalų, apsigyvens.
buvome šauniai pavaišinti i . Būrys bankete dalyvavu- 
skoningai pagamintomis ir S1U. aidiečiu sugiedojo Ma- 
gausiomis vaišėmis. O po tūliams Ilgiausių metų , 
vakarienės išklausėme svei-1 taipgi keletą kitų liaudies 
kinimų, kurių buvo daug, dainų kurias visa publika 
Sveikino LDŠ kuopų dar- i dainuoja. .... 
buotojai, taipgi ir centro se- . Pilnutinai pasirodyti cho- 
kretorius Jonas Siurba. Bu- dėčiai negalėjo, nes r\eat- 
vo iškviesti kalbėti ir dau- vYk° mokytoja Milai ed 
gelis brooklyniečių, jų tar- Stensler. Sportuojantį jau- 
pe laisvietis Pranas Buk- nametį jos sūnų Kenneth us
nys. '

Vilniečių vardu Matulį i 
sveikino Jonas Mažeika iš1 
Chicagos.

Matulių žentas, jaunasis 
Matulis, paaiškino svečiams 
Antano turėjimo išsikelti iš ! 
šios srities priežastį ir dė
kojo už gražias išleistuves. ;

Trumpoje, reikšmingoje 
kalboje išleidžiamasis An-1 
tanas Matulis pareiškė, jog į 
jam gaila išvykti iš čia, kur 
jis visą savo suaugusį gy
venimą gyveno, p a 1 i k t i i 
draugus, greta kurių kelias
dešimt metų darbavosi. Bet I yel,.ul gah.sl.tCx- kepure.s 
kad reikalai susiklostė ki- apylinkės < 
taip, jis darbuosis ir ten, ileisti laiki»- 
kiek sąlygos ir sveikata leis, i — ~ ..Kardinolas Spellmanaspa-

B. Makutėnienė skaitė j sirodė labdarys, nes į New 
greatneckiečio P. Bečio Yorko Pagalbos Fondą pa
sveikinimą, taipgi pati tarė ! aukojo $500.
žodį ir varde visų dalyvių-----------------------------------

Kauno bei Vilniaus Meno karčiamos išstūmė, 
muziejuose, Rygoj, Taline, 
Hamburge, Amsterd a m -a 
Kongreso galerijoje Wa 
šingtone ir šiaip privačiose 

mė graži ir taip pat malo- | kolekcijose- 
ni jos duktė, pas kurią Ma- j V. K. Jonynas yra ma

lonus žmogus. Jis parodos 
lankytojams aiškino apie 
vaizduojamąjį meną, meni
ninku uždavinius, šiandie- 
ninės akvarelės (paruošto 
ir sąžiningo artisto ranko-! 
se) pranašumą, lyginant jai 

| su aliejiniais dažais, jos 
nekintamumą ir kitus su . . . v .
tapyba susietus klausimus. jaunuoliai žemiau 21-ių
Tai buvo nepaprastai įdomi 
lektūra.

V. K. Jonynas yra pripa
žintas vienas iš 50-ties ge
riausiu Amerikos grafiku. Į v O C

Grillo nuėjo į automobilį, 
\1 pasiėmė revolverį, :

ir pirmiau peršovė savo o-1 
ponentą, o paskui nušovė 
Rosę. Po to nuvažiavo prie 
East upės ir revolverį įme
tė.

Viešbuty išsimiegojęs jis 
pasidavė polięijai. Grillo y- 

i ra vedęs, du kartus buvo 
I silpnapročių ligoninėje.

1 tiko nelaimė, susižeidė. Mil- 
i dred, dideliame rūpestyje, 
i ieškojo gydytojo, kurių va- 
i karais, o ypač gale savai
tės, kabinetuose nei namie 
negali rasti.

Daug dirbusias šeiminin- 
I kės ir jų pagelbininkus gal 
I atžymės patys rengėjai.

PRANEŠIMAS
ROCHESTER. N. Y.

Gedemino Dr-stč rengia naujų 
metų pasitikimo balių, gruodžio 31 
d., 6:30 v. v., 575 Joseph Ave. Tu
rėsime valgių, gėrimų ir muzikos.

; ir kitokių !
vietinius ir iš 

apylinkės dalyvauti, linksmai pra-
Rengėjai. (98-100)

Jose Velez, 17-kos metų 
vaikinas, pavogė automobi
lių ir važiuodamas nesusto
jo prie trafiko šviesos. Po
licininkas P. K. Hudak pa
sivijo jį ir pareikalavo pa
rodyti važiuotės leidimą. į 
Velez jo neturėjo, bet pa
siūlė policininkui $10.

Policininkas atsisakė pi
nigus imti. Tada Velez 
smogė jam ir parmušė. Po
licininkas. peršovė Velezą, 
kuris tuojau mirė.

$ Linksmų Švenčių Visiems!
g HENRY WEYDIG g 
E & SON, INC. g
n Laidotuvių Įstaiga g
K Tinkamas patarnavimas M 
m už prieinamų kainų. g
S 13-39 122nd St., College Pt., L. I. 5 
« FL. 9-8563 $
E Chas. Henry Weydig, Lie. Mgr. g

^5=^5^5855 3 
g WLADYSLAW ir HENRY g 
g r SZACHACZ g 
! Visiems jų lietuviškiems (irau- $ 

gams linki linksmų švenčių. ji 
Matykite mus — Real Estate, m 
Insurance ir Notary Public. $ 

Mes jums pagelbėslme. $ 
L 85-08 Grand AvesJVfaspeth, L. I. g 

D A. 6-0719 g

DEL KALĖDŲ
Užsisakykite sau patinkamą 

alų ir sodęi pas

IRVING BERLIN 
Beer Distributors 

100-09 101 Avenue
Ozone Park 16, Queens

Pristatome dėžėmis (keisais) 
reguliariai arba special 

delivery.

Telefonas:
Virginia 9- 3090

Savaitės pabaigoje, kada i 
i jaunuoliai važiavo iš aukš-1 
tesnių mokyklų (Junior! 
High Schools) namo, tai ; 
ant IND linijos susimušė.! 
Grumtynėse dalyvavo apie; 
100 jaunuolių, daugumoje I 
mergaičių.

To sėkmėje Rose Garner, 
15-kos metų, su keliomis

ir turis >laug patyrimo. 
Taip pat keliones į 

kitus kraštus.

COSMOS TRAVEL 
BUREAU, Inc.
.45 West 45th Street

t i Naujų metų su jais. 
Tikimės, kad bus ir me- peilio žaizdomis buvo pi.im-I

ta į ligoninę. Vėliau arešta-sugrįžo ninė programa.
Choro korespondentas vo mergaitę “Marią”, taip

Bronx miesto dalyje, ant 
Boston Rd., susimušė apie 
25 jaunos merginos. Polici
ninkas Ed. Goff bandė jas 
perskirti. Tada pustuzinis 
jų supuolė ant jo, skaudžiai

ap

Tel. CI. 5-7711

Majoras Wagneris pasira
šė naują įstatymą, pagal

metu neturi teises nešiotisv

LAISVĖS DALININKŲ 
SUVAŽIAVIMAS

“Laisvės” dalininkų suva
žiavimas ir po suvažiavimo 
vakare banketas Įvyks sek
madieni, sausio 31 d., 1960 
m. Suvažiavimo pradžia 1 
vai. dieną. Banketas prasi
dės 6-tą vai. vakare.

Visi “Laisvės” bendrovės 
dalininkai, kuriems tolis ne
kliudo, pasirūpinkite daly
vauti bendrovės %suvažiavi- 
me, o vakare bankete.

Suvažiavimas ir banketas 
bus laikomi naujoje “Lais
vės” salėje, 102-02 Liberty 
Avė., Ozone Park, N. Y.

LAWRENCE, MASS.
Bus rodomi

Spalvoti paveikslai iš Lietuvos
Seštadienj, 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 apylinkės lietuviai tuos paveikslus matys 
gruodžio 27 dieną.

i

6 p.—Laisve (Liberty)— Penkt., gruodžio (Dec.) 18,1959

pat 15-kos metų, kaltinant, 
kad ji subadė Rosę.

JOHN KRAUSS, Inc.
117-0!) Liberty Ave. 

Richmond Hill, N. Y.
(Smulkmeniškas pardavinėjimas)

MfiSOS IR WURSTWAREN

*

i

MERGINOS—MERGINOS
21 IKI 31 METŲ AMŽIAUS 

Užsidirbkite $10Q j savaitę, va
karais nuo 8 vai. vak. iki 2 dWlw 
ryto, kaipo ŠOKĖJOS. Pal
mas nereikalingas. Kreipkitės 
asmeniškai vakarais, tarpe. <> ir

BLUE BIRD BALLROOM
838 Broad St., Newark, N. J. 

Uždara pirmadieniais

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų
Visiems mūsų draugams ir klijentams. Mes norime išreikšti dėkingumą tiems, kurie 

patronizuoja mūsų firmą. Mūsų siekis visuomet buvo ir bus— 
patarnauti mūsų kli.įentu interesams.”

(LAISNIUOTA PER USSR)

BROOKLYN—1530 Bedford Ave., kamp. Lincoln Pl. IN. 7-6465. IN. 7-7272 
NEWARK, N. J. — 312-14 Market St. Tel. ML 2-2452. ML 2-1681

Siunčiami tik nauji daiktai — medžiagos, drabužiai, valgomieji produktai, gyduolės, siuvamosios mašinos.
Pristatymas garantuojamas, taipgi adresato parašas. Visi kaštai, įskaitant muitą, pmokami iš anksto.

Kiekvienas pakas apdraudžiamas.
Mūsų klientų patogumui, mes turime įvairių aukščiausios kokybės medžiagų prieinamomis kainomis. 

Atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 ryto iki 4 popiet.
78—2nd Avė.
New York 3, N. Y.
ORegon 4-1540

832 N. 7th St.
Philadelphia 23, Pa. 
WAInut 8-1747

f

1241 N. Ashland Avė. 
Chicago 22, III.
HUniboldt 6-2818

107 S. Vermont St. 
Los Angeles. Calif. 
DUnkirk 5-6550

1

c

651 Albany Ave.
Hartford, Conn.
CHapel 7-5164

11601 Jos. Campau Avė. 
Detroit 12, Mich. 
TOwnsend 8-0208
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