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KRISLAI
Prezidento- klaidos.
Susiprato ir pabėgo.
Sudie ne Marksui, bet protui I 
Veltui pastangos.
Draugui Juciui iš Šilutės.
Kodėl ne visiems?

Rašo A. Bimba

Milžiniška Kinija “ 
k jos didieji darbai

Mūsų prezidentas Eisen- 
howeris padarė dvi dideles, 

n nedovanotinas klaidas. Jis už
traukė ant Amerikos gėdą sa
vo atsilankymu pas gen. Fran
ko. Jis nusidėjo taikos idea
lui savo pareiškimu, kad A- 
merika bile dieną galinti pra
dėti naujus atominių ginklų 
bandymus.

LAISVES” VAJUS
■ GA™!}! NAUJŲ'SKAITYTOJŲ

Vajus prasidėjo su 1-ma diena spalio ir baigsis su- 
saus.o—JaM:31, I960.

KONTEOntŲ STOVIS DABAR YRA TOKS;
Punktai

Waterbunio vajininkai ...........,. ..................
New Jer^y vajininkai .............. . . ..................
Ph’ladelpiųjo^ vajininkai .................. ..............
Brooklyn# vajininkai ................  k....... .
R-Kia, L A Angeles, Calif....................................
Baltimorš? vajininkai .................................... .
Pittsburglip vajininkai .....................................
S. Penkaūkkas—J. BJažonis, Lawrence-Lowell,M
K. Kasulis, Worcester, Mass.............................
Rocheistėjfe vajininkai ......................................

METAI 48-ii į
— .....r-.-,

Tar. S-gos elektros 
jėgainių statyba V

i Tą patvirtina tokie at- 
siekimai, kaip įrengimas 
HES elektros jėgainių ant 
Volgos prie Kuibyševo ir 
Stalingrado, kurios tūri po 
2,530,000 kilovatų-valandų' 
jėgos, tai yra, didesnės už 
Jungtinių Valstijų Grand 
Coulee jėgainę, turinčią tik 
1,974,000 kilovatų-valandų t 
jėgos.

Bet tai ne viskas, ką TSRS { 
jau atsiekė- Sibire ant An- 

Igaros upes, prie Bratsko, i

Jr

Washingtonas. — Sugrį
žo iš Tarybų Sąjungos se
natoriai F. E. Moss, E. 
Gruening ir E. S. Muskie. 
Jie nustebo Tarybų Sąjun
gos elektros jėgainių galy-^ 
be ir numato; kad TSRS 
pralenks Jungtines Valsti-

Bent trumpai apibūdinti 
jau atliktus milžiniškus 
darbus upių sutvarkyme, 
fabrikų pastatyme, naujų 
geležinkelių nutiesime, di
delių tiltų įrengime, ap
jungime virš 400 milijonų 
žemdirbių į komunalius ū- 
kfus, pasiektą progresą kul
tūroje ir kitose šakose rei
kėtų parašyti daug knygų. 

. Užtenka priminti vien 
milžiniškus atliktus darbus 
išilgai 3,000 mylių Geltoną
ją upę. Praeityje toji upė 
milijonus kiniečių pražudė.

žmonių, galima atlikti “Rūpesčio, nelaimių, gailes- 
. |čio upė”. Dabar ji jau su- 

Pereitąją žiemą iki 100,- į tvarkyta. Laivai iki 500 to- 
Geltonaja 

Iki i upe aukštyn 2.000 mylių, 
pavasario šimtai užtvankų' atvežti ir išvežti gerybes, 
ir kitokių įrengimų, buvo 
atlikta, rašo koresponden
tas. Dabar 30,000,000 žmo
nių dirba prie įrengimo už
tvankų, o 10,000,000 prie 
prakasimo drėkinimo ka
nalų.

Pekinas. — “Kinijos li
pęs turi pustrečio karto 
tiek vandenų, kaip Jungti
nių Valstijų upės”, rašo 
“The Globe & Mail” Toron
to korespondentas. “Praei
tyje tos upės gamino turtą, 
bet jos nešė ir žmonėms 
mirtį. Dabar jos gamina 
turtą ir teikia liaudžiai lai
mę”.

Kinija, tai milžiniška ša
lis. Ji užima 2,280,000 kėt-

—: — virtainių mylių plotą ir tu-
New York o valstijos guber- ri arti 700,000,000 gyvento- 

natorius multimilijonierius jų. Apjungus, SUOrganiza-
ZJ Nelsonas Rockefelleris pasiro-.vus įr išjudinus tokią ma-iji iiį žinoma buvo, kaipo 

dč gudresniu ir suktesmu po-i v_
litiku, negu buvo manyta. Pa- v.‘ . - _
matęs nesėkmę su savo šalto- mUZimŠkUS garbus.
jo karo politika, jis pabėgo iš
prezidentinių rinkimų. Jokiu j 000,000 kiniečių stojo į dar- ! nų gali plaukti 
būdu jis nebebusiąs respubli- ^^ Upių sutvarkymui.
konų partijos kandidatu.

Vice-prezidentas Niksonas 
/džiaugiasi. jam nominacija 

beveik garantuota.
Kaip bus su išrinkimu, ži

noma, kitas dalykas. Demo
kratai ieško kandidato, kuris i 
būtų populiaresnis už Nikso- 
ną.

; Sc. Bostono, vajininkai .......... 1168
M. Uždav'nis, NOrvvoęd, Mass. 1124 
LLD Moterų kuopa,

Binghamt<B; N. Y......... 1064
i Rochesterio vajiji’nkai ......,.....  '972
New Britain, w...........  744
Scrantono vajiKupkai .............. 716
T YO »■» 4-1»»» » T\Tr 3uT o « ()^^

ai

. 5784
5680 
3208 
3020

5 2816 
. 2594 
. 1952

1820 
. 1732 

.1260

' 'Senatoriai žymi sekamus 
faktus: Tarybų Sąjungoje 
yra 80,000 mylių vandens 
kelių upėmis, tai tris kar
tus tiek; kaip jų yra Jung- 
tinėse Valstijose. Vien eu-1 f“*“ „ZnA,ropinės TSRS dalies upės 500’000 kllovat,Į ’ va,aa.d« 
jungia Juodąją, Kaspijos, 
Baltijos ir Baltąją jūras.

jėgos. Jungtinių 5 Valstijų 
galingiausia turbina yra / 
108,000 kilovatų-valandų, b 
TSRS vien Bratskp jėgai
nėje įrengs 20 turbinų po 
225,000 kilovatų-valandų.

Jungtinės Valstijos turi 
tik 345,000 voltų laidus. Jie 
sako, Kad netrukus TSRS 
turės 1,000,000 voltų laidus.

252
252
216
216! Tarybų Sąjunga yra mil-
216 žįniška paplokšti šalis, ku-
144 r*°je ma^ai Yra uPto ^si- 

Ą. Kuzmickas, Girardville, Pa. 144 liejimo pavojų,
10g kenčia Jungtinių Valstijų
72 
68

3b 
36

L. Tilwick, Easton, Pa....... ......
A. Navickas, Haverhill, Mass.
V. Kvetkas, Cambridge. Mass. 
Bridgeport, Conn.........................
V? Kralikauskas,

Lawrence, Mass. ............ •
C. K. Urban, Hudson, Mass.
P. J. Anderson. Rochester, N. Y. 144J. Paikus, Nev &Iaven, Conn. 

Senkevičieni
Išilgai ia įrengta desėtkai SreSt. ?*fGko ° ° S. Puidokas, R

Vera Smalstis, 
Stamford, Coring ..................

. Chester, Pa. ........... -.......
V. Žilinskas, Plymouth, Pa.
K. Narąvas, Shėnandoah, Pa.

Naujų Wenumeratu ir atnaujinimų prisiuntė šie 
vajininkai: ®?Šimkiehė, Arlington, N. J.; S. Liutkus, 
Elizabeth,Philadelphiiai—J. Bekampis ir. J. Shap-'

Md.; J. Mažeiką, Pittsburgh, Pa. ?
Vientik atnauiinimais punktais pakilo šie wą j min

kai: Dėl N. J. A. Ėadušis ir A. Matulis; Philadelphijai 
Wm. Patten,"Grloucester Heights, N. J.; M. Strižauskie- 
nė, Waterbury, Conn.; J. Kalvaitis ir P. Buknys, Brook
lyn, N. Y.; J. Stanley. Rochester, N. Y.; H. Thomas, 
Hingham, Mass.; O. Wellus ir M. Kazlauskienė, Bing
hamton, N. Y. (dėl LLD Mot. klubo); New Britainietis; 
Scrantonietis; P. Beeis, Great Neck, N. Y.; P. Šlajus, 
Eiddystone, Pa,; K. Naravas, Shenandoah, Pa.; A. Na
vickas, Haverhill,. Mass.; V. Kralikauskas, 1 Lawrence, 
Mass.; A. Kuzmickas, Girardville, Pa.

( (Tąsa 6-tam pusi.)

užtvankų, jų tarpe šešios 
milžiniškos, pastatyta elek
tros gaminimo jėgainės ir 
paruošti milžiniški taupos 
ežerai, iš kuriu atliekamas z V
lauku drėkinimas.

C* f '

Chicago, Ill. .708 
Qinihkai ........
ifhfdrd, Me. 
Detroit, Mich.
< ....................4-....... ......

P. Ddmbrauskas 
Haverhill, Mass............... .

. Valinchus, Pittston, Pa. ....
M. Aranuk, Detroit, Mich.

420 i J K. Alvinas,
396 San Francisco, Calif.......
352 J- Adams, Grhnd Rapids, Mich.

nuo kurių
700
666
432
420

396

A. gyventojai.,
Tarybiniai inžinieriai at

siekė labai daug kanalizaci
joje, upių sutvarkyme ir 
vandens elektros jėgainių 
įrengime

Chicago. — Sniego aud
ros siaučia vidurvakarinė- J 
se valstijose. . • '

res

\ ‘ 'T' ‘
Maskvą

Išsigandęs skaitau pran
ciškonų “Darbininke’’ straips- 

u nį “Karoliui Marksui sudįeŲ!

jos socialdemokratus. Jie jau 
atsisveikinę su marksizmu.

tuviškieji menševikai.
Bet nieko baisaus 

•demokratai palaidojo 
Marksą; bet Sveiką protą, 

maujoji programa atspindi 
pilną idėjinį sugedimą.

■ * *

; ' Man gaila kanadiškių kle
rikalinių “Tėviškės žiburių.” 
Jų pasirinktas vaidmuo nepa
vydėtinas. Jų pastangos nu
plauti anais metais Lietuvoje 
siautėjusį, fašistinių banditų 
rankas nieko jiems neduos. 
Niekam negali sektis žmogžu
džius padaryti didvyriais.

šiomis dieriomis gavome vie
no buvusios fašistinės banditų 
£aūjos nario išpažinti. įdėsi
me “Laisvėn.” Pamatysite, 
kaip ir iš kb tos gaujos susi-

kad kalba eina apie Vokieti- A-DOmOŲ baiUiyBRIS 
irta anzti ‘ ’ Tin ian *

1 Panašiai padarę ir mūsų lie- M • W > . • • • '•Z • 1 •
Social- 

ne 
Jų 
jų

Abejoju, ar ’ šie mano žo
džiai pasieks Kostą Jucių, Ši
lutės rajono laikraščio “Leni- 

<nietis’ redaktorių. Bet aš jo 
laišką Vilniaus “Tiesos” re
dakcijai skaičiau.

Gerai Kostai, kad plieki 

liams. Tokia smarki kritika

O
SgL ■a ------ - —■ ----kailį sukčiams ir apsileidė- 

____ki 
turėtų dalykus pataisyti.

Washingtonas. — Sena
torius Albert Gore, demo
kratas iš Tennessee valsti
jos, reikalauja, kad Jungti
nės Valstijos susilaikytų 
nuo atominių ginklų ban
dymų per trejis metus.

Jis sako, kad reikia, leis
ti ramiai Vąkarų ir Rytų 
komisijai darbuotis atomi- j blausia No. • • V V W *1 • • • M •nių ginklų uždraudimui ir 
to kontroliavimui. Senato
rius nurodė į* visą eilę pa
darytų tuo reikalu Tary
bų Sąjungos, Eisenhowerio 
ir Chruščiovo, pareiškimų, 
kurie suteikia pagrindą su
silaikymui nuo tų ginklų 
bandymų.

DAUGIAU ATVYKS^ 
PUERTORIKIEČIŲ

Washingtonąs. — 1958 
metais iš Puarto Rico į 
Jungtines Valstijas persi
kėle gyventi 140,000 . žmo
nių. 1959 metų dar , nesu- 
vesta pilnai skaitlinė. Nu
matoma, kad 1960 metais 
dar persikels apie 85,000 
žmonių.

% ■'

Bet štai kas man jūsų laiš
ke krito j akj. Barate savo 
krašto remontininkus už ne- 
pa žmonių poreikių ir 
už apsileidimą, ir sakote:

a sofos spyruokles ar
kėdės koja^-mesk lauk, nėra 

mutuoti, nebent pas

__ r Bet kodėl 
pats sofos bei kėdės savinin- 

dso tų spyruoklių 
? Man nesupran- 

čia: poniškumas 
as ir tingėjimas! 

j tokius dalykus patys pa- 
štai aš turiu net 

storiur knygas, kuriose nu- 
doma, kaip ką pasitaisyti

Būtinai reikia, verktinai 
reikia, man atrodo, mokyti 
’leniniečio” skaitytojus pa

tiems tokius darbelius atlikti. 
Gėda ieškoti kaziono remon
tininko kėdės .koją pataisyti.

Mes irgi turime panašių

tinginių ir apsileidėlių. Jie 
nenori mokytis, jie fizinio 
darbo bijo labiau, negu kata
likų velnias kryžiaus. Tai 
žmonės praeities, o ne socia
listinės ateities.

Labai puiku, kad nuskriaus
ti Vokietijos žydai išsikovojo 
iš kapitalisto Kruppo nors 
mažytį atlyginimą už savo 
kančias/Gerai būtų, kad Va-^ 
karinės Vokietijos kapitalistai 
ir valdžia būtų priversti vi
si e m s panašiai nuskriaus
tiems žmonėms nors tiek* atsi
lyginti. O tokių žmonių ‘buvo 
labai daug. Jų tarpe-buvo 
daug lietuvių, po prievarta iš
vežtų ir priverstų dirbti Krup
io ir kitų plėšikų fabrikuose 
Antrojo pasaulinio karo rpetu.

Tegu pasaulis susirūpina ir 
tais žmonėmis. \

pasaulins žinios
New Yorkas. — Kiekvie- 

neriąis metais radijo ko
mentatoriai ir redaktoriai 
balsuoja kokios buvo tais 
metais svarbiausios žinios. 
Associated Press, News ir 
radijo balsavo 3,800 asme
nų.

Jie nubalsavo, kad svar- 
. 1 1959 žinia 

buvo, tai apie Chruščiovo 
apsilankymą Jungti n ė s e 
Valstijose. Antrąją vietą 
užėmė Tarybų Sąjungos ra
ketos, kurios pasiekė mė
nulį ir nutraukė jo paveiks
lus. i

Trečioje vietoje buvo ži
nios iš Kubos, o šeštoje 
prezidento Eisenhowe r i o 
kelionė į Aziją ir Europą.

SENATORIAI BIJOSI 
KINIJOS PASISEKIMO
Washingtonas. — Sugrį

žo iš Tarybų Sąjungos se
natoriai F. E. Mosš, E. 
Gruening ir Ed Muskie. Jie 
ten būdami patyrė apie mil
žiniškus Kinijos liaudies 
planus ir atsiekimus. Sa
koma, kad kinai ant Yang
tze upės, prie Ichango, sta
to užtvanką, kur bus įreng
ta elektros jėgainė 40,000,- 
000 kilovatų-valandų jėgos, 
tai 20 kartų galingesnė už 
JAV Grand Coulee jėgainę.

NACIAI VĖL KELIA 
-'r UALVĄ. . ;

Kologne, Vakarų Vokie
tija. Naciai vėl kelia 
galvą Vakarų Vokietijoje. 
Prieš kiek laiko jie iškone- 
veikę sinagogas Bavarijo
je, Bremeno mieste ir kk 
tūt. Prieš Kalėdas Kologno 
mieste išteptojo sinagogas 
nacių svastikos ženklais ir 
užrašė: "Jude n raus!” 
(Žydai

Vėliausios žinios
> Maskva.< Maskva. Pietinės Ko-1 Oshkosh, Wis. —Mirė H. 

rėjos karo laivas buvo už- F. Willkie. Jis buvo brolis 
puolęs Tarybų Sąjungos Wendell. Willkie, savo Idiku 
mokslinės ekspedicijos' lai-' 
vą “Ųngą”. TSRS valdžia 
pareiškė, jeigu tas pasikar
tos, tai jos laivai sunaikins, 
užpuoliką. 

i ’* 

Washingtonas
L -X; v .
tamento mokslinis patarė
jas, siūlo, ka(į būtų • įsteig
tas Mokslinis Biuras., kuris 
rūpintųsi gynybos reikalais, 
ir kad jarh būtiį paskirta 
$500,000,000.

Į respublikonų ‘ k a ndidato į 
prezidentus.

Nigata, Japonija. — Ta
rybų Sąjungos laivai "To
bolsk” ir "Krylion” dar iš-

■. Tarybine 
spauda rasė, kąd? Viršųriią 
konferencijoje Chruščiovas 
kels visuotinio nusiginkla
vimo reikalus. TarVki n ė 
spauda atžymi, kad nors 
yra sudaryta iš valsty
bių nusiginklavimo reika
lais komisija, norš Jungti
nių. Tautų Asamblėja už
gynė tą komisiją įr priėmė 
už nusiginklavimą rezoliu
ciją, bet Vakarai su didele 
paskuba. ginkluojasi.

Vakaruose ginklų reika
lams skiriamos milžiniškos 
sumos pinigų, naujos bazės 
atominių ginklų steigia
mos, karo sąjungos tvirti
namos, visa tai "nepanašu 
į nusiginklavimą”, rašo 
TSRS spauda.

TSRS mokslininkai 
įveikė Antarktiką 

Maskva. — TSRS moks- j 
liniukai p#, trijų mėnesių < 
keliones/, per -neištirtus J- 
Antarktįkos plotus, jau pa- V 
siekė Jungtinių Valstijų 
laivyno bazę. Tarybinė 
Ekspedicija yra iš 16-kos . 
žmonių. Ji prieš tris njėne- T 
sius penkiais traktoriais iš- . 
vyko iš TSRS Mirnyji sto- y 
ties.

Ji vyko tokiąis plotais, 
kur dar niekados m buvo 
žmogaus koja. Ji įveikė 
10,000 pėdų ledo kalnus, 50 
laipsnių šaltį, pasiekė Pie
tinį ašigalį ir nuo jo ame
rikiečių stotį. Viso atliko 
1,668 mylių kelionę.

Dr. W. vežė 991 korėjietį į Šiauri- 
R. Brode, Valstybės depar- nę Korėją.

Paryžius. — Francūzįja 
paskyrė daugiau' pinigų 
nugalėjimui alžyriečių su
kilimo. < 

s' ■■
Teher amias. — Tarybų 

Sąjungos inžinieriai gręžia 
šulinius aliejaus t svirtims. 
Jie dirba dėl Irako respub
likos. .. v

Flomęiją, Italija. ^r-Mi- 
i re bąronęsą Vi Cfcasoli-Įn- 
dolfi, suląukus virš 100 the- 
tų.? • J.-. .'b|

/ /ė \ :ų.u'>ų n ■ .

Seattle/ Wash. -^ Greita
sis traukinys. "Einpire” 
$uilder^ išėjo iš bėgių prie 
Puget Sound upės. Nelai-

Long Beach, L. I. — Se
niausias šio miesto gyven
tojas yra Ch. Feidheim. Jis 
jau paminėjo 105 
gimtadienį.

metų

Washingtonas. — 
dentas Eisenhoweris 
si. su pagalbininkais 
nio politikos reikalais.

Prezi- 
taria- 
užsie-

«

Maskva. — Antarktikoje 
tarybiniai mokslininkai iš 
JAV stoties vyks nauju 
neištirtu plotu į TSRS 
"Vostok” stotį.

. Londonas. 8,000,000 
anglų unijistų reikalauja, 
kad darbo savaitę nebūtų 
ilgesnė, kaip 40 valandų.

Grafton, W. Va. — Bal- 
tjmore & Ohių;I^lrQadge| 
ležinkelių kompanijos šeši 
vafliai nušoko nuo bėgių;

žmonių sužeidė.

5

TARYBŲ SĄJUNGOS 
RAŠYTOJŲ PASTABA 

ANGLIJAI
Londonas, 

of London”

POPIEŽIUS MATYSIS 
SU TSRS VADAIS

Vatikanas. —. Yrą daro-B
mi planai, kad popiežius i Tarybų Sąjungos rašy U> j ų 

laišką, kuriame jie perserg- 
sti anglus. Rašytojai žymi, 
kad Anglija ir Vakarų Vo
kietija bendradarbiauja ap 
siginklavime, kad NATO 
pakeikia anglus generolus 
vokiečiais ir kad Anglija 
gelbėja Vakarų Vokietijai 
gamintis raketas. Rašyto
jai primena Anglijai, prie 
ko ją privedė panašus bend
ravimas su Hitleriu.

Jonas XXIII pasitartų su 
Tarybų Sąjungos preziden
tu maršalu Voroši lovų. 
Mat, TSRS yra nemažai 
katalikų, tai popiežius no
rėtų turėti artihiesnįų ry
šių su katalikų kunigija.

SVEIKINIMAS
Iš VILNIAUS

ų Rojus Miząra rašo Lais
vės knygvedei Lilijai Ka
valiauskaitei iš Vilniaus. 
Be Administracijos reika
lų, jis rašo:

"Siunčiu šiltus sveikini
mus su Naujaisiais Metais 
Jums asmeniškai, taipgi vi
siems laisviečiams ii LDS 
Centro darbuotojams. R. 
Mizara”. '

J Londonas. —Vakarų Eu
ropoje per įiCalėdas auto
mobilių nelaimėse žuvo 322 
žmonėsM-• --vT

“The Time: 
. ^spausdino

KINAI MASINIAI JAU 
KRAUSTOSI J VAKARUS

Pekinas. — Milžiniška 
yra Kinijos Sinkiango pro
vincija, kuri randasi šalies 
vakaruose, prie Tarybų Są
jungos. Ji užima 680,000 
ketvirtainių mylių, tai kaip 
trys Francūzijos, o gyven
tojų yra tik apie 6.000,000. 
Dabar iš kitur kiniečiai 
masiniai persikelia gyven
ti į šią provinciją.
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Ko žmonija tikisi iš 1960 metę?
TAIP JAU VISŲ NUO SENŲ LAIKŲ priimta 

.triukšmingai palydėti senuosius ir su dideliais troški- 
• ’mais pasitikti Naujuosius metus. Šiemet nėra išimtis. zIš 
•• visos širdies galima pasakyti, kad praėjusieji metai bu

vo vieni geriausių per paskutinį dešimtmetį. - Tai tiesa 
kalbant apie mūsų šalį, *o dar didesnė tiesa pažiūrėjus į 

. užsienį. Kada taip sakome, tai, žinoma, mes neturime 
mintyje, jog viskas vyko taip, kaip mes norėjome, kad 
mūsų ir visos žmonijos išsipildė visi troškimai, kurie 
buvo garsiai ir su daug vilčių pareikšti pradžioje 1959 
metų. - ' ■

Svarbiausias žmonijos laimėjimas prabėgusiais me
tais, žinoma, buvo išlaikymas pasaulinės taikos. Naujo 
karo, atominio karo grėsmė gerokai išblaškyta po ihūsų 
valstybės sekretoriaus Dulleso mirties. Tik reakciniai 
kriminalistai ir hitleriniai revanšistai beišdrįsta viešai 
kalbėti pfieš taikaus sugyvenimo idėją. Nepaisant iš se
no liguisto dullesinio papratimo paburnojimų prieš Ven
griją ir Kiniją, taikos ir taikaus sugyvenimo idėja, bend
rai paėmus? paėmė viršų ir Jungtinių Tautų Asamblė
jos 14-toje sesijoje. Premjero Chruščiovo vizitas Ameri
koje ir iškėlimas pilno ir visuotinio nusiginklavimo idė
jos tikrai dramatizavo naujus posūkius tarptautinėje si
tuacijoje. Nusiginklavimo idėjai pritarimai pradėjo lie
tis ir visų pasaulio kampų.

Susilaikymas nuo tolimesnių atominių ginklų bandy
mų taip pat priklauso prie didžiųjų praėjusių metų lai
mėjimų kovoje už taiką.' /

Praėjusieji metai pasižymėjo tolimesniais socialisti-
• nio pasaulio laimėjimais ekonomikoje, moksle ir kultū

roje. Tarybinių mokslininkų atsiekimai žmogaus kovoje 
dėl užkariavimo erdvių atidarė duris į tolimesnius ir 
dar stebėtinesnius žmonijos žygius pažinimui gamtos.

Azijos,. Afrikos ir Lotynų Amerikos žpionių bruz
dėjimas prieš imperializmą-ir kolonijizmą įgavo naują, 
gilesnį socialinį pobūdį. Tai ypač tapo įrodyta tolimąja- 
me Irake ir mūsų kaimyniškoje Kuboje. Tai. palyginti 
nedideli kraštai, bet juose revoliucijos laimėjimų atsi
laikymas prieš viso pasaulio kapitalo remiamos ir; kurs
tomos kontrrevoliuciįos pųę^mus'^tųri didžiulės basauli^ 
nes reikšmės. Revoliucija lainžjįIrake, 
tiek Kuboje ji rėmėsi darbo žmonių masėmis. Tai pa

-vyzdys kitų kapitalo pavergtų kraštų žmonėms, kaip 
reikia kovoti ir kuo reikia toje kovoje pasiremti dėl už
tikrinimo laimėjimo. /

J' ’Mums labaizdidelės reikšmės turi kultūrinio bend-
* radarbiavimo susitarimas tarpe Amerikos ir Tarybų 
‘ Sąjungos. Juk čia įeina ir Lietuva, nors, žinoma, netię-

sioginiai. Kiekvienas pagerėjimas santykių tarpe Tary- 
bų Sąjungos ir Jungtinių Valstijų yra didelis blaivaus 
proto laimėj imąs.

. . Kiekvieną padorų ir susipratusį Amerikos lietuvį 
didžiai džiugina ateinančios iš Tarybų Lietuvos žinios 
apie mūsų senosios tėvynės tolimesnius laimėjimus vi-' 

,;,sose gyvenimo srityse. O tie laimėjimai 1959 metais bu- 
M, vo tikrai gražūs. Tais laimėjimais nesidžiaugia tiktai 

raketieriai iš Amerikos Lietuvių Tarybos ir VLIKo, tik- 
, tai tie, kurie dėjo viltis į karo gaisrą ir velionio Dulleso 

;sąpaliojimus apie sugrąžinimą Lietuvoje kapitalistų ir 
dvarininkų viešpatavimo. Tie pikti sutvėrimai, tiesa, 
;dar ir šiandien, nėra savo vilčių atsižadėję, bet su kiek

-vienu tarptautinės padėjdes'pagiedrėjimu jų tos viltys 
,-džiūsta ir nyksta.
— Vadinasi, 1959 metai ^avė žmonijai daug. Davė daug 
r.lietuvių tautai, davė daug mums visiems. Dideliu laimė
simu mes galime skaityti ir tai, kad per visus praėju

sius metus gražiai išsilaikė mūsų pažangioji spauda ir 
pažangiosios .organizacijos. Gerai eina mūsų laikraščių

, vąjai. Visur pastebimas Amerikos, lietuvių pažangiojoje 
visuomenėje sveikas optimizmas, ūpo pakilimas, idėji
nis atsparumas, didelis ryžtas Žengti pirmyn..

: , Minusu, Žinoma, reikia skaityti tą liūdną faktą, jog 
,r visi mes .jau .esame vieneriais. metais senesni, jog kiek

vieno mųsų amžiaus našta pasidarė .vieną unciją Sun
kesnė- Bet tai yra natūūralus gyvenimo procesas, kurio 

K į^ųląikymui vaistų dar niekas nėra išrądęs dr niekados 
ypįeįšras, Todėl neapsimoka tuo skųstas ir dejuoti. ;

Svarbu į 1960 metus įžengti su pasitikėjimu. ateiti
mi. Svąrbu kiekvienam savyje rųsenįi viltį, kad naujieji 
metai, mūsų nestjyfls, kad kiekvienas mūsų kiekvieną li
kusios energijos ir sveikatos unciją sunaudosime išmin
tingai. r . \ .. Y

Visi ženklai kalba už tai, kad W0 metai . mūąų rie- 
, apvils. Viskas rodo, kad pažanga» ir Žmoniškumas, kad 

^gilieji visos žmonijos troškimai taikos ir r^inybes pa* 
šaulyje pabrėš naujus, gal d^r’ didesnius laimėjimife. 
Labai daug mes dedame vilties į būšimąją viršūnių kon
ferenciją gegužės mėnesį. Mes sveikiname mūsų prezL 
dento planuojamą vizitą į Tarybų Sąjungą ir pasisaky-

- mą už dažnesnius valstybių vadų ir galvų pasitarimus 
ialaikymui taikos pasaulyje, praplėtimui kultūrinio ir 
visokio bendradarbiavimo tarpe kraštų ir tautų.

"• • Turėkime mintyje, -kad 1960 metai būs mūsų prezi
dentinių rinkimų metai. Kiekvieno piliečio pareiga, apie 
tai pagalvoti. Kiekvieno piliečio pareiga nusistatyti tai#?.

• X ’V} ' ’■ .
-v , • . * > V O • ’ ?

gijų,/kurios neįleidžia bal
tų studentų. Tai irgi savo 
rūšies diskriminacija. Mas
sachusetts valstį j os 1 proku
roro padėjėjas Tucker, pats, 
būdamas negras, ; pataria 
savo draugams keisti nusi
statymą. Jis sako: jei mes 
norime, kad . baltieji studen
tai nevartotų diskriminaci
jos prieš /mus, tai ir mes 
savo draugijų duris atida
rykime visiems. ?

Patarimas sveikas. Jau
nieji žmonės neturėtų prak
tikuoti jokios diskriminaci
jos. .

ir širdies 
suranda, 
paimk 

versk jas 
dienų esti

RIEBALAI IR ŠIRDIS
Gerai, kad mūsų gydyto- 

jai rūpinasi mūsų sveikata. 
Gerai, kad ? jie nesiliauja 
ieškoję šaknų širdies li
goms. Daugiausia tenka 
riebalams mūsų maiste.

Štai ir dabar Amerikinio 
Mokslo Pažangos Susivie
nijimo susir i n k i m e dar 
kartą tapo pasmerkti rie
balai. Sveikatos 
ligų tyrinėtojai 
kad, pavyzdžiui, 
grupę žurkių ir 
tris kartus per
riebalų, o kitai grupei 
duok pasirinkti maistą, re
zultatas bus toks, jog pir
mosios grupės žiurkės grei
čiau pagaus > širdies ligą.

.Išvada, jie sako, aiški: 
Žmonės, kurie per daug 
riebalų valgo, greičiau su
trikdo savo širdį.

Stebėtinas dalykas tik 
vienas. Tie specialistai ne
gali suprasti, kodėl tarpe 
vyrų prieš 50 ■ metų am
žiaus .širdies ,ąut$kimai 
nuų 10 iki 2Q)kąrtų dažnes
ni, negu tarpe mūsų mote
rų. Kada nors išaiškės ir 
ši misterija.

Kaip ten bebūtų, ypač se
nesnio amžiaus žmonėms 
smarkiai patariama vengti 
riebaus maisto. /Toks mais
tas gali būti skanesnis; bet 
širdžiai jis kenksmingesnis.

i

demagogijoje De Gaulle ne- 

niai gieda ir mūsų kbrtiėr- 
cinė spauda. Tikslas, žino
ma, aiškus: padalyti soci
alistinį pasaulį pagal rases 
—į baltuosius. if geltonuo
sius žmones. Tegu vieni su 
kitais pešasi. Imperialis
tai pasiųaudos. :

Darbo liaudies priešai 
pamiršta tik vieną dalyką, 
būtent, kad komunistai' ne
pripažįsta t o k j o žmonių 
skirstymo. Visa komunistų 
filosofija nesudęrinama 
rasizmu. .

SU

SUVALDYSUPIŲ 
VANDENIS

Toronto miesto dienraštis 
“Globe and Mail” turi Ki
nijoje gabų korespondentą. 
Dažnai jo korespondencijas 
persispausdina, ir “N. Y. 
Times.” Viena i tokių ko
respondencijų Šilpo gruo
džio 28 d. Joje korespon
dentas kalba apie Kinijos 
žmonių milžiniškas pastan
gas suvaldyti ir pasižaboti 
savo upių vandenis. Sužino-, 
me, kad prie to projekto 
dirba 40,000,000 žmonių!

Kinija turi daug didelių 
upių, pustrečio karto dau
giau upių vahdens, negu 
Jungtinės Valstijos. .Na; o 
Amerika irgi turr daug di
delių upių. v

Per tūkstančius metų tos 
Kinijos upės išsiliedavo iš 
krantų ir pridarydavo ne
apsakomai daug nuostolių. 
Naujoji Kinija,^ kaip nuro
do “Globe anĄ jįyiail” ko
respondentas, s^įbjaši tai 
gamtiškai ryksjęį padaryti 

‘ Upių vandų^jbus pažąr 
botas Į ir j
je jam tam, tikrais sezonais 
išsilieti ir užlieti laukus, 
kur vandens, pehikia, jis 
bus priverstas drėkinti, mi-

apie tai šioje konferencijo
je nekalbėti Tegu, sako, 
nusiginklavimu rūpinasi iš 
dešimties na&iį komisija, 
kuriai yra Jungtinių , Tau
tų Asamblėjos pavestos vi
sos nusiginklavimo rezoliu
cijos, visi pasiūlymai ir su
manymai.

Jei visi sutinka, kad nu
siginklavimo klausimas yra 
beveik svarbiausias nūdie
nis klausimas, tai kodėl jo 
turėtų vengti viršūnių kon
ferencija? -.Vakarų nusista
tymas klaidingas, Reikia 
tikėtis, kad pasaulio opini
ja privers Eisenh o w e r į, 
Macmillaną ir De Gaulle 
pakeisti savo nusistatymą.

dos nėra krikščionių švei
tė, bet pasiskolinta iŠ pagy
niu; kad per daug metų po 
tariamo Kristaus gimimo 
pirmieji krikščionys nieko 
apie kalėdas nežinojo, jų 
nešventė! Šis prisipažini
mas yra lygus atšaukimui 
ilgai kartoto jnelo:

“Mėnuo ir diena, kada 
Kristus gimė, tebelieka ne
žinomi —- visai negalima 
nustatyti. Nėra tam jokių 
aplinkybių ir davinių. Da
bartinė Kristaus gimimo 
šventė gruodžio 25 d. pra
dėta švęsti tiktai 336 me
tais po Kristaus gimimo 
Romoje. Remtasi ne kokiu 
padavimu, bet tuo, kad Ro
moje. Remtasi ne kokiu 
padavimu, bet tuo, kad Ro
moje buvo švenčiama seno
ji pagoniškoji ‘Nenugali
mos Saulės’ (Sol Inviritus) 
šventė. Saulė vėl gręžiasi, ’ 
diena ilgėja. Romėnai tai 
šventė krykštavimuir 
džiaugsmu.”

Matote? Šitai skelbia ne 
kokis bedievių laikraštis, 

.bet katalikiškų pranciškonų 
ordino organas! Kas tai: 
naujas posūkis, nuosmukis,, 
religinis liberalizmas ar 
prie ’ istorijos artėjimas? , 
Pripažinti, jog kalėdos yra 
ne krikščionių, bet pagonių 
šventė, tai jau pačios J ė- > 
zaus buvimo .dogmos grio
vimas ! Praeis dar kiek lai
ko ir sąžiningesni krikščio
nybės vadai paskelbs, jog ir 
Jėzaus mitas yra tokia pat 
pagonių Kristaus adapta
cija, kaip ir kalėdos. Juk 
turėjo tolygius Kristus 
daug anksčiau už krikščio
nis indai, persai ir kiti pa
gonys. Mūsiškis Kristus, 
tai jų skolinys jų Kristaus

Kada Kristus gimė?
Krikščioniškoji bažnyčia 

aiškina tikintiesiems, būk 
tariamasis Kristus gimė 
gruodžio/25 dieną, nakčia; 
būk kalėdų šventė yra šven
čiama nuo pat Kristaus gi
mimo, Atminimui dienos 
ir valandos, kada gimė 
“žmonių ’ išganytojas,'* baž
nyčiose vidurnaktį celeb- 
ruojama net iškilmingos 
“bernelių mišios” (raro- 
tos). Krikščionių bažnyčia 
moko, būk trys Rytų kara
liai, atvesti naujai pasiro
džiusios žvaigždės,(atlankė 
“prakartelę,” kurioje tik 
ką buvo gimęs Jėzus, ir jie 
tą “žinią” tuoj paskelbė 
žydų karaliui Herodui, ku
ris įcakęs išžudyti visus 
n a u j a g 1 mius berniukus, 
kad tuomi sunaikinus savo 
konkurentą. — būsiantį žy
dų karalių.

Tokia pasaka kunigai 
žmones maitino nuo pat 
sąmoningos krikščiony bes 
pradžios; ir milijonai leng
vatikių ja tikėjo! Buvo sa
koma, jog dabartiniai ka
lendoriniai metai skaitomi 
nuo Kristaus gimimo. Gi 
racionalūs, materialistiniai 
istorikai nedviprasmi š k a i 
įrodė, kad< Herodas mirė 
keturiais metais prieš nau
jojo (krikščioniškojo) ka
lendoriaus įvedimą. Taigi 
menamasis Kristus turėjo 
gimti keturiais' metais po 
H erodo mirties ir jam ne
buvo reikalo dar negimusio 
Jėzaus persekioti! Katali- 
škas Romos; .yienuolis Dio- 
n i z a s Exiguus apskaitė, 
būk Jėzus- gimęs 753 m. po 
Romos miesto įkūrimo. Da
bar jau neginčijamai įro- 
(lyta, jog Herodas mirė 750 
m. nuo •: minėtojo miesto 
įkūrimo. ’ Tąįgi Jėzus' tu
rėjo gimti trimis metais po 
H erodo mirties! '

Tokia pat painiava ir su 
tariama Marijos su Juoza
pu kelione iš; Nazareto į 
B-atlėjų, Romos x cenzo rei
kalais. Tasai cenzas, sulyg 
paties “Darbininko” skait
menų, buvo pravestas daug 
anksčiai^,- jis pasibaigė su 
746 m. nuo Romos įkūrimo; 
taigi — pirma Kristaus gi
mimo. Kristaus gimimopa- 
sakos kompiliatoriai suvis 
nesiskaitė su istori n i a i s 
faktais, todėl jie ir taip ne
gailestingai suklupo!

Šiuos faktus racionalis
tai skelbė' nuo seniai, bet 
krikščionybės vadai, ypa
tingai katalikų ierarchija, 
laikė thi. “bedievių išmis- 
’ais,” “tikėjimo šmeižtu,” 
3te. Dabar ir jie jau pra- ■ 
leda po truputį savo kultr I 
taikyti .prie istorijos faktų: 
jie mąto' kad padrikom pa
sakėm net ir savo sekėjus 
ie>visus gali amžinai mul 
kinti! Kalėdiniame save 
i u m e r y j e pranciškonu 
“Darbininkas” jau kalbr 
visai neortodoksališkai, jir 
bando racionalizuoti ir tai 
kytis prie istorijos, nors L 
bando ją savaip nudažyti 
Tis nusižeminusio griešnin- 
ko tonu pripažįsta:

“Kada Kristus gimė, 
tiksliai nežinome — mūsų 
pabraukta. Nežinomi nei 
metai, nei mėnuo, nei die
na.” Ot kaip yra! Tamsi 
nežinia! O kodėl per tiek 
metų buvo skelbta adven
tas, kūčių pasninkas, ber
nelių mišios, rarotos ir ki
ti sū Kristaus gimimu prie
tarai? Dar daugiau: tasai 
nats pranciškonų organas 
dabar pripažįsta, jog kalė-

fOM* .,1,1..*^ I.. . I K' III EWIH■    ..............  11.0 .1 į

INDIJOS 
KARŠTAGALVIAI

Chicagos “Vilnis” paste
bi:

“Tie Indijos parlamento 
nariai, kurie nori ginklais 
‘spręsti’ nesutikimus su Ki
nija, neblaiviai protauja. 
Karu Indija negali nieko 
laimėti, o prdlaimėti labai 
daug, jei. nė viską. Gerai, 
kad premjeras Nehru ge
riau permato esamą padėtį

pačios ‘Indijos jėgas.”

TIEMS, KURIE DAR 
ABEJOJA

Mums, amerikiečiams, 
yra įsidėmėtini sekami Lie
tuvos Komunistų partijos 
sekretoriaus Sniečkaus žo
džiai :

“Buržuaziniai nacionalistai 
iš užsienio ilgą laiką d a u g 
triukšmavo apie kultūrinius 
ryšius su Tarybų Lietuva. Jie 
tikėjosi, kad po šių ryšių prie
danga jiems pavyks ideologiš
kai veikti mūsų jaunimą ir 
kai kuriuos nepastovius, idė
jiškai silpnus elementus. ‘Mes 
j i e m;.s atsakome draugo N. 
Chruščiovo žodžiais: ‘Ideolo
gijos klausimais mes tvirtai 
laikėmės ir laikysimės, kaip 
uola, marksizmo - leninizmo 
pagrindo . . . Čia apie kokias 
nors nuolaidas ir kokį n o r s 
prisitakymą negali būti ir 
kalbos.’ Mes už kultūrinius 
ryšius, bet su tais, kurie nori 
gero savo . Tėvynei, kurie 
trokšta ją matyti klestinčią 
broliškoje tarybinių tautų šei
moje.” z

TAUTOS PRIEŠAI 
ŽADA TRIUKŠMAUTI
Kaip žinia, 1960 metais 

Lietuvoje plačiai praeis 
pamjnėjimas 20 metų su
kakties nuo Lietuvos pasi- 
skelbimo tarybine respubli
ka, nuo pasirinkimo soęią- 
listinio kelio į naują ir lais
vą gyvenimą., Ryšium su 
tuo Vilniuje įvyks milžiniš
ka dainų šventė. Prie tų 
džiąugsmo manifestą c i j ų 
ruošiasi visa Lietuva.
' Tas, žinoma, labai nepa
tinka lietuvių tautos prie
šams, kurie sudaro “Vy
riausią /Lietuvos Išlaisvini-, 
mo Komitetą” (VLIKą). 
Jie x irgi žada smarkiai 
triukšmauti, Jie paskelbė, 
savo dvylikos punktų atsi
šaukimą. Atsišaukimas atė
jo iš Vokietijos. Ypač jie 
dirbsią Amerikoje.

: Jie sudilę darbuosis, ži
noma, pakurstymui Ameri
kos žmonių prieš Tarybų 
Lietuvą.x Lietuva gi' nusi
dėjo tuo, ,kad;. nuo savo 
sprando nutrenkė išnaudo
tojus.

j Nįeko baisaus. VLIKą 
sudaro Hitlerio pastumdė
liai. " Ne vieno jų rankos 
yra sufėptpa; Jų darbai 
lietuvių tautai žinomi. Jų 
burnojimai prieš Lietuvą 
Vokietijoje ar Amerikoje 
mekb nepąj^fe - 4TAį 

Mfengos des^ęraių.'

ir

lijonus akrų Mštroškusios jUO1J 
žemes. Pagalba mokslo ir į J:
blaivaus proto viskas gali
ma. Gi Kinijos komunis
tams netrūksta nei vieno, 
nei kito. Visas pasaulis 
jiems linki sėkmės -tose gi
gantiškose pastangose ko
voje su upių vandeniu.

PIKTOS VALIOS 
DEMAGOGIJA

Francūzijos prezidentas 
gen.. De Gaulle užsispyru
siai moko Tarybų Sąjungos 
komunistus bijoti Kinijos. 
Kalba į rusus ir jiems sa
ko': Jūs esate baltosios ra
sės žmonės. Jūsų valstybės 
ribose randasi dideli Azijos 
plotai. Kinai t yra geltonoji cijoje : 
rasė. Anksčiau ar vėliau savo pilno nusiginklavimo 
jie jus užklups.

Šitoje piktoje kurstymo Vakarų vadai labai norėtų

NEREIKeTŲ bijoti
Mūsų komercinė spauda 

susirūpinusi pranešimais iš 
Maskvos, kad' - premjeras 
Chruščiovas ruošiasi busi
mojoje viršūnių konferen
cijoje siūlyti svarstymui

plan4< Tuo tarpu, girdi,

kad jis ar ji dės visas pastangas nėpraleisti į Baltuosius 
rūmus to žmogaus, kuris kalbės už šaltojo karo politikos 
tęsimą, kuris nepasisakys už nusiginklavimą ir paleng
vinimą taip sunkiai darbo žmogų slėgiančioš taksų naš
tos. Nusistatykime, kad į Kongresą nepaklius nė vienas 
šaltojo karo, reakcijos ir tolimesnio ginkląyjmosi šali
ninkas. ..'t / ' l j'

Jei taip visi piliečiai padarysime, jei visi atliksime, 
žodžiu ir darbu, savo pareigas, kaip pridėra susipratu
sioms Ir į. pažangą tikintiems amerikiečiams, netenka 
abėjoti, jog ir 1960 metai pasižymės naujais ir dideliais 
laimėjimais; ' -.

Tad, laimingų Naujų metų visiems laisviečiams, vi
siems lietuviams, visiems žmonėms visame pasaulyj ė!

■* ’ •*. . J' ■ gi t ■'/ I tD ......

Apie amerikiečių sveikatą
. - THE HEALTH INSURANCE INSTųUĘE paškel- 

bė davinius apie; Mūsų šalies žmonių sveikatos reikalus? 
Faktai yrą tokie:! s rk .k;.

12ū,ū00,000 žmonių prikląūšd pfię TOO^/''M^r0db's 
(insurance) kompanijii ir prie 500 kitokių stambių of* 
ganizax*ijų. Per metus - jie sumokęjb $5,900,OOOįOOO už ap
sidraudimą, o per tą laiką iš apdraudos kompanijų gavo 
$4,700,000,000. i ’

r-Į ligonines buvo pasidavę ' 22,000,000, arba vienas aš- 
tųntadąliš visu gyventojų. Daktarams ir už vaistus sh- 
mokejo $16,500,000,000.' Per;ji^ūš)|»eįdė 
įmonių, iš to skaičiaus 19,OOOįOOQ

itii. ■ M.9

f

wsW .WWii

pa-

n^tp.jo miesto °Elja: . J'/. . .
aitri JpziiiH f.n- /.vg-iai tokį pat knkscio- v

nybės dogmą griaujantį 
daleidimą randame ten 
pat “Darbininke-' ir apie 
tris karalius, kurių švente 
švenčiama tuoj po kalėdų. 
Tik pažiūrėkime, kas ten’ 
rašoma:

“Nėra taip pat įrodyta, 
kad trys karaliai atvyko 
Jėzaus lankyti, tais pačiais 
metais, kai jisai gimė. Ero
das Didysis ligi trijų kara
lių apsilankymo nieko ne
žinojo, kad Betlėjuje gimė 
tasai, kuris valdys Izraelį. 
Manoma, kad galėjo praeiti 
apie pusantrų metų, kol 
trys karaliai atvyko.”

Taigi, patys katalikų va
dai dabar jau pripažįsta, 
jog ta sena legenda apie 
B e 11 ė j a us “prakartelę,” 
{pie jautį, asilą, piemenis, 
;aralius, stebuklingą 
ivaigždę, Marijos su Juo
zapu kelionę ant asilo ir^‘ 
ian., — yra tik pramanyta 
xtsaka lengvatikiams vilio- 
i, kad tokio dalyko niekad 
vebuvo! [Religija negali at- 
i laikyti prieš istorijos ’ 
aktus bei mokslo pažangą, 
i turi daryti nuolaimL

Jeigu tokia “ereziją” bū- 
’■ų buvusi paskelbta yMdūr- 
unžiais, kai popiežiai turė
jo politinę galią,— /‘šven- 
Loji inkvizicija” tikriausiai 
būtų “Darbininko” bendra- 
iarbį ir jo redaktorių ant 
'aužo gyvus suspirgi nusi, 
kaip ji suspirgino šimtus' 
dūkstančių kitų “eretikų,” 
drįsusių skelbti tokius “ere
tiškus” dalykus!

Mainosi rūbai seno svie-

Montrealis, Kanara. — 
1959 metais' šiame mieste 1 
buvo nužudyta 22 žmonės.*

2, p.’-Laisve (Liberty)—Pehktad., sausio (Jan.) 1, 1960
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kariuomenes "eiles papildė 
surinktais iš visos Vakarų> 
Europos, ypač iš vokiečių 
žemių įvairiais perėjūnais, 
ištroškusiais' lengvų laimė
jimų ir plėšimų nukariau
tose šalyse. Taip pat iš vi
sos Vakarų Europos, ypač 
iš vokiečių žemių, atvyko 
ordinui į pagalbą daugybė 
karuose pagarsėjusių kuni
gaikščių su savo kareiviais.

Jungtiniai lietuvių, rusų 
ir lenkų pulkai sutartu lai
ku susirinko prie Vislos. dūrę pavojuje. 
Užėmę eilę vietovių ordino 
teritorijoje, 1410 m. liepos 

! 15 d. sąjungininkai susiti
ko su kryžiuočių jėgomis 
tarp Žalgirio ir Tanenber
go.
BAISIOS KAUTYNĖS

Vytauto įsakymu, pirmįė- 
iji puolė kairįjį kryžiuočių 
i sparną Rietuvių raitieji pul
kai ir totorių raiteliai. Juos 
pasitiko iš patrankų iššau
tų akmeninių rutulių kru
ša, o paskui galinga sun
kiai ginkluota raitųjų rite
rių banga. Ilgą laiką atka
kliai kirtosi lietuviai su ge
ležinių riterių ir juos parė
musių kryžiuočių pėstinin
kų voromis. Prieš šį sąjun
gininkų sparną magistras 
buvo metęs žymiausias sa-

Vytautu ėjo ne tik lietuvių vo jėgas, kad smarkiu

ISTORIJOS
irio mūšio sukaktist »

1410-tais metais liepos 15 Žemaičių kraštą, žemai- 
dieną lietuviai, lenkai, ru- čiams teko patirti labai sun- 
sai bendromis jėgomis su- kią priespaudą. Jie buvo 
musė kryžiuočius prie Žal-! žiauriausiai persekiojami, 
girio ir Tanenbergo. Ten i žudomi, žemaičiai priešino- 
buvo ant visados palaužtas ■ si, naikino ordino riterius ir 
nugaris kryžiuočių jėgoms.' net ištisus jų būrius. Kry-

Žalgirio kautynių plotai žiuočiai reikalavo iš žemai- 
dabar yra Lenkijos terito- čiU įkaitų, grobė juos pa
vijoje. Jos vyriausybė I960* ty?. Nuo 1407 metų pradėjo 
metais rengiasi pastatyti 
ten didelį paminklą. Jo ati
darymas įvyks 550 metų su
kakties minėjimo laiku.

Žalgirio mūšio pergalė 
bus minima ir tarybinėse 
respublikose — Lietuvoje, 
Baltarusijoj, Ukrainoj. A- 

■ pie^Žalgirio kautynes ir jų 
pasekmes Lietuvos istori
kas J. ŽIUGŽDA sekamai 
rašo:

Beveik du šimtus metų 
kalavijuočiai ir kryžiuočiai 
plėšė Lietuvą, dažnai įsi- 
verždami į jos gilumą, vis
ką degindami niokodami ir 
žudydami žmones. Lietuviai 
narsiai gynėsi nuo vokiškų
jų grobikų ir apgynė nuo 
jų savo laisvę, savo gyve
nimą. Lietuviams kovoje 
prieš kryžiuočius labai daug 
padėjo rusai, kurių pulkai, 
išvien su lietuviais daug 
kartų triuškino vokiškuo
sius užpuolikus.

XIV amžiaus pabaigoje 
kryžiuočiai buvo užgrobę

žemaičiai bruzdėti prieš or
diną. 1409 metais bruzdėji
mas virto plačiu sukilimu, 
apėmusiu visą kraštą?'" Že
maičiai sudegino ir išgrio
vė visas vokiečių riterių 
tvirtoves ir pilis, kurios bu
vo pastatytos okupacijos 
metais jų šalyje, išžudė ir 
išvijo pagaliau visus vokiš<! 
kuosius okupantus. Žemai
čiams išvyti kryžiuočius paX 
dėjo Lietuvos didysis kuni
gaikštis Vytautas. Dėl to 
karas tarp kryžiuočių ir 
Lietuvos buvo neišvengia
mas.
KARAS

Į karą su kryžiuočiais, 
kunigaikščio Vytauto va
dovaujama, žygiavo didelė 
Lietuvos kariuomenė. Su

7 -,i
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kryžiuočiams daug nuosto
lių, pirmosios lietuvių pulkų 
eilės pradėjo trauktis atgal.

- Dešinysis kryžiuočių spar
nas užgriuvo lenkų pulkus, 
kurie ilgą; laiką sėkmingai 
naikino priešus, sulaikyda
mi jų spaudimą. . Pagaliau 
vokiškieji riteriai pradėjo 
supti lenkus iš sparno, o 
taip pat įsiveržė į jų eilių 
vidurį. Vienu metu net ka- 
eaus stoVykla ir ir pats 

alius Jogaila buvo atsi-

. r *■. ! n •

čiai iš visų pusių spaudžia
mi, pradėjo netvarkingai 
trauktis. ;'

Šeštą valandą vakaro jie 
jau visu frontu išsitiesė Žal
girio ir Tanenbergo linijoj. 
Magistras, matydamas sun
kią savo kariuomenės padė
tį, pats su visais savo re
zervais smogė į sąjunginin
kų centrą. Bet išsigelbėji
mo jau nebuvo. Sąjunginin
kų žiedas aplink ordino ei
les vis labiau spaudėsi. Pats 
magistras buvo apsuptas ir 
kelis kartus sužeistas. Pa
galiau — lietuviškos ietės 
smūgis, ir išdidus magis
tras krito negyvas. Lietu
viai, rusai, lenkai, čekai be 
pasigaiyėjimo triuškino ir 
naikino vokiškuosius rite
rius.

Mūšis, vienas' iš didžiau
sių viduriniais amžiais, bai
gėsi visišku kryžiuočių su
triuškinimu.
PERGALĖS REIKŠMĖ

Bendromis lietuvių, rusų, 
ukrainiečių, baltrusių ir 
lenkų jėgomis, padedant če
kams, totoriams, buvo vi
siškai sumuštas plėšikiškas 
vokiečių ordinas, kuris du 
šimtus metu plėšė, draskė, 
degino, kankino ir žudė ki
tas tautas. Daug tūkstan
čių grobikų gėdingai žuvo, 
daugybė pateko i nelaisvę, 
likučiai dar smarkiau bėgo. 
Belaisviai buvo supančioti 

s nis ir,kairysis lietuvių' ir tais pačiais pančiais, ku- 
l'ungininkų pulkais. Bet- lenkų pulkų sparnas, ir vi- riuos ordino, riteriai buvo 

ilgai trukusio sos sąjuhglhinkų jėgos nra- atsigabenę lietuviams / • «■ • , -■ _ • 'r v -ry v • • • 1 ______ __ :

Centre smarkų priešų 
puolimą visą laiką sulaikė 
rusų pulkai su trimis Smo
lensko pulkais priešakyje. 
Nepaisydami . didelių savo 
nuostolių jr atkaklaus kry
žiuočių veržimosi, rusų pul
kai ųarSiąi gynė užimtąsias 
pozicijas,

Smolensko pulkų ištvermė 
ir narsumas, didvyriškai 
atlaikant milžinišką kry
žiuočių gaujų spaudimą, lei
do dešiniajam ir kairiajam 
sąjungininkų jėgų sparnui 
vėl išsilyginti bei išsiri
kiuoti kovos tvarka. Tuo 
būdu Smolensko pulkai su
vaidino didelį vaidmenį to
limesnei kovM ir nulėmė jos 
pabaigą.

Vytautas visą laiką pa
laikė, ryšius su visais są
jungininkų daliniais ir va-

■su-
) didelį vaidmenį to-

pulkai, bet taip pat ir rusų, I puolimu jį palaužtų ir su- dovavo mūšiui. Jo rikiuo- 
baltrusių, ukrainiečių pul-! naikintų, o paskui lengviau iami vėl susitvarkė dešiny- 
kai, atvyko pagalbiniai to- galėtų susidoroti su kitais --- --
torių ir čekų daliniai, Len
kijos kariuomenė. ri tik po ru-

BINGHAMTON, N.1
Iš LDS 6 Kuopos 

Susirinkimo
Kuopos, susirinkimas įvy- 

ko gruodžio 7 d. Narių 
susirinkime dalyvavo ne
daug. Nors buvo garsinta, 
kad šiame susirinkime bus 
renkamas kuopos komite
tas 1960 metams, tačiau 
nariai į šį susirinkimą ma
žai kreipė dėmesio ir neda
lyvavo jame. Tai blogas 
paprotys. Iš kuopos komi
teto rąporto pasirodė, kad 
kuopoje viskas tvarkosi ne
blogai. Finansų sekr. ra
portavo apie ligonius. Dar 
vis serga Sadonienė ir 
T. Bagdonienė. Ir gruo- 
džiodžio 1 d. pašalpon už- 
simaldavo Helen Kiznis t 
Horsky ir Peter Kastrą- 
vickas, kurie yra ligoninė
je.; Linkime visiems ligo
niams greitai susveikti.

Komisija raportavo apie 
gruodžio 1 d. įvykusias pra
kalbas ir banketą. K. Pet-1 rūpinti naujų narių įrašy- 
rikienč iš Brooklyno ir vieti-1 mu į LDS kuopą. Į kuo-

D ___•___________________ ___ 1_________ _ <nė P. Jasilionienė labai gra
žiai papasakojo daug įdo
mių. dalykų apie dabartinį

Lietuvos žmonių gyve 
Pakalbos pavyko daug 
mingiau, negu i 
jai tikėjomės.

Išrinktas LD§ 6 ku< 
komitetas 1960 metams, 
susirinkime dalyvavu: 
narių nebuvo norinčių 
siimti į komitetą ir p 
darbuoti nors per vie 
metus,, tai turėjo pasil 
tas pats komitetas ir št 
metams: Pirmininkė A. 
maitienė, vice pirmini 
H. žuki-enė, protokolų j 
retorė J. Navalinskienė, 
nansų sekretorė Ona \ 
lūs, iždininkė P. Jasilio 
nė. Iždo globėjos neiš 
kome. Per kelis pastai 
sius metus būdavo ku<■■iim ■ • -
komitete vienas ar du vy
rai bet 1960 metams į ko
mitetą įeina tik moterys. Ge
riausios sėkmėj gražiai ir- 
pavyzdingai darbuotis LDS 
labui. Nepamirškime pasi-

pos knygų peržiūrėjimo ko
misiją apsiėmė: N. Strolie- 
nė ,A. Maldaikienė 
žukienė.

Sekantis LDS 6 
susirinkimas įvyks 
dienį, sausio 4 dieną; A.

Ši pergalė buvo pasiekta 
glaudžiu sąjungininkų lie
tuvių, rusų, lenkų bendra
darbiavimu. Ji įgalino lie- Klimo studijoje. Pradžia 
tuvių tautą imtis ramios 7:30 vai. vakare. Pradėki- 
gyvenimo statybos ir paro- me Naujus Metus su ener- 
dė taikingoms tautoms bū- gija, su ūpu, su draugišku-

kuopofe 
pirma-"

tiną reikalą jungtis, norint
■ \ • ’ x Al •

Ordino magistras savo žiauraus mūšio, padariusio dėjo supti priešą. Kryžiuo- sams ir lenkams surišti, /apsiginti nuo grobikų.

Tari kas per vienas tas buvęs
1 Smetonos generolas Raštikis? 

ir baigė karininkų mokyk-1 jis užmezgė artimus ryšius 
lą. Spalio revoliucija Raš-! su krikščionių demokratų

Vienas iš stambiausių 
abėgėlių iš “Lietuvos vapanegenų is luietUVOS va- opcuiu icvunuuja xwio-i&u

duoto jų” yra buvęs genero- tikiui nepatiko. Baltųjų ir liaudininkų vadovais. Ji-
las Raštikis. Manydamas, 
kad Amerikos lietuviai ne 
sužinos nieko apie jo pra 
eitį, jis skelbiasi dideliu 
patriotu ir demokratu. Bet 
štai Lietuvoje leidžiamas 
žurnalas “Švyturys” (Nr. 
21, 19 5 9 m.) ima ir pa
skelbia įdomų dokumente 
apie tą “vaduotoją.” Doku 
mehtas surastas Smetomr 

. archyvuose. Rašomas ji 
Smetonos valdžios ministe 
riui .pirmininkui Tubeliu 
ir pažymėtas “Visiška 
slaptas.”

Tą piktą fašistinį doku 
mentą pasirašo ne tik gc 
nęrolas Raštikis, kaipoi “ka 
riuomenės vadas,” bet i 
generolas Dirmantas, kaip 
“krašto apsaugos minist( 
ris.” Dirmantas ir Rašt 
kis labai įsigandę Lietuve; 
beplintančio* darbininkų ji 
dėjimo ir augančių simp:

gretose jis kovoja prieš sai norėjo parodyti, kad 
Raudonąją Armiją. Iš kar- jam, esą nerūpi atskirų po- 
o jis, traukdamasis su ki- litinių partijų siauragrupi- • w • % t • • • • •

jam, esą nerūpi atskirų po

niai interesai, o tik visos 
Lietuvos reikalai.

pareįkąlavb ką nors pakeis
ti iš esmės. Jis ragino pa
daryti jokias tokias socia
lines reformas, kad “pas
kui netektų gailėtis.” Gene
rolas. matė stiprė jaučią 
liaudies kovą ir drebėjo del 
buržuazijos likimo.

.’.Lietuvoje' uoliai darba
vosi hitlerinės Vokietijos, 
ponų Lepkijos ir kitų Va
karų šalių šnipai, Hitlerio

\ $ tijų Tarybų Sąjungai.
jie siūlo > Smetonos vyriau 
sybei štai ką tuojau pad: 
ryti:

“1. neįsileisti SSSR per ’ 
odinės ir neperiodinės spai ; 
dos.

“2. neįsileisti Sov k i m 
filmų.

“8. įvesti griežtą savo i 
įvežamos spaudos kontre 
v

Tai tokie tie Dirmantr 
ir Raštikis buvo “demokr: 
tai”! ;

Paskelb damas “švytu 
rys”, šitą “visiškai slaptą’ 
dokumentą, patiekia mums 
įdomių žinių apie Raštikio 
karjerą. Pravartu Ameri
kos lietuviams su tuo paukš
čiu susipažinti. Pasiskai
tykite tai, kas seka.

’ r’'* r* A. 'iii / ' r /

‘ \ 1Pasekime Raštikio kar- 
pjerą iš pradžios. Pirmojo 

karo metais jis tampa sa
vanoriu. Bet ne Lietuvos 
ir 
reikalams ginti. O carinės 
armijos savanoriu. Ten jis

y

mūsų krašto liaudies

,ais caro baltaisiais, bandė 
užgniaužti revoliuciją Kau
kaze, o kai ten nepavyko, 
tada jau Lietuvoje. Tačiau 
nepasisekė busimajam ge
nerolui. Pateko į nelaisvę. 
Tarybiniai organai Raštikį 
aleido, ir jis sugrįžo į Lie- 
uvą. Karinei karjerai ko- 
os laukuose sužlugus, Raš- 
ikis bando į ją vėliau ka- 
intis per aukštuo menę, 
'ai buvo charakte ringą

, lomėtinei santvarkai. Ir 
.a Raštikiui pavyko. Per 
moną jis susigiminiavo su 
metona.
Kovose su bolšev i k a i s 

pasižymėjęs” jaunas kari- 
.nkas 1930 metais važiuo- 
i į Vokietiją. Net pačios 
jkiečių- generalinio štabo 
xademijos durys jam at
ariamos eiti mokslus, o 
,ažuoja jis taip pat vokie- 
•ų kariuomenėje. Jo mo- 
/toju ir kariniu vadovu 
jvo generolas Brauchičas. Raštikis gi pats u ž ė m ė < riuomenės pert v a r k y m o 
as pat Brauchičas, kuris krašto apsaugos ministro! p 1 a n ą, Raštikis numatė

------- - Krikdė- agentai voldemarinin kai. 
mų ir liaudininkų vadovai Apie tai Raštikis puikiai 
puoselėjo planus -net patį žinojo. Bet jis nė nebandė
Smetoną pakeisti Raštikiu, 
nes Smetona jau buvo su
bankrutavęs, o Raštikis — 
“augantis” vadas. Ilgai
niui į jį savo viltis dėjo ir, 
v o 1 d e m a r i ninkai, kurie 
1940 m. siūlė Raštikiui, da
lyvauti jų maište.

Tačiau visą savo autiri- 
tetą buržuazijos sluoksniuo
se Raš
nam tikslui —■ padėti Sme
tonai ir jo klikai išsilaikyti 
valdžioje. Šiandien jis tai 
mėgina neigti, bet tegul 
kalba faktai. Prisjminkime 
laikotarpį po Lenkijos, 1938 
m. kovo mėnesio ultimatu
mo. Smetonos padėtis pa
šlijo. Krikdemų ir liaudi
ninkų vadovai prašė Rašti- 
kį paveikti Smetoną suda
ryti koalicinę vyriausybę.

kovoti prieš juos. Jis rei
kalavo represijų prieš liau
dį, prieš / Lietuvos Komu
nistų partiją, skundėsi,, kad 
“komunistų veikla r jų šali
ninkų skaičius Lietuvoje 
didėja.”

■urzuazijos sluoksniu 
štikis panaudojo vie

jliau tapo hitlerinės atmi
ns vadu...
Baigęs Vokietijos karo sybėje. 

kademiją, savo giminaičio, 
-metonos padedamas, jau- 
as karininkai sparčiai ky- 
i karjeros laiptais. Jis 
ariamas pulko vadų, tam-, 
i faktiniu generalinio 
Jabo viršininku, o greitai 
r kariuomenės vadu.

Smetonos svainis Tūbelis 
—ministrų kabineto pirmi
ninkas. Giminaitis/ Raštikis 
—buržuazinės Lietuvos ka
riuomenes vadas. Subūręs 
šeimynėlę, Smetona galėjo 
jaustis saugiau.
. Raštikis ištikimai tarna
vo fašistinei santvarkai Ir 
Smetonai. Sunkiais momen
tais gelbėdamas savo gimi
naitį/ o taip pat siekdamas 
išpopuliarėti buržuaz i n i ų 
sluoksnių ir partijų tarpe,!

postą naujoje smetoninin- 
ko kunigo Mirono vyriau-

Komentarai, kaip 
sakoma, nereikalingi. v

1939 metų kovo mėnuo. 
Lietuva neteko Klaipėdos. 
Anot paties Raštikio, “visa 
Lietuva subruzdo... bevęik 
visi kąltino vyriausybę. Bu
vo net šūkių nuversti ją, ir 
tokiems šūkiams nuotaikos 
buvo labai palankios.” Sme
tona nedrįso viešai pasisa
kyti. Ir šiuo rimtu momen
tu ne kas kitas kaip Rašti- 
kas paskelbė atsišaukimą^ 
^akindamas kariuomenę ir 
visuomenę parodyti “susi
valdymą ir rimtį.”

Tiesa, savo žinomamę 
straipsnyję “Kardo” žur
nale, išspausdintame 1949 
metų sausio mėnesį, Rašti
kis švelniai pakritikayo

atsigabeno ir Raštikį. Jis 
pasidarė Lietuvos naciona
listinės marionetinės “vy
riausybės” ministru. Su
žlugus hitlerininkų mėgini
mams suorganizuoti lietu
višką legioną kovai prieš 
Tarybų Sąjungą, buvo pa
skelbta, kad ^lietuviai nėra 
verti garbės tarnauti vo
kiečių SS daliniuose.’' Tuo
met Raštikis,' kartu su ki-

Hitlerio ir Raštikio foto
nuotraukos buvo išspaus
dintos , Vokietijos laikraš
čiuose. Šį faktą' Hitleris 
panaudojo kaip diplomatinę 

• demonstraciją, siekdamas 
parodyti pasauliui, jog hit
lerine Vokietija neužgrobų- 
si Klaipėdos, o Lietuva, 
girdi, pati savo laisvu no
ru perdavusi tą kraštą Rei
chui. Generolas Raštikis ti
po pagrindiniu šios juodos tais generolais parsidavė- 
tragikomedijos artistu.

, ...Prasidėjo antrasis pa-
liais — Kubiliūnu, Nagiu- 
mi - Nagevičiumi, vyskupu

saulinis karas. Tarybų Są- Brizgiu, 1943 m. kovo mėn.
junga pasiūlė Lietuvai ves
ti derybas dėl Vilniaus grą
žinimo ir TSRS - Lietuvos 
tarpusavio pagalbos pakto. 
1939 metų spalio pradžioje 
i Makvą išvyko Lietuvos

Rasti^ Jossudėtyjebu-
gąlėjo nematyti, kad Tary- Vo ir Raštikis. Tarybinė 
bų Sąjungos politika Lietu- vyrausybė norėjo, kad sa
vos atžvilgiu yra draugiš- ‘ 1 — r J
ka. Jis žinojo, kad ne kas 
kitas, o .Tarybų Sąjunga 
gynė Lietuvos nepriklauso
mybę nuo imperialistinių 
ryklių, kad , ji .pripažino 
Lietuvai ir Vilnų, ir Klai
pėdą. Jis taip pat puikiai 
žinojo apie hitlerininkų^ kės
lus užgrobti Lietuvą, nu
šluoti nuo žemės paviršiaus 
visą lietuvių tautą. Tačiau, 
sudarydamas Lietuvos ka

svarbiausius sustiprinimus 
statyt prieš Tarybų Sąjun
gą. Ir tai neatsitiktinai, 
nes su .hitlerine\Vokietija 
Raštikį siejo glaudūs ry
šiai. Ir’ hitlerininkai nema
ža vilčių Lietuvos atžvilgiu 
siejo su savo karo akademi
jos auklėtiniu generolu 
Raštikiu. 1930 metų ba
landžio pabaigoje, vos me
nesiui praslinkus po to, kai 
Vokietja .užgrobė Klapėdą, 
speciali Lietuvos vyriausy
bes delegaci j a, kurios prieš
akyje buvo generolas Raš
tikis, dalyvavo Hitlerio gi
mimo dienos proga Berly
ne suręngtose iškiliu ė s e-. 
Hitleriniai fašistai Raštikį 
sutiko labai meiliai. J« 
buvo suteikta garbė visų 
aukštų svečių * akivaizdoje 
lenam iijtoųįii, Wltetis su' 
Hitlerin W Riboti t. romi.

tartis būtų pasirašyta spa
lio 9 d. (tą dieną prieš 10 
metų baltieji lenkai klas
tingai užgrobė Vilnių). 
Bet buržuaziniai Lietuvos 
vadovai, jų tarpe ir Rašti
kis, priešingai lietuvių tau
tos lūkesčiams, buvo pasi
rengę^ net 1 atsisakyti Vil
niaus, kad tik nesudarytų 
su TSRS tarpusavio pagal
bos sutarties. Lietuvos de
legacijos iniciatyva derybos 
buvo pertrauktos. Raštikis 
ir Bizauskas grįžo į Kauną, 
norėdami atsiklausti Hit
lerio. Tiktai gavus per Rei
cho pasiuntinį Kaune Cech- 
liną ir Lietuvos pasiuntinį 
Berlyne Škirpą atsakymą, 
kad tuo tarpų iš fašistinės 
Vokietijos pusės “paramos 
sulaukti negalima,” Rašti
kis ir1 Bizauskas grįžo į 
Maskvą ir spalio 10 d. pa
sirašė sutartį su Tarybų 
Sąjunga.

Raštikio antinacionalinė 
ir antipatriotinė vejkla tęsėsi 
ir vėliau. 1941 m. kovo mė
nesį jis dezertyravo iš Lie
tuvos į Vokietiją. Jis per-* 
dayė hitlerinei karo vadovy
bei' žinias -apie Raudono
sios Armijos dalių padėtį

davę hitlerinei karo vadovy- 
k*?••■^ia(s apie Raudonį-

Lietuvoje, ^fiptų TSRS Gy^ 
nybos liaudies komisaro 
įsakymų turinį ir t. t. Ęi- 
ĮB’ karui, į Lietuvą įsibro-

mW*

pasirašė atsišaukimą, ku
riame buvo šmeižiama Ta
rybų Sąjunga, o lietuviai 
raginami tarnauti ir lieti 
kraują okupantui, “orien
tuotis į aukštą Vakarų Eu
ropos kultūrą.” \ardan šio 
“idealo” Raštikis* ir kiti 
buržuaziniai nacionalistai 
ragino lietuvius: “visi tie, 
kurie dabar pašaukti atlik
ti įpareigojimus kariuome
nėj (hitlerinės Vokietijos! 
——S. A.) ar karinės reikš
mės darbe, turi hedelsiant 
tą įvykdyti.”

Pabėgęs į Vakarus, Raš-

mu ir tęskime šios garbin- . 
gos organizacijos darbą! 
gražiai ir pavyzdingai. Pa
geidaujama, kad šis susi
rinkimas būtų skaitlingas.? 
dalyviais, nes jame bus pa{ 
teiktas pilnas raportas ik 
ką tik atsibuvusio bankete,; 
ir prakalbų, taipgi ir kuo4 
pos komiteto metiniai ra/ 
portai. O prie to gal kils 
naujų, svarbių sumanymų^ 
pasidarbuoti organiac įjos: 
labui. Pasirūpinkime visi •• 
dalyvauti šiame susirinki
me.

Prakalbų ir banketo reri 
gimo komisija galutinai su 
tvarkė viską. Čia norisi pa y 
minėti vardus tų, kurie pa
sidarbavo tame reikale ar f 
prisidėjo su auka. j

Bilietų pardavime pasi
darbavo J. Navalinskienė, 
A. Žemaitienė, P. Jasilio
nienė, M. Kazlauskienė, M. 
Kulbienė, K. Juozapaitienė, 
f. Mikolojūnas ir A. Mal- 
daikiene. Pinigais paauko
jo: Forbus vaistininkas, T. 
Bagdonienė, H. Vežienė, V. 
Kapičiauskienė. M. Koka- 
lienė, P. Jasilionienė, H. 
Žukienė ir B. Keršulienė.

kauskai suteikė gėlių
tikis dabar bando pateisin- puošimui stalo.^ Skanių^ py
ti tą savo gėdingą ir išda
vikišką poelgį, aiškindama
sis, kad hitlerininkai jį pri
vertę. Tūkstančiai lietuvy 
— Tarybinės Armijos ka
rių ir partizanų, tūkstan
čiai civilių gyventojų — 
tikrų patriotų aukojo ąavo 
gyvybę tėvynei išvaduoti iš 
hitlerinių okupantų, o gene
rolas, buvęs kariuomenės 
vadas, pabūgo represijų..., 
/ / Ne, nemenkinkim Rašti
kio. Generolas, tur būt, 
nebuvo toks didelis bailys. 
Greičiausiai jis tada buvo 
visai nuoširdus. Jis visai 
nuoširdžiai išdavė savo tau
tą vienu pačių sunkiausių 
jos gyvenimo momentų.

Generolas jau baigė savo 
karjerą. Baigė taip negar
bingai, kaip ir pradėjo. Do
kumentas, kurį pacitavome, 
tik papildo Raštikio pa
veikslą, paveiksią buržuazi
nio nacionalisto, besipuo- 
šiančio “patrioto” plunks- 
nonaiife" 
------- -

ragų paaukojo: M. Kulbie-

kanaūskienė, M. Sadaus
kienė ir U. Šimoliūnienė. ' 
Endwell kepykla irgi paau
kojo keiką. Kiekv ienas 
dhrbas, kiekviena auka or
ganizacijos gerovei yra di
džiai įvertinama.

Vakaras buvo linksmas ir 
sėkmingas. Pelno liko 
$63.20.

Širdingiausias dėkui kal
bėtojams, aukot oja m s ir 
parengimo dalyviams.

Ona Wellus

IRAKO IR IRANO 
PASIENYJE NERAMU
Teheranas. — Apie 100 

irakiečių perbėgo į Irano 
pusę. Sako, kad Irako ka
riai bandė jiems pastoti ke
lią, tai tarpe bėgančių ir 
kareivių įvyko susišaudy
mas. Iranas pasiuntė į pa-, 
sienį dar daugiau savo ka
riuomenės, nes jis ginčijasi 
su Iraku dėl sienos.

ft

sausio J Jai
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MASKVOS ĮSTABUMAI
tą: parodo, kaip veikia jo stūmokliai, 
žiedai, karburatorius, kaip suvedžiotos 
elektrai varyti vielos. -

Matėm pavyzdinį gyvenamąjį namu
ką— kotedžių,-su lengvais baidaią, su 
virtuvės elektriniais sujungimais, su 
miegamuoju, su maudyne. Tokių namu
kų, žinoma, yra, bet tai ne paprasto 
darbininko namukai, o kokio įgudusio 
amatininko, inžinieriaus, techniko. Pa
prasti darbininkai tokių prašmatnybių 
nepasiekia.

Buvo rūbo medžiagų, avalo, maisto 
produktų, tačiau kainų nebuvo pažymė
ta. Tos kainos aukštos ir vis kyla, ar
čiau prie infliacijos. Tatai žinau iš 
asmeninių patyrimų'ir bendro gyvenimo 
stebėjimo. ■'*

Nuolat birzgė, aikčiojo, žagsėjo ame
rikinė paprastoji muzika—džiazai, rum
bos, rok-n-rol ir velniai žino iš kokių 
džiunglių ištraukti klyksmai, kakofoni
ja. ' Prisiklausiau tos vadinamos moder
niosios muzikos Amerikoje ad nause
am..

Buvo ir moderninio meno “kūrinių.” 
Geriau sakius, tai buvo meninio skonio 
perverzija, išsigimimas: keistos statuliu- 
kės, keisti braižiniai. Beje, vaišino 
įprastiniais gėrimais — pepsi-cola. Pa
ragavau ir išmečiau popierinį puodelį 
neišgertą. Lyg degutu atsiduoda. Ne
stebėtina. Amerikoje visur dedama pi
gių sintetikų, erzacų — skoniui, spalvai, 
kvapui, prezervavimui. Ir tai ne tuščia 
pasaka, bet grynas faktas.

STEBĖTINI, KINOTEATRAI
Matėm Maskvoj panoraminį kinoteat- 

rą “Taika.” Rodė filmą “Kerėjanti pa
saka” (“Volšebnaja. skazka”), ką tai pa
našaus į “Akmeninę gėlę.” Labai tikro
viškai atrodė, stačiai iš gyvenimo, ku
ris yra panašus į pasaką. Sužavėjo mus 
visus tie stebėtini vaizdai, ištisinė gy
venimo panorama. -

Dar įstabesnė buvo /‘Aplinkinė kino- 
panoramą” (“Krugovaja k.”). Stovė
jom vidury apskrito pastato ir sukinęjo- 

į mes aplinkui, pritrenkti, nustebę žiūrė
jom “Gyvenimo pavasarį.” Čia tai jau 
stebuklas, kokia stipri susidaro iliuzija. 
Regis, kad visi mes riedam, važiuojam 
kartu su traukiniu, kartu su laivu: ban
gos aplinkui kalnais vartąliojasi, supa 
laivą, supa visą mūsų apvalų teatrą. 
Net baisu darosi, kad nepargriūtum. 
Visi stovėjom stati—ir atrodė, kad ir 
mes siūbuojam kartu su laivu...

Vaizdai žavėtini. Baigiasi gili žiema, 
ima tirpti sniegai, š n i o k i a upeliai, 
sprogsta, žydi medžiai, marios baltų 
žiedų, gieda paukšteliai. O mes važiuo
jame tolyn ir gilyn į pavasarį, į žalias 
lankas, miškus, sodus. Pilna visur džiū
gaujančios jaunuomenės, gieda, dainuo
ja, šoka, žaidžia,'užkrečia ir mus visus 
visuotiniu gyvenimo džiaugsmu, žydėji
mu' kūryba..

Tik 15 minučių žavėjo mus šita stebė
tina “aplinkinė kinopanorama.” Išėjom 
lyg apsvaigę, iliuzijos perimti. Niekur 
nieko panašaus nesame matę Amerikoje.

DVI OPEROS •
Girdėjom regėjom dvi operas Mask

vos garsiajame Didžiajame teatre (Bol- 
šoj teatre). Pirma buvo Michailo Glin- 
kos ‘Tvari Susanin” — iš istorinių sun
kiųjų carinės Rusijos laikų. XVI šimt-

• mėty, po caro mirties, pasiliko įpėdi
nis tik kelerių metų vaikiukas, augina
mas nuošaliam vienuolyne. Regentu 
buvo paskirtas koks valstybinis žmogus, 
bet ramybės, nebuvo. Šita neramybe 
stengėsi pasinaudoti Lenkijos ponai ba
jorai. Jų kareivių dalinys ėjo užmušti 
to vaiko įpėdinio, bet jie nežino kelio. 
Paprastas valstietis Ivanąs Susaninas 
apsiėmė juos nuvesti.. Ir nuvedė jis tam
sią naktį žiemos šalčiais per miškus — 
visai į atbulą pusę. Lenkai suprato esą 
suklaidinti ir jį, nukankino, kardais už-

* kapojo. Savo krauju rusas valstietis 
patriotas išgelbėjo jaunučio cariuko Mi
chailo gyvastį.

Palyginti su XNiųjorko Metropolitene 
opera, “Ivano Susanino” pastatymas bu-/ 
vo puikus. Scenerijos įstabios, ištaigin
gos, atrodė tikroviškos, ^yokaliatai dai
nininkai—-puikaus plataus tembro operi
niai artistai. .

* Kita opera buvo Piotro Iljičįo Cai- 
. kovskio / “Eugenijus Onięginas,” d a u g 
kartų mano stebėta dar ir Mintaujos 
(Jelgavos) gimnazijos Jaikais ir Niujor- 

tvėjr^tatarf V v ;lgai/perpiajr ,. M gtoiwj’ operoj. Atmintinai moku
4

Atsiprašome autorių ir skaitytojus už 
pastarojoje laidoje šio rašto tilpusioje daly
je padarytus sumaišymus.

“Maskvos cirkas” skyriaus paskutinicu-pa- 
ragrafo pabaiga įdėta kitoj vietoj. To sky
riaus paragrafas ketvirtas, po eilute—

nuo amerikinių balaganų bei palapinių 
turėjo būti šios keturios eilutės:

(Barnum and Baily, Ringling brothers). 
Puiki, švari, įmantri pramoga. Gyrėsi 
mūsiškiai žiūrovai. Tai buvo maloni 
staigmena.

Po šiomis eilutėmis įdėti trys paragrafai 
((*snfOĮioziv9iu ouipig - ortijuaq„ sobijAjįs si 
Tuos tris paragrafus pakartojame šioje 
laidoje telpančiame skyriuje apie mauzo
liejų ten, kur jie priklauso, pradedant su—

Nužengėm žemyn į storų sienų mau-
Antros skilties pirmoji antro paragrafo 

eilutė išmesta. Bet jos paduoti negalime, 
nes originalas jau sunaikintas.

*• .' Redakcija

(Pabaiga)
KREMLIUS

Kremlius — Tarybų Sąjungos galy
bės simbolis. Pat pirma, XI šimtmety, 
Kremlius buvo gynybos tvirtove, aptver
ta aukšta, stora medine siena. Maskvos 
miesto kūrėjas Ivanas Kalita padarė

• pradžią Kremliui, kad lengviau būtų ap- 
’ siginti nuo totorių antpuolių. Medinės - 

sienos kelis kartus buvo deginamos, 
griaunamos, kol galų gale tapo pastatyta 
aukšta, stora mūrinė siena aplink keletą 
valdybos namų.

Kremliuje tilpo centrinė miesto ir 
\Mąskvos kunigaikštystės valdžios, II- 

‘gainiui aplink Maskvą telkėsi ir susijun
gė ir kitos atskiros kunigaikštystės. Da
bar Kremlius yra tarytum koks sudėti
nas muziejus.

“Car kolokol”—varpų karalius, dide- 
liausias varpas sulydintas prieš kelis 
šimtmečius, ir, keista, nė kąrto negavęs 
skambinti. Buvo kadaise įkeltas į var
pinę, bet dėl neapsakomo svorio iškrito 
žemėn ,ir išdužo jame didžiulė spraga. 
Apžiūrėjom tą milžiną varpą. Meistriš
kai ir meniškai atlietas, pagražintas fi
gūromis. Storumėlis jo tų sienų ir tos 
atskilusios šukės. .
r “Car puška”—patranka karalius, sa- 
70 masišku dydžiu prilygsta “Car ko- 
lokolui.” Patranka paguldyta ant meta
linių didžiulių ratų. Žmogus laisvai 
galėtų gulėti viduje. Šalę šios milžiniš
kos patrankos sudėti keli metaliniai ka
muoliai—tai kulkos, turinčios būti iš
šautos, apsigynimo tikslais. Tačiau ir 
patranka nė karto nebuvo užtaisyta ir 
neiššovė. Tėra tik paminklas praėjusių
jų šimtmečių darbo. Bent trys mažes
nės patrankos padeda sudaryti tą įdo
mų rinkinį.

LĖNINO-STALINO MAUZOLIEJUS 
labiausiai mums rūpėjo paregėti. Eilių 
eilės žmonių tirštai susitelkusios tęsėsi 
ištisomis gatvėmis, laukė savo čergos- 
Šitokia įprastine tvarka mes gal tik ki
tą dieną tebūtume galėję prasimušti į 
vidų. Bet mūsų gabusis vadovas drau
gas Ęotomskis pasakė ką tai milicinin
kams. ir jie mus įleido įeiti.

Nužengėm žemyn į storų sienų mau
zoliejų. Vidury ant pakilumėlės, lyg ir 
katafalko, ilsisi stebėtinai subalząmuo- 
ti, guli kaip gyvi Leninas ir greta jo 
Stalinas. Kėli milicininkai nuolatai bu
di paeiliui. Sujaudinti, pagarbiai apė
jom aplinkui. Net lengviau man pasL 

, darė krūtinėj, kad gavau išvysti didįjį 
revoliucijos ir komunizmo vadą Iljičių ir 
tėvyniškojo karo vyriausiąjį vadovą 
Šteiną; ' .

Dar besiartinant prie mauzoliejaus, 
teko mums stebėti Brolių kapus, kur il
sisi žymieji revoliucijos herojai, jų tar
pe ir John Reed (“Dešimt dienų, kurios 
sukrėtė pasaulį”). Tie brolių kapai— 
tai ilga ištisinė pakflumėlė, apdengta 
marmurų, su parašais galvas paguldžiu- 
siųjų didvyrių. <

Išilgai (tų ilgų kapinių eina stora aukš
ta siena, ir joje įmūrytos pačių svarbių
jų Tarybų respublikos vyrų urnos: And
rejaus Višinskio; Chas. Ruthenbergo ir 
Visos eilės pirmūnų.

. AMERIKINĖ PARODA
Nieko ypatingo, daugiausia garsini

mai, skaičiai, nuošimčiai, atvaizdai, dia
gramos. Daiktiškų eksponatų nedaug. 
Matėm ševrole automobilį taip kaip jis

" tVėi^Matėrf V
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daugybę A. S. Puškino romanp strofų. 
Miela man būdavo skaityti skambų An
tano Venclovos vertimu... Tai ir dabar 
pasidžiaugdamas gėrėjaus didingu ope
ros pastatymu.

Mieloji Tatjana Larina! Kaip ji ro
mantiškai jautriai mylėjo vėjavaikį Eu- 

• genijų Onieginą,1 o jos lengvabūdė sesuo 
Olga vedžiojusi su jautruoliu poetiškos 
nuotaikos Lensktu. Baliuje Eugenijus 
panūdo šokti su Olga, o toji ir paniekino 
ją įsimylėjusį Lenskį. Įvyko susipyki- 
mas'tarp abiejų kavalierių, įvyko ir dvi
kova. šaltakraujiška^ Eugenijus nušo
vė savo draugą Denskį. Vargšė Tatjana 
ištekėjo už senyvo generolo Gremino Pe
terburge. Onieginas keliavo baladojosi 
po pasaulį, grįžo Rusijon ir Peterburge 
susitiko su pažįstamu generolu. Gene
rolas, kaip1 ir niekur nieko supažindė 
svečią su savo žmona Tatjana. Kitoj 
scenoj Onieginas, pajutęs meilės atbal
sius, pripažįsta mylįs Tatjaną, bet Tat
jana jam pareiškia: Eugenijau, aš tave 
ir dabar tebemylįu, bet aš kitam atiduo
ta ir amžinai jam būsiu ištikima.

Vokalistai artistai puikiai pavaizda
vo savo roles. Niujorkiškos operos im- 

JpresarijaS galėtų kai ko pasimokyti 
“Bolšoj teatro” operoj: to stebėtino tik
roviškumo, įsigyvenimo į savo roles ir 
tų malonių arijų niuansų.

GALINGOJI, DIDINGOJI MASKVA
Išsivežiau gilių įspūdžių iš Maskvos. 

Įspūdžių net tirštai pilna galva ir šir
dis. s Šiais trumpučiais bruožais ąnei iš 
tolo negalima? kiek aiškiau pavaizduoti 
tų visų matytų regėtų, mirguliuojančių, 
viens kitą viršijančių vaizdų, garsų, 
spindesio, harmonijos...

Orai buvo netikę, šalta, vėjuota, kas
dien lynodavo, o vis dėlto mielasis mū
sų nuoširdusis vadovas Povilas Rotoms- 
kis be paliovos, pagal griežtą planą, ve
žiojo vedžiojo mus po pačias įdomiausias 
vietas.

Daugely vietų buvo surengti mūsų 
v grupei atsisveikinimai—Palangoj, Klai

pėdoj, Telšiuose, Kaune, Stalino vardo 
kolūky. Ir visur mus laimino, vaišino, 
mylėjo. Nemažešms buvo ir' paskutinis 
išleistuvių pokylis Maskvos viešbuty 
“Ostankino.” Greta draugo Povilo Ro- 
tomskio, kalbėjo planavimo komisijos 
narys Aleksandras Drobnys, pats Fi
nansų ministras Romualdas Sikorskas, 
respublikinės taupomųjų kasų valdybos 
viršininkas Jonas Genys, Ministrų tary
bos įpareigotinis atstovas Konstantas 
Kaptankas — ir keli mūsiškiai turis
tai. Rugsėjo 5 d., šeštadienio rytą iš
skrido antroji turistų grupė atgal Ame
rikon — išskrido namo, o aš—jau na
mie, grįžau atgal į mieląjį Vilnių.

Nauj. Anglijos menininkai^ 
ir jų veikla

Kalbant apie meną, ne piečiai prašo, kad tą dieną 
visi vienodai, meną supran- namie nevalgytumėte, nes 

Prie kukliai sukurto mes turėsime ko kas tik pa
norės.

Toronto, Canada
MIRĖ

M. DABRAVOLSKIS
Mirė M. Dabravolskis, 

sulaukęs 59 metų amžiaus. 
Mirties priežastimi buvo 
nelaimė ant kelio. Jis dir
bo mašinų taisytoju prie 
vieškelio darbų. Einant 
skersai kelio užlėkė sunkve
žimis ir pervažiavo jį. Po 
kelių dienų jis išsiskyrė iš 
gyvųjų tarpo. *

Velionis buvo tvirtas ir 
sveikas vyras, galėjo dar 
ilgai pagyventi.

Liūdesy pasiliko žmona 
Helena, 4. dukterys ir du 
sūnūš, visi vaikai jau ye- 
dę ir su savo šeimomis. * 
Taipgi 1 sesuo Kanadoje, 
dvi JAV ir brolis Lietuvo
je.

Dabrovolskiai buvo akty
vūs veikėjai. Kada Toron- 
tan atvažiavo po pirmojo 
pasaulinio karo daug lietu
vių, jų namas buvo visuo
met pilnas. Pas juos įvyk
davo visokių pasitarimų, 
pasikalbėjimų organizaci
niais reikalais. Abu akty
viai dalyvavo pastangose 
išleisti lietuvišką laikraštį.

Koplyčioje ‘ tinkamą atsi
sveikinimo kalbą pasakė 
draugas J. Yla, o po to apie 
60 automobilių lydimas, ve
lionis buvo išvežtas krema- 
torijon.

Laidotuvių dalyviams ve- 
lionies artimieji suruošė 
lietuvių salėje pietus.

Lai būna Maikiui lengva 
šibs šalies žemelė, o jo Šei
mai reiškiu gilią užuojautą.

Skaudžiai apdegs
Dirbtuvėje labai apdegė 

Stanley Jakavičius (tėvas). 
Jis guli Westerns ligoninėje, 
Main Floor East, room 111.

/MIRĖ Ą. ŠNIAUKA
Širdies priepuoliu mirė ; 

Antanas Šniauka, senas to- 
rontietis, sulaukęs 66 me
tų amžiaus. Paliko du sū
nus (vieną Lietuvoje) ir 
dukterį, kurie yra vedę.

Velionis paeina iš Lietu
vos, Plungės apylinkės. Ka- 
nadon atvyko po pirmojo 
pasaulinio karo. Buvo su
sipratęs žmogus, skaitė 
Liaudies Balsą.

Reporteris

neapsimoka. Girdi, geriau 
už tuos pinigus nusipirksiū 
vaistų, kuriuos skelbia per 
televiziją.'

Kaip gaila tų draugų, 
kurie be laiko savo namuos 
se nusinuodija. Menininkai 
iš jūs nereikalauja, kad jūs 
prisidėtumėte^su darbu, bet 
jie jus kviečia ateiti į jų 
parengimus; jiems būna 
smagiau pildyti'programą, 
o jūs jausitės linksmiau 
ilgiau gyvensite!

'Jaunutis

ta.
braižinio ar stovylos su
prantantis meną išstovės 
valandas, besigrožėdamas, 
o nesusipažinęs su menu 
nekreips nė atidžios. Me
nas yra, kas kukliai, gra
žiai sukurta. Už pavyzdį: 
ypata gali pasipuošti me
niškais drabužiais ir visi ją 
gėrėsis, bet ta pati ypata 
apsivilks skarmalais, tuo
met į ją net šlykštu bus pa
žiūrėti. Kuo žmogus dau
giau p a ž į s, t a mėrią, tuo 
daugiau jis stengiasi s&vo 
gyvenimą kurti-dailiau.

Nors viskas, kas yra dai
liai sukurta, yra menas, bet 
daina spindi meno čiukūry- 
je, ir ją turime daugiausiai 
gerbti.

Naujosios Anglijos meno 
tvirtovė, tai Worcester!o 
Aido Choras. Nors ir jų 
darbuotė nėra rožių darže
lis, tačiau jų choras dai* 
gali nudirbti didelius dar
bus. ,Jų pasimojimas su
vaidinti “Išeivį,” tai didelis 
pasimojimas. Bet reikia'ti
kėti, jog jie atliks savo pa- 
sibrėžtą užduotį, palinks
mindami ne tik savo koloni
ją, bet ir kitas., Mes bosto
niečiai laukiame jų su “Iš
eiviu” !

Montellos Vyrų Dailės 
Choras gražiai bujoja. Tie
sa, kad jis nepaaugo kįeky- 
be, bet toli pažengė kokybe. 
O tai dėkui choro mokyto- 
iui Pociui uz 70 tain dideli jijui pocim uz jo kaip ir vietiniai. Net .keliasi is griuvėsių, kaip

.pas^evntvmą ^ab^ną.'nepadan/išimties ,ir moky.'...................................
Jis sugebėjo i tąip-trumpą f f. ■ J
laiką Chorą įjungti Į meno keJnk'ia kolonijos fel- 
seimą! Choristai labai 

^draugiškai sugyvena ir vei
kia energingai,, pasišventę.

Vasario 21 d. 2-rą valan
dą po pietų bus koncertas, 
kurį rengia Montellos Vyrų 
Choras. Šis ‘koncertas bus 
vienas iš mišriausių. Jo
nas Grybas jau pranešė, 
kad jis atveš net šešis dai
nininkus. Taipgi yra kvie
čiami atskiri dainininkai ir 
meno mėgėjai, kurie nėra 
dalyvavę v mūsų koncertuo
se*. Patsai choras susimo- 
kino naujas dainas. Atsi
lankę gėrėsitės juomi.

Po koncerto bus bąnkie- 
tas, kuris tęsis iki vėlumos, 
nes ant rytojaus Jurgio 
Washingtono šventė, tai 
jei kam ir pasitaikys pails
ti bankiete, turės laiko pa
silsėti.

Mažesnės kolonijos, ku
rios neturi patogių svetai
nių dėl lošimų ir didesnių 
koncertų, gali pakviesti 
Montello Vyrų Dailės Cho
rą, ir j iš gražiai jus pa
linksmins. Tačiau rengė
jams reikia pastebėti, kad 
jie su menininkais elgtųsi 
draugiškai. Reikia atminti, 
kad prieš bile parengimą 
dainininkai turi atlaikyti 
kelias pamokas, kad nuva
žiavę į kitą miestą galėtų 
duoti ką tokio naujo. Nu
važiavę porą desėtkų mylių 
išpildo programą^lr turi 
pasimokėti įžangos bilietą,

Tokie rengėjai pa-

kimui, nes argi menininkai 
kitą sykį važiuos pas juos?

ir

Lapkričįo 14 d., niujor
kiečiai suvaidino “SyĮviją'’ 
Montellos Tautiškame Na
me. ‘ Žiūrovų susirinko pil
na salė ir/visi išsiskirstė1 
pilniausiai pašit e n k i n ę . 
Nors tai buvo Meno Ap
skrities parengimas, bet 
choristai daugiausia pasi
darbavo. : ’ y -

/ Sausio 16 d. Vyrų Dailės 
Choras rengia taip vadina
mą “šurium-burum.” Ban
doma tą dieną gauti l)r. 
Stanjslovaitį, kad jis paro
dytų /paveikslus iš Liet&, 
vos, kuriuos jis ten būda
mas nutraukė. Manoma,

Vardu visų menininkų 
aš noriu tarti kelis žodžius 
į tuos Uraūgus,1 kurie ne
lanko mūsų parengimų. 
Mes turime tūkstančius

Pittsburgh, Pa.
SPALVOtI PAVĖIKSLAI

Gerų draugų pastango
mis ir pasiaukojimu ir vėl 
mes galėsime pasidžiaugti, 
pasigrožėti mūsų brangia 
gimtine Lietuva. Mes Lie
tuvos išeiviai atsiskyrę nuo 
jos per daugelį metų, kiek
vienas norime pamatyti tas 
vietas, kur augom ir maži 
bėgiojom, kur savo jaunys
tės žiedą pynėm ir svajo
jom. Kad sugrįžt į Lietuvą 
ir ją pamatyt, mes pitts- 
burgiečiai galėsime tatai 
vaizde’ atlikti—paveiksluo
se pamatyti. .Sausio ,17 d., 
sekmadienį, 2 vai., LMD 
name, 142 Orr St. (Soho) 
Pittsburghe, bus rodomi 
spalvoti paveikslai iš Lietu
vos. Paveikslus rodys Dr. 
J. Stanislovaitis, kuris va
žinėjo Lietuvoje su pirmą
ja lietuvių turistų grupe. 
Jis pats nufotografavo įdo
miausias vietas, turi apie 
450 skirtingų paveikslų.

Pittsburgh© ir apylinkės 
lietuviai, kam miela mūsų 
gimtinė pamatyti, kai^ ji 

xxwxjiJ 

budavoja, kuria gražų nau
ją gyvenimą, dalyvaukite, 
pamatykite ir paklausykite 
•mūsų turistų. Ta^bus jums 
atmintiną ant visados. Ne
užmirškite sausio 17 die
nos, pasakykite ir savo pa
žįstamiems ir dalyvaukite 
bendrai., .

Daktaro Stąnislovaičio 
žmona Kristina, kuri kar

Cleveland, Ohio
ŠIRDINGA PADĖKA
Su liūdesio prislėgta šir

dimi dėkojame visiems 
draugams ir draugėms .už 
užuojautą ir suteiktą pa
galbą laike mylimos moti
nėlės laidotuvių, 4»

Ačiū Annai Kazilonienei 
už kalbą ir eiles, sakytas 
koplyčoje ir ant kapinių. 
Dėkui Clevelandų Moterųy 
Klubo garbės grabnešiams 
ir vyrams, kurie nešė gra
fo ą. širdingai dėkojame 
giminėms if draugams, 
Moterų Klubui, LDS ir 
LDP už gėlių vainikus.

Nuoširdi padėka’ Moterų 
Klubo pirmininkei Mrs. M* • ■’ 
Martin-už pagalbą supirki
me ir paruošime vkl| 
priėmimą žmonių, gr

draugų, kurie, jaunesni bū-/.tu po. Lietuvą važinėjo, aiš-
dam V labai daug nuveikė 
dėlmūsų judėjimo. Reakci
ja daug draugų išmušė iš 
veikimo, kitus užgulė se
natvė, trečius pasigavo pi
nigų manija. Pastaroji tai 
patį biauriausia liga. Dąr 
keliomis savaitėmis prieš 
parengimą jau jis galvoja: 
kiek kainuos kelionė iki pa
ūgimo, kiek įžanga ir, ar 
jis gaus pilhai už savo pi
nigus. Turėdamas laiko 
per porą savaičių išskait-

kiris apie paveikslus ir vie
tas Lietuvoje. ' J. M—kas

IRANAS JAU STATO 
^ĮTVIRTINIMUS

Teheranas. — Iranas pa
verčia į tvirtumą sąvo pa
sienį išilgai. Irako respubli
ką, o ypatingai ties Abada- 
no turtingais aliejaus šalti
niais. Irakas pasiuntė į pa
sienį geriausias savo armL 
jos dalis.

nuo kapinių. Ačiū' Mrs. 
Rodgers, Eitučiams, Ma- 
žanskiams, jų dukrai ir 
marčiai už pagaminimą 
valgio.

Neturint jėgų padėkoti 
atskirai kiekvienam už da
lyvavimą laidotuvėse ir už
uojautą, tariame ačiū vi
siems ir visoms per Laisvę 
ir Vilnį."' ; ■'

Arthur Panzer,
Joyce panzer,

Kalbink 
tuos, kurie jos dari

4 pual. Laiavč (Liberty) Penktad., sausio (
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ido lietuvių progresyvių 
draugijų istorija

J .K ; h*

Pretku& J. Daubaras, K. l 
želvis įr keiėtąs kitų,x Iš 
pirmųjų kūopbš tvėrėjų tik 
vienas Jonas Stripeika dar

■■

■ir >vt * ♦ v f * .Laiškai is Lietuvos

Prieš 1905 metus socialis- Tai buvo brangus socialis- kuriuos rado ką nors įtą- 
tinis veikimas Amerikos! tinio judėjimo draugas.1 riamo, tuos areštavo. Areš- 
lietuvių tarpe buvo gana " ' ,y ’ < <• ’
silpnas, nežymus. Bet 1905 
metų revoliuciniai sukili
mai Rusijoje,, Lietuvoje ir 
kitur dalinai suinteresavo 
ir Amerikoje gyvenančius 
lietuvius. Pasėka to—pra
dėjo megstis pokalbiai to
mis revoliucijos iškeltomis 
temomis, o iš tų pokalbių, 
aišku, išplaukė 
pasidalinimas, 
minti, kad tų 
grantų tarpe 
mažas procentas laisvų min
čių žmonių. Didelėj di
džiumoj buvo religingi žmo
nės, todėl organizuotis kiėk 
laisvesnėms draugijoms, o 
ypatingai socialistų kuo
poms buvo nelengva.

- v v z , •« w

Mes daug iš jo tikėjomės, tuoti buvo P. JSlivingtonas 
tik gaila, kad neilgai jis (jau miręs), A. Žemaitis 
buvo su mumis —- išvyko į 
Sovietų Sąjungą.

(išvažiavęs į Sovietų Są
jungą), A. Aukštuolis, J.

1917 metais, tik po Ru- čečėta (vėliau buvo išde- 
sijos caro nuvertimo, buvo portuoti) . ir keletas kitų.

ir minčių 
Reikia at
laikų emi- 
buvo labai

surengtos prakalbos adv. F. 
Bagočiui. Kalbėtojas kalbė
jo tokiu ūpo pakilimu, kad 
po prakalbų į kuopą įsirašė 
23 nariai.

1919 metų paruošimui 
Gegužės 1-mosios minėjimo 
komisija su C. Ruth-enber- 
gu priešakyje nuvyko pas 
miesto valdžią išimti leidi
mą. Leidimas buvo gautas 

|su pastaba: Neneškite rau
donų vėliavų. Komisija 
apie tai dalyviams prane
šė, bet, matomai, didžiuma

i Ant rytojaus visi buvo pa
leisti.

Po šių įvykių visas drau
gijų veikimas buvo uoliai 
persekiojamas, y pati n g a i 
politiniai veikiančių įvair 
rioms pramogoms leidimus 
gauti buvo sunki problema. 
Nekartą ir išduoti leidimai 
keliomis dienomis prieš pa
rengimą buvo atimti. Ne 

; kartą prisiėjo leidimus iš
imti neutralių pašalpos

ir dabar yra kuopos valdy- P?r^e pasmaugti ‘ Law. 
bos nariu: K. želvis gyve- skaitytojas V Uzdila 
na Chicagoje, Julius Dau- ^T„‘
barūs Tarybų Lietuvoje, o " 
kitų jau nėra gyvųjųv tar
pe. \ '

Kuopos veikimas, o ypa
tingai augimas narių skai
čiumi, • buvo nepaprastai 
našusį nes kuopos vadovy
bėje radosi nemažai suma
nių ir veiklių narių, kaip 
tai: A. B a 11 r u š aitiŠ, V. 
Raškauskas, J. Daraška, J. 
Katkauskas. ir keletas kitų. 
Visi čion suminėti jau il-

Laiškus gavo ir mums1 mas vidurinėje mokyklojp
___— __ __________ i ui ___ ~ s_ 1 14rengiausi studijuoti elek

trotechniką, juk šiandien 
jos tokios gražios perspek
tyvos. Bet, kai buvau . vie
nuoliktoj klasėj, gavom dvi 
vietas studijuoti Vilniuje li
tuanistiką. Mano didelis no
ras pagyventi Lietuvoj, lie
tuvių kalbos meilė ir aps
prendė, kad šiandien sėk
mingai studijuoju jau tre- 

Kreivėnai, 1959.IX.7 čiame kurse. Baigęs univer
sitetą, manau grįžti į Pun
ską, nors asmeniškai man 
gal būtų daug parankiau

I gyventi Lietuvoje, bet ir

vės” skaitytojas V. Uzdila

žinome, kaip jaučiasi ii’ ką 
yra patyręs jaunas lietuvis, 
atvykęs iš Lenkijos moky
tis Lietuvoje. Aišku, iš lai
škų dedame tik tas vietas, 
kurios yra svarbaus visuo
meninio pobūdžio. —Red.

Gerbiamas Dėde! .
Šiemet Lietuvoje viešėjo 

net kelios turistinės Ameri-
.. - . ,x. v- ko\neatuv^ ^upgsUie.p?T-73S

sisi amžinai, tačiau gražus sives daug įdomių įspūdžių f .. , npo./
jų darbai'ALDLD 22-roje!iš'Lietuvos padangės. Kiek
kuopoje ir abelname darbo žinau, jie daugeliu atvejų ųkimo valiai 
žmonių reikalų veikime pa- buvo nustebinti Lietuvos.
liko šviesią atmintį tiems, Tiesa, .kai kurie išsireiškė, 
kurie tęsia jų nebaigtus | jie čia nepamatė technikos 

draugijų vardu. Visos tos darbus toliau. Dėka šių stebuklų, lyginant su Ame- 
skerspainės sudarė nemažai pasišventusių draugijos la- ,̂ rikos technika (Lietuva —

rūpinti didelę Lietuvės 'da
lį elektras energija: fabri
kų, įmonių, pagaliau teiks 
kraštui šviesą. Džiugu, kad 
jau šiais pietais spalio pa
baigę je? pradės veikti pir
moji turbina, ji bus paleis
ta Revoliucijos 42 metinių 
išvakarėse. Greit stos į ri- * 
kiuotę ir kitos turbinos. - 
Lietuvių tautos svajone, pa- * 
žaboti žiląjį Nemuną, pri
versti jį!tarnauti Žmogui-r * 
veikiai išsipildis, . /

Mes labai /^domėjomės ... 

 

Chruščiovo Kluone po J a. V 

 

juk tai svarbu KieKVienam 
proungam gyViui. Laoaiuu- 
uziugom, Ka Chruščiovas 
atvirai pasakė SNO rūmuo
se: N usigmKiuokime /poriai, 
sunaikinKuue gmklus, neoe- _ 
liks kuo gąsumU vieniem., 
kitų. Džiugu ir tai, kad va- 
kaęų Europos ir Amerikos 
vadovai rimtai su^idoipėjo 
.šiuo klausimu. Chruščiovas 
grįžęs pareiškė, esąs įstti-J’, 
kinęs, 'kad Eiseuhoweris 
nuoširdžiai trokšta^ taįkos. 
Tik mes suprantam^, kad* 
vienas Eisenhoweris, kad ir 
prie kokių norų, taikos ir 
nusiginklavimo greit neuž- . 
garantuos; reikia pirma at- 
ausyti tuos, kurie užsidegę 
prbpaguoja “šaltojo karo” 
politiką. Mes manome, kad.. 
Eisenhowerio žodžiai paša- - 
kyti Žukovui Berlyne “Mū
sų kariuomenės nugalėto
jos tarpusavy niekados, ne
kariaus”, taps tikrove. Juk, 
viskas viskuo, bet mūsų trys 
palydovai ir ypač trys kel
minės rakętos priverkė pa- ’ 
.galvoti, kad Tarybų Sąjun-’ 
lga nemaJdaus Amerikoj pa
ramos, ji neprašys, kad A- 
merika su ja pradėtų skai- 
tytis. Tai būtų, per daug : 
nusižeminančiai' iš' mūšų 
pusės, o reikia pasakyti, 
kad mūsų nugara ne taip 7 
jau lanksti. Mes tuo di
džiuojamės, kad mūsų mok- 
slas —laisvo žmogaus pro- 
t#&-~triumfuoja. », k

Žinodamas, kad dirbsiu 
s, aš 

_ i į Punską 
ne yien tik lietuvių kalbos 

j ir literatūros žinovas; man 
čia sudaryta visos sąlygos

Lenkijos lietuviu, tarpe 
stengiuos grįžti į Pur

i

bui veikėjų*; 22-ra kuopa! jauna šalis), bet Tado\ čia
1922 metais turėjo virš žmogų, kokio Amerikoj re-1 moięytis ir pažinti nepapra- 

ta. Musų jaunimas uzside-1 sĮaį turtįngą lietuvių bau

sunkumų visam veikimui, 
bet, dėka tų laikų skaitlin
go veikėjų skaičiaus ir .jų 
neišsemiamos energijos, vi
sa tai buvo apeita ir dar

Tačiau ir Clevelande da-; nepaisė, nešė raudo- 
lykai taip susiklostė, kad nas vguavas, ir visi buvo 
dar 1905 metais sutverta apSįkaišę raudonomis vėlia- 
Lietųvių . Socialistų Sąjun- vukemis. Demonstrantų su- 
gos 3-čioji kuopa._ Jos pir-,sirink0 tūkstantinė miniaiž - nirmvn 
mieji nariai ir tvėrėjai bų-Į-vairių tautų ir rasių> Ga.Jungiama pirmyn.

nas vėliavas, ir visi buvo

vo: Ignas Lapinskas ir jo 
žmona, J. Bartkus, J. Vi
sockis, J. Burokas, J. Stri- 
peika ir keletas kitų. Su
sitvėrus socialistų kuopai, 
buvo būtinas reikalas ieš
koti būdų jos plėtimui. Vie
nas iš vaisingiausių būdų 
tais laikais, tai prakalbų 
rengimas. To kuopa nevil
kinant ir ėmėsi.

Pradžioje 1906 metų kuo
pa surengė pirmas prakal
bas. Kalbėtoju buvo nese
niai atvažiavęs iš Lietuvos 
revoliucijos dalyvis A. Ki- 
šonas - Žagaras. Kalbėtojas 
gana vaizdžiai nupiešė re
voliucijos įvykius bei jų 
reikšmę. Po prakalbų į 
kuopą įsirašė keletas narių. 
Po to kuopa ’ surengė pra
kalbas A. Antonovui-Mortt-

• ‘ vydui, “Keleivio” rėdakto-

na skaitlingai joje dalyvą- Kam yra bent dalinai ži-
• 1 • j • * Y N J 1 _ _ _ J t n'S zx izv-n r** I ««t v\ i r< 4" i va i ttAI Iri

riui S. Michelsbnui ir F. < karui, • atsisakė

nomas komunistinio veiki-i 
mo 
tas kelias niekad nebuvo, 
nėra ir nebus tiesus. Ja-

vo ir lietuviai. Bet kuomet 
minia atmaršavo arti Pub
lic Square, ją pasitiko rai
toji policija su -buožėmis. 
Minia tapo išblaškyta, į vi
sas puses. To pasėkoje vie
nas žmogus buvo užmuš
tas, keli desėtkai sužeistų ir 
nemažai ' areštuotų,' kurie 
ant rytojaus buvo paleisti.

LSS 3-čia kuopa išaugo 
iki 300 narių. Didelėj di
džiumoje buvo jauno am
žiaus vyrai. Tai kuomet 
Jungtinės Amerikos Valsti
jos 1917 m. paskelbė ka
rą Vokietijai, kuopa žy
miai sumažėjo nariais, nes 
jauni vyrai buvo verbuoja-

tarnybai. Vie-, įr ,§įoje šalyje, nebuvo išim 
m is jų, kaipo socialistai, tis ir lietuviai.
iš principo buvo priešingi ' J ’

i kariauti, 
pateko į kalėjimus, kiti išė
jo į kariuomenę, o treti

300 narių. .
Esant tokiam skaičiui na- gęs darbu, jis turi gyveni- 

22-roj-e . kuopoje, su- mo tikslą, jis deda visas pa
buvo išsi- stangas, kad jį pasiektų ir 

klaidę po visą platų Cleve- galų gale jį laimi. Tiesa, 
landą ir jo priemiesčius. Lietuva dar negali stebinti 

i Gera jų dalis radosi' Col- Amerikos savo motorizaci- 
1924 ja, bet įdomu tai, kad Ame- 

metais J. Žebrio iniciatyva rikos. gydytojai jau pamatė 
buvo sušauktas, visų. Col- tame, per amžius atsiliku-

rių 
prantama, jie
c

kelias, tam aišku jog linwood* aįylinkgje. 
znhno ninlzorl vinKiitm x v v

buvo ir bus įvairių pa- unwoocĮo mįest0 dalyje gy-i šiame krašte, tai, kas juos kniimii n knrrniQ r nrn- : ... • 6J . , . \ ’ _ 7 „ d

,dies meną, kuris paliečia 
ne tik Nemuno šalies žmo
nių širdžių stygas, jis pri
verčia skambėti visų šir
džių stygas, su kuo,tik su
siduria. Ne veltui Vilniaus 
universiteto Liaudies dainų 
ir šokių ansamblis šeštojo 
studentų ir jaunimo festi
valio metu .Maskvoje iško-cisiikniimn n knrtnic- dnrn-; uaivju ----- ----- -------------- ------

. au o J ų, p d M b u I yrančių narių pasitarimas j nustebino. Mūsų žmogaus j voio iaureato varda, ne vėlir vienai kitas ?irw<s ’ vtnduelli naI1’J pasitarimas uusieuuiu. iviusų zauugaus j volo laureat0 varda, ne vel- 
nisattral ir kiekvienas toks i reikale sūrimo ALDLD sveikatos apsauga sutvar-Į tui seDtintąjame festivaly- 

. i ’• . -• y !kuopos toje'miesto dalyje. kYta taip, kad medicina je vie^oie muzikos lonšvtikTuUnuo™unu Vieni na”'Prieita iš^ados t-verti ku0’ tarnauja ne tiem’ kas turi Nemuno šalies melodijos 
u...,u i ir dSti pastangas itrauk- daug pinigų, tokių, deja, buv0 aDdovanotos auksositrauke, nesuprasdami ir 

neįvertindami pasiaukoji
mo reikšmės, kiti nusigan
do siaučiančios reakcijos, 
o buvo ir tokių, kurie nuėjo 
į griežtą opoziciją ir pasi
liko renegatais visiems lai
kams.

Tas jvyko kitos-e šalyse, 
to nebuvo galima išvengti

•: pa ir dėti pastangas įtrauk
ti į ją ir kitus toje miesto 
dalyje gyvenančius lietu
vius. 18 narių išsitraukė 
iš 22-ros kuopos ir įsteigė 
kuopą Collipwoode, kuriai 
ėentras davėf,Nr. 190.'

Lietuvoje dar maža; medi
cina pas mus tarnauja vi
siem. Jau vien tas faktas, 
kad pas mus užtikrinta 
kiekvienam darbas ir gydy
mas, mokslas ir poilsis, da-

Bagočiui. Jie visi kvietė 
publiką rašytis į socialistų 
kuopą, ir visi’jie turėjo ta-

• me gražaus pasisekimo — 
įrašė naujų narių.' 
i ' 1916 metais, vakacijų 
luaikotarpiu, iš Valparaiso 
universiteto į Cleveland^ 
atvažiavo ir laikinai čionai 
apsigyveno V. Andrulis ir | de atėjo persigrupavimo 
A. Bimba. Juodviem pra- momentas. Kuopose buvo 
kalbos buvo rengiamos pravesti tam tikri balsavi-

* daugeliu temų ir atvejų, mai, ar pasilikti Socialistų
Todėl, aišku, juodu daug Partijoje, ar pasitraukti ir 
prisidėjo ne tik prie LSS įsteigti Komunistų- Partiją. 
3-čios kuopos narių skai- LSS 3-čios kuopos susirin- 
čiaus pakąjimo, bet ir prie kime daugiau kaip 2 treč- 
geresnio organizacijos rei- daliai pasisakė už perėjimą 
.kalų supratimoi į Komunistų Partiją. Kiek

Socialistų kuopoje radosi i vėliau KP kuopa buvo su
organizuota ir veikė gana 
gerai pagal tų laikų susi
dėjusias sąlygas, o likusio
ji 3-čios kuopos mažuma 
nuo to^ dienos nustojo ■ eg
zistavusi. Taip ir po šiai 
dienai . nesigirdi jokių So- 
Vialistų'Sąjungos sekėjų.

Baigiantis tam istori
niam -susirinkimui į svetai
nę įsiveržė policija ir de- ___ A .
tektyvai ir darė kratą. Pas rauskas, J,' K u d i r-k a, J

ir vaidinimo mėgėjų. Pir
mą veikalą “Bombos” su
lošti lošėjai atvažiavo iš 
Pittsburgh, Pa., ' po vado

vyste Antano Keršio. Vė
liau tai atlikdavo / vietiniai 
mėgėjai,^ir jų pastangomis 
buvo suvaidinta nemažai ir 
gana stambių veikalų.

1916' metais Clevelande 
lankėsi su prakalbomis ir 
V. Kapsukas - Mickevičius.

buvo apdovanotos aukso 
medaliu. ,

Mano šventa pareiga bent 
dalelę to meno parvežti- į 
gimtinę. Vasaros atostogų 
metu mėnesį laiko dalyva
vau. liaudies šokių kursuo
se, Kretingoje (šalia Pa- 

' langos)', dabar mokinuosi 
groti lietuvių liaudies mu-

Kaip visuose klausimuo- ro gyvenimą, pakenčiamu, 
- - - - nors materiališkai dažnai

[susitinkama su sunkumais. lx^VktVx
_____ Sakysiu, šiandien turėti stu- zikOs instrumentu, birbyne, 

smerkę tvėrėjus už skaldy- dentui motociklą Lietuvoje, j^aį pramoksiu kiek gfrotų 
ma spėkų i22-roje kuopoje, ar Lenkijoje oar yra svajo- susipažinsiu irvsu kitais in- 

u upos, ue pries isswjimai —1.^ ..v. t_______________ Tada h-šsu «,aP'
sulaikė to judėjimo pir-; dą„ tačiau, gyvenimas paro- •> . .P.

se, taip'ir Šjps kuopos tvėri
me pasireiškė , dvi pusės. 
Nekurie 20 kuopos, nariai d

Bet ar to judėjimo nuo
trupos, tie prieš išstojimai Kritikos nuėjb net į spau

šiaip kur nors prasisalino SUciipnino?
—-ar bent nutolo nuo bet 
kokio viešo veikimo. Tokiu 
būdu ir yisas kuopos vei
kimas žymiai nukentėjo.

1919 metų pabaigoje, 
kaip visur, taip ir Clevelan-

Be^ mes^ tikim ^praeis strumentais, nors su jų ap- 
auiau. gyvenimas parų- - ,v • v- u«xuuvnuu

dė, kad minimos kuopos ylema bus išspręsta. As dar , svarbu, kad galėčiau moky- 
Tvėrimas nVbuvo spėkų tik du metus gyvenau JLie-1 ti kitu?. trumpai ja-
skaldymas, nes bėgyj-e po
ros metų 1,90 kuopa išaugo 
į virš 100 narių. Į šią kuo
pą buvo įtraukti tokie 
žmonės, kurie niekuomet 
nebūtų atėję į 22-rą kuopą. 
Visas kuopos, veikimas bu- 
v/ sukoncentruotas toje 

.^miesto dalyje, o veikimas1

dė,mynžangą, ar bent kiek jį 
Nieko pana

šaus. Tik pažvelgkime į tą 
visą judėjimą pasauliniu 
mastu, o pamatysime mil
žinišką ta kryptimi pažan
ga. '
Amerikos Lietuvių 
Literatūros Draugijos 
Clevelando kuopų istorija

1915 metais, kilus suma- (___  £ ___
nyniui įsteigti tarp-ė Ame-.prakalbas, paskaitas,x taip-Į 
rikos pažangių lietuvių ap- gi veikė Jr meno srityje.! 
švietos draugiją, kurios pa-.j Kas žiemos sezoną sureng- 
matinis tikslas būtų leisti davo 2-3 sceninius pastaty- 
knygas ir jas išdalyti vi- mus bei koncertus. Kuopos 
siems tam tikras duokles (vadovybėje ii? vadyboje nuo! 
mokantiems nariams, rado 
šiltą pritarimą visose lie
tuviu' kolonijo&e. Nuo to. 
naujo irx svambaus darbo ne
atsiliko ir /tų laikų Clevę- 
lando pažangieji lietuviai. 
Jie tais pačiais 1915 metais

nė.

tuvoje, o jau gyvenimo ly- (kant, kai baigsiu studijas

VEISLINGIAUStA Iš 
VISŲ MOTINŲ

Rochester, N. 'Y. -—Neg
rė motina Erneąt Kittel-gio pasikeitimą stebiu. Jei 

dar vos nuvažiavus man į 
Vilnių negavau cukraus, pa
sakojo, prieš metus dar ir 
duonos trūkę, tai šiandien 
maisto produktų, tiesa, pa
kankamai dar nėra, bet jau 
badą esam palikę toli užpa- 

buvo Įvairus. Kuopa rengė' ka’y- ^7°^ n^eStai: Ka' 
" ' i Įima sakyti, pilnai aprupm-
-- - - - - į ti maistu. Po 6—7 metų šis

klausimas bus galutinai iš
spręstas. -

Labai' džiaugiamės, kad 
pagaliau nutarė pasikeisti 
draugiškais vizitais drg. N. 
Chruščiovas su prez. Eise.n- 

: howeriu, galų gale laikas 
Ą me r i ko s ponams rim
tai pažiūrėti į mus, kaip 
karę jėgą, jei dar nenori 
skaitytis su mūsų ūkio j ė-1 
ga. Greit priversim Vaka
rus atkreipti dėmesį ir į į 
mūsų) ūkį. Jau dabar 'TSRS 
pramones paroda Amerikoj 
stebino ne vieną pilietį. O 
reikia pasakyti, kad prieš 
42 m. Tarybų valstybė pra
dėjo gyventi iš nieko... v

Su pagarba, 
Jūsų sūnėnas—Algis

pat kuopbs įsikųrimo per 
visą^eilų metų dar ir po 
šiai dienai užima'vietas J. j 
Žebrio, P. Nemuros ir A. 
Mockaičio';šeimų nariai.

Laikui, bėgant, kaip kito-
x ,se kuopose, tAip ir 190-toje,

sutvėrė A.L.D.L. Draugijos narių škaiciuš sumažėjo; o 
Iriiri-ntj- Viiviai nnnfvac rlavn r-1' _ _ ________________kuopą, kuriai centras davė 
Nr.,22-rą. Pirmaisiais tos 
kuopos nariais ir tvėrėjais 
buvo: J. Stripeika, D. Pet-

• ' Pasinaudokite mūsų firmos patikimiausiu, atsargiausiu ir tinkamiausiu patarnavimu. y

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., Ine
(Laisniuota per U.S.S.Ė.)

^ SIŲSKITE SAVO GIMINĖMS ŠVENTINIU S DOVANŲ PAKETUS
Į LIETUVĄ, UKRAINĄ, BALTARUSIJĄ, LATVIJĄ, ESTONIJĄ IR KITAS RESPUBLIltAS

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

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

Arti subways — Tarp 6th ir 7th Avos. Atdarą kasdien 9-6; sekmadieniais 9-4.
MŪSŲ SKYRIŲ RASTINAS; 

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

11339 Jos. Campau 
Detroit 12, Mich.
Tel. TOwnsend 9-8980 ' Tel. ^WAlnut 5-»»7»

atarnavusi tūkstančiams pasitenkinusių kJijentįU-' 100%

, ' Adresatą pasiekia i 6-7 savaites; oro patštu į 7-12 dienų.
Mūsų raktinėse randasi pilniausias pasirinkimas pirmos kjąsės medžiagų.

KlaoskiU pilnį katalogo, rodančio kainas dėl muito ir patarnavlftio. \ Katalogas veltui.

. 182 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. Y. ' 

Tel. MOhawk 2674.
682 W. Glrard Avė. 
Philadelphia 28, Pa. . 
TeLdVAlnut 6-8878

Mdsų didelė Jr patikima fcirma yra patarnavusi tūkstančiams pasitenkinusių kjijentų. 
garantija, J<ad kiekvienas paketas bus pristatytas. Išsiunčiame į 48 Valandas.

:,;y

v

se kuopose, taip ir 190-toje,

tam priežasčių,: kaip žino
me, buvo daug ir gąna rim- 

, tų. Todėl' if veikimas z su
mažėjo, o, betgi, ir 190-tos 
kuopos susirinkimai tapo 
perkelti į priein a m. e s n ę 
LDS klubo svetainę, kuri 
randasi 22-ros kuopos teri
torijoje. Nud tb laiko Col- 
linwoodas, kaip/ kolonija, 
nustojo egzistavęs, todėl 
dabar jau nekurie nariai 
kelia klausimą, ar nebūtų 
'geriau abi minimas kuopas 
^suvienyti į Vieną? Tai, ži
noma, priklausys nuo abie
jų kuopų susitarimo.

I

Avia-į’ Washingtonas.
cijos viršininkai nubaudė 
$500Nlakūną C. J. Smithą, 
kuris taip- žemai skrido, 
kad lėktuvo ratas sudavė į 
gyvenamo namo stogą. ' į\

V,K'\-’104^1^5/

Vilhius, 1959.X.16. 
Brangus Dėde!.

Labai nudžiugau, kai pa
rėjęs“ iš paskaitų .radau Jū
sų laišką, už jį Jums sakau 
didelį nuoširdų ačiū. Man 
gera, kad pateikdamas vie
ną kitą žinutę iš (Lietuvos 
gyvenimo, galėsiu patenkin
ti Jūsų smalsumą.

klausiat, ką' aš studijuo
ju. žiųojt, su mano studijom 
išėjo ne visai taip, kaip no
rėjau. Aš nuo pat vaikystės 
domėjausi technika, ypač 
aviacija; visą laiką'būda-

. Ofe'’f■ y•

I®;

busiu lietuvių kalbos moky-; rė motina Erneąt Kittel- ‘ 
toj as, o kartu ir kultūros berger jau pagimdė' šeštą . 
darbuotojas. Manau, kad porą ^dvynukų. 
per sunku man nebus.

Brangus Dėde, Jūs .tik- giausia moteris .pasaulyje

Daktarai .
mano, kad ji yra vęislin-

riausiai žinot, kad Kaune 
statoma ant Nemuno di
džiulė hidroelektrinė.. Ji 
Lietuvai turės labai didelės 
reikšmės. Juk Lietuva netu
ri kokių nors žemės turtų— 
iškasenų, neturi ir energe
tikos. Kauno HĖS galės ap-

Crescent Ci|y, Calif. *- “ 
Susprogo laivelis prie bar- - 
žos, kurioje buvo 800,000 
galionų tvirto gazolino. V. 
Nelaūnėje žuvo vienas 
žmogus, bet barža su gazo- 
linu išgelbėta. —v

| PASIKLAUSKITE SAVĘS 
j SEKAMŲ KLAUSIMŲ ..
? ' Apie Firmą, J Kurią Kreipsi tęs,
j y. , Pirm Negu Siųsįite . /

DOVANŲ PAKETĄ Į U.S.S.R.
Į 1. Ar firma patikima?
j 2. Ar įrodžius tai?
' 3. Ar atsargiai ii’ tvarkingai atlieka pakavimą, 
j išsiuntimą ir priruošimą dokumentų?
Į 4. Ar naudoja geriausias dėžes?
Į 5. Ar ši firmįi biznyje daugiau 25 metų?
j 6. Ar^yra ofic*“1"2 —

t

autorizuota firma?

Į' Atsakymas yra <TAIP į visus viršminėtus klausimus, 
jeigu jūs siųsite sayd dovanų pakus per 

t>ile sekantį s’ ių, priklausantį

GLOBE PARCEL SERVICE, Ine.

1 716 Walnut St.
PHILADELPHIA 6, PA.
WALnut 5-3455

4102 Archer Ave.
CHICAGO 32, ILL.
I’Rontier. 6-6399

' n į* ' >' .. ’■ /V < 
,1313 Addison Road

. Cor. Superior & 71 St.
CLEVELAND 8, OHIO
UTah 1-0807

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

390 W. Broadway 
Š- BOSTON 21, MASS. 
ANdreW 8-8764 ' •
346 Third Ave.

GRant 1-3712 '

s

1991 Broadway 
NEW YORK 23, N. ¥. 
LYceum 5-09^0 1

6446 Michigan Ave. 
DETROIT 10, MICHL/ 
TAshmoo 5-7560-

683 Hudson Ave. _____________
. ROCHESTER 21, N.Y. PITTSBURGH 22, PA.
O BAker 5T?923 GRant 1-3712

Greitai Savo Pakus; lytums PRISIŲSKITE, 
( O Mes GreįaĮ IŠSILSIME!

; ........ .............■ ............ ...........
5 p.-Laisvė (Liberty)—Pcnktad., sausio (Jan.) 1, 1960
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Hart, Mich.
Linksminkis, džiaukis, 

žmogau!
Per apie tris savaites nei 

sniego, nei lietaus čia ne
buvo, dienos šiltos, saulė
tos; sausa, gražu. Šį rytą 
(gruodžio 21 d.) atsikėliau, 
na gi, baltutėle paklode .už
dengta žemė, trobų stogai; 
Lėtutėlės didelės snaigės 
skraido iš pietų pusės; apie 
10 vai. ryto tamsus debesis 
nuslinko į rytų-pietų kryp
tį, skaidri, šviesi, šilta sau
lutė — lyg iš miego pabu
dusi mergužėlė — savo 
karštais spindeliais bežiū
rint nutarpino nuo stogų 
sniegą, kuris beregint, pa
vidale vandens, nulašėjo 
ant žemės. Trobesių stogai 

' nugaravo, nudžiūvo, o jau 
apie 1 vai. erdvė tyra, 
giedri.

Radijas pranešė iš Pary- 
žiaous, kad ten susirinks 
Vakarų valstybių didžio
sios galvos, sykiu ir mūsų 
prezidentas nutarė: 1960 
m. balandžio 27 d. pakvies
ti Nikitą Chruščiovą į Pa
ryžių pasitarimams. Kaip 
jau žinoma* viso pasaulio 
liaudis jau seniai trokšta 
ir reikalauja, kad šaltajam 
karui būtų padarytas ga
las, kad nuo žmonijos' nu
garos būtų nuimta neapsa
komai sunki ■ militarizmo 
našta, ir kad būtų pašalin
tas visiems laikams atomi
nio karo pavojus. O reikia 
žinot, kad nuo pat Antrojo 
pasaulinio karo pabaigos 
Tarybų Sąjungos vyriausy
bė ir tos šalies liaudis be 
perstojo reikalavo, kad bū
tų tarpe visų valstybių tar-

tų galėjusi išbristi, Jeigu 
buržuazija ten būtų tebe- 
gaspadoriavusi. Tai ačiū 
tik Sovietų Sąjungai ir jos 
tarybinei valdžiai, visa tai 
buvo galima pasiekti.

Mūsų miesto 
vaikšto nuliūdę dėl prasto 
kalėdinio biznio. Net po 
du-tris sykius per savaitę 
ąiainė-puoše savo z krautu
vių langus, bet be pasek
mių. Ateities biznio 
spektyvos. nebus 
jei ne blogesnės.

Senas pasaulis 
naujas linksmai 
pirmyn.

Philadelphia, Pa.
SUDEGĖ LIETUVIŲ 

FABRIKAS '
Maikis Dumša su žentu

verteiviai Edy Wasikoniu ir sūnumi

per- 
geresnės,

braška, o
žygiuoja

Hartietis

Apie velionį Vincą 
Laskį-Laskevičią

Manau, kad nemažai

Stanley D u m ša turi du 
fabrikėlius. Senas fabriku- 
tis randasi 5013 Melrose 
St.; kitas naujas fabrikas, 
kiek toliau nuo senojo, už
vardintas “Krometal Ma
nufacturing Corporation.” 
Išdirba rakandus ir “shop- 
ing” besketus krautuvėms. 
Darbininkų samdosi dau
giau kaip šimtą, kurių di
džiuma yra dipukai, kurie 
dirba už žemesnį mokestį, 
negu kitų fabrikų darbi
ninkai. Tai pereitą rudenį, 
spalio mėnesyje, tie ^ų dar-; 
bininkai buvo suorganizuo-■

Moterys gražiai 
užbaigė metus

Paskutinį 1959 metų su
sirinkimą Moterų Klubas 
įvykdė visiškai, skirtingą. 
Dirbančios fabrikuose at
skubėjo tiesiog iš darbo. Gi 
šeimininkės ir pensininkės 
atgabeno kai ką jau paga
mintą vakarienei. Kai dau-

V

i Laisvės skaitytojų prisime- praslinkus porai
• i • i • T * *"* v • t **~ jna seniau tilpusius Laisvė

je rašinius, po kuriais pasi
rašydavo W. G. Lasky. 
Paskutiniu 
nerašinėjo, 
senatvės.

Kadangi 
tėmyti nieko Laisvėje apie 
Laskio mirtį, tai nors pa
vėluotai reikia šį tą para
šyti. Aš Laskį gerai paži
nojau jau net nuo 1918 me
tų ir nuo to laiko retkar
čiais susirašinėjau su juo, 
tai čia ir paduosiu,, truputį 
iš Laskio gyvenimo. Be to, 
šiomis dienomis aplaikiau 
nuo velionio žmonos Mari
jonos laišką, kur ji nusi
skundė, kad laikraštis Tė
vynė ne visai teisingai in
formavo skaitytojus apie 
josios vyrą? ir prašė mane 
atitaisyti nekurias paklai-

laiku jisai jau 
'veikiausiai dėl

man neteko pa

v v4 vtll Mv* V IvU v CLIO v y V*t4 vvvx .. T • m • • v

tąsi ir ieškota būdų nebesi- įas ,Pei Laisvę. Taigi, as 
rengti naujiems karams, cialr Paduosiu svarbesnius 
bet su imperialistais, kurie į ivY^lus J° gyvenime.
rengti naujiems

karo metu padaugino savo 
pelnus, negalima buvo susi
kalbėti. Tik Tarybų Sąjun
gai sustiprėjus, pavijus ir 
pralenkus mokslo srityje 
pirmaujančias valstybes, 
ypač savo sputnikais pasie
kus mėnulį ir pakėlus eko
nominį šalies ūkį ant iki 
tol negirdėtos aukštumos, 
kapitalistinės šalys, buvo 
priverstos su Tarybų Są
junga skaitytis kaip su sau 
lygia.

“New World Review” 
žurnale už lapkričio m. tel
pa straipsnis: “SovietųRu
sija po 21 metų”, kuriame 
Dr. Corliss Lamont, šešis 
mėnesius išbuvęs savo ke
lionėje užjūryje, buvo taip
gi apsilankęs Tarybų Są
jungoje, p6 nebuvimo joje 

‘ nuo 1938 metų (JAV Vals
tybės departmentas jam 
nedavė pasporto keliauti

“kai ko” užteko visoms na
rėms ir dar grupei svečių.

Suzanna Kazokaitė (dai- 
ninkė), Klubo vice-pirmi- 
ninkė ir finansų vedėja, pa
ruošė stalus su šventiško
mis puošmenomis. Ji įdo* 
miai atliko ir dovanėlių pa
sidalijimą.

Vaišingai ir linksmai pa
ti į tymsterių uniją. Po to,' vakarojus, klubietės neap- 

1 savaičių,' leido ir darbų. Noriai pasi- 
užsidegė tas naujas fabri- į skirstė pareigas paveikslų 
kas — dieną, laike pietų. ■. iš Lietuvos popietei. Išrin- 
Užsiclegė žaibiškai dažų 
mašinos su keletu eksplio- konferencijų. Išklausė tūlų 
zijų ir momentališkai sude- jau buvusių veiksmų rapor- 
gė visas fabrikas. ' _

Fabrikas tapo uždarytas, susižeidusios d.
Tiktai senajame fabrike 
pasiliko apie 30 darbinin
kų. ' 

Kadangi p. Dumša atsi
sakė darbininkams pakelti

Lietuvių tarpe
Laisvės vajaus reikalais 

bekeliaudamas apianki a u 
seną pažįstamą W. Urbshą. 
Jis gerai atrodo. Jau susi
laukęs 87 metų amžiaus. 
Žmogus vikrus, pilnas.'-kal
bos, dar ir pajuokauja.

Jo žmona taip pat arti 75 
metų. Atrodo labai gerai, 
ir kalbos ir juoko turtinga . 
Tik viena jiems didelė bė
da, kad'nūmo šeimininkas 
neduoda šilumos, turi gazą 
deginti, kad apsigynus nuo 
šalčio.

Linkime Urbshams dari 
daug laimingų metų. '

Kaimietis

ŠOLOMSKAS SVEIKSTA
Prieš porą savaičių Pet

ras Šolomskas, ilgai dirbęs 
“Laisvėje”, o dabar “se
natvę” leidžiąs New Jersey 
valstijoje pas Dainius, bū

! ko delegates porai svarbių vo sunkiai susirgęs. Dabar

tus. Girdėjo pranešimą apie 
’. Sof i j o s 

Petkus sveikatos stovį. Lie
tuvių Literatūros Draugi
jos skyriaus narės balsavo 
už kandidatus į savo drau
gijos Centro Komitetą.

algas, tai abudu fabrikai |' Biskutis sunkumų pasiju- 
pikietuojami tymsterių vni-'to pradėjus Klubo valdybos 
jos narių. perrinkimą. Visos gerai ir

Pas jį dirba pora progre-1 (k*ai kurios) jau ilgai dar- 
syviškų darbininkų, kurie bavosi, norėtų liuosesnio i 
galėtų aprašyti, kas dar laiko kitiems darbams. Bet I 

| narių gražiai ' prašomos,

nors lėtai, bet sveikata tai
sosi. Jis patsai rašo:

“Aš vis dar daugiau lai
ko praleidžiu loVoje, negu 
kur kitur. Atkritus smar
kiai buvau ligos' priblokš- 

dikčiai sųmenkau, bet 
jau taisausi. Vis dar daug 
kosčiu, bet jau galiu per 
dieną parašyti porą laiškų”.

Linkime Petrui pilniau-, 
šiai

tas,

susveikti!
D. M. š.

“LAISVES” VAJUS

galėtų aprašyti, 
mano nedarašyta.

Ponai Dumšai per daug 
metų prenumeravo “Lais
vę.” Bet prieš porą metų 
pas juos apsilankė dipukiš- 
ki generolai, vyskupai su 
klebonais, kurie pamatė 
ant stalo gulinčią “Lais
vę,” pradėjo maldauti, kad 
atsisakytų skaityti “Lais- 
vę,”. I 
užsiprenumeravo katalikiš-

MIRĖ
Vakar, gruodžio 30 d. ry- 

i Jonas 
Pašarvotas pas

W. Laskis mirė 1959 me
tų rugpjūčio 21 d., bedirb
damas lauke ant farmos. 
Mirę nuo širdies sustojimo, | kas gazietas ir “Keleivį.” - 
sulaukęs 73-jų metų. Lai-1 
dotuvėse (rugp. 23) daly-’ 
vavo daug pažįstamų ir gi-! 
minių iš Pennsylvanijos 
miesčiukų, iš Binghamto- 
no ir kitų kaimyniškų mies
telių. Pafhidotas Brokton- 
dale kapinėse.

Iš Lietuvos Vincas Las
kis - Laskevičius atvyko 
li909 metais. Pirmiausiai 
nuvažiavo Pennsylvanijos 
minkštųjų anglių kasyklos- 
na dirbti, kur išdirbo virš 
ketverius metus. Iš čia jis 
nuvyko Brooklynan, betčįa 
jis .neilgai gyveno,—1914 
m. nuvažiavo Philadelphi- 
jon, kur lankė naktinę mo
kyklą, mokėsi mašinisto 
amato. Pramokęs jisai dir
bo tūloj mašinšapėj kėlė

aplodismentais pastiprina- ligoninėje mirė 
mos, juk negalėjo atsisaky- žigaitis. F..:___ i.
ti. Katrina Petrikienė, Ka-, Aromiskį 
zokaitė, Mary ^ Wilson Laidojamas i>_...........„

sausio 2 d., St. Charles Ce-
7 metery, Farmingdale, L. I.

Žinią telefonu pranešė 
J. Kalvaitis. : '

zokaitė, Laidojamas š e štadienį,

(Tąsa iš 1-jo pusi.)
BIUDŽETO SUKĖLIMUI 1960 METAMS ’
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X Kazląu,

Nuo pares iš Oakville, Conn. . /.......................
B. Tuškevičius, Scranton, Pa..............................
Per D. Elinskienės gimtadienį, Scranton, Pa. ..
L. Mankienė, Hartford, Conn............. . ..............
J. Chelus, Fords,' N. J. ...............................
Juoząs Alexaitis., Essex, Conn............................
S. F. Smith, Los Angeles, Calif.............. ■...........
Ona Wellus, Binghamton, N. Y..........................
M. ir A. Kazlauskas, Haverhill, Mass................
J. ir A. Daukai, Detroit, Mich............................

Į Bevardis, Haverhill, Mass................................. .
Arthur ir Joyce Panzer, Cleveland, Ohio .........
G. Mazonis, Windsor, Conn................................
J. K., Kearny, N. J. ...
P. Dennis, Clifton, N.
M. Survilienė, Bayonne,
V. Bizulis, Philadelphia,
J. Mažeika, Pittsburgh,
A. Kaunas, St. Clair,
St. Wolfe, Oak Bridge, N. J:.........i...
J. Jakelevičius, E. St. Louis, Ill..............
J. Paukštaitis, Miami, Fla.....................
A. Raymond, Hartford, Conn..................
J. S. M., Hartford, Conn.....................
P. Niukas, N. Andover, Mass..................
J. Miliauskas, McKees Rocks, Pa............
A. Rakoza, Waterbury, Conn. ...............
KI. Yenkelun, Waterbury, Conn.’ .......
S. Tolius, Waterbury, Conn.....................
A. Kalakauskienė, Brooklyn, N. Y.........

. P. W. Jones, Brooklyn, N. Y...................
F. Kązokienė, /Jamaica, N. Y...................
H. Svečias, Hartford, Conn................... .
P. ir L. Lanke; Denver. Colo...................
M'aryfū. Johnsort City, N. Y...................
Chas. VacJjunas, Harrisburg, Ill. ;.......
Walter Račkauskas. Ward Hill, Mass. . 
A. Navickas, Haverhill, Mass..................
K. Markūnas., Haverhill,. Mass..............
Anna Labus, HarEson, N. J...................
J. B. Mardos, Girardville, Pa. .. ............
Marė Gilvickienė, Pittston, Pa..............
John Zabotko, San Bernardino, Calif. ..
K. Nečiunskas, Brooklyn', N. Y..............
F. Kurkulis, Rochester, N. Y..................
J. Sikorskis, Kearny, N. J. .............
Izabel Karban, Denver, Colo..................
Draugas, Denver, Colo. ........... ..............
V. E. Kazėnai, Johnson City, N. Y........
J. CepTmis, Montreal, Canada ..............
M. Kazląųslįięųė, Ęjphamton, N. Y......
Laisvės draugas, Ėjingharptbn, N. ¥. ... 

s A. RauĮinaitis, Hartford, Conn. ..’.........
Martha. Johnson,'Hartford, Conn, .... 
Anna- Kazilionis. Cleveland, Ohio ...... 
J. Pakus.h, Southbury, Conn.............. .
Peter Avens, Haverhill, Mass..................

Po $1: A. Lapata, S. Windsor, Conn 
Wethersfield, Conn.; W. Stupur, G. Diržuvait, Brooklyn, 
N. Y.; R. Laukaitienė, Maspeth, N. Y.; V. Kralikays- 

fkas, Lawrence, Mass.; Stasys Milečka, Methuen, Mass.; 
Ant. Slager, Phila, Pa.; V. Navasinskas, Miami, Fla.; 
Pov. Lupsevičius, Lawrence, Mass.; Wm. Cherney> Ro
chester, N. Y.; A. Mičiulis, M. Witkus, Kearny, N, J.;

Pa.
Pa.

Pa. • * t •

liko darbuotis ir 1960 me
tais. ...L."

Apsidžiaugėme, kad ąt-' 
vyko į susirinkimą ir stojo

- narė.
Dalyvių gal^jd būti dhu* 

giau. Gal but kai kurias 
sulaikė pirmu kartu šį se
zoną asitaikįs šiurpiai 
blogh§/oras. "

! ... , . _ j v vau 1
^.^JL^^Olubą nauja

jau praslinko šeši mėne
siai, kai negaunu J. Gusčio 
žurnaliuko “Lietuvių nau
jienos.” Gustis dažnai pa
kritikuodavo “Keleivį’' ir 
“Naujienas.” Dr. P. Gri
gaitį vadindavo arklių 
daktaru. Šiaip tos “Lietu
vių naujienos” buvb miši
nys — pusiau angliškas, 
pusiau lenkiškas ir lietu
viškas. Didesnė pusė bu
vo užimta skelbimais. Bet 
Gustis vienu tarz u skundė
si, kad jam neužinoka už 
skelbimus netapo kelis me
tus.

Buvęs filadelfietis

' Linkime Jums linksmų 
švenčių' ir džiaugsmo Nau
juose metuose. ,

Alma Kasmočius- 
She'nahan ir šeima i

AIESKOJIMAI
Ieškau išnuomoti pusę apartmen- 

to prie 2-ro vyro Brooklyne arba 
Queens. Prašome telefonuoti MI. 1- 
6887. ' ’ ' (102-103)

Season’s
Greetings

irSezoniniai sveikinimai 
linkėjimai Jums visiems.

Jonas Smalenskas

PRANEŠIMAI• • . s
BROCKTON, MASS.

LLĖ> 6 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks sausio (Jan.) 4, 1960 . 1*.
tai yfa pirmadienio 7:30 vai. vak. p. Maršonas, J. Marcinkevičius, J\ Josmantas, Harnson, 
Prašomi visi nariai dalyvauti su- ‘ 
sirinkįme, nes yra daug svarbių 
reikalų, kuriuos turėsim'e aptarti, 
ir galėsite pasimokėti savo metines 
duokles 
rūpės.

N. J.; M. Virbickas, A. Vinickas, Great Neck, Y.; P. 
Križanauskas, A. Kuzmickas, Girardville, Pa.; St. Kur- 
žinskas, Mahanov City, Pa.; Della Kvalkauskas, Blooms- 
berg, Pa.; M. Budnikas, W. Kisielius, J. Lekavičius, 
Pittsburgh^ Pa.; Ona Overaitis., Shenandoah, Pa.; U. 
Žilinskas, Mt. Hollv, N. J.; A. Akulaitienė, New Hope-, 
Pa.; P. Puodis, J. Štašiukaitis, A. Puodiene, Ch’. Roman, 
K. Juknevič’us, A. Paulukaitis, Philadelphia, Pa.; J. Ma- 
čiuta, Brooklyn, N. Y.; A. Lukas, J. Liutkus,. P. Rač
kauskas, Elizabeth, N/J.; A. Suvak, Miami, Fla.;A.An
tanavičius, Waterbury, Conn.; P. Bokas, K. Walanaus- 
kas, Terryville, Conn.; Popierinis ir Bevardis, ' Haver
hill,'Mass. z

' l • \ - 2- ' ;

Tai gražus, pasidarbavimas mūsų vajininkų. Dėko
jame ir tiems, kurie suminėti viršuje, už jų gražią pa
ramą. Jau beliko keletas savaičių iki vajaus pabaigos. 
Tikimės, kad rezultatai bus geri. Bus daugiau praneši
mų.

pradžioje metų, tuomet ne- 
Fin. ra^t. Geo. Shimaitišro ALL OUR FRIENDS 

MAY EACH AND. EVERYONE 
HAVE A HAPPY AND 

PROSPEROUS ’60 

. FRANK’S 
NEIGHBORHOOD 

TAVERN
4415 W. Belmont 

CHICAGO, ILL. • * , 
PA. 5-9896

BROOKLYN, N. Y. 
1-os kuopos metinis susi-LDS 

rinkimas įvyks antradieni, sausio 5 
d., 7:30 ’v. 
Centre 
pas

Pirmos klasės pietūs 
visiems

Svarbu žinoti visiems, 
Laskis, dirbdamas dirb-1U ganius ilgius 

tuvėje Phlladelphijoj, daž-
i paskui visą popietį graliai 
praleisti i svečiuos e pas 
L.D.S. 13 kuopą. Ji rengia 
pietus sausio 10 d., Kultū
rinio Centro salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park. 
Pietus valgysime lygi ai 
1-mą valandą. Pasižymėki
te dieną ir vietą.

LDS 13 kuopa

užjūryje). Jis labai entuęi- lerius metus. 1918 _ metais
■ y y ‘ . ten Laskis apsivedė su čia

klestėjimą tos šalies eko- gimusia mergina Marijona. ’ ......_ . - i
astingai kalba apie didį su-

nomijoč ir kultūros, ir 
mokslo pakilimą.

ten Laskis apsivedė su čia

LUVCĮC ± IHklUClUlHIV L / • • 1 ' •

Filosofas .Lamont tame.nai kalbėjo apie nusipirki- P«>W gerai pasivalgyti n;
• • i i i m ~ J 5 ____ I nnakiii vien, nnn Pli o-vnziai• straipsnyje sako, kad Ta

rybų Sąjungos vyriausybė 
savo šalies biudžete nuo 10 
iki 15 procentų skiria moks
lui, kuomet Jungtinėse Val
stijose tam pačiam reikalui 
yra skiriama tik apie 3

- procentai. Maskvoj tiek 
daug išbudavota didelių 
apartmentų . ir plačių bul
garų —platesnių negu New 
Yorko Park Avenue, kad 
tiesiog stebina kiekvieną 
pirmiau tą miestą mačiu
sį—rašo Corliss Lamont.

Ar ne tą patį kalba mū
sų amerikiečiai turistai, 
buvę ir sugrįžę iš Tarybų 
Lietuvos?!.

Lietuviškoji buržuazija, 
tiek ilgai viešpatavusi Lie
tuvoje, nepasistengė bent 
dalinai elektrifikuoti šalį. 
Atrodo, kad mūsų* tėviškė 
iš skurdo niekuomet nebū-

mą farmos. Ir štai 1925 
metais Laškiai nuperka 
farmą netoli nuo Ithaca 
miesto, N. Y. valstijoj, kai
melio Brooktondalė apylin
kėje. Čia Laskis ir užbaigė 
gyvenimą netikėtai, savo 
farmoje bedirbant.

Laskis buvo /laisvų min
čių žmogus, per kelioliką 
metų skaitė Laisvę; buvo 
SLA narys. Per 20 paskuti
nių metų jis buvo išrinktas 
toj apylinkėj mokyklų mo
kesčių rinkėju (school tax 
collector).

Nuliūdime liko žmona 
Marijona, duktė Lioną, 
žentas John Thorp. Lietu
voj turėjo du broliu—Juo
zą ir Joną ir seserį Mari
joną; paėjo iš Suvalkijos.

Užuojauta likusiai Las- 
kio šeimai.

We Wish Each 
and-

Every One •' 
The Best of

< Everything
JACK’S AUTO SALES 

AND SERVICE 
6022 W. Grand Ave.
BE. 7-4566 — CHICAGO

i , . ' p. ■

v., naujame Kultūros 
re. 102^02 Liberty Avė., kam- 
102 St. (įėjimas iš 102 St), 

Ozone Park. Visi, nariai kviečiami 
dalyvauti susirinkime, nes kuopos 
Valdyba patieks metinį- raportą iš 
savo veiklos. Nepamirškite pažiū
rėti į savo mokesčių knygutes. 
Metų pradžioje ir vėb reikia duok
les užsimokėti. Valdyba^

(102-103)

OZONE PARK, N. Y.
LDS 13 kuopos susirinkimas įvyks 

sausio 6 -d1.., 7:30 v. v., 102-04 Li
berty Avė. Kuopos nariai kviečia
mi dalyvauti, kad gerai galėtume 
prisiruošti prie rengiamų pietų, 
sausio 10 d., 1 vai. Prot. Sekr.

(102-103) Laisvės Administraciją

F

■

MATTHEW A.
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

,■
Newark 5, N. J. ' ■ 
MArket 2-5172

426 Lafayette St.

GREETINGS
May God Shower His Biosings 

Upon You and Yours

RELIABLE 
PACKING CO.

“Thompson Farms Brand 
Pork Products”

1440 W. 47th St.
Yards 7-6020 — CHICAGO

6 p.—Laisve (Liberty)—Penktad., sausio (Jan.) 1, 1960

a '■ ra ■

MISiųskite Giminėms Kalėdinius Dovanų Paketus ‘. f 
Į Lietuvą, Ukrainą, Baltarusij‘ą, Latviją, Estoniją f Armėniją ir kitas šalis.

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

Bedford Aver, kamp. Lincoln PL. IN. 7-6465. IN. 7-7272 
— 312-14 Market St. Tel. ML 2-2452. ML 2-1681

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

Kiekvienas pakas apdraudžiamas. ‘ \
/, Mūsų klientų patogumui, mes turime Įvairių aukščiausios kokybės medžiagų prieinamomis kainomis. 
Atdarą kasdien nuo 9VaJ. ryto, iki 6 vai. vakaro, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 ryto iki 4 popiet.

.78—.jęąįi Avė. ■ \ : u“‘'
New York 8, N. Yi % 
ORegon 4-1540

, 882 N. 7th St.
Philadelphia 23, Pa. 
WAlimt 8-17« A

T

BROOKLYN—1
NEWARK, N. .1

All Good Wishes to You 
for; a Holiday

/ Full of Fun and Festivity

BORIS A. KALOM
PHARMACY d

RX Specialist Sick Room-Supplies
. 3758 W,MQn(tro»eAve.

KE. 9-8078 — CHICAGO 
"yl ........ ‘"'S

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

.11601 Jos. Campau Avė.
Detroit 12, Mich, 

j ^Owiwend 8-0208
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1241 N. Ashland Avė.
Chicago 22, DI..
HUmboldt 8-2818 ,

107 S. Vermont St.
Los Angeles. Oailf. , 
DUnkirk 5-8358




