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KRISLAI
Grožis ir idėja. 
Darbo broliai. 
Užtarnauta garbe. 
Juk tai geda.
Pirmosios kregždės. 
Bekojis doleris.

Rašo V-a

Kubiečiai turi būti 
šalies sargyboje

Havana. —Fidel Castro,įkėlė $30,000,000

Stevensono pasiulymai del ' 
taikingo sugyvenimo 

į nusiginklavi-
r sutartis bū- Kubos premjeras, 

r Kinija. “Joks visus darbininkus i 
S t e v e n s o n o : nusiginklavimas nėra gali- dirbins būti šalies si 

pa- mas be Kinijos”, i....... ....
vensonas. Kinija turi sutik-1kė:

Washingtonas. — Žurna-1 veikti, kad 
ias “The Foreign Affairs” | mo derybas ii 
išspausdino 7.500 žodžių ii-; tų įtraukta ir 
gio Adlai ! 
straipsnį tarptautinės 
dėties reikalais. Stevenso- 
nas jau du kartus kandida- ■ ti su tarptautine inspekci-. 
tavo į prezidentus nuo De
mokratų partijos ir numa- ( privalo : 
tomas kandidatu 1960 me-, gos ; vartojimo

; klausime, taikos keliu išriš- dirbiai 
ti sienų reikalą su Indija, ]aįku j’r

nviv ai«-i - dabar t i n i ų ! kad pasaulyje yra krizė. (sutikti, kad Korėjoje baisa- džiai apie kiekvieną priešų
'•'^larbininku ! w vakarinio Berlyno reika-j Vakarų vadų susitarimu. ..................

* Ii • -rr i _  * v 1 _ • 1 -lt 1 _ .-P „ < * . _ T? * 

išvadą, 
vadai,

i Ką žada viršumą 
konferencija?

■ Paryžius. — Anglijos,: ir kolumnistų daro 
! Francūzijos, Jungtinių kad keturi Vakarų
’ Valstijų ir Vakarų Vokie- | besilaikydami senos pozici- 
; tios vadai per tris dienas i jos Berlyno reikale, nesiū- 
j laikė konferenciją. Po to 1 lo pasisekimo konferencijo- 

Grupė brooklyniečiu lictu-Įjįe išleido bendrą pareiški-1 je su Tarybų Są junga, kuri 
Vių buvome nuvykę į Manhat-' . v ! reikalauja, kad
tane suruoštą gražu konceitą. Keturi Vakaru vadai sa- liška padėtis 
pagerbtas Abner Green, ga-1 ko, kad jie sutinka tartis i Berlyne butų užbaigta, 
bus? kovingas ir pasišventęs i su Tarybų Sąjungos prem-i Iš Paryžiaus sugrįžęs 
svetbrgimių gynėjas. ' jeru Paryžiuje, 1960 m. ba-Į Vakarų Vokieti jos kancle-

Velioniui pagerbti muzika, | iandži0 27 diena. Tarsis j ris Adenaueris yra labai 
dainos buvo parinktos praei-1 nusiRinkiavimo, Vokietijos i 
ties, taip pat ir šio meto kla-l & -
sikų, tarpe kitų ir .......... .- , . (
populiarioji daina apie Joe lais. Kartu pareiškia, kad 
Hill, taipgi negriy spiritualai. j jie laikosi tokios pat pozi-, 

i ei jos, kurią pareiškė li958 
ž0’ I m. gruodžio 14 ir 16 dieno- 
re“į mis.

nenorma- 
vakariniame ja, kaip ir kitos

labai
tais.

Stevensonas

ir zem-
; sargybo- 

rašo Ste-.je. Tarpe kitko jis pareiš-

“Kubos vyriausybė nori 
Ji kad visi darbininkai (h 

atsisakyti nuo jė- taip, kaip daro
> Formozos Maestrą provincijos zem

kurie
dabar praneša v/d-

aukų fi
nansavimui Kubos indust
rializacijos, kurios prave- 
dimui iškėlė obalsį dabarti
nė valdžia.

Castro nurodė, kad Ku
ba turi daug priešų namie 
ir artimai užsienyje. Bet 
jis sakė: “Mes laimėsime, 
jeigu kiekvienas darbinin
kas, auto vairuotojas, vieš
bučio patarnautojas, j-ašti- 
nčs darbininkė, barzdasku-

Velionio pagarbai tarti 
di atvyko visokių kilmių, 
Ilginių Įsitikinimų ir politinių 
pažiūrų žmonės Išgirdome 
per dešimtmetį deportuojamą, 
bet dėka Greeno ir komiteto 
veiklos vis čia tebegyvena 
darbininką. Girdėjome gar-j , 1 * - I 1*
bingų komiteto talkininkų žo-j IJĮU Ddl£f€ 1(6110116 
di. Kalbėjo dvasiškis, valsti-• 
jos seimelio narys, unijos va-j Washingtonas. — Antra- 
das, 1 
nimo 
tė.

Apie visa tai parašys kiti. 
Priminiau tikslu parodyti, 
kaip platų ir reikšmingą vei- 

H>kimą komitetas, Greeno va- 
vybtfje, išvystė per tuos 20 

^Nirš metų, sunkių, pavojin
gi! metų.

Visa eilė korespondentų

antį: Prez. Eisenhoweris

teisių persekiojamųjų gy-i dieni nakti jau sugrįžo pre- 
kovų veteranė komoms-. zidentas Eisenffiweris iŠ

savo ilgiausios kelionės. Jo 
lėktuvas nusileido į And
rews karinio orlaivyno ba-

Vienas 
pareiškė, 
kuo buvo 
Jis stojo

Prezidentas lankėsi vie
nuolikoje šalių, atliko apie 

122,000 mylių kelionę, pasa- 
senelis darbuotojas į kė daug prakalbų ir atlai- 
jog Greenas daug'kg su kitų šalių viršūnėmis 
panašus į Lincolną. konferencijų. Jis
į sveturgimių gyni- -- j 

mo vadovybę vien todėl. kad |» 
čia reikalas buvo didžiausias,! _ 
darbo ir rū] 
uždarbiai mažiausi, o pavojai --- 
gausūs.

Per visą tai ir per kalėjimą 
Greenas išėjo 
reakcijai, 
gerbiamas.

jaučiasi

d*Ui±±; R. Mizara lankėsi 
ir Seinų mieste 

nenusilenkęs
Užtarnautai jis pa- į

Štai ir Kalėdos! Jų proga 
milijonai lūpų kartos “Ramy
bė žemėje geros valios žmo
nėms.” Gi tuo pat metu vie
nas didžiųjų tos ramybės — 
taikos skelbėjų Dr. 
Uphaus lindės 
County kalėjime

Willard 
Merrimack 

Bose o ve n,

“Laisvė” gavo sekamą 
kablegramą: “Lietuvių Vi
suomenės Kultūros Drau
gija Lenkijoje sveikina jus, 
draugai dienoje atsilanky
mo mūsų krašte jūsų re
daktoriaus Rojaus Miza- 
ros. Linkime laimės 
pažangiame darbe”.

Seinai ir jų apylinkė yra 
Lenkijos respublikos teri
torija. Bet ten gyvena ir 
lietuvių,- kurie, kaip mato
me, turi ir savo kultūri
ni as draugijas.

jūsų

Po konferencijos.
howeris, De Gaulle ir Mac-i bus ir pavojus.
millanas pasiuntė TSRS
premjerui Chruščiovui po
laiška, kviečiant i viršūnių

V z k V

konferenciją.

i Jis rašo: “Kol yra gamina- ' vimai butų pravestii Jung-! pasijudinimą... Kostpdhe- tis ir grožio saliono darbi-
1 mi atominiai ginklai, tol, tinių Tautų

i u vartoii-: Form ozo s
mo , I J llllg Liliui Idilių pilcZllllO-

Stevensonas sutinka, kad į je, patys turi nusispręsti, 
Tarybų Sąjungos va d ai i ar jie nori jungtis su Kini-, 

ar būti nepriklausoma ,

priežiūroje. rįs yra teisingas, bet/ne ta- ..... .. ....................
gyventojai, ^a? pa(]a jįs puola/revoliu- ir praneš vyriausybei apie 

tuos, kurie bando kenkti 
Cukraus darbininkai su- Kubos revoliucijai”.

! nuoširdžiai nori
i atominiu ginklu likvidavi-! valstybė.
i mui. Jis mano, kad jie nu-i Vakarai iš saVo pusės.

■ mato, jog pasaulis gali pa-’turėtų atlikti sekamus
I siekti tokį laipsnį, kur nuo i žingsnius: Jungtinės Vals-j
i jų vartojimo nebus sušilai- tijos privalo atsisakyti nuo Į

i sutinka, priešinimosi Kinios įleidi-1 L. Goldblatt, 
i kad Vakarai neturi panau-! mui

Pen k tu o j u 
Neužmušk!” jis

, kad aršesnės už karą 
žmogžudystės nėra; kad kiek
vieno ■ protingo ir sąžiningo 
žmogaus pareiga skelbti visur 
taiką. Jis tai ir darė.

Taikos priešai Dr. Uphaus 
nuteisė metus kalėti už atsi
sakymą išduoti vardus tų tai
kos šalininkų, kurie 1954 m. 
lankėsi taikininkų (pacifistų) 
vasarvietėje World Fellow
ship. Tarsi kerštui, jį pašau
kė pirm pat Kalėdų. Ameri
kai nauja gėda.

Dr. Uphaus tiki 
prisakymu:

-sako,

Vakarų pajūrio laivakroviai 
ir gretimų darbų žmonės tapo 
pirmosiomis Amerikos uniji
nio judėjimo kregždėmis, ku
rioms lemta išspirti už vis di
džiausius šaltojo karo ledus.

Jie—pirmoji oficiali Jungti
nių Valstijų unijų delegacija 
Tarybų Sąjungoje. Delegacija 
ten buvojo porą savaičių, lan
kėsi dešimtyse žymiausių uos
tų, susipažino su darbininkais 
ir jų darbo ir gyvenimo būdu.

Nedaug kas iš tų, 
šiandien parsineša arti

kurie 
šimti

nės Savaitinio uždarbio, žino, 
kiefcv darbo ir kančių turėjo 
panešti tie, kurie jiems tokį 
/uždarbį iškovojo. Doleriai 
patys neatėjo. z

štai tų pačių “geraširdin-

TSRS laivakroviai 
gabiai dirba *

San Francisco, Calif. — 
, L.B. Thomas 

į Jungtines Tautas.' ir Harry Bridges, Interna- 
Čiang kai-šekiniai turi pa-1 tional Longshoremens & 
sitraukti nuo Quemoy i 
Matsu salų. Korėja i

Plieno kompanijos 
tarsis su unija

. Washingtonas. — Plieno | kymo._ Stevenson 
kompanijos sutiko kiekvie- j

Sllijinti atominių ginklų ban- 
! dymų taip ilgai, kaip eina 
j derybos su Tarybų Sąjun
ga. Bet jis. tuo pat kartu 
stoja už tai, 'kad Vakarai 
turi būti galingi, nes ki
taip “Tarybų Sąjunga gali i Jis siūlo, kad būtų suda- 
atsisakyti nuo nusiginkla- * 

vimo derybų”. Idas pakėlimui ’atsilikusių
Stevensonas išėjimui iš i šalių, kad pašalinus pašau- t

tarptautinės pavojingos lyje tą baisią nelygybę, | paįp Amerikos 
padėties siūlo sekamus vargą, skurdą ir ligas, -ku ‘ m 
žingsnius:

Tarybų Sąjunga turi pa-isiose šalyse.

na iš jų atskirai tarti 
United Steelworkers unijai 
kontrakto reikale. Viso y-1 
ra 93 plieno kompanijos, 
prieš 
liepos 15 d. paskelbė strei
ką. L

Indija atsisako 
tartis su Kinija

New .Delhi. — Kinijos 
premjeras Chou En-lai pri
siuntė Indijos 
Nehru laiška,

kurias darbininkai

jas su unija derybas vedė i 
dvylika didžiųjų kompani
jų. Jau pirmiau Kaiser Co. 
ir dar pora, per galvas dvy
likos didžiųjų, padarė su 
unija kontraktą. Numato
ma, kad atskirai kompani
jos besitardamos greičiau 
su unija susitars.

Maskva., — TSRS prem
jeras Chruščiovas pasiuntė 
Vakarų Vokietijai laišką, 
ragindamas ją susilaikyti 
nuo karo kurstymų.

Washingtonas. — For- 
moza jau turi 11,000,000 
gyventojų. Sala jų negali 
išmaitinti.

gųjų” amerikiečių. rankose 
esančių Virgin salose indust
rijų darbininkams nutarta 
įstatymiškai leisti gauti pake
li m u s minimum mokesčio. 
Prie paprastų darbų kelti nuo 
60 iki 65 centų už valandą, 
gi bankų, buhalterijos ir pa
našiuose darbuose nuo 85 c. 
iki dolerio.

Tarimas leisti tiek gauti ne
reiškia, kad visi gaus, 
d ai teks tiems, kurie 
nizuotai už tai kovos, 
mintina, jog ir tarimas 
mokestį 
kas nors organiavosi, 
streikavo ar kitomis priemo
nėmis reikalavimus iškėlė.

Prie- 
orga- 

Pri- 
kelti 

gautas dėl to, kad 
už tai

premjerui 
kur i a m e 

ir | Warehousemens unijos va-1 kvietė atvykti į pasieni 
ir Ja- j dai lankėsi Tarybų Sąjun- j gruodžio 26 dieną ir tartis 

ponija turi būti įtrauktos į goję. Jie buvo Odesoie. Ba-1 Indiios-Kiniios sienų rei- 
zoną, kurioje ’nebus laiko- ku, Leningrad^ 
mi atominiai ginklai; prieplaukose.prieplaukose.

i ■ c Dabar sugrįžo ir sako,
i rytas $200,000,000,000^ fon- j<a(| tarybiniai laivakroviai 

i greičiau iškrauna, arba su- 
! krauna j laivus prekes, 

i laivakro- 
įviai. Tarybų Sąjungos prie- 
I plaukos naujai moderni- 
i zuotos. Laivakroviai varto- 
| ja nuo kranto keliamąsias 
svirtis vietoje laivų svirčių.

rios viešpatauja atsiliku-

Odesoje, Ba- Į Indijos-Kinijos sienų 
fe ir kitose. kale.

Indijos premjeras Nehru 
atsisako priimti pakvieti
mą. Tuo pat kartu jis pa
kvietė iš Kinijos Indijos 
ambasadorių, kad su juo- 
mi pasitarti.

Žemės drebėjimas
Atlanto dugne

New Yorkas. — Žemė
dreba ne tik sausumoje, bet i Hooveris, FBI direktorius,!
ii jūrų dugne. 1929 m. že- nusigando, kad komunistų |
mės drebėjimas, į pietus pozicijos sutvirtėjo ir įta-jmas E. Murray, 
nuo Newfoundlando salos, i ka paaugo.
nutraukė apie tuziną po- i
vandeninių telegrafo ‘ laidų į atslįZuši“komunistirpar-

a eia/- I tijos konferencija New
Toje pat kryptyje ir 1959; Yorko mieste, nes ji išrin-

| m. įvyko žemės drebėjimų.! ko į Centro Komitetą paty-
Jų pasėkoje buvo jūrų dug-1 rusins vadus, savo atsida-
ne pasikeitimų. Išilgai 650|vimą įrodžiusius ilgais me-

i mylių jūrų smėlys 60 mylių į tais kalėjimo, 
ren-j greičiu pasidavė į šalis ir j 
1 0’1.1 — rxlr^HYI/V dllH'nri 1 1 '

FBI jau nusigando 
komunistų įtakos

Washingtonas.
■ Siūlo panaikinti 

- J E ! atominius ginklus 
■ozfnvlnc !

Washingtonas.
vy- 
bus

Kuba konfiskuos 
priešų nuosavybę

Havana. - — Kubos 
riausybė paskelbė, kad
konfiskuojama nuosavybė 
visų šalies priešų. Nuosa
vybė bus atimta nuo visų, 
kurie bus sugauti veikiant' 
prieš dabartinę Kubos san-l 
tvarką, nuteisti už kenki-! 
mą šaliai arba pabėgę į už
sienius. \

Kubos vyriausybė 
giasi paimti visus Jungti-' sudarė okeano dugne ilgą • T T 1 1 • • 1 • i T • i . .nių Valstijų kapitalistų 
fabrikus į savo rankas, jų 
tarpe ir D. Hodges fabri
ką, kurio pastatymas atsiė
jo $50,000,000.

1963 METAIS JAV JAU 
TRAUKSIS Iš MAROKO

Casablanka. — Preziden
tas Eisenhoweris ir Maro
ko karalius Mohamedas su
sitarė, kad Jungtinių Vals
tijų karinis prlaivynas 1963 
metais pasitrauks iš Maro
ko. Jungtinės Valstijos ten 
turi penkias bazes ir 
apie 20,000 lakūnų ir kitų 
orlaivyno žmonių.

Chicago. —Wilson & Co. 
veda derybas su United 
Packinghouse Workers u- 
nija algų pakėlimo reikale. 
Dabar . darbininkai gauna 
po $2.56 per valandą. Dery
bos liečia 9,000 darbininkų.

griovį.

IšEIS TRAUKINIAI 
MASKVOS Į LONDONĄ

Londonas. — 1960 m. ge
gužės mėnesį prasidės tie
sus traukinių susisiekimas 
tarpe Maskvos ir Pary
žiaus, Maskvos ir Londono, 
kaip pranešu TASS žinių 
agentūra.

Londoną nuo Europos 
skiria vanduo, tai Maskvos 
traukiniai ateis į Hook 
prieplauką, H o llandijoje, 
ten jie užvažiuos ant per
keliamo laivo, atplauks į 
Harwick prieplauką Angli
joje ir'vyks į Londoną.

Kairas. —Tarybų Sąjun
ga yra davus $92,000,000 
paskolą Jungtinei Arabų 
Respublikai statyti užtvan
ką prie As'wano.

Karaliaus veidas 
nepakeitė padėties

Leopoldville. — Belgijos 
kolonijoje Kongo (Congo) 
įvyko rinkimai. Kandida
tus statė belgai apsivieniję

1 į Tautinio progreso parti- 
j ją ir Kongo nepriklauso-

“’ . .°" i mybės šalininkai. Sakoma,
, . kad pastarieji rinkimus
, ginklų specialistas n Pata- ■ iajmėjo ir rengiasi reika- 

Ypatingai jam nepatiko i1 Atomic Eneigy Com- šalies nepriklausomy- 
mission, pataria, kad Jun^- 
tinęs Valstijos pačios pir
mosios pradėtų naikinti i 
atominius ginklus. Jis sa-U 
ko, kad Tarybų Sąjunga ’ Fį 
nuo to nepasiliks.

“Tik k a d a atominiai 
ginklai bus panaikinti, tai i 
tada padangė prasibaivys”,' ^a‘"904,757 'ketv! 
sako mokslininkas.

Hooweris sako, kad ko-, 
munistai turi pasitikėjimą, 
kad jų idėjos laimės.

IRANO KARALIUS IR 
VĖL APSIVEDĖ

Teheranas. — Jau trečiu 
kartu apsivedė Irano (Per
sijos) karalius — Šakas Ri- 
za Pahlevi. Jis yra 40 me
tų amžiaus, o jo nauja 
žmona Diba 21 metų. Ves
tuvės buvo labai iškilmin
gos. Saliutavo ir 21 kanuo- 
lė.

Šakas dabar lauks sū
naus — sosto įpėdinio. Su 
pirma žmona jis susilaukė 
tik dukterį, su antra visai 
neturėjo vaikų ir todėl 
siskyrė.

at-

la-Pekinas. — Kinijoje 
bai daug pasiekta 1959 me
tais industrijoje ir žemdir
bystėje. Su Naujais metais 
bus paskelbta rezultatai.

i Rinkimu išvakarėse i *■ • v 
• Kongo buvo atvykęs Belgi- 

karalius Baudouinis, 
sutvirtinus Belgijos 

.poziciją, bet jam nepavyko.
Kongo randasi piet-va- 

karinėje Afrikos dalyje, užr 
. mylias, 

turi apie 15,000,000 gyven- 
Jo nuomone, iš atominių tojų. Kongo savo plotu 75 

bombų energiją galima iš 
imti ir ją perduoti civilinių 
naudojimui.

kartus didesnis už Belgiją;

KRITIKAVO “DIEVO 
PARINKTUS ŽYDUS”
Kirovogradas. — Ukrai

ną radijas kritikavo tokį 1 
žydų mokymą, kuris, pasi
remiant senu Biblijos tes
tamentu, skelbia, kad “Die
vas parinko žydų tautą 
valdyti kitas”. Ukrainos 
radijas sakė, kad tai kraš
tutinis šovinizmas, ir pata
rė jiems išmesti tą žalin
gą mokymą.

TIBETE VYKSTA 
DIDELĖS PAKAITOS
Pekinas. — Lhasa, Tibe

to sostinėje, įvyko liaudies 
atstovu suvažiavimas. Jis 
išrinko 134 asmenų komi
tetą, kuris vadovaus vyks
tančioms reformoms. Tibe; 
te pravedama nauji vieške
liai, vykinama ' žemės re
forma, statomi audimo ir 
kitoki fabrikai, įrengiamos 
elektros jėgainės.

Columbia. —' Swift & Co. 
fabrike įvyko sprogimas. 
Nuostoliai siekia $100,000. 
Dirbo apie 80 darbininkų, 
bet jie visi išliko sveiki.

Washingtonas. — Vals
tybės departamentas , pra
nešė Nepalio karaliui, kad 
jis savo vizitą iš 1960 . m. 
balandžio 27 d. atidėtų, 
nes Eisenhoweris tuo laiku 
bus viršūnių konferencijo
je.
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Kas ką rašo ir sako
GAL JAU BLAIVOSI
Mūsų šalies komercinė 

spauda dar vis nenori pil
nai susitaikyti su ta minti
mi, jok Kuboje įvyko revo
liucija, kuri atnešė didelių 
pakeitimų, su kuriais reikia 
skaitytis. Ji vis dar tebe
sapnuoja apie Castro val
džios greitą nuvertimą.

Tačiau tūlus kitimus jau 
galįma pastebėti. Štai “The 
N. Y. Times” (gruodžio 21 
d.) vedamajame straipsnyje 
jau bando rimčiau ir giliau 
pažvelgti į padėtį Kuboje. 
Didlapis jau šneka apie ko
kį nors susikalbėjimą su 
naująja Kuba.

Kas tą laikraštį verčia 
i rimčiau pagalvoti apie tai, 

ne> ! kas Kuboje atsitiko lygiai • XZ 1 • "1 z-v

$10.00 
$5.50 

S12.00 
$6.50

Afrikos tautos ir jų vaidmuo
DAR TAIP NESENIAI beveik visa Afrika buvo 

apsėta europinių imperialistų valdomų kolonijų. O da
bai’ tame didžiuliame sausžemyje jau randasi dešimt 
nepriklausomų valstybių. Tiesa, jos tebėra silpnutės, 
neigi jos jau taip didelės, bet jos stiprės ir augs. Atei
nančiais metais dar bus paskelbtos keturios nepriklau
somos valstybės. Toliau, jų bus daugiau, nes Afrikos 
žmonėse nacionalizmas ir kova prieš imperializmą 
sustos. Visose kolonijose verda kovos už laisvę ir nepri- j pi įeš metus laiko? 
klausomybę. Anglai, belgai, ir francūzai imperialistai ■ 
dreba savo kailyje. Jie mato, kad jų viešpatavimo ir plė
šikavimo dienos Afrikoje baigiasi.

Atbudus ir atsistojus ant kojų naujam , gyvenimui 
Afrika keičia situaciją Jungtinėse Tautose. Natūralu, 
kad jau dabar tas desėtkas nepriklausomų valstybių dau
gumoje dedasi su Azijos tautomis. Jau dabar visais, di
džiaisiais klausimais Azijos-Afrikos tautų blokas Jung
tinėse Tautose atlieka svarbu vaidmenį. Ir štai kokia 
įdomi situacija vystosi: Jau ateinančiais metais Jungti
nes Tautos turės 87 narius. Manoma, kad už metų kitų 
jose jau bus visas šimtas narių. Tų reikiamų trylikos 
naujų narių laukiama iš tos pačios Afrikos. “N.Y. Times” 
kolumnistas Thomas J. Hamilton jau už galvos susidė
jęs rankas šaukia:

“Kai Jungtinės Tautos pasieks šimto narių skaičių, 
antikoloninės šalys, pridėjus tarybinį tautų bloką, tu
rės neginčijamą dviejų trečdalių daugumą.” Tada, gir-

ROJUS MIZARA

Pasikalbėjimas su buvusiu 
katalikų kunigu J. Ragausku

Su J. Ragausku susiti-I “Moteris ir religija,’’ /z-r- . . << • i . 1 nrr •! YY» JI -

■ kad Juozas net tokio menko 
! dalykėlio nesupranta.

Kaip ten bebūtų, Juoząs 
gana rūsčiai išbara tuos sa
vanaudžius ir raketierius, 
kurie neseniai New Yorke 
Henry Hudson viešbutyje 
po Amerikos Lietuvių Ta
rybos “vėliava” laikė suva
žiavimą. Jis rašo :
,Lietuvių larybos “Laisvėje“ tilpo Ragausko Neužilgo dar pasirodys dvi 

Be to, para- 
a" j daiktas, tilps jų daugiau, i šė stambų memuarinį vei-

Ogi tas faktas, kad kas 
nors panašaus jau rusena 
beveik visose Lotynų Ame
rikos respublikose. Girdi, 
“Castro revoliucija yra tik- 

i tai ilgo išsivystymo čiūku- 
1 ras ir plačiai per visą Loty
nų Ameriką palaikomų idė
jų ir aspiracijų reiškinys. 
Mes esame liudininkai pra
džios naujos eros (gady
nės) Vakariniame Pasauly-! 
je. Kraštutinio nacionaliz- Į 
mo išraiškos, kokias mes 

i matome Kuboje, tėra at- 
I spindys tokios pat rūšies 
! nacionalizmo Afrikoje, Vi- 
I dūriniuose Rytuose ir Azi- 
l.idje.”

Odai- jeigu pridėsime tautinį bruzdėjimą priešimpe-* Labai įdomiai “Times 
rializmą Lotynų Amerikoje, tai iš tikrųjų imperialist]-| apibūdina ir tą baimę, kuri 
nėms kapitalistinėms valstybėms bus bloga, bus riesta.1 amerikiečių išnaudotojų ra- 
Kaip diena lydi naktį, taip prasideda imperializmo šute-' teliuose kyla dėl komunistų 
mos. Imperialistinių plėšikų straksėjimai ii’ spardymą- įtakos kilimo Kuboje. Laik- 
sis neišgelbės jų kudašiaus nei Azijoje, nei Afrikoje, nei | raštis bando tuos ratelius 
Lotynų Amerikoje.

“Krikščioniškoji dorovė — 
darbo žmonių išnaudojimo 

xcvovcvx XXXXVXX x^^wx rcx . įrankis,” “Kaip kunigai 
— patinka jie kiek-1apgaudinėja darbo žmo- 

” ir “Katalikų religi- 
šventės ir apeigos.”

kau “Lietuvos” v i -e b u t y 
Su juo norėjau susitikti, 
nes jo raštai man labai pa
tinka • 
vienam galvojančiam žmo-lnes, 
gui, kuris juos skaito.! nes

suvažiavime paaiškėjo, k a o v. 
aukos Lietuvos laisvinimo rei- Į 
kalams labai sumažėjusios ii 
kad ALT ižde beliko vos 
5,000 dolerių.

Po šio suvažiavimo ta su- ♦
ma, žinoma, dar labiau sulie
sės, nes ALT direktoriai an
dai nutarė, kad už savo žy
gius Lietuvos laisvinimo darbe 
taip pat turi gauti atlygini
mą. Ir i 
zacijų, kaip pirmiau būdavo, 
bet iš Amerikos Lėtinių Tary
bos iždo ...

Buvo įdomu klausyti, kaip 
keturių politinių s r o v i ų ir 
dviejų broliškų susivienijimų 
atstovai diskutavo < Lietuvos 
laisvės reikalus. Patys, kaip 
sakiau, tais reikalais niekur 
už dyką nevažinėdami, .jie, 
tartum inkvizitoriai, klausinė-

ir ateityje, galimas jo brošiūros.

nes jis žadėjo parašyti. įkalą “Ite, missa ėst!” (Ei-
Tai dar jaunas vyras, vi-i kite, mišios pasibaigė!). Šis 

dutinio ūgio. Kalba lėtai,! veikalas jau atiduotas lei- 
bet kiekvieną žodį apgalvo- dyklai ir jis išeis 1960 mo
ja. , tais.

J. Ragauskas — talentin- 
katalikų kunigas ir Kauno I gas publicistas, talentin-

Ragauskas — buvęs

dar bus žmonių, “tikinčių į 
dievą” ir aukojančių dvasi- 
ninkijai savo uždirbtus rub« e 
liūs?

Ats.:
Tarybų Lietuvoje sparčiai 
mažėja;

Tikinčiųjų skaičius

kartu keičiasi pa
čių tikinčiųjų tikėjimas: ti
kintieji virsta praktiniais 
ateistais. Kitaip sakant, 
savo praktiniame gyvenime 
tikintieji vis mažiau besilai
ko religinių nuostatų: jie 
nebedėvi škaplierių nei 
“šventų” medalikėlių, viešo
se vietose nebesižegnoja, 
nesilaiko pasninkų, retai 
kalba kasdieninius poterius, 
rečiau eina išpažinties, ne
paiso tokių pagrindinių 
evangelinių taisyklių, Laip 
“Nesirūpinkite, ką valgysi
te rytdiena,” “Nesipriešin
kite piktam” ir t. t. Tvir
čiau laikosi žmonėse tik tos 

.. . . ,x^xx&xxx^j apeigos, kuriosAbejoju, ai yia|yra g]aucjžiau susijusios su 
bent vienas rajo- paujies papročiais: krikš- 

kuriame jis nebūtų po ta šliūbas‘ reli in-g laido.,

tai ne iš savo ^organi- kunigų seminarijoje buvęs j gas jis ir kalbėtojas. Daug!
- profeso r i u s ; | yra sakęs kalbų, skaitęs į rep^į^ėsdėstytojas • 

auklėjo kitus kunigus, nors 
i pats, kaip žinia, apie ku
nigystes metimą jau buvo 
seniai svajojęs.

Jis gimė 1907 m. Stasiu- 
liškių kaime, dabartiniame 
Troškūnų rajone. Baigęs 
gimnaziją, įstojo į universi
tetą; jo nebaigęs — į Kau
no kunigų seminariją, ku-. 
rią baigė 1935 metais. Pa- 
vikariavęs, vėliau buvo pa
skirtas Kupiškio, p a s k u i 
Panevėžio gimnazijos kape
lionu. Po to buvo pakvies
tas būtį Kauno kunigų se
minarijos dėstytoju.

referatų 
Lietuve ’ 
nas,
du ar daugiau kartų apsi
lankęs “su gyvu žodžiu.’'

Praleidau su šiuo įdomiu 
žmogum apie trejetą valan
dų. Įdomių dalykų jis 
man papasakojo apie savo 
praeitį, apie buvusius sa
vo kolegas'— dvasininkus.

Po pasikalbėjimo, aš jam 
įteikiau keletą rašytų klau
simų, prašydamas, kad jis 
raštu į juos atsakytų. Že
miau jie telpa.

1948 metais J. Ragaus-j J. RAGAUSKUI 
kas paliko seminariją, nu- KLAUSIMAI IR Į JUOS1

je,

žmonių

. I XXUO. . XXV-XLX XXXCAXV-XXXA

siaisimesįi Nors jau varau šeš-

darbo kabinete, Kaune.čių. Jiedu

t

seminarijos rektorius A. Lape n

i Hl'I UA

tikrovė 
naują

keičia 
buityje 
belieka

sivilko sutaną ir stojo ate
istiniu darban. Tą darbą 
jis ir tebetęsia.

vizito metu pas Kaišedorių ii’ Vilkaviškio 
valdytoją kanauninką I)r. Juozą Stankevi- 
matėsi kanauninko

Rojus Mizara aplanko aukštus Lietuvos katalikų 
dvasininkijos pareigūnus. Nuotraukoje, iš kairės: ka
nauninkas R. Stundžia, rašytojas Rojus Mizara, Dr. J. 
Stankevičius, kunigų 
kunigas J. Vosylius.

Londonas.—Anglų milita- 
ristai mano, kad Kinija per 
mėnesį jau pagamina Lpo 
25 “MIG” rūšies mūšio lėk
tuvus.

ATSAKYMAI
1. Ar nesigailite metęs

Tarybų Lietuvoje viešintis rašytojas ir visuomenės 
veikėjas, “Laisvės” redaktorius Rojus Mizara aplankė 
aukštus Lietuvos katalikų dvasininkijos atstovus, čia 
jį matome

2 p.-Laisve (Liberty)—Penkt, gruod. (Dec.) 25, 1959
m , a- - n <; >r

Rašylojas Rojus Mizara užmezgė daugybę naujų 
pažinčių Lietuvos sostinėje Vilniuje. štai jis čia su 
garsiojo romanio “Parduotos vasaros” autoriumi rašy
toju Juozu Baltušiu. Viduryje—J. Baltušio žmona, įžy
mi teatro aktore Monika Mironaitė. Dešinėj—R. Mizara.

Parašė ir išleido jis jau!KunU>slę? 
* -

- -------- ... I -----------CIKJ VCX . , , .. . .

nėmis temomis brošiūras:'pau kunigu, to ėmiau gailė- ^a1’ tas> guris tlR1 1 dievą
' ’ de-! i “amžiną laimę dangu-

Atsakymas: Kad aš ta-

Jau laikas prabilti ir siuvėjams
PER PASKUTINIUS KETVERIUS metus vyris- 

kųjų rūbų siuvėjų unija (Amalgamated Clothing Work
ers of America) nė iš vietos nesijudino, nestatė jokių 
rimtesnių fabrikantams reikalavimų. Daugeliui tai bu
vo neaišku ir nesuprantama. Juk ši siuvėjų unija buvo 
skaitoma viena iš pažangiausių. Ji turėjo stovėti pryš- 
akyje kovų už didesnes algas ir trumpesnes darbo va
landas, nes kainos nesulaikomai kilo ir kilo, 
pragyvenimo lygis krito ir krito.

Dabai- unijos prezidentas Jacob S. Potofsky prane
ša, kad rengiasi 1960 metais pareikalauti algų pakėli
mo.. Būsią reikalaujama algas pakelti 25 centais į va
landą. Ar samdytojai unijos reikalavimą patenkins, ar 
unija turės laimėti per streiką, dabar dar sunku pasa
kyti. Svarbu tas, kad vyriškų rūbų siuvėjų unija pasiju
dins iš vietos. Ją tik reikia pasveikinti ir palinkėti lai
mėti visus išstatytus reikalavimus.

Būtinai t u rety būti ir Kinija
DABAR JAU AIŠKU, kad taip vadinama “viršū

nių konferencija” įvyks. Pagal “trijų didžiųjų” (Ameri
kos, Anglijos ir Francūzijos) norus, ji turėtų įvykti ka
da nors balandžio mėnesio pabaigoje. Taip jau buvę su
sitarta Paryžiuje. Galimas daiktas, kad Tarybų Sąjun
ga nesipriešins nei laikui, nei vietai. Tai ne pamatinis 
klausimas.

Daug svarbesnis ir rimtesnis klausimas., tai kad to
je konferencijoje nebus atstovaujama didžioji Kinija. O 
ji turėtų būti atstovaujama. Turėtų būti atstovaujama 
ir Indija. Tai irgi Milžiniška šalis. Jas ignoruoti, su jo
mis nesiskaityti juk tai yra tik savęs apsigaudinėjimas.

Deja, kaip žinia, šių didžiųjų kraštų dalyvavimui 
viršūnių konferencijoje griežčiausiai priešinasi Ameri
ka, Anglija ir Francūzija. Tas tik parodo, kad jos dar 
vis nenori šaltai ir rimtai išspręsti didžiuosius pasauli
nio masto klausimus. Jos, matyt, bijo eiti konferenci- 
jon, kurioje, bent jau kai kuriais klausiniais, galėtų bū
ti trys rankos prieš tris. Dabar jos užtikrintos, kad pla
nuojamoje viršūnių konferencijoje balandžio mėnesį vi
sais svarbiausiais klausimais bus trys rankos prieš vie
ną, trys balsai prieš vieną.

‘suraminti. Girdi:
“Amerikiečių komunizmo! 

baimė paremta pamatiniai 
tuo faktu, jog jaunieji Ku
bos revoliucionieriai atlieka 
tai, kas teikia komunistams 
pasitenkinimo ir kas supuo
la su tuo, ką raudonieji da
rytų, jeigu jie būtų galioje. 
Kubos atsakymas susideda 
iš klausimo: tai kaipgi bū
tų galima Lotynų Ameriko- 

1 j e šiandien pravesti sociali
nę revoliuciją, kuri nedžiu
gintų komunistų? Tai tie
sa, kad, politiškai kalbant, 1 
nepaisant, ar jie būtų ko
munistai, n e k o m u n i s tai, 
prokomunistai ar antiko- 

i munistai, Kubos vadai da- 
i rytų tai, ką jie daro. Jų 
j veikla nei parodo, ne atme- 
; ta komunizmo.”

Koks to laikraščio patari- i 
Imas? Patarimas, girdi, te-1 
gali būti vienas: Amerikai 
negalima vienai bandyti iš
spręsti Kubos problemą. 
Tiek politiniai, tiek ekono- į 
miniai bei militariniai Jung-' 
tinęs Valstijos turinčios! 
tartis su visomis abiejų A- 
m e r i k u respublikomis ir 
kartu ieškoti išeities.

Jei taip bus, lai nieko nebus
KALBAMA, kad Amerika, Anglija ir Francūzija 

Paryžiuje pasidavė Adenauerio valiai ir nutarė jokių 
koncesijų nedaryti Vokietijos klausimu busimojoje vir
šūnių konferencijoje. Tai bloga žinia. Tai klaidingas 
nusistatymas. Tai reiškia, kad Vokietijos ii* Berlyno 
reikalas bus paliekamas taip, kaip stovi. O jis stovi blo
gai, jis stovi pavojingai, jis sudaro didžiausią pasauli
nei taikai pavojų.

Jei taip bus Anglijos, Amerikos ir Prancūzijos lai
komasi, tai labai mažai naudos ir gero galima tikėtis iš 
tos konferencijos. Konferencijos pasisekimas reikalauja 
nusileidimų, koncesijų iš visų pusių.

pinigu buvo išmokėta ALT
Vykdomojo K o m i t e t o na
riams ...

Visiškai teisinga kritika.
Bet ji nėra nuoširdi. Ji nė
ra nuoširdi todėl, kad ji ne-

! taiko į tašką. Juozas Tys
liava dar niekur nėra pa
smerkęs tos Amerikos Lie-

’ į tuvių Tarybos kaipo raketo.
„ , Juk tai niekas daugiau ir

į nėra. Kol Tysliava neatmes
ir nepasmerks to raketo,

i tol nebus išvengiama nuo
žiūra, kad jis pyksta ant!penkias svarbias antireligi-!
ALT tik todėl, kad jis ne- p "
sėdi prie vieno lovio su! “Bažnyčia — išnaudotojų 
Grigaičiu ir Šimučiu.. I sąjungininkas ir ramstis,”

PRIEŠ TĄ VISĄ 
“LAISVINIMO” RAKETĄ

“Vienybės” bosas Juozas 
Tysliava reiškia nepasiten
kinimą Amerikos Lietuvių 
Tarybos veikla. Jis, matyt, 
jaučiasi nuskriaustu, nes 
Šimutis ir Grigaitis jokiu 
būdu jo neprileidžia prie 
Tarybos lovio. Pasigavo jie 

' niekam neatstovaujantį M. 
Į Vaidylą ir padarė jį amži- 
' nuoju tautininkų srovės at- 
] stovu, ir nepaleidžia. Pikta 
Juozui. Kaip toji mergina, 
supykusi ant savo daug po
puliaresnės draugės, skun
džiasi jis: “Ką gi jis turi, 
ko' aš neturiu?”

Mes irgi nežinome. Gri
gaitis ir Šimutis veikiausia 
priėjo išvados, jog jiems 
daug lengviau ant virvutės 
vedžioti Vaidylą negu Tys
liava. Tai ir viskas. To ir 
užtenka. Mums tik gaila,

tuvės, kalėdų, velykų šven
tės ir pan.

Nauja tarybinė 
suteikia žmonėms 
gyvenimo turinį, 
naujus papročius, 
patį žmogų, kurio 
vis mažiau vietos 
religijai. Tačiau tiksliai nu
matyti, kada būtent išnyks 
religija, neįmanoma.

I 5. Ar, tamstos nuomone, 
• tikintieji gali būti geri ko
munistinės visuomenes sta- 

; tytojai?
j Ats.: Religinis tikėji- 
į mas neatima žmogui gali- 
; mybės būti doru tarybiniu 
piliečiu, bet ir nepadeda 
jam tokiuo būti. Priešin-

1 tis dar nepraėjus nė 
šimčiai metų nuo įsišventi
nimo. Dabar gi jau dvylik
ti metai, kai mečiau kuni
gystę, o aš ne tik nesigai
liu šio savo žygio, bet vis 
labiau džiaugiuos, kad, įsi
savinęs teisingąją materia
listinę pasaulėžiūrą ir nu
traukęs ryšius su bažnyčia, 
galiu dar ir kitiems padėti 
susivokti pasaulėžiūriniuo
se klausimuose.

2. Ar galite pasakyti, ko
kius veikalus numatote pa
rašyti ateityje?

Atsakymas: Dar : 
metais išeis iš spaudos ma
no knygutė moksleiviams 
apie religiją ir dorovę, o 
sekančiais metais — apie 
bibliją. Atiduota spaudai 
mano atsiminimų knyga, 
kurią leidžia LTSR Valsty
binė Grožinės literatūros 
leidykla. Ta pati knyga 
verčiama į rusų kalbą; ją 
išleis Visasąjunginė Politi- 
tinės literatūros leidykla. (

Man esant Kauno kunigų 
seminarijoje buvo sakyta, 
jog daug esamų seminari
joje klierikų-aukletinių yra 
atitarnavę tarybinėje armi
joje, — kaip tai išaiškinti?

Ats.: Visi tarybiniai pi
liečiai lygūs prieš įstaty
mus, todėl ir karinės prie
volės atžvilgiu nedaroma 
išimčių būsimiems kulto 
tarnautojams - klierikams: 
jie turi, kaip ir visi kiti ta
rybiniai jaunuoliai, atitar
nauti kariuomenėje. O jei
gu kai kurie jaunuoliai, ne 
tiktai baigę vidurinę mo
kyklą, bet dargi atitarnavę 
kariuomenėje, vis dar tebe
tiki į dievą, tai tas rodo, 
kokią didelę įtaką atski
riems jauniems žpionems 
padaro religinis vaikų auk
lėjimas šeimoje, tėvų, bo
bučių ir senelių ^pamoky
mai,” o taip pat ir kunigų 
veikla.

4. Kaip ilgai, tamstos 
nuomone, Tarybų Lietuvoje

negali kartu tikėti ko
munizmu. Juk religija tei
gia, kad žmogus žemėje ne
gali būti laimingas, tuo tar
pu komunizmas yra ne.kas/ 
kita, kaųV laimingo, t/y. w 
sapusiškai aprūpinto žmo
gaus gyvenimo sąlygos že
mėje. t

Vadinasi, tikintieji gali 
būti geri tarybiniai pilie
čiai, bet negali būti sąmo
ningi ir atsidėję komuniz
mo statytojai.

6. Kaip tamstos sveikata? 
Ats.: Ačiū už malonų dė-

tą savo amžiaus dešimtį, 
bet sveikata skųstis nega
liu—esu visiškai sveikas.

Leiskite šia proga nuo
širdžiai palinkėti “Laisvės” 
laikraščio skaitytojams ir 
visiems pažangiesiems tau
tiečiams Amerikoje geros 
sveikatos ir sėkmės gyveni
me !

Vienur lopo, tai 
kitur plyšta

Paryžius. — Francūzljos 
spaudoje pasirodė straips
nių “už paliuosavimą 
NATO iš Jungtinių Valsti
jų diktatūros”. Buvo ma
nyta, kad prezidento Ei- 
senhowerio atsilankymas 
ir pasikalbėjimas su Pran
cūzijos prezidentu de Gaul
le, NATO suvienys.

Bet Eisenhoweris, vyk
damas į Prancūziją, buvo 
sustojęs Tunsijoje ir ten 
bendrai su jos prezidentu 
Bourguiba išleido pareiš
kimą, kuriame pasisakė už 
Alžyro Tautinio Išsilaisvi
nimo Frontą. Francūzija 
tokį Eisenhowerio žingsnį 
skaito priešingu jos užsie
nio politikai.



^ĮVAIRUMAI
Sibiriečiu amžiaus į Legenda apie 

ilgumas
Paskutinio visasąjunginio 

gyventojų surašymo duo
menimis, Omsko srityje yra 
167 žmonės šimto ir dau
giau metų amžiaus. Dom
na Sapožnikova gimė 1846 
metais. Ji gerai prisimena 
baudžiavos baisumus. Jos 
tėvą vienas dvarininkas iš
keitė pas kitą dvarininką į 
šunį. Domna Sapožnikova 
buvo Didžiosios Spalio re- 
vliucijos Sibire liudininke, 
būdama 84 metų, įstojo į 
kolūkį. Dabar Sapožnikova 
gyvena Omske drauge su 
savo 72 metų amžiaus duk
terimi Ana. Valstybė mo
ka j an pensiją.

Omske rrvvi

mergaičių salą

Čia jas nematyti ir ryškūs 
žvaigždynai nauji parvilios. 
Nebus jau ant Nemuno 

kranto
Niūrių ir bežvaigždžių 

naktų.
Nereiks ir undinėms gyventi 
Toli nuo gimtųjų krantų.

Menulis virpėdamas brenda j Darbai mus ir užmojai
Per upės bangas ledines 
Ir seka, ir seka legendą 
Apie merginas-undines.

kadaise
Nugairintos vėtrų žvarbių, 
Gyveno ir džiaugėsi laisve, 
Ir prausės brangiu sidabru. 
Išėjusios kartą mergaitės 
Gelmėn pasimaudyt 

linksmai.
Nuskendusios dukros 

bekrąitės 
Ir virtę undinėm ūmai.

Svaigins jas kaip laimės 
audra.

Nauji žiburiai skelbs
Visatai:

žvaigždynų ir žemėj yra!

TIESA APIE KRYŽIŲ
Važinėjant Lietuvos ke

liais, dažnai tenka matyti 
kryžių, 
“kančia, 
dina tikintieji, dairosi į 
praeivius.’ Kryžiumi kartą 
metuose tikintieji paženkli
na Savo namų duris, 
taip neseniai būdavo tiki- i žiu po kaklu nešiojo Asiri- 
ma. kad kryžiaus bijąs pats įjos carai, rytiečių dvasi nin- 
šėtonas. Net patarlė buvo I kai-žyniai juo puošė savo 
sudėta: “Bijo, lyg velnias ; galvas. Kryžiaus formos 

statė Kinijoje, 
Korėjoje, Japo-

Rūpintojėlis arba 
” kaip jį dažnai va 

tikintieji, dairosi

Misionieriai buvo labai nu
stebinti, kai Meksikoje ir 
Peru aptiko kryžius, išta
šytus akmenyje, prieš bal
tiesiems įkeliant koją į 
Amerikos žemyną. Kryže
liais kaklą buvo apsikabi- 

Darjnėję egiptiečių kariai. Kry-

velnias j g 
kryžiaus.” Persižegnodami maldyklas 
pamaldūs žmonės stengėsi Malajoje, 
kryžiaus ženklu apsisaugo- į nijoje. 
ti nuo piktų dvasių. Ti-Į Senovės 
kinčiųjų. manymu, užtenkalnų jr Kapodokijos miestuo-

prezidento gyvenimo palo- tu, net stebuklingu, 
cius. Baltasis, namas pasta- dievobaimingi žmonės dar 

Ir, sako, naktim mėnesienos, 
Atminę jaunystės laikus, 

f Sugrįžę salon, vienų vienos 
Omske gyvena Fiodorą'Jos šokdavę laumių šokius.

Bogdašova, gimusi 1851 y) mėnuo sidabrą rieškučiom 
metais, 
kų, dešimt proanūkų, yra ’ dangaus,
propraanūkų. Moskalensko, ]r plaukus nusagstęs 
rajono Tumanovkos kaime blizgučiais
gyvena 107 metų amžiaus deimanto, aukso 
Lukerija Archipova. , brangaus.

---------- p’aiia kad maža 
RAŠALAS YRA SENAS : laikais tais

2,500 metų pirm mūsų Tebuvę žvaigždėtų naktų.
eros kiniečiai ir egiptiečiai Ir tekę undinėm apleisti 
jau mokėjo rašalą pasiga-! žavumą gimtųjų krantų, 
minti. Jo pasigaminimui. Todėl taip virpėdamas 
naudojo įvairių spalvų me
džio žievę, augmenis ir net 
smėlį.

Dabartinis rašalas yra 
gaminamas cheminiu būdu. 
Dabar yra skirtingo raša
lo: laiškams, laikraščių Ir niekaip nurimti negal...— 
spausdinimui ir tt. Gal nujaučia senis, kad gali

Naujausios rašomo s i o s' Undinės sugrįžti atgal!..
plunksnos (“ballpoint’’) O taip! Netrukus jos grįš 
vartoja skirtingą rašalą juk
nuo skystojo- Į Nemuną vėl atgalios.

1851: O mėnuo sidabrą rieškučiom 
Ji turi daug anū- Jom pilstęs iš aukšto 

dangaus.

brenda 
Per upės bangas ledines 
Mėnulis, pasekęs legendą 
Apie merginas-undines. 
Apžvelgia jis miegančią 

sala

IŠ ISTORIJOS
bolis, yra 
anksčiau už pačią krikščio
nybę ir neįrodo buvus Kris-

dalyvių. Taigi kryžius, kaip I 
mirties ir kankinimo sim-| 

atsiradęs irgi! NESURADO HITLERIO
EUROPOS TVIRTUMOS”

Otto Bismarkas, gyvenęs •
Kryžius, aplamai, yra sę-| 1815-1898 metais, apjungė 

nesnis už krikščionybę jpĮdesėtkus vokiečių kaialys- 
kaip nukryžiavimo, žmonių uįy ii’ kunigaikštysčių į 
mirties bausmės, nukanki-! yieną galingą valstybę. Jam 
nimo priemonė. Tokia yraivacį°Xauįan^ . Pasija pai- 
istorinė tiesa apie kryžių, bloškė Austu ją, Fiancuzi- 

‘ ją ir Daniją. Jis sake, kad 
vokiečiai turi vengti karoReikia pridurti, kad kry

žiumi prisidengę kryžiuo- .. .
čiai atnešė nesuskaitomas i sti Rusija, o labiausiai haio 
aukas pasaulio tau t o m s . i fiontų, tai yia, y- 
Čia ir kryžiau s karai;tuose ir Vakaruose.
“Kristaus karstui vaduoti” i Hitlerio komanda tą su- 
viduramžiais, čia ir ispanų prato ir viską dare, kad ne- 
krikštynos Amerikos indė-, įvyktų atidarymas Antro- 
nams..u
Lietuvoje, Latvijoje. Tai

Baltasis namas
The White house (Balta

sis namas) yra Washingto- vandenyje panardinti kry-j se*' 1300-1000 metų prieš
ne. Tai valdžios užlaikomas zių, ir vanduo tampa svęs-l erą irgi buvo garbi-

Tad kokiu būdu persike-‘ pražudė milijonus žmonių, ševikišką Tarybų Sąjun-
ant 18 akru žemes v

Graikijos Mike-

Seni namas kryžius.

ir dabar žiovaudami per-

Pagaliau vokiečių | jo fronto Francūzijoje. Na- 
jimai” Prūsijoje, c*ai veikė diplomatiškai,

kurste Vakarus prieš “bol-

gą,” o silpnesnius gąsdino. 
1942-1944 metais nacių 

p r o p agandistai įrodinėjo, 
kad vokiečiai Hollandijos, 
Belgijos ir Francūzijos pa
marį pavertė į “Neįveikia
mą tvirtumą.’' Jie tvirtino, 
kad ten yra toki gynybos 
įrengimai, kad bet koks 
Anglijos ir Jungtinių Vals
tijų bandymas iškelti savo 
jėgas baigsis galutinu su
smukimu. Jie net paveiks
lus talpino spaudoje, kurie 
buvo piešėjų pagaminti.

1944 metų birželio 6 d. 
Jungtinių Valstijų, Angli
jos ir Kanados jėgos buvo 
iškeltos Francūzijoje. Ir

i x /ta-3 i- n i- , • i , , lė kryžius per Atlanto van-ĮO inkvizicijos teismai! Jie
į ploto. (Didele dalis tos ze- žegnoja burną, kad nelaba- ,denyną į Ameriką anksčiau irgi buvo atliekami Kris- 

už pirmuosius krikščionis? taus vardu, 
Kodėl australiečiai, prieš 
atkeliaujant pas juos krikš
čionybei, molinius puodus 
puošė kryžiumi? Kaip nu
ėjo kryžius į pagoniškąją 
Japonija arba Malają dar 
visu 1,000 metų anksčiau už 
paties tariamojo Kristaus 
pasirodymą? Nebent tai ste
buklas? Bet stebuklus turė
jo daryti tas pats dievas tė
vas, kuris leido nukryžiuo
ti savo sūnų Kristų... Mat, 
anot krikčionių dvasininkų, 
kryžius pasirodė tik po Jė
zaus Kristaus mirties. Baž
nyčia į šiuos klausimus ne
turi ką atsakyti. Mokslas 
atsako pagrįstai, tvirtai, 
nesugriaunamai.

Pirmykštis žmogus labai 
daug prisikentėjo be ug- 

' nies. Šaltis ir pikti žvėrys 
persekiojo laukinį žmogų. 
Tamsa, klaiki, kraupi tam
sa jį baugino naktimis. Tik 
saulė skleidė šilumą, gyvy
bę, davė šviesą.1 Ir už tai 
ta saulė tapo didžiausiu, 
švenčiausiu dievu. Ilgai
niui žmogui pavyko gauti 
ugnį trynimo būdu. Du 
sausi sukryžiuoti pagaliu
kai: vienas ilgesnis, antras 
trumpesnis. Trinant iš jų 
ištrykšta ugnis. Ta pati 
ugnis, kurią dievai svaido 
žaibais į žemę, padega net 
žalius girių medžius. Da
bar žmogus turi ugnį ir 
nuodėgulius arba degančias 
vilyčias svaido į užpuolu- 

' siu°. žvėris. Kokia laimė! 
Žmogus turi dievo-saulės 
gabalėlį, turi didžią 
Ir naktį šviesu, ir 
šviesu, jauku, šilta, 
gauna ugnį kryžiaus 
Kryžius — ugnies dievas, 
žmogaus jėgos dievas, da
vęs pergalę prieš tamsą, 
šaltį, žvėris. Kryžių, ugnies 
gaminimo priemonę — du 
sausus pagaliukus, žmogus 
saugo op savo būsto stogu, 
kad nesudrėktų. Tai ug
nies išgavimo įrankis, jis 
lydi žmogų visur. Kryžius 
pasidaro šventu. Vėliau 
kryžiai įgavo svastikos pa
vidalą. Toks kryžius, su ap
lūžusiais galais, buvo 
tvirtinamas prie virbo, 
rį smarkiai sukiojant, 
bo galas užsidegdavo, 
ir čia būta kryžiaus — ug
nies tėvo.

Yra kryžius — žmonių 
nukryžiavimo simbolis. Ro
mos imperijoje bausdavo 
žmones mirtimi, juos nu
kryžiuodami. Bet tatai bu
vo daromi dar prieš kele
tą šimtmečių iki tariamo 
Kristaus pasirodymo. Nu
sikaltėlį rišdavo prie dide
lio “T” raidės pavidalo 
stulpo. Stulpas, virš jo 
skersinis — štai visa žmo
gaus nukryžiavimo priemo
nė. 73-71 metais ^prieš mū
sų erą (dar Kristui “ne
gimus”) Romoje buvo nu
kryžiuota daugybė vergų— 
Spartako vergų sukilimo

ZjV>^A1V7JCU UUIU^, llClvA, lieiUMU 

įmes parkas aplinkui namą), j sis neįlįstų. Aplamai, kry-
i zius, tikinčiųjų krikščionių 
manymu, apsaugo nuo viso 
pikto. O atsiradęs tas kry
žius, būk tai, tada, kai pikti 
žmonės nukankino patį die
vo sūnų Kristų, jį nukry
žiuodami.

Ar kryžius yra toks šven
tas daiktas ir ar jis įrodo 
buvus dievo sūnų Kristų? 
Jau gan seniai paaiškėjo, 
kad kryžius neįrodo dievo 

i buvimo, neįrodo, kad žemė- 
je buvo Kristus. Ir tuo la
biau kryžius neturi jokios 

'stebuklingos galios.
Kryžius yra sena 

Anglų mokslininkai išty-; žmonių relikvija. J 
re, kad įvairių rūšių alko-' nes garbino žymiai 
holio garai yra puiki prie-1 čiau, ] 
monė konservuoti bulves krikščionybė i 
rūsiuose, nes stabdo gum- kultas. Įdomu, kad kryžius 
bų dygimą net tada, kai iš senovės Egipte bei kitose 
akučių pradeda rodytis dai- šalyse buvo ne mirties, o 
geliai. laimės ir gyvybės simbolis.

Baltąjį namą pradėjo sta
tyti 1792 m. o baigė 1800 
metais. 1814 metais anglai 
įsiveržė į Washingtoną ir 
Baltąjį namą sudegino. 
1817 metais jis buvo atsta
tytas. 1953 m. jis buvo pa
didintas ir pertaisytas. Pa
starieji pertaisymai atsiėjo 
$5,671,000. Baltasis namas 
turi 132 kambarius ir 20 iš
viečių (maudynių ir švaros 
kambarių).

ALKOHOLIO GARAI 
KONSERVUOJA 
BULVES sena 

žmo- 
anks- 

negu atsirado pati 
ir Kristaus

- BENEKERAITIS

’’ KAS PASIKEITĖ PER 75 METUS LIETUVOJE?
(Pabaiga)

Kita Vilniaus miesto1 
pramonės pažiba — tai sal- i 
dainių fabrikas. Ir čia pir
mą kartą mačiau, kaip sal
dainiai pagaminami. Šoko
lado, marmalado — ko tik 
tavo širdelė nori — imk ir 
ragauk, ir vis ragina: 
imk daugiau, daugiau. 
Ir dar įteikė po didelę gra
žią dėžę saldainių. Šituos 
saldainius parvežiau j 
Ameriką. Paragavo jų San 
Francisco ir Oaklando lie
tuviai. J. Janonio vardo po
pieriaus fabrikas padova
nojo popieriaus laiškams 
rašyti savo draugams.

Kitas didelis fabrikas — 
tai Kauno miesto “Drobė.” 

1 felšių “Trikotažo” fabri- 
4 kasz (g a m i n a pirštines ir 

marškinius. Dovanų davė 
visiems turistams po gata
vus marškinius.

Čia suminėjau tik pačius 
didžiausius fabrikus, ku
riuose antroji turistų gru
pė lankėmės.

Klaipėdoje aplankėme di
delius fabrikus — žuvies 
konservų fabriką ir laivų 
statybos fabriką. Čia darbi
ninkai abiejuose fabrikuose 
gerai uždirba — maždaug 
po tūkstantį ir daugiau 
rublių mėnesiui, ir visi ge
rai gyvena. Šiame mieste 
mes buvojome tris dienas. 
Per tą laiką mes gavome 
paragauti geriausios rūšies 
žuvų. Nuo fabriko- darbi
ninkų gavome dovanų — 
konservuotų žuvų.

A Praeityje Lietuva buvo 
žindfipa tik kaip agrikultū- 
rinė šalis. Šiandien mažai 
rasi tokių miestelių Lietu
voj, kur nebūtų išdirbystės.

Lankant Kauno miesto li
goninę (man atrodė tokio

Į pat dydžio, kaip San Fran- 
;cisco miesto ligoninė),man 
I į akį puolė labai svarbus mo
teries gyvenime pasikeiti
mas, vaikų gimdyme ir jų 
auklėjime. Ligoninės kam
baryje radosi kelios jaunos 
moterys, kurios nori turėti 
vaikų, bet neturi galimybės 
juos auginti. Tokius kūdi
kius liaudies vyriausybė pa
ima į savo globą ir augina, 
mokina, ir, laikui prinokus, 
duoda specialybę pagal sa
vo pasirinkimą.

Šiandien moteris Lietuvoj 
yra lygiateisis pilietis mok
sle, kultūroj, mene, sporte. 
Visur moteris sutiksi vado
vaujančiose įstaigose. O 
kaip seniai ji buvo pažemin
ta ir gimdymo mašina? Vai
kai nuo pat lopšelio ligi už- 
gimo mokinami naudotis 
mokslu, menu, sportu, tik 
mokykis ir norėk. Mokslas 
prieinamas dykai — apmo
kamas stipendijomis. Reikė
tų didelės knygos, kad vis
ką aprašyti. Kokios gali
mybės Lietuvoj randasi dėl 
jaunimo. Knyga - mokslas! 
Piemenystė absoliutiškai iš
nyko visiems laikams.

Mūsų antroji turistų gru
pė aplankė tik du kolūkius. 
Visos karvės juodmarges, 
labai gerai užlaikomos. Už
tikome karves melžiant 
lauke — ganykloje (čia da 
nėra įvestos elektros). Mo
terys atlieka melžimo dar
bą rankomis: gavom šilto 
pieno atsigerti kiek norė
jom. Reikia sakyti, kad tai 
labai skanus pienas.

Lankantis Priekulės rajo
ne sustojom Stalino kolūky. 
Kolūkis augina kiaules ir 
veršius. Atrodo, kad verčia
si labai gerai, triobos geros 
ir da statomi nauji tvartai. 
Visa veikla rodo darbinin
kų pažangumą.

Čia mūs laukė su pietu
mis. Prie stalo sėdint, ne- 
kurie darbininkai matėsi su 
papuoštom krūtinėm. Vie
na moteris ant savo krūti
nės nešiojo Lenino medalį. 
Trys vyrai turėjo prisisegę 
po raudoną vėliavą.

Važinėjant po šalį, kai 
kur matėsi ir nepasitenki
nimo. šie elementai pas ma
ne simpatijos nerado. Su 
kuo tik kalbėjau, visiems 
tėviškai patariau stoti į ko
munistų partiją ir drauge 
žengti pirmyn, o ne numoti 
ranka ant visko. Tokį pat 
patarimą daviau ir jaunuo
liams.

Rašant šiuos įspūdžius, 
turiu po ranka du laiškus 
nusiskundimais. Viena ra
šo, kad j i uždirba dušimtus 
rublių į mėnesį ir negali 
pragyventi, tai labai maža 
alga, palyginant su šios die
nos pragyvenimu. Kita pel
no tris šimtus per mėnesį. 
Liaudies vyriausybė mato 
ir žino (tai ne caras ar 
Smetona) ir trokšta, kad 
šie žmonės prasisiektų per 
amatų institutus ir page
rintų savo gyvenimą. Aš ži
nau ir kalbėjau su dviem 
moterim. Abi išsimokino a- 
matų. Viena Klaipėdoj dir
ba prie laivų statymo ir 
uždirba po tūkstantį rublių 
per mėnesį. Kita dirba prie 
apartmentų statybos, uždir
ba po penkiasdešimt rublių 
per dieną į septynias va
landas! Šitų keturių mote
rų gyvas paveikslas aiškiai 
parodo, koks didelis skirtu
mas tarpe mokyto ir nemo-

Mūsų grupė kas vakaras 
lankėsi kur nors —operoje, 
koncerte, kino, cirko ar 
sporto arenoje. Lietuvos o- 
peros artistai (abiejų lyčių)

yra lygūs, Francūzijos ar 
Italijos artistams. Operoje 
buvo atvaizduojamos kovos 
su kryžiuočiais. Asmeniniai 
man geriausia patiko “J. Ja
nonio”, realus, artistiškai 
pagamintas filmas. Pasibai
gus rodymui n e j u č i o mis 
garsiai surikau: Tai geriau
sias filmas, kokį aš esu ma
tęs savo gyvenime!

Lietuvoje da randasi trys 
nepageidaujami senovės lie
kanų ženklai: tikyba, degti
nė ir rūkymas. Šitie trys 
broliai ne tik kad nuodija 
žmogaus protą, bet ir žalą 
neša jo sveikatai. Kol bus 
degtinė išdirbama, bus 
sunku žmogui nuo šitų nuo
dų pasiliuosuoti. Mums e- 
sant Lietuvoj, vartojimas 
degtinės sumažinta dešimt 
gramų ypatai per dieną. Ar 
išeis sėkmingai šis pasimo- 
jimas, tai kitas klausimas.

Man svečiuojantis, vienur 
ir kitur davė paragauti 
“krūminės” ir “trijų var
pų”. Turiu pripažinti, ne 
bloga naminė, o na.mipis 
vynas labai skanus.. .

Tikėjimą aš surandu dau
giau pavojingu, negu gėri
mą. Pasigėrus galima išsi
pagirioti, bet nuo tikėjimo 
išsipagirioti ima daug metų. 
Man maždaug ėmė dešimt 
metų,, kol aš atsikračiau.

Man sakyta, kad Vilniuje 
iš 26 bažnyčių teliko tik sep
tynios. Didelis žingsnis pa
darytas pirmyn. Iš visų Au
šros Vartų bažnyčia yra di
džiausia apgavikė. Kada 
mokslo ranka pagamino 
Luniką, kuris skrieja apie 
Mėnulį ir Žemę, ir perduo
da paveikslus Maskvos la
boratorijai, tai Vilniaus Au
šros Vartų bažnyčios kuni
gas drįsta savo pasekėjus 
mulkint taip melagingai!

jėgų, 
urve 

O iš- 
dėka.

pri- 
ku- 
vir- 
Bet

prisidengiant 
kryžiumi. Apie inkvizicijos 
žiaurybes net baisu ir pa
galvoti, o inkvizicijos vėlia
va taip pat “papuošta” ka
laviju ir kryžiumi.

Kryžiumi ir dievo vardu 
dangstėsi vokiečių, italų bei 
kitų šalių fašistai. Buržu
aziniai nacionalistai irgi 
nešiojo prisisegę kryžius. 
Netgi savo aukoms komu
nistams ir komjaunuoliams 
prieš nužudydami jie gy
viems kūne išplaudavo kry
žius.

Kryžius, tas krikščioniš-
kas kryžius, niekada neat-ljn® iškeliant nesurasta tų 
nešė žmogui išsivadavimo’baisių^nacių tvirtumų, 
iš sunkios ponų priespau-
dos. Užtai juo buvo priden- ko i1’ sietai korespondentų.
giama aibės nusikaltimų.

V. Donas
(“Lietuvos pionierius“)

Su iškeliama armija atvy-

Jų tarpe buvo ir Tarybų 
Sąjungos karinių korespon
dentų. Vėliau tarybinis ka
rininkas D. Krami novas 
parašė veikalą “Antrasis 
frontas.” Jis apie tą “Ne- 

i įveikiamą tvirtumą” rašo: 
iš j “Mes išlipome Norman- 

Baltimorės prisiuntė mums dijoje ir ėjome išilgai pa- 
laišką, gautą iš Lietuvos marį. Ant krantų buvo ap- 
nuo savo pusseserės dūk- kasai, o kai kur ir žymės 
terš, kuriame, tarp kitko, buvusių kulkosvaidžių, 
sakoma:

“Pas mus karas buvo la- vers^ i apsigynimo punk- 
bai baisus ir daug visko; ^us’. nebuvo artileujos 
sugriovė, ir žmonės labai 
nukentėjo. Vienu žodžiu, 
aš, dėde, labai bijau karo 
ir prašau dievo, kad jo nie
kuomet nebūtų, nes aš la
bai nukentėjau.”

Paskui, pažymėjusi, kad 
jos vaikai lanko mokyklą, 
ji sako: '

“Pas mus mokslas yra! 
viskas ir už jį nereikia mo-| 
keti. Tai nerasi nė vieno 
vaiko, kuris nebūtų įsejęs _ dcme ir išgarsintąj4 «Neį.

Laiškas iš Lietuvos
Laisvietis Raymondas

Miestelio namai buvo pa-

ir kitų galingų ginklų-..
“Vandenyje, prie pat 

kranto, vokiečių buvo pri
kalta stulpų ir apipinta vie
lomis, kad kliudyti talki
ninkams iškelti p ė s t i j ą . 
Bet tai menkos kliūtys prie 
dabartinės technikos. Plau
kiantieji tankai, “veršiai,” 

i iškeliami laivai lengvai su- 
; ardė nacių įsitvirtinimus, 
kaip voratinklius.

“Toliau nuo pamario ra-
klasių. O kurie toliau mo
kytis nenori, tai eina dirbti 
kur nors. Jauniems, nepil
namečiams, tereikia dirbti 
6 valandas, o 
—8 valandas, 
pas mus taip 
moję vietoje, 
nereikia niekam mokėti, 
Jeigu kaime žmogus susir
go, tai paskambino telefo
nu į ligoninę, atvažiuoja 
gydytojas, ir jeigu nereikia 
vežti į ligoninę, tai palieka 
namie gydyti, o jeigu rei
kia, tai veža, ir už tai mo
kėti nereikia. Žinoma, jei
gu reikėtų mokėti, tai šituo 
gerumu ne visi galėtų nau
dotis, nes ne visi galėtų mo
kėti...”

suaugusiems 
O medicina 

pat yra pir- 
už gydymą

Paryžius. —Pasitraukian
tis NATO karinio laivyno 
komandierius admirolas J. 
Wright pasakojo, kad Ta
rybų * Sąjungos submarinai 
yra veiklūs visuose didjū- 
riuose.

Washingtonas.—Amerikos 
admirolas R. L. Dennesion 
bus komandieriumi NATO 
karinių laivynų vietoje pa
sitraukusio adm. J. Wright.

kai kurie korespon- 
iškėlimui savo kari-

veikiamą tvirtumą,” tai bu
vo užminuotas laukas, o už 
jo obelių sodai ir sodai... 
Pasirodė, kad vokiečių gar
sintoji “Neįveikiama tvir- • 
tuma” buvo propagandos 
melas...

“Bet 
dentai,
ninku, pakartojo Goebelso 
melus. Mat, jiems reikėjo 
garsinti tuos generolus, ku
rie vadovavo talkininkų jė
goms. Anglijos 30-ojo kor- 
po komandierius gen. , Be
ringas davė ir man nacių 
“Neįveikiamos tvirtumos” 
nuotrauką, pačių nacių pro
pagandai pagamintą, nes 
tikėjosi, kad apra š y s i u, 
kaip jo vadovaujamas kor- 
pas ją šturmavo. Aš jam 
pareiškiau: Išgarsinta na
cių “Neįveikiama tvirtu
ma” tik tiek galėjo atsilai
kyti prieš talkininkų jėgas, 
kaip popierinė uždanga 
prieš kardą.”

Washingtonas. — TSRS 
mokslininkai vyksta per vi- ■ 
są Antarktiką. Manoma, 
kad sausio mėnesyje jie 
baigs kelionę pasiekę JAV. 
pietinę bazę.

3 pusi. Laisvė (Liberty). Pe'nkt., gEUOd. (Dec.) 25, 1959
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MASKVOS ĮSTABUMAI
Aplakstėm, apžiūrėjom mūsų mieląją 

tėviškę Tarybų Lietuvą. Bėgimu, klupia 
niu, skubotai, bet atidžiai apkeliavom— 
visa mūsų amerikiečių turistų antroji 
grupė. Apie 25 dienas stebėjome didžiu
lius mūsų gimtosios žemės pasiekimus. 
Kupini neišdildomų įspūdžių skrendame 
į Maskvą.

Dar vykdami Lietuvon, buvom ketver
tą valandų apsistoję Maskvos aeroporte 
“Aeroflote,” bet tai dar toli nuo pačios 
Maskvos. Vis dėlto ir šitame aeroporte 
pagavom gaivalingą Maskvos atmosfe
rą. Matėm ištisą eilę kolosališkų lėktu
vų. Salėse šurmuliavo gyva mišri ban
ga žmonių. Akin įpuolė kinų jaunuolių 
būriai, su raudonais kaklaraiščiais, su 
juosvom palaidinėm, veikiausia tai buvo 
pionierių grupė. Spręsdami iš veidų, ir 
suaugusiųjų tarpe pastebėjom įvairių 
užsieniečių, įvairių tautybių.

Koks mums siurprizas, kokia miela 
staigmena! Gi štai į salę įeina pats Lie
tuvos Aukščiausiosios tarybos preziden
tas Justas Paleckis. Maloniai, draugiš
kai pasikratėm rankas. Draugas Pa
leckis tuojau išskrenda į Lenkiją, tai 
mes vėl esame globoje vieno labai drau
giško ruso valdininko.

Suėjau ir pasišnekėjau dar su trimis 
rusais rašytojais. .Visi tokie mieli, sve
tingi. Pavaišino • mus visus ir išlydėjo 
į lėktuvą Vilniun.

O dabar štai mes iš Vilniaus Mask
von atskridom. Ir netrukus štai ir mū
sų naujas vadovas, nei mažiau nei dau
giau, kaip pats Lietuvos kultūrinių ry
šių su užsieniu draugijos pirmininkas 
draugas Povilas Rotomskis, mums ge
rai pažįstamas iš antrojo — tėvyniškojo 
karo laikų, kai jis buvo Lietuvos atsto
vas Tarybų konsulate Niujorke.

Tai turime labai autoritetingą vado
vą, įgudusį, gyvybingą ir tokį malonų 
draugą. Tuoj tą pat popietę autobusu 
mus veža į Maskvą. Geras galas kelio, 
virš valandos važiavome.

Platūs, lygūs, puikiai asfaltuoti ke
liai. Abypusiai darniai stūkso medžiai 
ir medeliai, vietomis alkai, miškeliai- 
Maskvos priemiestis. Verda naujų na
mų statyba. Ir kokie šaunūs, milžiniški 
daugiaaukščiai mūrai, su gonkais, su gė
lėmis, su vazonais—8, 9, 10 aukštų mū
riniai palociai! Irgi didumėlis, masiš
kumas jų nematytas! Kiti dar neišbaig
ti,—ilgakakliai kranai bent keli stūkso 
ties kuriais pastatais,

Tiesiog stebėjaus tų mūrų eilėmis, be 
krašto, be galo! Ogi tų gatvių platu- 
mėlis! Niekur Amerikoj neteko man 
matyti tokio ilgio, tokio pločio namų, nei 
tokio pločio gatvių. Kas dar nepapras
čiau, tai tos plateliausios autostrados 
daugely vietų — ištisiniai bulvarai, su 
gėlių kliombomis, su medžiais, krūme
liais.

VAŽIUOJAM PER PATĮ MIESTĄ
Dar labiau pagyvėjo gatvių vaizdai. 

Dar įvairesnė mūsų architektūra. Mil
žiniškos parduotuvės — universaliniai 
magazinai, vaistinės, kioskai, senasis 
Maskvos universitetas, pieno, vaisių, 
daržovių krautuvės, avalinės, bankai, 
taupomosios kasos, viešbučiai, bažnyčios, 
katedros, štai ir pats Kremlius, su sto
rom, aukštom sienom, Vasilijaus palai
mintojo katedra—neapsakoma grožė ro
koko stiliaus bonių, kuorų, gyvu auksu 
blizgančių! Sodai, parkai, botanikos 
daržai, gėlynai. Garsusis didysis teat
ras—Bolšoj teatr su įmantriomis statu
lomis, su klasiškomis kolonomis. Dau
gybė kinoteatrų, kultūros namų, skai
tyklų, vidurinių mokyklų.

Draugas Rotomskis vis aprodo prava
žiuojamus pastatus. Štai Rygos geležin
kelio stotis, atokiau stūkso milžiniškas 
Lomonosovo vardo universitetas. Met
ropoliteno gražuolės stotys—vis kitoniš
ko stiliaus palociukai. Archangelų ka
tedra, Panoraminis kinoteatras “Tai
ka,” krautuvės, parduotuvės, ligoninės, 
restoranai, valgyklos, kafe, užkandinės, 
duonos bei pyragų krautuvės, galanta- 
rijos parduotuvės, vėl ligoninės, viešbu
čiai, stadionai, kioskai, kioskai, kioskai...

Šoferis pasuka į siauresnes gatves. 
Tai jau pravažiavom Maskvos centrą. 
Čia vėl lyg ir priemiestis, žemesni na
mai, pasimaišo ir senų namų, vietomis 
jau sugriautų, kur statomi nauji milži
niški gyvenimo mūrai. Viena kita gat
vė tebėra sena, su mediniais senais tro
besiais.

Draugas Rotomskis aiškina:—Nespė
jama visur iš karto statyt naujų mūrų, 
tai čia tebegyvena nuo seniau darbinin
kai.' Matot, vis daržai aplinkui, medžiai, 
sodeliai. Tūli namai senučiai mediniai. 
Šita aplinkybe Amerikos kapitalistai 
kaip tik ir pasinaudoja savo piktai pro
pagandai skleisti. Nufotografuoja, pa
rodo pirma didžiulius mūrus,—čia, gir
di, talpinasi tarybinė aukštuomenė, par
eigūnai, komunistai, o štai šitose aplū- 
žusiose lūšnose gyvena varguomenė, 
darbininkai. Matot, kokia lygybė ko
munizmo mieste Maskvoj . . .

OSTANKINO—MŪSŲ VIEŠBUTIS
, Butų, būstinių dar labai trūksta ir 

Maskvoje. O dabar kaip tik toks baisus 
susikimšimas, daugybė turistų, eina pa
rodos, paviljonai, suvažiavimai, ekskur
sijos. Viešbučiuose vietų rasti negali
ma. Šitas viešbutis “Ostankino’' yra 
miesto gale, netoli nuo didžiųjų parodų, 
toji nuo miesto centro, tai čia ir sugebė
ta parūpinti mums butus. Ir tai laimė.

Užsiregistravome, gavome raktus ir 
išsiskirstėm kam kur paskirta. Man te
ko sutapti su dviem kitais mūsiškiais 
ekskursantais. Švaru, labai tvarkinga, 
patogu, panašiai kaip ir “Vilniaus” 
viešbuty.

Apsišvarinom, apsitvarkėm, liftu nu
sileidom žemyn į valgyklą-restoraną. 
Buvom alkani, nuo ryto nevalgę, o štai 
jau ketvirta valanda. Kad jau šveitėm 
tai šveitėm. Mums, amerikiečiams, pa
vesti du stalai. Šalia patiekalų gauna
me mineralinio-gazuoto vandens, alaus 
ir limonado, taipgi arbatos bei kavos.

Pusryčiai apie 9 vai., pietūs apie 3 
vai., vakarienė apie 10 vai., kartais ir 
vidunakty, po kokio teatro bei operos.

Viešbučio laukiamo jo j salėj yra par
duotuvėlės graždaikčių, knygelių, laik
raščių, — tai gana pravartu. Svečių 
daugybė jų pilna apačioj, pilna ir res
torane. Kambariuose yra telefonai, ra
dijai, šiltas vanduo, maudynės. Ateina 
svečių atsilankyti, vietos yra priimti, 
pasišnekėti.

LIETUVOS PAVILJONE
Papietavę, vakarop, su autobusu atva

žiavom į Tarybinių respublikų parodą, 
vadinamą Liaudies ūkio pasiekimų parodą. 
Aplakstėm apzujom didžiulius parodos 
plotus, susipažinom su jos geografija, su 
bendru paviljonų išdėstymu. Buvo dar
belio kojom, akim, ausim. Kiek arti
miau susipažinom su Lietuvos paviljo
nu. Įsidėmėjau stebėtiną Tarybinės 
Lietuvos technikų ir inžinierių sugabu- 
mą: tokie tikslūs, preciziški skaitliukai, 
elektronikos prietaisai, aparatai. Palei 
sienas išdėstyti atvaizdai, kur matyt 
įvairūs pasiekimai visais gyvenimo 
frontais.

Fabrikų, įmonių vaizdai, jų gaminių 
pavyzdžiai. Ką pirma jau matėm Lie
tuvoj savo akim, tai čia dar kartą patik
rinom iš atvaizdų, fotonuotraukų, pa
ryškintų grafiškais skaičiais. Įdomūs 
kolūkių produktai, javų kultūros, rugių, 
kviečių, miežių, linų, bulvių, obuolių, 
kriaušių, pomidorų, baklažanų, agurkų, 
aguruočių, arbūzų, agrastų, serbentų, 
vyšnių, slyvų pavyzdžiai.

Mūsiškiai stebėtojai gailėjos, kad ne
galima buvo čia nusipirkti tų didžiulių 
mičiurininių obuolių: girdi, kad ir do-- 
lerį už šitokį obuolį duočiau, nusivež- 
čiau Amerikon parodyti...

Gražių rūbų medžiagų, autuvo, ginta
rų stebėtinų dirbinių,. saldainių, pieno 
produktų, mėsiškų, žuvies konservų ir 
t. p.

Mokslo ir kultūros įstaigos, Vilniaus 
universiteto vaizdeliai—tai Vinco Kap
suko vardo. Profesorių nuotraukos: 
rektorius Jonas Kubilius, prof. Pr, 
Pranskus (su jais asmeniškai gavau 
šnekėtis). Čia pat Mikas Petrauskas, 
Kipras Petrauskas, mokslų akademikai 
V. Lašas, J. Matulis, rašytojai ir poe
tai: Petras Cvirka, Salomėja Nėris, Liu
das Gira, Vincas Mykolaitis-Putinas, 
Antanas Baranauskas, Antanas Vienuo
lis, Teofilis Tilvytis, Juozas Baltušis, 
Edv. Mieželaitis ... Jų knygų pavyz
džiai, LTSR laikraščiai, žurnalai, Kau
no visos penkios aukštojo mokslo įstai
gos, tūlų muziejų eksponatų atvaizdai...

Žaismai ir pramogos, šokiai, dainų 
chorai, muzikai, dainininkai operos ar
tistai, aktoriai, dirigentai, kompozito
riai...

KITI PAVILJONAI
Tai tik pirmojo vakaro mūsų apsilan

kymas. Dar kitu atveju ilgėliau apsisto
jom Lietuvos paviljone, Mokslų akade
mijos paviljone. Stebėjome sputnikd di
džiulį modelį, jo nešėją su preciziniais 
instrumentais. Stebėjomės Čekoslovaki
jos stiklo artistiškais gaminiais, — tie
siog stebuklai padaryti!.. Matėm ir ki- 
nofilmą iš tų neišpasakytų dailiškų stik
lo gaminių.

Tik prabėgomis perėjom pfer Kazach
stano paviljoną, Armėnijos, Azarbaidža- 
no, Gruzijos paviljonus. Matėm gėlių 
grožybes didžiuliame darže. Draugas 
Rotomskis aprodė ir savo ištobulintus, 
išpuoselėtus savo selekcijos jurginus — 
didingus įvairiaspalvius gražuolius mil
žinus. Tai visiškai naujos jurginų rū
šys, su parašais Rotomskio, jo dukrelės, 
žmonos. 1

O čia tų fontanų taip įmantriai iš
vedžioti tryškimai. Spalvotų lempų švie
soje susidaro drignės, vaivorykštės, van
deninė simfonija...

Neapsakomi dailės ir meno turtai iš
dėstyti Tautų draugystės namuose, ku
rie pirmiau buvo vieno Maskvos pirk
lio gyvenimo palocius. Iš kietmedžio 
meistrų išpiausyti ornamentai, kėdės, 
krėslai, stalai, laikrodžiai, veidrodžiai. 
Surankioti tapytojų, dailininkų nukalti 
kūriniai. Visi namų kambariai, sienos, 
langai, laiptai, kilimai, staltiesės, lovos, 
knygų šėpos, laiptų turėklai—vis artis
tų meistrų padariniai...

MASKVOS METRO
Draugas Rotomskis aprodė mums gar

sųjį Maskvos metro — metropoliteną. 
Štai kur turėtų pasimokyti niujorkiškių 
purvinų požeminių tunelių ir stočių ir 
traukinių dirbėjai. Maskvos metro tai 
tiesiog dailės ir meno ištisinis brangiau
sias muziejus! Kiekviena stotis pavaiz
duoja skirtingą istorijos ir gyvenimo 
laikotarpį, turi savitą stilių ir temą.

Spalio revoliucijos stotis — raudonojo 
spalio stotis. Bronzinės statulos revo-

Poeto E. Mieželaičio lyra
“Aš iš balto dramblio 
kaulo nemanau statyti 

bokšto.
Jei į dramblio kaulo bok
štą, jaučia man gerai 

širdis,
Uždaryčiau savo dainą— 

nugalėtų ją mirtis”.
Tai posmelis iš poeto E. 

Mieželaičio paskutiniojo ei
lėraščių rinkinio “žvaigž
džių papėdė”, dar kvepian
čio spaustuvės dažais. Iš ti
krųjų rašytojas savo lyriš
komis ir patriotinėmis min
timis yra ten, kur ir jo 
liaudis: kovoje, darbe, ko
munizmo statyboje.

E. Mieželaičio lyrika — 
ugningų jausmų ir polėkių 
lyrika. Jis atskleidžia šau
nius tarybinių žmonių ide
alus. Poetas skatina dar 
karščiau mylėti savo socia
listinę Tėvynę, skatina ją, 
nuolatos puošti naujų lai
mėjimų žiedais. Štai eilėra
štyje “Aš sėdu rašyti” po
etas sako:

“Myliu gyvenimą. Myliu 
aš žmones. 1

Myliu juos didelius, myliu 
mažus,

Jeigu į saulę jų krypsta 
svajonės, 

saulę žmogus 
panašus”.

Šiame kūrinyje atsispindi 
tarybinio žmogaus socialis
tinis humanizmas, meilė 
tam, kas aktyviai rauna se
ną ir puoselėja, lyg rūpes
tingas sodininkas, naują — 

rninių ir kultūrinių perga
lių. Tas veikėjas kartu su 
poetu tvirtina:

“Mano rankos priklauso 
ir ariančiam plūgui,

Dalgiui, kertančiam žolę, 
ir piūklui,

Staklėms, audžiančioms 
siūlą, ir kalvio plaktukui, 
Ir raketai—atominio am

žiaus stebuklui.
Mano rankos—jos tinka 

ir minkyti duonai, 
Ir medelius apraišioti 

šalty,
Nešti mūšiuose vėliavai— 

saulei raudonai,
Savo puolusiam draugui 

pakelti”.
Čia atsispindi kovoje ir 

darbe užsigrūdinusio žmor 
gaus nuotaika, troškimas., 
ryžtingumas ir tauri idėjaĮ 
Ir jo paveikslą poetas piešia 
subtiliai, nuoširdžiai ir gra
žiomis poezijos varsomis.

Eilėraštyje “Kaip dūzgia 
staklės”, poetas šlovina 
darbščią darbininkę. Tai ti
kra tarybinė patriotė. Jidir- 

l ba, veržiasi, dega dėl visos 
liaudies laimės ir gerovės:

“Ir bėga jaunosios 
svajonės

Ilgesnės už šią nytį:
Apausti saulės nytim 

žmones,
Juos saulėtus matyti”.
Tokiame darbininkės tro

škime išryškėja, kad ji yra 
tyros, kaip rasa, komunisti
nės. moralės žmogus.

Atsidavusio lenininei par-

J
Jeigu į

gražaus gyvenimo atžalą, j tijai žmogaus paveikslo su- 
Labai kilni eilėraščio pa- kūrimas — Edvardo Mieže- 
grindinė idėja — veržtis į lajčio didelis meninis iridė- 
saulę, į komunizmą, būti jinis laimėjimas. Poetas 
naudingu ir kilniu didingos šlovina komunizmo staty

bos herojų, — medžiaginių 
ir kultūrinių gėrybių kūrė
ją. Dabar šis veikėjas yra 
centre visasąjunginėje lite
ratūroje. Tatai liudija Ni
kola jevos “Mūšis kelyje”, 
Granino “Po vedybų”, Ibra- 
gimoVo “Kai susilieja van- 
denys’*, Jeridmino “šeima”

saulę, į komunizmą, ] 
naudingu ir kilniu didingos 
tarybinės šeimos nariu./To- 
kiū troškimu ir dega poeto 
lyrinis herojus — aktyvus 
komunistinės visuomenės 
statytojas, kuris * jaučiasi 
tūo laimingesnis, kuo jis 
pats daugiau savo darbu ir 
prakaitu padeda visai liau
džiai pasiekti naujų ekono-

—skatina aukštai vertinį 
Tarybinės santvarkos 
kimus.

Eilėraščiuose “Nesimels- 
ki, sesut, kaip meldeisi”, 
“Pūsk nupūsk, vėjau, mano 
nedalią”, -‘Mano motina...” 
ir kit. poetas lyriškais vaiz
dais pasisako prieš religi
nius prietarus, sutviska ry
škia ateistine mintimi, šios 
temos pasirinkimas irgi by
loja, jog Mieželaitis savo 
kūriniuose yra energingas 
naujų daigų propaguotojas 
ir puoselėtojas, dainuoja a- 
pie tai kas tarybiniam žmo
gui įdomu ir svarbu. Ateis
tinę temą plėtoja ir rašyto
jas D. Jerionimas neseniai 
pasirodžiusiame savo roma
ne “Šeima”. Tai, kad Mie
želaičio temos ir mintys su
tampa su kitų tarybinių ra
šytojų tikslais, rodo, jog po
etas žengia su gyvenimu. 
Taigi, Mieželaitis temos i’~ 
savo herojaus pasirinkimu 
yra įžvalgus rašytojas ir 
sugeba d a u gia-nacionalinę 
tarybinę literatūrą, kurios 
ryškia dalimi yra ir lietu
vių tarybinė literatūra, — 
praturtinti savo naujomis 
ryškiomis poetiškomis min
timis, įspūdingai vaizdais.

Mieželaitis savo patrioti
nius jausmus reiškia vaiz
džiai, į taikingai. Jis vyku
siai savo poezijoje panau
doja menines priemones: 
metaforas, palyginimus, tau 
tosakinę medžiagą ir pan. 
ltin# poeto mėgiamas įvaiz
dis — saulė. Rimai ir rit
mai origmalūs. Eilėdara 

I sklandi, skambi lyg muzika. 
Įvairi kalba.

Autorius stengiasi savo 
F kilnią revoliucinę idėją pa

sakyti juo įspūdingesniais 
vaizdais ir kad visas kūri
nys suskambėtų dar negir- 

’J dėtais7 Akordais. Toki# 
kojinių būdingas visas Rė
želaičio poezijos rinkinys 

mes matome daugelyje au-j Nfmnnmift rnpninpmi/nrio. 
toriaus eilėraščių. Šiuose 
kūriniuose skamba pasidi
džiavimas socialistine Tė
vyne, jos puikiąja tikrove.

Su dideliu jausmingumu < vo parašęs, o rinkiniui pa
ir vaizdingumu Mieželaitis 
atskleidžia' patriotizmą ir 
išryškina komunistinės san- įr turįnį0 jr formos

liucijos partizanų, herojų, vadovų, vals
tiečių, jaunuolių, matrosų—pavieniui ir 
grupėmis. Aukštos skliautėtos lubos 
išdabintos stebėtina mozaika. Iš smul
kių spalvotų akmenėlių sudėstyti revo
liucijos pavaizdavimai susikirtimai su 
carinio režimo bei kerenskinio režimo 
apgynėjais. Asla iš marmuro bei gra
nito gabalų. Kitur—iš specialių plytų 
emaliuotų, nugludintų.

(Bus daugiau)

MANO GIMTADIENIS 
BINGHAMTON, N. Y.

Dvidešimt penktą dieną rugsėjo 
Mano gimimo diena praėjo, 
Kai aš, atėjau čionai gyventi— 
Gal ir gerokai reikės pasenti.

štai jau sulaukiau šešias devynis, 
Tai glėbys metų, geras pintinis;
O mintis sako: lyg vakar buvo, 
Kur tie meteliai greitai pražuvo ?

Vienok aš noriu čia pažymėti:
Nors prigyvenęs jau tiek daug metų, 
Jog aš dar galiu padirbinėti, 
Kad nuo tų darbų neveik kentėti.

Negaliu gamtai perdaug rūgoti, 
Ji leido spėką rimtai vartoti. 
Už tai aš gamtai esu dėkingas, 
Nors mano būvis buvo vargingas.

Juk tas būvis ne nuo jos priklauso, 
čia yra ponų, kurių visi klauso.
Tie mūsų ponai sau pelnus krauna, 
Pas trustą varo, ką tiktai gauna.

Ką darbininkai sau pagamina, 
Tie pasigrobia ir pelną ima;
Tokiame stovy tas darbininkas
Dirbdamas sunkiai išeina plikas.

Negal nupirkti maisto geresnio, 
Visados renka kur tik pigesnio. 
Todėl ir sunku laikyt sveikatą, 
Tie nesulaukia paskirtos datos.

Gamta mums skyrė amžių gyventi 
Geroj sveikatoj ir nepasenti, 
Bet jei negalim tuo pasigirti, 
Kame nelaimė, reikia patirti:

Gal pramiegojom laiką patogų.— 
Gal mes praleidom ne vieną progą, 
Kur mes galėjom daug iškovoti, 
Tik mums reikėjo vienybėj stoti?

ir kitų autorių romanų tei
giamieji personažai, susi
laukė skaitytojų nuoširdaus 
įvertinimo. Darbo entuzias-l 
tus apdainuoja savo rinki-j 
nyje nuoširdžiai ir šiltai ir 
poetas Mieželaitis. • Tokio

• V * 1 1 I C4AVA V l-J V/ V/ Lj *1 \J KJ X A JI

UUJ0.„ “žvaigždžių papėdė”. / -
~ . Gaujomis meninėmisprie-

monėmis, stiliumi autorius 
praturtino ne tik savo nau
jausius eilėraščius, bet ir. 
tuos, kuriuos anksčiau bu

teikė žymiai nušlifavęs.
Ir iš tikrųjų poetas pa-

tvarkos pranašumą prieš 
kapitalistinę santvarką ei
lėraščių cikle, sukurtame 
lankantis buržuazinėse ša
lyse. Poetas smerkia seną 
pasaulį ir to pasaulio dar
bo žmogui rodo skaisčiai 
žėrintį švyturį—Tarybų ša
lį, kur sukurta laisva tary
binė visuomenė:

“...Kitas kelias man ži
nomas — kitas, kuriame 
jau žmogus iškinkytai”.
Autorius kai kuriuose sa

vo kūriniuose pavaizduoja 
ir tai, kaip jo mylimas he
rojus —darbininkas ir vals
tietis buvo išnaudojamas ir. 
niekinamas buržuazinėj Lie
tuvoj. Tačiau darbo žmo
gus netylėjo prieš priespau
dą: jis drąsiai kovojo prieš 
savo engėjus.

Mieželaitis su didele šili
ma prabyla apie tokį nepa
laužiamą revoliucionierių:

“Pro kalėjimo mūrus 
praeina,

Susigūžęs, kantrus, 
neramus.

Jis mirties ir kalėjimo 
kaina

Neša tiesą į savo namus”.
Ši proletariato kova bai

gėsi saulėtekiu — socializ
mo pergale Tarybų Lietu
voje. Poetas, primindamas 
tas kančias ir aukas, kurias 
Lietuvos proletariatas iš
kentėjo ir patyrė kapitalis
tinės visuomenės sąlygomis,■

atžvilgiu nemažus laimėji
mus. Tatai liudija, kad Mie
želaičio talentas tobulėja, 
vis sodriau pražysta. Kai 
Mieželaičio “Broliška poe
ma” pasirodė rusų kalba, 
tai rašytojas Tichonovas 
aukštai įvertino šio kūrinio 
meninius vaizdus ir vyku
siai nupieštus veikėjus. Po 
to poetas sukūrė puikius ly
rinius eilėraščius, “žvaigž
džių papėdė” yra Miežela? « 
čio septynioliktoji eiieraš-^ 
čių knyga. Su ja poetžŠ iš
kilo į dar aukštesnę savo 
meistriškumo pakopą. Šį 
savitą ir ryškaus lyrinio ta
lento poetą myli tarybinė 
liaudis ir jį su žavėsiu skai
to. Toks jo populiarumas 
nepatinka nacionalistams, 
kurie anapus okeano prieš 
jo lyriką rašo įžūlius prasi
manymus, šmeižtus. Rašy
tojas ir šiame savo eilėraš
čių rinkinyje rūsčiais pos
mais pasmerkė ir demaska
vo buržuazinę Lietuvos san
tvarką, kurią tie nacionali
stai bėgliai apsiputoję gi
ria. Poetas E. Mieželaitis 
žengia teisingu ir plačiu 
keliu socialistinio realizmo 
keliu. Ir jo paties kūrybi
niai siekimai liudija^ katį 
socialistinis realizmas kiek^ 
vienam menininkui atveria ' 
plačias ir šviesias 
nes padanges.

A. Liepsnotus 
Kaunas, 1959-X-9-10 d.

4 pusi. Laisvė (Liberty) PenkL, gi uod. (Dec.) 25, 195$
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So. Boston, Mass.
— Bus Rodomi —

SPALVOTI PAVEIKSLAI Iš LIETUVOS
I

Sekmadienio Vakare, Gruodžio 27, Pradžia 6 Vai.
S. Bostono Lietuvių Piliečių Klubo Svetainėj 

318 W. Broadway
Paveikslus rodys Dr. J. Stanislovaitis iš Watery 
bury, Conn., kuris važinėjo Lietuvoje su pirmą
ja lietuvių turistų grupe. Jis pats nufotografa
vo įdomiausias vietas, turi 450 skirtingų pa
veikslų. Kviečiame Bostono ir apylinkės lietu
vius atsilankyti ir pamatyti juos.

Rengime Ko misija

bu-

Paterson, N. J.
MŪSŲ LIGONIAI

Keletas savaičių atgal
vo padaryta rimta operaci
ja ant vidurių J. Strimai- 
tii, dėl kurios turėjo sun- 

iai sirgti. Bet dabar už
klaustas, kaip jaučiasi po 
operacijos, sako, kad jau
čiasi daug geriau, ir jeigu 
kitų komplikacijų 
vystys, 1 
sėkminga.

Taipgi neseniai buvo pa

So. Boston, Mass.
L.P. Klubas gruodžio 13

Lowell, Mass.
Prieš apie tris mėnesius 

’ ‘ , apie 67 
m. Gyveno Billerica, Mass. 
Turėjo savo ūkį (farmą). 
Pragyvenimą darė iš pieni
ninkystės. Buvo pažangus 
žmogus, Laisvės skaityto
jas. Lig šiol apie jo mirtį 
niekas neparašė į laikraštį.

Paliko žmoną, dukterį ir 
kelis anūkus.

Tegul tau būna lengva 
šios šalies 
šiai šeimai 
ta.

Gruodžio 
re dipukas 
nis. Iš Lietuvos paėjo Val
kininkų par., Kliapočių km. 
Buvo didelis dabartinės 
Lietuvos santvarkos prie
šas. Jo žmona ir vaikai gy
vena Lietuvoje. Visi jo vai-

surengė pietus kanadiečių mirė K. Beniulis, 
Liaudies Balso paramai. 
Nors diena buvo lietinga, 
bet žmonių susirinko daug. 
Gaspadinės maistą pagami- 

•no skanų.
Programa buvo įvairi. 

Pirmiausiai d.d. Rainardie- 
nė ir Niaura vykusiai su- 

I dainavo 3 dainas. Taipgi 
buvo atvykusi montelliečių 
Vyrų grupė, vadovybėje d. 
A. Potsiaus. A. Potsius yra 
gabus muzikas, vyrus su
mokęs dainuoti labai har
moningai. Jie sudainavo 5 
dainas labai vykusiai. Taip
gi įpylė eliksiro programon 
d. Merkeliūtė. Ji labai vy
kusiai sudainavo 2 dainas 
solo ir paskutinę dainą su

su vyrais.

žemelė, o liku- 
didelė užuojau-

6 Lowellyje mi- 
Antanas Mato-

dalis. Jis guli lovoje ir gy 
. dosi savo namuose po gydy
tojo priežiūra.

P. Dennis, Clifton, N. J.,įdainavo sykiu 
nesijautė gerai per 
laiką, bet, nenorėdamas pą~j Programa publikai pati- Žmona ir vaikai per laiš

ko, ką liudijo delnų ploji- kus jį kvietė grįžti Lietu- 
mas po kiekvienos dainos.. von ir sykiu gyventi su 
Montelliečiam priklauso di- šeima. Bet jis sakė, kol Pa- 
delė garbė ir nuo visų da- į leckio valdžia bus Lietuvo- 
lyvių širdinga padėka. Ne i jo, tol jis negrįš ir vis lau- 
tik padainavo, bet ir visi i hė karo ir Paleckio val- 
pasimokėjo už pietus. Taip-| džios griuvimo., Gal sunkiai j 
gi d. Niaura ; 
juokingą .eilėraštį, publika

tūlą; Daina išėjo labai gražiai.'kai baigė aukštus mokslus

siduoti negalavimams, vis 
šį bei tą dirbinėjo, buvo nu 
važiavęs net ir į “Laisvės” 
koncertą. Parvykęs iš kon
certo ,turėjo šauktis gydy
toją, kuris nustatė, kad jis 

a u J neissl"! turi sunkų gripą ir prisakė 
tai operacija bus | gulėti lovoje per keletą die

nų. Dabar geriau.
Šie visi ligoniai yra pen- turėjo daug juoko, 

daryta panaši operacija ir sininkai ir “Laisvės” skai- 
P. Malinauskui. ?’ 
dar tebėra po gydytojo 
priežiūra, 1 
geriau ir pamaži sveiksta. , ti 

Sunkiai serga P. Saka-'t.
tauskas. Iš pradžių jis bu-’ 
vo pagavęs taip vadinamą; 
“walking p n e u m o n i a .” i 
Nors ši sunki ir rimta liga' 
neva praėjo, bet, matomai,! 
paliko pėdsakus, iš kurių 
susiklostė kokia tai kombi
nacija viduriuose.
guodėsi, kad labai skauda 
vidurius ir sykiais skaus-. 
mai persimeta į kitas kūno kitų šalių.

Nors jis Rytojai.
gydytojo Visiems linkiu kuo vei- 

tačiau jaučiasi ■ kiaušiai sėkmingai susveik-
ir dar ilgai ilgai gyven-

J. Bimba

MEKSIKOJE BUS 
STOKA KVIEČIŲ

Mexico City. — 1959 me
tais Meksikoje suimta 1,- 
300,000 tonų kviečių, tai

V \

Renkant 1960 metų val
dybą visi seni pasiliko savo 
vietose. Tai jau užtikrini
mas, kad kuopos veikimas 
bus geras, nes visi patyrę 
ir nuoširdžiai veikia.

Kuopa nutarė parsitrauk
ti “Vilnies” kalendoriaus ir 
platinti. Buvo kalbama apie 
“Laisvės”, “Vilnies”, “švie
sos” reikalus- ir pasisakyta 
už spaudos palaikymą.

Serga kuopos nariai G. 
Paleckas, T. Šoliūni e n ė. 
Kuopos nariai pamokėjo 
duokles už sergančius, tai 
labai geras pasielgimas.

Susirinkimui baigiantis, 
mūsų gerosios draugės pa
vaišino visus saldainėmis, 
kava ir užkandžiais.

Sekantis kuopos susirin
kimas įvyks kovo mėnesį, 
apie tai bus pranešta spau
doje.

Veliuonos Juozas

Baltimore, Md.
Padėka

Širdingai dėkoju visiems 
draugams ir draugėm, kaip 
vietiniams, taip ir iš toliau, 

pasakė labai I jis Hitlerio laikais nusidė-1 Įįurie mano . žmonos 
1 jo Lietuvos žmonėms, kad

bijojo grįžti Lietuvon.
Lowellietis j

ir Paleckio vai-

Pelno, su aukom, liks $97.
Smulkių aukų nerašėm, tik 

• noriu priminti A. Drazaus- 
ką, kuris aukojo penkis dol. 
Visiems dalyviams širdinga 
padėka.
Iš L. P. Klubo susirinkimo

Gruodžio 6 įvykęs meti
nis susirinkimas buvoskait- 
lingas ir geras tarimais. Iš- , e„.eZ 
rinkta visa valdyba. Vien-j 
balsiai nutarta palaikyti į - 
kambarius. Išrinkta komi-;

Ligonis 225,000. tonų mažiau kaip siia kamįarius pagražinti 
r. L O 1 « xl XX 1 A n » z-s 1 V'X X XX 4- XX "• r-i U xx x4 ZX 1 Tx 1 1 npereitais metais. Todėl bus ■ 

reikalas kviečių įvežti is

LINKSMŲ ir LAIMINGŲ

(1960)

visiems mūsų giminėms,

pažįstamiems ir draugams

JONAS IR ONA GALMINAI

23415 Ann Arbor Trail 
Dearborn 6, Mich.

LINKSMŲ KALĖDŲ
— ir —

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
Visiems Mūsų Draugams ir Depozitoriams

Nutarta laikyti žaidimų 
" vakarus kiekvieną šešta- 
_ dienį, 7 vai. Todėl visi atsi-

New Haven, Conn.
LLD 32 kuopa turėjo su

sirinkimą. Narių t. .... 
daugiau, kaip paprastai.

Valdyba išdavė savo 
veiklos raportą. Barbora 

r, organizatorė, 
trumpai pranešė apie kuo- 

• ;pos stovį, Margaret Valin- 
įčius, finansų raštininkė, iš- 
I davė platų raportą iš visų 
metų veiklos. Antosia Šo- 

- liūnas, p rot. raštininkė, 
L pranešė, kad kuopa turėjo 
" i 10 susirinkimų ir 

parengimų, kurie pavyko

kete užuojautą.
Ačiū K. Petrikienei už 

pasakytas kalbas šermeni
nėje ir ant kapinių.,,. Didelis 
ačiū J. U. Deltuvams, ku
rie tiek daug pagelbėjo ir 

atsilankė kooperavo laidotuvių laiku.
Dėkui visiems už gėlių 

vainikus, atsilankymą į šer
meninę. ir mano draugės 
palydėjimą į kapines.

Juozas Deltuva

keletą
h tos vakarą, turėkime gems £ * Juozas Aleksa,

I laikus ir paremkime savo
; klubą. J. Skliutas7$ I

K &
fe «

pranešė, kad pinigai buvo 
perduoti, kam kuopa skyrė. 
Jonas Petkus, kuopos va- 
jinikas, raportavo, kad va
jus eitų sėkmingiau, bet 

lyra keblumo pasiekti lietu- 
|-vius, kurie jau plačiai po

g KALftDŲ SVEIKINIMAI 

g Nuo C, ------ , — — -- x J--- x-----------

Lohn t. cerankowski I nucst:i į' apylinkę pasi- 
g a i skleidę. Raportai priimti.

| Iš jų pasirodė, 
| gerai veikė.

JAU JIEM NEGERAS IR 
SUOMIŲ PREZIDENTAS

New Yorkas. — “The 
New York Times” išspaus
dino “specialų pranešimą” 
iš Suomijos, kuriame rašo, 
kad dabartinis. Suomijos 
prezidentas Kekkonenas 
yra negudriausias žmogus, 
ciniškas užsispyrėlis ir vai
dinąs pavojingą rolę”, o jį 
apsupę “labai nužiūrimi 
žmonės”.

LEICESTER SAVINGS BANK!
1082 Main St., Leicester, Mass.

Birželio dividentas—3J/i. % per annum

Kalėdiniai Sveikinimai
MŪSŲ DRAUGAMS ir NARIAMS

Vėliausi Dividendai 3.^% per annum

Danielson Federal
Savings & Loan

DANIELSON, CONN. ■

Laidotuvių Direktorius
2628 E. Allegheny Ave.

Philadelphia, Pa.

NE. 4-7575
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STANLEY PETRAITIS

Lietuvių Radijo Valandos 
Pranešėjas ir Direktorius 

8585 Salmon Street
Pliiladeiplūa, Pa.

RE. 9-7958
i) VJ

I KALĖDINIAI SVEIKINIMAI p 

l ^ii° $
% POTTS g
g ICE CREAM g 
g 630 North 20th Street g 
K Philadelphia, Pą. >1
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Washington.—Karinio or- 
laivyno viršininkai permo- 

kad kuopa kėjo $500,000 Northern Ra- 
| dio kompanijai.

MM MMMMM

Hartford, Conn. 3

NAUJŲ METŲ

BALIUS ir VAKARIENĖ
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.

ĮŽANGA $3.00

Kviečia Namo Bendrovės Rengimo Komitetas

X

Pasinaudokite mūsų firmos patikimiausiu, atsargiausiu ir tinkamiausiu patarnavimu.

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

SIŲSKITE SAVO GIMINĖMS ŠVENTINIU S DOVANŲ PAKETUS
I UBTUVį, UKRAINĄ, BALTARUSIJĄ, LATVIJĄ, ESTONIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS 

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

Atdara kasdien nuo 9 iki 6 vai. vak. S akmadieniais 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.
Mūsų SKYRIŲ RASTINAS: 

308 W. Fourtli St. 
Boston 27, Mass.
Tel. ANdrew 8-5040

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

132 Franklin Ave. 
Hartford, Conn. 
CHapel 6-4724

89 Raymond Plaza W. 900 Literary Rd.
Newark, N. J. Cleveland 13, Ohio
Tel. MArket 2-2877 Tel. TOwer 1-1461

332 Filmore Avė. 
Buffalo 6, N. 1. 
Tol. MOhawk 2674 

632 W. Girard Ave. 
Philadelphia 28, Pa. 
Tel. WAlnut 5-8878

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

Adresatą pasiekia j 6-7 savaites; oro patštu j 7-12 dienų.
Mūsų raštinėse raudasi pilniausias pasirinkimas pirmos klasės mędžiagu. 

Klauskit! pilne katalpgo, rodančio kalnas dėl muito ir patarnavimo. Katalogas veltui?

3

Perskaičiau žurnalo 
“Šviesos” No. 4

BETHLEHEM, PA.
Tai perskaičiau žurnalo 

“Šviesos” No. 4, kuriame 
telpa: Apie religiją ir jos 
šaknis—J. Galvido, eilėraš
čiai — Antano Masionio, 
Žvilgsnis ir patyrimai Va
karų Europoje — R. Bara- 
niko, Atsiminimai ir Isto
rija — A. Bimbos, tai labai 
svarbūs raštai.

Skaičiau ir galvojau: 
“Kiek reikia laiko ir ener
gijos surinkti faktus, kad 
tokius raštus parašius.”

Aš gyvendamas senatvėje 
iš pensijos tvarkau savo 
knygynėlį. Aš patarčiau di
pukams perskaityti nors 
A. Bimbos knygas: “Isto
rija Klasių Kovos Ameri
koje” ir “Lietuvos Respub
lika ir jos ateitis,” tai jie 
gal geriau suprastų kur 
link eina žmonija, o kartu 
ir Lietuva...

Frank P. Žavis

Washingto n a s. — Po 
Chruščiovo apsilank y m o 
Jungtinėse Valstijose Ta
rybų Sąjunga jau išleido 
22 asmenis važiuoti į JAV 
pas savo gimines.

PASIKLAUSKITE SAVĘS
SEKAMŲ KLAUSIMŲ 

Apie Firmą, į Kurią Kreipsitės, 
Pirm Negu Siųsite

DOVANŲ PAKETĄ Į U.S.S.R
L Ar firma patikima?
2. Ar įrodžius tai?
3. Ar atsargiai ir tvarkingai atlieka pakavimą,

išsiuntimą ir priruošimą dokumentų?
4. Ar naudoja geriausias dėžes?
5. Ar ši firma biznyje daugiau 25 metų?
6. Ar yra oficialiai autorizuota firma?

Atsakymas yra TAIP į visus viršminėtus klausimus, 
jeigu jūs siųsite savo dovanų pakus per 

bile sekantį' skyrių, priklausantį

GLOBE PARCEL SERVICE, Ine
716 Walnut St.
PHILADELPHIA 6, PA.
WAlnut 5-3455

1991 Broadway
NEW YORK 23, N. Y.
LYceum 5-0900

263 Market St.
NEWARK 2, N. J.
MArket 3-1968

4.

4102 Archer Avė.
CHICAGO 32, ILL.
FRontier 6-6399

390 W. Broadway6446 Michigan Ave.
DETROIT 10, MICH. S. BOSTON 27, MASS.
TAshmoo 5-7560 ANdrew 8-8764
683 Hudson Ave. 346 Third Ave.
ROCHESTER 21, N.Y. PITTSBURGH 22, PA.
BAker 5-5923 GRant 1-3712

1313 Addison Road
Cor. Superior & 71 St.
CLEVELAND 8, OHIO 
UTah 1-0807 .**

Greitai Savo Pakus Mums PRISIŲSKITE, 
O Mes Greitai IŠSIŲSIME!

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. ParašS 
Dr. A. Petriką, puslapių 320, kaina $1.50. DABAR TIK $1.

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

į 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.

ŠLIUPTARNIAI
: Amerikos lietuvių tautinio ir kultūrinio atgimimo laikų 

istorinis romanas. Paraše Algirdas Margerh. Knyga 
652 puslapių. Kaina $5.00: Dabar tik $4.00.

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

Laisvė
102-02 Liberty Avė., Ozone Park 17, N. Y.
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Iš Kriaučių Susirinkimo
Gruodžio 16 d.

Kriaučių unijos 
riaus narių priešmetinis 
'susirinkimas, unijos svetai
nėj, 11 Arion PI., Brookly- 
ne. Mažai narių dalyvavo, 
ypatingai moterų. Priežas
tis: artėjant Kalėdų šven
tėms moterys iš dirbtuvės 
skubinasi į namus bei į 
krautuves pasipirkti kalė- da jo gaus, 
diniu dovanėliu bei kamba-1 dirbtuvės v *•
rili papuošimo.

Pirmininkas V. Zaveckas 
atidarė susirinkimą, 
pakvietė iždininką J. Kaza
kevičių perskaityti finansi
ni raportą. Po to sekė ra- fv a • i m i i
portas iš įvykusios cio ls Aido Choro pamokyl 
New Yorko valstijos konfe
rencijos Buffalo mieste. 54' 
skyriaus atstovais buvo P., .
Kadakauskas ir V. Ubere- (ST Jal,ko Pasimokyta, 
vičius. Kadakauskas rapor-' .
tavo trumpai. V. Uberevi-; kalbėjimui choi o 
čius raportavo smulkme- 'reikalų. Na ir buvo aptar- 
niškai ir aiškiai, pabrėžda-ita daug 
mas, kad konferencijoje Valdybą buvo gan grei- 
buvo tokių drąsių ir smar- tai. perrinkta, be mažų pa
kili kalbėtojų, kurie Wash-i kaitų. J. Grybas, nors dru- 
ingtono valdininkus išvadi-'čiai spyrėsi, norėjo issisuk- 
no “Wall St. agentais 
dar kitokiais vardais, 
kė. buvo rezoliuci 
trumpinimą darbo 
du, už prailginimą bedar 
biams apdraudos ir dau 
giau, bet aš čia neminėsiu, j 
nes užimtų daug 
laikraštyje.

Noriu paminėti, 
kaipo pensininkas,

i Gera, vaisinga buvo 
LLD apsk. konferencijaįvyko' sirinkime paaukojo, bet 

54 sky-! daug mažiau kaip seniau. 
Skyriaus delegatas V. 

Uberevičius raportavo 
darbus. Jis pareiškė, 
pas Matulį ii Dhžį yi.a. kemferencija. Tai buvo vie

pi įvežta dai io ir na - geriausiu konferenci-
kriauciai Kalėdas . turės r - - - -
linksmas. Bet pas Bubelį ^l)Opų neprisiuntė savo at- 
darbo nėra n nežinia, ka- Sį0Vų< Kaltas 

Tai Bubeho j mas> Reikia,
ii- r n k a ; jos pasitaisytu, paveiklėtu,

nekokios bus Kalėdos. Gai-' 1)ap-Vvėtu 
la, kad skyriaus sekreto-1 c 
rius Sakalauskas serga. Jis; 
yra ligoninėje. . i

Ch. Nečiunskas!

apie 
kad

laikiu Kultūriniame Centre
įvyko Lietuvių Literatūros

i Draugijos 2-sios apskrities*

na iš geriausių konferenci- 
. jų. Tik gaila, kad keletas.

Gruodžio 11 d. Aidas ir

jų apsileidi- 
kad ateityje

... i Ką n
Bet konferencijoje daly- vjeton

1 • 1 1. J; vavo devynių kuopų atsto- 
į vai. Iš kai kurių praneši- 
I mai parodė gerą veiklą, 
i tvirtą pasiryžimą organi
zaciją stiprinti. Tai gera, 
tai džiugu.

Labai gerai konferenciją
.| vėl turėjo pamokas. T ik pu- nuteikė apskrities komite- 

• 'Kita į0 pranešimai. Tenka pasi- 
_ ’ dalis laiko buvo palikta ap- j džiaugti,

metiniu
, k a d komitetas 

veikė labai gerai, labai pa
girtinai. Buvo suruošta ke
letas didelių parengimų,

” įr . ti nuo pirmininkystės par- 
Sa- ■ eigų, bet buvo nugalėtas,li- 
už ! ko pirmininku. Vice-pirmi- 

valan- cinkas V. Bunkus atsisakė, 
jo vietoj išrinktas Cl. Brie- 

! dis. Sekretorius J. Juška 
, apsiėmė be griežto pasi- 

vietos ' priešinimo. Iždininkas W. 
Keršulis gerai tebesaugo 

„ * iždą. Aš, V. Kazlauskas, 
as’ I spardžiaus nuo korespon- 
se' j dento pareigų, bet nepavy-

kad 
tai

. * 1 ~A 1 I UCIUU peliukų, MVV nvpcvvjmai buvau kriaučių ;>4 sky-1 Ro Tai if vg, rašysiUj kiek 
l iaus susirinkime ir nieko j laikas leis ir kokie reika|ai 
nemačiau parašyta laikraš-; atsjras
tyje, kurį aš skaitau, apie 
veiklą. Maniau, kad iš 54 
skyriaus nieko neliko. Ta
čiau mano manymas buvo 
klaidingas. Skyrius turi 
geram stovyje apie aštuo
nis šimtus narių. Skyriaus 
pirmininku yra ilgametis 
nenuilstantis unijos veikė
jas. Vincas Zaveckas. Pil
domojoje Taryboje taipgi 
yra ilgamečiai unijos vei
kėjai: Ch. Kundrotas, J. 
Bernotas, V. Uberevičius, 
J. Peterson, 
čius ir kiti.
veiklūs ir ištikimi

ir dainų komisija 
kitoje pamokoje

sužinoti

Po miestą pasidairius Lietuvos gyveninio kronika i Aido Choras rengia 
' Naujų metu laukimu

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

Kurie norėsite sulaukti 
Naujų metų su Aidu, ma
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
rie pavėluosite, gailėsitės. 
Aidiečiai kviečia visus lauk- 

!ti Naujų metų su jais..
Tikimės, kad bus ir me

ninė programa.
Choro korespondentas

Miesto viršininkai tęsia j PL,AKAT() KONKURSAS 
apžiūrėjimą mėsos ir kito-:
kio maisto krautuvių bei! Vilnius.— Respublikiniam į 
gazolino stočių. Apžiūrėjo ! politinio plakato konkursui; 
4,640 mėsos ir maisto krau-Į buvo ' pateikti 38 plakatai,' 
tuvių, 77 krautuvininkams | vaizduojantys lietuvių liau-; 
įteikė pašaukimus į 
mą, nes surado svorio ir ki 
tokias suktybes.

Apžiūrėjo apie 800 gazo 
lino stočių, keliems parda- į krašto ateitį, 
vėjams, atėmė leidimą, nešimi ja paskirta dailininkui J. I 
jie pardavinėjo nepilną sai- j Galkui už plakatą “20 metų j 
ka ir prastesni 

geresnio.

Potofsky,
Clothing 

prezidentas, pareiš-

J. Leonas domisi taip pat 
ir numizmatika. Jo muzie- 

! juje daugiau kaip 2,000 į- 
; vairiais amžiais Lietuvoje 
įleistų monetų, apie 6,000 į- 

... - - įvairiu pasaulio valstybių} teis- į dies kovą uz .storinių par- bank„otį
| tijos nutarimų Įgyvendini- Kolekc-onieriaus . entuzi. I 
i ma, uz taika ir tautu drau-1 , ... _; . . • , • lasto muzieįuie yra 3,000 eg-1gvstę, uz šviesia gimtojo i- r J J >i€ .. J zemphoriu senovines litera- irmoji pre- 1 X j- - — | turos. Čia saugoma daug 

— j retų leidinių, jų tarpe Kon-
| stantino Sirvydo knygos 
! “Punktai sakymų” pirma- 
i sis leidinys, išspausdintas 

Amalga-; ti. Premijos paskirtos taip : Dlsevskio, J.
Workers pat dailininkams V. Kausi-1 Juskos k"v«os:..Cia,'X! 3

11 į pirmųjų lietuviškų laikras-
j čių “Aušra”, “Varpas” kom
plektai.

gazoliną į lietuvių liaudies kuriamojo |..............
darbo”, skirta Tarybų Lie-!...........

’ V ' v/ c

. tuvos laimėjimams parody-1i.. u: J 4. • '1649 metai
mated
unijos
kė, kad unija statys už $30,- vos už taiką tema, R. Ša-1 
000,000 apartmentinius na- liamorui, — “Daugiau nau- į 
mus. Vieno kambario ren- dingos žemės”, A. Tarabil- Į 
da bus $23 per mėnesį dai —

niui už plakatą “Ne!” ko-j

1059—1965 (septvn-1 Eks|,<>1'tl,os naftą 
metis)”. ” i KLAIPEDA. —

--------  I dirbti jauniausia 
PENSININKO MUZIEJUJ j įmonė — naftos

—ŠIMTMEČIU LOBIAI pavimo-eksporto bazė, c.
Panevėžys.—Įdomų mu

ziejų įrengė savo butemie- 
■ T i sto gyventojas pensininkas
ikYal“tln ,l?aleisTtas, Vkpo .Jurgis Leonas. Čia surink- 

tos Tarybų Sąjungos, cari
nės Rusi jos, Lenki jos, če-' 
koslovakijos. Austrijos i 
kitu valstvbių pašto ženk-i 
lu kolekcijos. Jš viso jis tu-i 
ri surinkęs 22 tūkstančius I 
ženklu.

Bronx miesto dalyje, ant Į 
172nd St., policija arešta-. 
vo 19 suaugusių jaunų 
merginų ir vaikinų. Pas'

Pradeda 
miesto ■ 

perpum-
PRANEŠIMAS

ROCHESTER, N. Y.

f

ir visi puikiai pavyko. La-jjuos rasta narkotikų ir j 
bai apsimokėjo tiek finan- i svaigalų. Namo savininkas | 
siškai, tiek dvasiniai. ' ................

Konferencija nutarė 
žiai paremti Centrą, 
skirdama iš apskrities iždo tojami narkotikai ir susi-' 
visą šimtą dolerių. Nepa-; rinkę nemorališkai elgėsi, i 
miršta ir mūsų spauda, ku- Suimti paleisti nuo $1,500 
ri taip nuoširdžiai propa- iki $3,000 kaucijos kiekvie- 
guoja mūsų Literatūros nas. 
Draugijos siekius ir idea
lus. Nutarta “Laisvės” 
^Vilnies”

}va- $6,000 kaucija. Jį kaltina 
pa- kad jo namuose buvo vau

*

Godomino Dr-stė rengia naUKl 
tolimosios Baškirijos nau-I metų pasitikimo balių, gruodžio 31 

I įmonės adresu atėjo ■ A^ikT0Js‘
geležinkelio esalonai SU naf- i veltui gausite kepures ir kitokių 
tos produktais. I didžiulius ! žais,’T, _ Kviečiame Vietinius ir iš p, . i apylinkes dalyvauti, linksmai pra-I naftai laikyti skirtus rezer-, leisti laiką. Rengėjai. i^s-ioo) 

I vuarus iš geležinkelio eis-į______________________
ternu vamzdžiais nutekėjo i

c - ", &
ŠVENČIŲ SVEIKINIMAI gVI pirmoji nafta.

Bazės darbuotojai kartu g 
su atvykusiais specialistais g 

i iš Norvegijos, Machačkalos,-g 
:Maskvos dar kartą tikrina;S 
visus įrengimus, reguliuoja , K 

, mechanizmų darbą. Nctru- S 
įkus į Klaipėdos jūrų pre- | 
! kybos uostą paimti naftos | 

J produktu atplauks pirmieji 
23 d. staigiai į tanklaiviai.

k j() | Laikraščius skaito 
! kiekviena šeima

East O- ' KAZLŲ RŪDA, 
range General ligoninę. 
Prašomi draugai ir priete- 
liai ligonį atlankyti.

Šią žinią telefonu prane
šė Ona Arlauskienė.

Nuo
SEALTEST FOOD | 

DIVISION OF NATIONAL^ 
DAIRY PRODUCTS į

Pirmadieni netikėtai daug 
ir prisnigo. N. Yorko apylin- 

suvažiavimtis pa- kėje labai daug kelių pasi-; 
sveikinti su $25 kiekvieną, dengė slida ir įvyko auto-; 
Prisimintas, ir kanadiškis. mobilių nelaimių. i
“Liaudies Balsas” ir 
paaukota dešimtinė.

Konferencija įsakė 
skrities komitetui ateinan
čiais metais nors vieną di
delį parengimą suruošti 
kuopų naudai. Panaši ma
da yra LDS apskrityje ir 
gerai sekasi. Šitokiu paren
gimu apskrities 1 
bus duota proga sustiprinti 
savo iždus.

jam Ii

Newark. N. J.
Slinkiai susirgo

Gruodžio
j susirgo M. žolynas ir tapo ; 
išvežtas į ligoninę. L 
go nuo širdies smūgio.

į sveikatos stovis labai šun-
ic-

CO. 5-8400.
k

Prieš Kalėdas plėšikai! 
nesnaudė. Du ginkluoti plė-I 
šikai užpuolė Glen Valley i 
Auto Sales įstaigą ir 
čiupo $250.

Trys plėšikai užpuolė 
Rampus Room karei amą, 
Kew Gardene, sumušė pa-

knnnnm\ i tarnautojus ir išsinešė ke-
1 lis tūkstančius doleriu,v

ap-

Dziue-u ir tas kad nebu-* Keisčiausias įvykis buvo Džiugu tas, kad nebu gu $5>623_ Miss Bacon po.
! nešė 

$5,623 pinigų padėti į First 
National City banką, Man- 
hattane. Ant 8th Avė. apie 
8 metų mergaitė pagrobė 
išjos rankų popierinį krep

y$ jokios bėdos su išrinki-YtW vAlVO UCUvO O UI 101111111 • • • i v •

mu naujo apskrities komi- į”iame . kreps/Je

Knygų 
pasiliko 
išrinkti.

Teko 
Menkeliūnaitė žada atva-1
žinoti į Ameriką. Sakoma, 
kad ji atvažiuos į Chicagą, 
todėl chicagiečiai meninin
kai apie tai mums pranešė 

! ir užklausė mūsų, ar Aidas 
! prisidėtų prie još maršrū- 
i to. Aidas tą klausimą svar-
Istė nuodugniai iu priėjo iš- toto. Kai pirmininkas pra- 

T TZ , . ivados moraliai paremti, nešė, kad buvęs komitetas
J. Kazakevi-,kaip menininkę. Vienok gerai velke, gražiai koope- 

Vis! _ jie yraichoro iždas po operečių ga- ravo, tai eklamaeijos būdu
na istustejęs, cnojas retu ateidini Tai* sį su pinigais ir leidosi beg-

Iri galimybes maršrutą pa-;Komiteta ateičiai, laip n 
Pasirodo, kad 54 kriau-! remti finansiškai. " 'i Rerai. Netenka abejoti, kad 

čių skyriui, kuriame, be-j 
veik, tik lietuviai yra na
riais, lemta dar 
vuoti.

Lietuvių kraupių Kont-1 choriečių atsineštais ska-Į 
raktinių dirbtuvių liko tik- sėstais, pasivaišinę, chorie- 
tai trys^ A. Matulio, J. Dir- _ £jaj išsiskirstė, linkėdami 

vieni kitiems laimingai su
grįžti į pamokas. Chorie- 
čiai susirinks sausio 8 d.

Dėl pavasarinio veikimo 
bus tarimai sekančioje pa
mokoje.

Choras sako:
Linksmų švenčių visiem!

Choro korespondentas
V. Kazlauskas

Choras turės dvi savai- 
. . tęs atostogų. Gruodžio 18
dgai gy- j. linksmai padainavę, klu-

kont-1 choriečių atsineštais
biečių dovonomis ir pačių

tai trys: A. Matulio, J. Dir-1 
žio ir Bubelio, kurie sam
do tris šimtus 54 skyriaus 
narių. Kita skyriaus narių 
dalis dirba kitataučiu dirb
tuvėse (siuvyklose). Sky
riaus politika vedama pa
gal centralinės unijos poli
tiką.

Buvo prisiųstas laiškas 
nuo Balfo su prašymu au
kų. Per pastaruosius kele
rius metus skyrius paauko
davo jam, tai ir šiame su-1 tuos, kurie jos dar neskaito.

Kalbink užsirašvti Laisvę

LAWRENCE, MASS.
Bus rodomi

Spalvoti paveikslai iš Lietuvos
i

šis darbštus mūsų apskri
ties komitetas nesuvils kon
ferencijos pasitikėjimo.

SERGA
mas- 

mūsu 
kad jos 

Pranas černiavičius 
susirgęs, ir 

penktadienio

ti.
Miss Bacon vijosi ir šau

kė : “Laikykite!” Mergaitė 
parvirto, krepšys trūko ir 

f • ••••••'• •

r popieriniai pinigai pasi- 
p* skleidė gatvėje. Mergaitė 

i nubėgo, Bacon rinko bu- 
I mažkas. Tuo kartu priėjo 
! jaunas vyras ir taręs “Let 
me help you” padėjo rinkti 
pinigus. Kada visi buvo su
rinkti, tai jis greitai nudū
mė. Pas Miss Bacon beliko 
tiktai $51.95.

Ona černiavičienė, 
pethietė, telefonu 
raštinėn pranešė, 
vyras 
buvo rimtai
nuo pereito 
randasi Elmhurst General 
ligoninėje. Jis yra ant 7-to 
aukšto. Galima lankyti 
antradieniais ir ketvirta
dieniais vien tik vakarais, mų, gerai atlikdami 

nuo pareigas' važiuotės kontro
lėje, išgelbėdami iš nelai
mių pėsčius, einančius sker
sai gatves ir kitaip.

Gujranwaldia. 
tanas nenusileis 
sienų reikale.

Policijos viršininkai ap
dovanojo 864 policininkus.. 
Jie atsižymėjo žmones iš- 
gelbėdami iš degančių na- 

i savo

Su pil- | 
nu krepšiu išeina iš ryšių ;; 
skyriaus Višakio Rūdos!;; 
apylinkės laiškininkas Vin- G 
cas Juozapavičius.- ii’

—Kiekvienam. kiemui po ; • 
laikraštį, — šypsosi 1 a i š-:;;

. šeštadienį, Gruodžio 26 December
PROGRESYVIŲ RUSŲ SVETAINĖJE 

287 Erving Avė.
Pradžia 7-tą vai. vakaro —:— Įėjimas nemokamas

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

Bostono ir apylinkės lietuviai tuos paveikslus matys 
gruodžio 27 dieną.

6 p.—Laisve (Liberty)— Penkt., gruod. (Dec.) 25, 1959

o kitomis dienomis. 
1—3 vai.

Ona černiavičienė 
minasi tuo, kad, sako, 
no sveikata pagerėjo, 
kai sustiprės, grįš į namus, 
ir jeigu sveikata leis, jie 
mano vykti į Floridą, kur 
jis galės sustprėti, ilsėda
masis.

Namie serga ir černiavi- 
čiaus sūnus Pranutis. Lin
kime jam greitai pasveikti.

Abu černiavičiai yra ma
lonūs žmonės, jie visur lan
kosi, ir gražiai sugyvena 
su visais draugais. Linki
me Pranui greitai sustiprė
ti.

Dėl daugiau informacijų 
galite skambinti Onai Čer- 
niavičienei: DA.6-7219. Jų 
adresas: F. Chernik, 57-23 
63rd St., Maspeth, N. Y, 
Jis taip pat žinomas ligoni
nėj—Frank Chernik.

ra-
Pra-

ir

Smarki moteriškė, 
bet apsigavo

Newark, N. J. — Prieš
kalėdinėje savaitėje atėjo 
moteriškė į Howard Saving 

Į banką, ant Broad gatvės, ir 
pro langelį įteikė banko 
tarnautojai ilgą raštą. Ja
me rašė, kad su moteriške 
yra dar trys sandraugai 
banke, o lauko pusėje 
daugiau. Savo rašinyje 
kalavo duoti jai $3,000 
pieriniais pinigais po 
ir $20 bumažkomis, nekelti 
triukšmo, “tai viskas bus 
gerai”, o jeigu ne, tai “visi 
išlėks i orą”.

i Banko tarnautoja Mrs. 
Faas suriko ir apalpus par
krito. Bet prie kito lange
lio dirbusi E. Panayote da
vė signalą. Tuojau polici
ninkas prišoko ir suėmė 
grasintoją.

Policijos stotyje ji neno
rėjo pasakyti tikro vardo 
—padavė sugalvotus. Bet 
policija išaiškino, kad ji 
yra Anne Smith, 47 metų, 

į kuri buvo nuteista kalėti už 
— Pakis-1 ėmimą nedarbo apdraudos 

Indijai (tuo laiku, kada ji dirbo.

dar 
rei- 
po-

ūkininkas. !!
O kiemų nemaža — apie j ;! 

170. O kur dar žurnalai!‘Z 
Geras glėbys susidaro! Ta- r 
čiau juo sunkesnė našta, r 
tuo linksmesnis laiškinin
kas.

Septynerius m e t u s V. 
Juozapavičius dirba laiški
ninku. Nors jam jau dau
giau kaip šešiasdešimt me
tų, tačiau jis visada guvus 
ir energingas. Su dviračiu 
senukas savo prenumerato
rius aplanko kiekvieną die
ną. V. Juozapavičius yra 
vienas geriausių laiškinin
kų Kazlų Rūdos rajone.

Tokio. — Japonijos laivų i 
statybos fabrikai 1959 me
tais pastatė 543 plieninius 
laivus, 1,740,000 įtalpos.

Washing tonas. — Numa
toma, kad Tarybų Sąjun
goje kolūkiai persiorgani
zuos į tarybinius ūkius.

JOHN KRAUSS, Inc. j 
iiI

Richmond Hill, N. Y. Į j 
(Smulkmeniškas pardavinėjimas) | i 

| I 
MĖSOS IR WURSTWAREN I

MATTHEW A. ;
BUYUS !Į

(BUYAUSKAS) ’’

LAIDOTUVIŲ;
DIREKTORIUS č li 

i - 
*°<?**oc* ' 1 ;:

Newark 5, N. U
MArket 2-5172 J!

426 Lafayette St. ;■

4
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f

LAISVĖS dalininkų 
SUVAŽIAVIMAS

“Laisves” dalininką suva
žiavimas ir po suvažiavimo 
vakare banketas įvyks sek
madienį, 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.
-t........ T1W1MH r'« .1 > .

JŪS DABAR GALITE 
APLANKYTI VILNIŲ!
MES ORGANIZUOJAME 
GRUPINES ir PAVIENES

KELIONES j VILNIŲ. .

Kelionės suorganizuojamos 
greitai ir nebrangiai.

Mes išrūpiname vizas.
Susižinokite su mumis.

Prašykite platesnių 
informacijų.

Pirmutinis po karinio laiko 
kelionių biuras, organizuo
jąs keliones į Sovietų Sąjun
gą ir turįs daug patyrimo.

Taip pat keliones ti 
kitus kraštus. £

COSMOS TRAVEL 
BUREAU, Inc.
45 West 45th Street

New York, N. Y.
Tel. CI. 5-7711

Siųskite Giminėms Kalėdinius Dovanų Paketus
J Lietuvą, Ukrainą, Baltarusiją, Latviją, Estoniją Armėniją ir kitas šalis.

Pąckage Express & Travel Agency, Inc.
(LAISNIUOTA PER USSR)

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

Siunčiami tik nauji daiktai — medžiagos, drabužiai, valgomieji produktai, gyduolės, siuvamosios mašinos.
Pristatymas garantuojamas, taipgi adresato parašas. Visi kaštai, įskaitant į 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 8, N. Y.
ORegon 4-1540 , •

882 N. 7th St. 
Philadelphia 23, Pa. 
WAlnut 8-1747 . o

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

11601 Jos. Campan Avė. 
Detroit 12, Mich. 
TOwneend 8-0298

1241 N. Ashland Ave. V 
Chicago 22, Ill. Į,
HUmboldt 8-2818

107 S, Vermont St. 
Los Angelas. Calif. 
Dunkirk 5-8550
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