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1 KRISLAI | Kubos vyriausybe ir liaudis 
laukia priešų' užpuolimo

Havana.
■ publikos prezidentas Osval- 
I do Dotricos Torrado kalbė
jo per radijo tinklus. Jis 
sakė, kad Kubos vyriausy- 

tas žada pavažinėti po Loty- ir liaudis netuii jokių 
nų Amerikos respublikas. Gal ;pretenzijų prie Jungtinių 
ką ners išmoks apie'tų kraštų I Valstijų, tik nori, kad JAV 
gyvenimą. O ten bėdų ir var-1 leistu Kubai pačiai tvarky- 
go pilna. ■

Mes, tačiau, abejojame, ari 
dalykų pataisymui užteks' 
prezidento “geros valios” vi- | Valstijose jau 
zito. r~ 
Amerikos kapitalas.
kia pažaboti. Deja, tam pre- i 
zidentas nesiruošia. 1

Beje, 
revoliucija kai kam neduoda 
rambės. Panašių eksplozijų Anglija nepardavė, 
gali įvykti kituose kraštuose. ; “
Prezidentas bandysiąs užbėgti ■ t u ; atmušime
uz akių. I v u ,. ,,j užpuolimą , i 

. “Tik lai priešai iškiša nosį, j nuo Kubos, 
mes juos suvarysime į jū
rą”.

Bet 
Pinar 
Kubos 
25 suokalbininkus, pas ku- rių, 
riuos rado daug kulkosvai- Francūzijos užsienio legijo- 
džių, šautuvų ir amunici- no narių, 
jos. Kitur buvo suimta 451 Kubos žemdirbiai, darbi- 
n • a c tarpeįninkai ir studentai lavina; jo.:4ydH..;k^Bituvia. langus, 
Eugenio de Sosa’- Chabau, si ginklą vartoti ir ruošiasi , • _.i
didelis turčius. Tarpe su

pintų yra ir Batistos buvę 
l orlaivyno ir karo

Pačioje pabaigoje pereitų | karininkai.
metų “N. Y. Herald Tribune” į Castro laikraštis 
įdėjo iš Vakarnės Vokietųos; H j „ g k d 

'j korespondenciją po antrašte ’
“Nacių grėsmė prieš žydus 
auga.” '

Baisiai auga, nesulaikomai 
auga.

Viskas eina senuoju keliu. 
Amerika, Anglija ir Prancū
zija sušilę .Vakarinę Vokieti
ją ginkluoja. Socialdemokra
tai viešai atmetė marksizmą 
ir pasisakė už Adenaurerio 
ginklavimosi politiką.

Geros valios neužtenka. 
Galas toms lenktynėms. 
Viskas senuoju keliu.
“Pasveikino.” 
Jonas Jonaitis. 
Geras sumanymas.

Rašo A. Bimba

Gerai, kad mūsų preziden-

— Kubos res-) priešai ruošia užpuolimą iš 
Floridos, Guatemalos, Hon
duras©, Nikaraguos, Mek
sikos, Haiti ir Domininko
nų respublikos. Jiems vado
vauja Pedro Diaz Lanza, 
buvęs Kubos orlaivyno ko- 
mandierius, vėliau pabėgęs 
i Jungtines Valstijas, ir

Jis sakė, kad Jungtinėse ; Laikraštis rašo, kad iš 
sudarytas Miami kasdien gabena gin- 

Tuos kraštus smaugia i planas užpuolimui ant Ku- .klus į užpuolikų bazes.. Ku- 
_ . „ . • . rej'!bos. Kuba apsigynimui no- bos daviniais per savaitę iš

rėjo nusipirkti karinių lėk-' Miami išvežė 1,000 šautuvų,
kO I1CO11 UVOICI. Ii A !•• • 1 1 T w sz . . ,

. manoma, kad Kubos Anglijoje, bet Jungti-. sesias mortiras, du tankus, 
h‘| 2.000 uniformų, 150,000kul-nes Valstijos paveikė

! kosvaidžių šovinių. Daug 
Mes ginsimės ir be lėk- (ginklų sugabeno j Anglijos 

’ • atmušime priešų• valdomą Cay Sal salaitę,

ir Vakar y vadai | Indijos liaudis dar daugiau
f pilnai susitarė

Maskva. — Tarybų Są-1 Prezidentas Eisenhoweris 
jungos vyriausybė priėmė Į atsakymą gavo viešėdamas, 
Vakarų pasiūlymą laikyti Augusta, G a 
viršūnių kopferenciją 1960 
m - -- ~
žiuje. . Tarybų Sąjungos 
premjeras Chruščiovas pa- Į ša, kad visur jaučiamas 
siuntė atsakymą Anglijos, pasitikėjimas, jog Keturių 
Francūzijos į ir Jungtinių didžiųjų valstybių vadai su- 
Valstijų vyriausybėms^ kad įpras istorinės gadynės rei- 
laikas ir vieta atitinka i kalus ir susitars taikingam 
TSRS pageidavimui. žmonijos sugyvenimui.

„ ir išreiškė 
pilną pasitenkinimą; Ang
lijos ir Prancūzijos vyriau-

pakrypo į komunistų pusę
Kalcųtta, Indija. — “In

dijos vyriausybė ir valdan
čioji partija tikėjosi, kad 
ginčas su komunistine Ki
nija užmuš komunistinį ju
dėjimą”, rašo amerikietisu gegužes 16 dieną, Pary- §ybjų vadai tą pat padarė.

rn”'.1 _ Korespondentai prane- korespondentas Pau Grim
, kad visur

V. Vokietijoje vėl 
puola žydu tautą

B rims wick , Vakarų Vo- 
Hitleriški ele-* IX. 1 Vz UI J CA/» A J. * VA Vz A AkJ*»A A-z A

sakė Torrado. i kuri randasi tik 50 mylių j mentai ir vėl išniekino žy-
Šiomis dienomis pastatytas 

ir paleistas “darban” naujas 
povandeninis laivas (“subma- 
rinas”). Pavadintas “George 
Washington.”

Tai vis pasiruošimas nau
jam karui. Apie tai sužino
jęs, aišku, ko nors panašaus 
griebsis socialistinis pasaulis. 
Ir taip eina tos pragaištingos 
lenktynės.

Joms reikia padaryti galą. 
Tikėkime, kad busimoji viršū
nių konferencija nepamirš 
šios didžiausios žmonijai grės
mes.

priešai nesnaudžia, 
del Rio provincijoje 
valdžia jau suėmė

suokalbininkai, jų z

laivyno

“Revo-

tų, prisisegę sagas su kūju 
ir piautuvu, stovėjo aplin
kui garbės sargyboje. Du 
antikomunistiniai elemen
tai metė dvi dūmų bombas. 
Tuojau apie 50 studentų 
puolė juos ir sumaigė. Tik 
didelis policijos skaičius 
bombų metikus išgelbėjo.
' Šimtai tūkstančių žmo
nių vien Kalkutoje neturi 
dafrbo ir neturi, namų. Mili
jonas atvykusių iš Pakista
no vis dar gyvena laikinai 
jiems sukaltuose 'barakuo
se. Tūkstančiai žmonių 
jau virš metai laiko gyve
na Sealdah geležinkelio sto
ties srityje. Pilname dulkių 
ir nešvaros kieme matai 
moteris gaminančias mais
tą. Dulkėse jie gyvena, dul
kėse miega ir ten gimdo 
vaikus. “Vienas amerikietis 
korespond. nutraukė taip 
gyvenančių paveikslus, bet 
iš jo juos atėmė Indijos po
licija”, rašo P. Grimes.

“Ir tas, kas yra Kalkuto
je, nėra išimtis”, rašo 
toliau. Indijos - miestų,w

es. “Bet baisus-masių var-, 
gas jas pastūmėjo dar, dau
giau į komunistų pusę”, tę
sia jis -toliau.

Kalkuta (Calcutta) mies
tas. turi virš 7,000,000 .gy
ventojų. Vien , iš Rytinio 
Pakistano į Kalkutą persi
kėlė, 3,200,000 žmonių.

Komunistai kaltina Neh
ru vyriausybę, kad ji nesi
skaito su liaudimi, paliko 
turtus kunigaikščiams, vi
sokiems feodalams ir pa
neigia demokratijos teises. 
Yra faktas, kad dešimtys 
milijonų žmonių neturi pa
kankamai maisto, o daugy
bė badauja. To sėkmėje su
judimas tarpe bedarbių, iš- 
vietintų, darbininkų ir stu
dentų auga.

Viltį, kad Indijos ginčas 
su Kinija užduos komunis
tams . smūgį; Užmušė komu
nistų sušauktas masinis 
mitingas Maidano parke. 
Susirinko dešimtys tūks
tančių žmonių. Komunistai 
sakė kalbas. Šimtai studen-

Ir vėl franeuzai 
prieš NATO valią

Paryžius. — - Vakarų 
spauda jau buvo paskelbus, 
kad pasimačius Eisenhow- 
erius. sit De Gaulle Francū- 
zija pasidarė nuolaidesnė 
NATO komandai. Betfran- 
cūzų spauda rašo, 
“nuolaidumo nebus”.

Francūzų spauda
kad jeigu Jungtinių Valsti
jų komanda laiko lygiu 
NATO nariu Francūziją, 
tai kodėl nori perimti iš 
francūzų komahdoš "rankų 
jos karo laivyno ir orlaivy- 
no reikalus?

įmones. Prieš 
svastikos ženk- 

sinagogos

du tautos
Į suokalbininkų eiles at-Į Kalėdas jie 

puolikai iš įais ištepliojo sinagogos 
sienas Kologno mieste.

Dabar čipnai išniekino 
žydų karo veteranų kapus, 
sudaužė paminklus, o ant 
kitų užrašė “Šalin žydai... 
Mirtis žydams!”

Rheydto rįįieste išteplio-

vyko išlavinti už
Japonijos ir Vakarų Vokie
tijos, jų tarpe yra nemažai 
Hitlerio karininkų ir ka- 

taipgi Ispanijos i r

užpuolimą atmušti. Stu
dentų organizacijos jungia
si į kovos batalionus po 
300 žmonių, darbininkai ir 
žemdirbiai taip pat atlieka

Kubos, mūšiui pasiruošimą. ’

o kai ant kurių nubraižė 
kiaulių atvaizdus.

Daugiau išima dėl 
Social Security

Washingtonas. —Su pra
džia .1960 metų daugiau iš
ima iš algų dėl Social Se
curity. Pereitais metais tam 

° Viskas taipr kaip po Pirmo- reikalui išimdavo po 2.5 
jo pasaulinio karo! procento iš algų, žemesnių :

$4,800 per metus. Dabar vatinės.
Belgijos karalius nusidavė bus išimama jau iki 3 pro-

Socializmas laimi 
Čekoslovakijoje
Praga. — Čekoslovakijoje 

socializmas laimi vieną po 
kitos pergalę. Tautinį ša
lies turtą ant 95 procentų 
sudaro visuomeninės įmo
nes, o tik 5 procentus pri-

k a d

rašo,

Po Kalėdą supylė 
600 naują kapą

Chicaga. — The 'National 
Safety Council paskelbė, 

* kad Kalėdų savaitgalyje 
mūsų šalyje žuvo virš 600 
žmonių. Automobilių nelai
mėse užmušta apie 500 
žmonių, bet virš 100 žuvo

mų.

j Kongo koloniją. Tikėjosi iš
kilmingų recepcijų. Apsiriko.

Tarybiniai1 Maskva 
agronomai išvystė naują 
kviečių rūšį “Mičiurinką”.Ir vėl nunuodijo 

241-ną “raganą”
Mweka, Afrika. ■— Belgi

jos kolonijoje Kongo ir vėl 
nunuodijo ^241-ną “raga
ną”, praneša koresponden
tas H. Bigart.

Tarpe bantų tautelės yra 
nuo senų laikų užsilikęs 
baisus paprotys i 
nužudyti nužiūrimas “ra
ganas” ir 
Daugybė nelaimingų žūva 
vien kerštč sumetimais.

Prieš 40 metų belgų vy- žus iki 530 žmonių, 
riausybė uždraudė “raga-x 
nų” žudymą, bet atsilikę 
bantų žmonės slaptai prak- proga ant vieškelių buvo

TSRS stato naujos 
rūšies laivus

y. ..Maskva, — Dienraštis 
fSovietskaja Rusija” rašo 
apie naujos rūšies laivus, 
kurie baigiami statyti Sar- 
movo laivų statykloje - ir

Apie T. Sąjungos 
1959 mėty gamybą
Maskva. — Dar nėra pil

nos sutraukos 1959 metų 
gamybos rezultatų, bet šis 
tas jau galima pasakyti. 
Sunkioji industrinė gamy
ba turėjo didelio pasiseki
mo. Maisto gamyba daug 
atsiekė, tik cukrinių run
kelių ir javų suimta ma
žiau, kaip buvo plane nu
statyta.

Pieno gaGta 62,000,000 
tonų, o 1958 metais buvo 
58,770,000;. sviesto paga
minta 845,000 tonų, o 1958 
m. — 778,000. Mėsos buvo '* 
pagaminta virš 19,000,000 
tonų.

nuodais gaisruose, sniego pūgose ir 
per kitokius nelaimingus taikomi plaukiojimui Vol- 

“burtininkes”. atsitikimus. • g0S Upe.

Šie laivai bus kaip du 
greta vienas su kitu su- 
juhgti ir paplokščiais dug
nais. Prekių laivai bus 250 
pėdų ilgio, 50 ’pėdų pločio, 
1,000 tonų įtalpos ir galės 
vežti po 300 keleivių. Lai
vai plauks pavirš vandens, 
todėl bus greiti. Pirmieji 
bus nuleisti į vandenį 
pradžia 1960 metų.

4

Ši Taryba numatė, kad 
vien automobilių nelaimėse 

bet šį 
kartą buvo mažiau. Sako
ma, kad Kalėdų švenčių

Žemės ūkis ant ' 84 pro
centų yra kooperatyvių 
darbo valstiečių sąjungų, o 
tik 16 procentų privatinė-

centų.
Per metus tas sudarys
,ww,wVV,vvJ priediniųKur tik pasisuko, žmonės ša u- 000 000 000

1— — «« X v, zx X.; L 1 r. r,/~\ J J * _ _

įplaukų Social Security se rankose, 
fonde. Tai jau ketvirtas pa
kėlimas išimamo nuošimčio 
bėgyje šešerių metų.

Didesnį nuošimtį išims 
iš’darbininkų algų į . Social 
Security, tai didesnį nuo
šimtį turės mokėti ir darb
daviai.

kė už laisvę ir nepriklauso
mybę;

Tai dar vienas tvirtas įro
dymas Afrikos žmonių sukili- 

|į.mo. Kaip visi kiti, taip ir 
mažos Belgijos imperialistai 
turės nešdintis iš Afrikos.

tikuoja seną paprotį.
—----------------- i

iki 71,000,000 automobilių.
1959 metais industri

ja pakilo 11 procentų lygi
nant su 1)958 m. Dabar in
dustrija duoda pusketvirto 
karto tiek, kaip pirm Ant
rojo pasaulinio karo.

Kiek buvo pagaminta 
automobilių 1959 m.

Detroitas. —> 1959 metais 
buvo pagaminta virš 5,500,-z 
000 automobilių, o 1958 tik 
4,244,045. Pagal kompani
jas, tai pagamino sekamai:

Chrysler Corp? — 716,- 
254; Fordo — 1,717,778; 
General Motors — 2,503r 
237; American Motors — 
395,464; Studebaker-Pąck- 
ard — 151,137. Trokų buvo 
pagamintą 1,105,4'06.
•7 Jungtinėse Valstijose au
tomobilių ir trokų pagami
no 6,589,276, o Kanadoje— 
360,321.

Vėliausios žinios su
Maskva.

Chruščiovas pareiškė,
Premjeras 

, kad 
Tarybų Sąjunga nepradės 
atominių bombų bandymų 
tol, kol to nedarys Vakarai.

New HaVeih, Conn. — 
Taft viešbutyje rasta negy
va artiste Margaret Sulli
van; Skrodimas rodo, kad 
ji mirus nuo užmigdomųjų 
tabletėlių.

New Yorkas. — Ir čia 
hitlerininkai dažais ir sma
la ištepliojo sinagogas ir 
kitas žydų įstaigas svasti
kų ženklais.

susitarė TEKSTILĖS 
SINDIKATAS SU TSRS 
Maskva.

Valstijų tekstilės sindika
tas, į kurį įeina virš 40 ver
pimo if* audimo kompanijų, 
susitarė su Tarybų Sąjun
ga. Tarybų Sąjunga už 
$10,000,000 pastatys fabri
ką Kalinino mieste, o JAV 
tekstilės sindikatas suteiks 
jam §20,000,000 vertės ver
pimo ir audimo mašineri
jos.

Futbolės sportas labai p'o- 
puliarus Amerikoje. O ar ži
note, kas tame sporte plačiau
sia yra išgarsėjęs? Lietuvis, 
žinoma, baltimorietis Jonas 
Jonaitis (Johnny Unitas). Tai 

ar jaunas, tik 26 metų vy- 
Jau vedęs, turi porą 

vaikų.
lošia- Baltimorės koman

doje^ “Colts.” ši komanda 
visos šalies veržybose laimėjo 
pirmą vietą. Visi sutinka, 
kad Jonaitis nusvėrė svars
tykles. Visuose laikraščiuose 
ir sporto žurnaluose pilna 
apie Šį nepaprastą lietuvių 

^ šeimos sūnų.

Nuoširdžiai sveikinu J. A- 
leknavičiaus sumanymą ir pa
siūlymą, paskelbtą Vilniaus 
“Tiesoje.” Jis prašo ir ragi
na keisti keistus, kvailus, tie
siog Šlykščius įvairių vietovių 

^pavadinimus Lietuvoje. Pa
ir imkime tokhis kaimus, kaip 

KarČiamų,' Klebonų,' Snuke
lių, Rupūžynės, Snarglėnų, 
Mižonių!

Jei jau viskas Lietuvoje

i

Lisboinas, Portugalija. — 
Šio* miesto vyriausybė ati
darė naują liniją požeminių 
traukinių. Ji prakasta po1 
Avenida de Liberdade gat
ve.

gražinama’ ir puošiama, tai, 
susimildami, draugai, nepali
kite kaimų panašiais pavadi
nimais.

Ar gerai, išmintingai pra
dėjote 1960 metus?

Svarbiausia, nepamiršk sa
vo darbininkiškų pareigų.- 
Prisidėk, pagal išgalę, prie 
“Laisvės” vajaus sėkmingo 
užbaigimo. Pasiųsk “Laisvės” 
dalininką. suvažiavimui pa
sveikinimą, pridėdamas dolerį 
kitą paramos.

Pasimokėk narines duokles 
į Literatūros. Draugiją ir ki
tas organizacijas. Lankyk su
sirinkimus ir parengimus.

Pekinas. — Kinijos Liau
dies Respublika pasiuntė 
Indijai smulkeniškai su- 
ženklinimą sienos linijos. 
Taipgi kviečia? Indiją tar
tis,, jeigu ji su sienos linija 
nesutinka. '

Tarybų Są-Maskva.
jungos radijas sakė, kad su 
Kinijos Liaudies Respubli
ka buvo geri santykiai.

Londonas. — Vakarų Eu
ropoje prasidėjo hitlerinin
kų siautėjimo banga. Jau 
vienuolikoje salių jie svas- 
tikomus ^ištepliojo žydų si
nagogas, biznio1 įstaigas ir 
įrašė grąsinaričiuš obalsius.

ž

Tuseon, Ariz. — Nutrū-1 
kobombinio lėktuvo 7B-47” 
gazolino tankas ir nukrito. 
Jis užmušė 30-ties metų 
amžiaus Mrs. J. A. David 
ir sukėlė' gaisrą. ’

Maskva. —Peveiksle, nu
trauktame TSRS raketos, 
yra matoma ant mėnulio 
vieta, į kurią pataikė pir
mesnė Tarybų Sąjungos 
raketa. '

------:’t >.
■v Sofija. — Bulgarijos vy
riausybė '• pareiškė: jeigu 
Graikija ir Turkija leis są- 
vo teritorijoje JAV steigti 
atominių ginklų bazes, tai. 
ji prašys TSRS, kad atomi
nes bazes įsteigtų Bulgari
joje . ' ,

1959 m. įvyko daug 
lėktuvą nelaimią

Washingtonas. — 1959 
metai buvo blogi aviacijoje. 
Daugiausiai įvyko lėktuvų 
'nelaimių nuo 1952 metų, ir 
daugiausiai žmonių žuvo 
nuo J951 metų. .

1959 metais buvo 66 dide
lės lėktuvų nelaimės, kurių- 
laiku žuvo 257, keleiviai ir 
37 lakūnai.

Per' 195l9 metus lėktuvai 
pergabeno 50,000,000 kelei
vių. Žmonių daugiausiai 
Šuvo laike sprusminių 
(“jet”) lėktuvų nelaimių.

Jungti n i U

PROTESTANTAI Už 
RASIŲ LYGYBĘ .

Raleigh, N. C. — EpK- 
kopalų Bažnyčios Draugi
jos suvažiavimas, kuriame 
dalyvavo apie 100 delegatų, 
pasisakė už lygias teises 
negrams su baltaisiais, Ku
nigai sako, kad visi žmonės

Washinglmas. — Sena
torius John Kennedy, iš 
Massachusetts valstijos, pa
sisakė, kad jis 1960 metais 
sieks būti kandidatu į JAV yra lygūs, nepaisant jų 
prezidentus. spalvos ir tautos.

, t

z
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Nesupranta, ar nenori suprasti?
TARYBŲ SĄJUNGOS Komunistų partijos /rga- 

nas “Pravda” gruodžio 21 dieną patalpino ilgą straips
nį po antrašte: “Ištikimas kovotojas už socializmą”. 
Straipsnys buvo pašvęstas paminėjimui 80-ties metų 
Stalino gimimo sukakties. Jame buvo atžymėta jo dide
li nuopelnai šaliės industrializacijoje, kolektyvizacijoje 
ir nugalėjime šalies vidaus priešų su Trockiu priešaky
je. Ten buvo, taipgi, atžymėtos ir Stalino pądarytos 
klaidos, kad jų vengtų partijos ir valdžios veikėjai.

“The New York Timeso” redakcijai tas labai nepa
tiko. Ji gruodžio 29 d. savo redakcinį užvardino “Spec
ter Over the Kremlin” (Šmėkla virš Kremliąus). Kapi
talistinio dienraščio redaktoriai pripasakoja nesąmonių 
apie Staliną ir socialistines šalis. Jie mato net pavojų 
Chruščiovui.

Jie arba nesupranta, arba nenori suprasti to, kad 
komunistai -niekados nepamirš Stalino gerų darbų, jo 
veiklos, atsidavimo socializmui, o tuo pat laiku vengs 
pakartoti Stalino klaidas, kurias jis padarė, supranta
ma, prieš savo norą.'

Suprantama, kad jokios “šmėklos” nėra virš Krem
liaus, joks pavojus negręsiair Chruščiovui. Chruščiovas, 
kaipo Komunistų partijos sekretorius, kritikavo Stalino 
klaidas, tą būtų daręs ir kitas sekretoriaus vietoje, bet 
jis Stalino rolę sekamai apibūdino savo kalboje 1957 m. 
lapkričio 6 d., minint 40 metų Tarybų Sąjungos sukaktį:

“Mūsų partija savo iniciatyva XX suvažiavime kri
tikavo Stalino klaidas. Kritikavo, pirma, siekdama iš
taisyti jas, antra, kad tokios klaidos niekur niekada, ne
galėtų pasikartoti, trečia, kad nebūtų dogmatiškai, pri- 
siskaitėliškąi žiūrima į marksizmą-leninizmą ir kad bū
tų užtikrinta kūrybinė pažiūra į mūsų didžiąją moksli
nio socializmo teoriją, kad kartu būtų griežtai laikoma
si tos teorijos grynumo...

“Kritikuodama neteisingas Stalino veiklos puses, 
partija kovojo ir? kovos su visais, kurie šmeiš Staliną, 
kurie, prisidengdami asmenybės kulto kritika, neteisin
gai iškraipytai vaizduoja visą įpūsų partijos veiklos is
torinį laikotarpį, kai Centro Komiteto prešakyje < buvo 
J. V. Stalinas. Stalinai buvo, atsidavęs marksistas-leni- 
nistas ir ištvermingas revoliucionierius ir jis užims is
torijoje prideramą vietą. Mūsų partija ir tarybinė liau
dis atmins ir reikiamai vertins Staliną.”

“bū-
jausti pareigą

K. 'Daukšo 
apie šeimą,

‘Tie- 
likti 
apie

Del atominių bombų bandymų
. PREZIDENTAS EISENHOWERIS pareiškė, kad 

po Naujų metų Jungtinės Valstijos turi teisę panaujinti 
atominių bombų bandymus, bet jeigu prie to eis, tai ir 
anksto apie tai bus paskelbta.

, Akivaizdoje tos žalos, kiek atominių bombų bandy
mai jau padarė, akivaizdoje liaudies ir mokslininkų rei
kalavimų ne tik nebeatnaujinti atominių ginklų bandy
mų, bet juos visiškai uždrausti, prez. Eisenhowerio pa
reiškimas neatitinka žmonių valiai.

Tarybų Sąjunga jau kelis kartus pareiškė, kad ji 
nepradės atominių bombų bandymų, jeigu to nedarys 
Vakarai. Mums atrodo, kad logiškai ir Eisenhoweris tu
rėjo tokios politikos laikytis.

Kam kalbėti api£ atominių ir hidrogeninių bombų 
bandymus, kuomet ir patsai Eisenhoweris yra kelis kar
tus sakęs, kad atominis karas atneštų baisiausią žmoni
jai sunaikinimą? Kodėl neiti tuo keliu, kurį siūlo Tary
bų Sąjungos delegacija Genevoje—uždrausti atominius 
ginklus gaminti ir'jau esamus, sunaikinti? Kam palai
kyti žmonių nervų dilginimą, kuomet ir patys žinome, 
kad tie ginklai neša pražūtį

Atminkime, kad tik prieš kelias dienas ir demokra
tų vadas Stevensonas sakė: “Kol yra gaminami atomL 
niai ginklai, tol bus ir pavojus jų vartojimo”,

................................................................................................ i, I I ,

Kad tik istorija nepasikartotų!
1950 METAIS Į PIETINĘ KORĖJĄ buvo nuvykęs 

John F. Dulles, vėliau buvęs Valstybės sekretorius, o 
tais laikais respublikonų patarėjas prie Trumano vai- 
įŽios. Jis vūs spėjo iš ten išvažiuoti, kai Pietinė Korėja 
pradėjo karą prieš Šiaurinę po “Korėjos apvienijimo” 
dbalsiu. . . J

Mūsų Šalis buvo pradžioje įvelta į “policinį karą”, 
o vėliau į tikrą. Prieš šiaurinės Korėjos Liaudies Res
publiką buvo mobilizuota JAV armija, orjaivynas, karo 
laivynas. Įtrauktos buvo ir kitos valstybės.

Mūsų šalis neteko vien užmuštais 33,62i9 žmonių, 
nuo ligų mirė 20,617 irx 103,284 buvo sužeisti. Pingiškai 
Jungtinėms Valstijoms tas karas atsiėjo, virš $20,000,- 
000,000. / > ( i

Dabar kas tai panašaus įvyko Viduriniuse Rytuosę," 
prie Persijos užlajos. Pirmiau ten buvo ramu, žinoma,. 
Vakarai buvo ir yra labai nepasitenkinę Irako respubli
kos neutrališka politika/ Jie labai nusivylė, kada Irako* 
liaudis nuvertė Faisalio karališką valdžią, įsteigė res- 

/ publiką ir pasitraukė iš karinės Bagdado sąjungas.
Dabar po to, kai prezidentas Eisenhoweris; apsilan- 

Irane (Persijoje), pažadėjo tai šaliai dar daugiau.
• • A V 'A-*

meile IR ŠEIMOS 
PAGRINDAI

Vilniaus “Tiesos” redak
cija sakosi gaudanti dau
gybę laiškų sų įvairiomis 
nuomonėmis apie meilę ir 
jos vietą šeimoje. .Diskusi
jos įdomios, skaitytojų min
tys įdomios?

Skaitome:
“Aš; kaip ir daugelis 

sos’ skaitytojų, negaliu 
abejinga pasikalbėjimui
šeimą,” —< rašo Vilniaus Vals
tybinio pedagoginio instituto 
studentė R. Stanevičiūtė, iš
reikšdama tarybinio žmogaus 
siekimą kovoti už tvirtus ta
rybinės šeimos pagrindus.

Redakcijai rašo laiškus, lies
dami šeimos problemas, įvai
rių profesijų, įvairaus am
žiaus žmonės—studentai, mo
kytojai, inžinieriai; darbinin
kai, kolūkiečiai. Jie visi pa
žymi, kad kurti stiprią, pat
varią- šeimą — reiškia kurti 
komunistinę visuomenę. Skai
tytojai stengiasi išsiaiškinti 
^priežastis, dėl kurių kartais 
šeimos yra nepatvarios, ko
kiais principais besivadovau
damas žmogus gali surasti 
laimę pats ir suteikti ją ki
tiems.

Skaitytojai savo laiškuose 
bando atsakyti į klausimus, 
kuriuos laikraščio puslapiuo
se, nagrinėdami šeimos prob
lemas, iškėlė K. Daukšas, 'J. 
Baltušis ir M. Šluokis. Dauge
lis skaitytojų kritikuoja K. 
Daukšą. Jie teigia, kad jo iš
vados padarytos, remiantis at-

■ sitiktiniais daviniais, jos pa
imtos iš mažumos žmonių, iš 
nepastovaus būdo žmonių pa
tirties. Ir be ’ reikalo šios iš
vados bandomos sulyti visuo
menei.

Mokytojas P. Lanušas iš Ty
tuvėnų teigia, kad K. Dauk
šas neteisingai nori nubrauk
ti teigiamas žmogaus jausmo 
puses, paversdamas meilę li
guistu reiškiniu, nenormaliu 
būviu. - • ...
s “Labai dažnai būną taip, ra
šo jis, — kad vaikinas ar mer
gina pamilę pastebi vienas ki
to ydas. Tačiau jos neatstu
mia mylimo žmogaus. At
virkščiai — meilė tampa dar 
gilbsnė. Ji pagimdo kilnų 
troškimą padėti pamiltam 
žmogui nugalėti šią ydą. Man 
atrodo, kad tai labai geras 
ir kilnus meilės požymis.” 
Toliau skaitytojas pažymi, 
kad K. Daukšo teiginiai, ku
riais remiantis jis siūlo suda
ryti tvirtą šeimą, tai miesčio
niškos laimės ieškojimas.

Skaitytojas A. Kairys iš Lin
kuvos rašo, kad, sudarant šei-1 galinga, stipri meilė, žmogaus 
mą. vadovaujantis tik “įpro- ' — - - - —
čiais, draugais, giminėmis,” ji 
negali Ųūti tvirta. “Draugus, 

i gimines, įpročius galima pra- 
. rasti, —’ pabrėžia jis,—o kas 

tada paląikys šeimą, apsau
gos ją nuo išorinių veiksnių?
Ar, ištikus pirmiesiems sun
kumams, ši šeima neiširs? Ar 
ji neiširs greičiau už stipraus 
jausmo pagrindu sudarytą 
šeimą ?”

Teiginį,'kad meilė yrą.“‘li
guistas reiškinys,” “nenorma
lus būvis,” griežtai kritikuoja* 
skaitytojas R. Margėnas iš 
Vilniaus. Jis rašo:

“K. Daukšas teigia, kad 
meilė, yra nenormalus žmo
gaus būvis. Vadinasi, visa tai, 
ką bet kada sukūrė žmonės, 
būdami šiame- “nenormaliame 
būvyje,” yi’a nenormalu, ne
verta dėmesio. Tokiu atveju 
mums tektų atsisakyti nuo 
daugelio ppezpjoš. dailės, mu
zikos kūrinių, sukurtų per iš
tisą žmonijos istoriją.”

“K. Daukšas teisus dėl mei
lės.. idealizavimo
Račinskas. —* Kartais iš tik-

vadinate 
žmogaus 

neskiriate 
paminda-

metų? Jūs 
‘nenormalia

Meilės 
Ar jūs, 
aplamai nepasisa-
motinos meilę sa

rųjų meilė parodoma gražes
nė, nei yra gyvenime. .-»• Bet 
juk visų meno rūšių pagrin
dinis uždavinys kaip tik ir yra 
auklėti žmogų, ' mokyti jį 
karščiau, daugiau pasiauko- 
jant mylėti, \kovoti už kitą 
žmogų, už jo “įpročius, 
dą,” “draugus,’ 
šeimai ir t. t.”

Profesoriaus 
samprotavimus
santuoką kritikuoja ir skaity
tojas A. Bielskis iš Vilkaviš
kio rajono:

“Didžiai. nustebau, — rašo 
jis,—perskaitęs'prof. K. Dauk
šo keliamas mintis apie meilę 
ir santuoką. Pirmiausia, ko aš 
pasigendu profesoriaus sam- 
protvimūose, tai gyvo žmo
gaus. Argi jūs, profesoriau, 
norite grąžinti žmogų į tą pa
dėtį, koks jis buvo prieš mili
jonus 
meilę
būsena.” 
nuo vyno, 
mas meilę, 
kote prieš.
vo vaikui, prieš tėvynės mei
lę?”

“Nepasitenk i n i m a s prof. 
Daukšo straipsniu apie šeimą 
toks .didelis, — rašo vandens 
transporto d a r b i n inkas A. 
Čialka, — kad ir man norisi 
tarti keletą žodžių. Man at
rodo, kad su prof. Daukšo 
teiginiais tegali sutikti < tik 
miesčionys, kuriems santuoka 
tereikalinga, kaip priemonė, 
baigus institutą, pasilikti 
mieste, gauti uošvio “Volgą” 
ir pan. Ne-meilė nepatvari, 
bet nepatvarūs kai kurie žmo- j 
nes, f 
ramybės, materialinio išskai
čiavimo...

“Mano supratimu meilė, — 
rašo inžinierius. J. žvirblis iš 
Alytaus, — tai šeimos pagrin- 

. das. Ji išauga, išsivysto, ge
rai pažinus vienas kitą. Be 
abejo, kilnios $vasiOs, jaut
rios sielos žmonės sukuria iri 
kilnią, gražią meilę.”

Skaitytojas J. Ambrozaitis 
iš Jurbarko ir ;; kiti nurodo, 
kad prof. K. Daykšto straips
niuose reiškiamos; mintys yra 
svetimos tarybinei visuome
nei. “Prof. K. Daukšas, rašy
damas apie meilę, analizuo
damas šitą svarbų klausimą, 
remiasi atgyvenusiomis pa
žiūromis, •— pažymiu J. Am
brozaitis. — žmonės, kurie 
gyvena praeities ‘meilės’ dės
niais, yra piktžaizdė mūsų 
visuomenėje, nuo kurios sau
goti jaunimą yra visų reika
las.” '

V. Martinėnas — Darbėnų 
vidurinės mokyklos mokyto
jas — rašo, jog nėra “nei di
delių, nei mažų meilių* Yra

kančių kompromiso ir tų dvie
jų nuomonių; sutaikymo -ir-su~ 
derinimo. Tokios mintys at
sispindi skaitytojų P. Jokūbai
čio, A. Sausionio, E. Eremen
ko,' A. Čepienės laiškuose. • 

žinoma, meile ir šeima sub
tili, labai jautri žmogaus gy
venimo, jo moralęs sritis. Į ją 
taip pat irgi subtiliai pralen- 
da svetimos pažiūros arba ga
na gajai pasireiškia jų lieka
nos, ypač jeigu jos gaivina
mos, dangstomos tariamais 
šeimos stiprinimo* motyvais.

Ir todėl tų dviejų nuomonių, 
kurios pasižymi skaitytojuo
se; kaip teisingai pažymi skai
tytojas V. Gabrys, — negali
ma sutaikyti, nes viena iš jų 
savo pagrindu yra neteisinga. 
‘‘Tokia yra, mūsų supratimu, 
—rašo V. Gabrys,—K. Dauk
šo ginama pažiūra į meilę ir 
šeimą.”

Tarybinė visuomenė, pažy
mi skaitytojai, budriai stovi 
tarybinės šeimos sargyboje. 
Tauri meilė, idėjinių, visuo
meninių asmeninių interesų 
bendrumas, gilus tarpusavio 
gerbimas, pareigingumas stip
rina šeimą.

Iš laiškų redakcijai
D. M. šolomskui

Gerbiamas drauge,
Nenustebk, gavęs šį mū

sų laiškutį. Atsitiko visiš
kai netikėtai: į mūsų re
dakciją atėjo vyras, kas 
jis? Tai Tamstos giminai-

siekiantys miesčioniškos i tis Pijus Gudeliūnas. Jis
kartu atsinešė fotonuo
traukas, kurias parsiuntė
te iš Amerikos. Be to, Gu
deliūnas mus supažindino 
su Jūsų- kūriniais. Taip ir 
gimė mintis susirašinėti 
su Jumis.

Jūsų fotonuotraukas 
naudosime spaudai. Kartu 
numatom supažindinti mū-

Apie Stasio Peūkausko 
apsilankymą tėviškėje

Mašina, supuodamasi kę-; durys į ten uždarytos. 
Ifo įdubimuose, iš vieškelio 
pasuka į garbanotomis žo- i 
lėlėmis apsikaišiusį keliu- ' 
ką. Štai viena, antra, štai 
trečia gryčia; O kur gi gim
tieji namai, kur šiaudiniu 
stogu, kepurėta pirkutė? Iš 
baltomis, langinėmis žėrin
čio namo išbėga liekna mer
gaitė. Sidabrinis balselis 
skardena:

—Čia, dėde, čia...
Tai štai ji — gimtinė, 

brangūs tėvų namai. Gai
vus ir tyras tėviškės vėje
lis kedena laiko nusidab
rintus \ plaukus, bučiuoja, 
glosto veidą. Stanislovas 
Penkauskas vėl stovi ant 
tos žemės, kurią, vargo ir 
nedalios vejamas, paliko 
prieš 46 metus. Išvyko ta
da už, okeano jaunas, tvir
tas, vilčių kupinas. Ir štai 
svetimame krašte, tarp sve
timų žmonių prabėgo 46 
metai. Keistas 7 maudulys 
slenka, kyla krū t i n ė j e , 
spaudžia gerklę. Ant 
skruosto sužiba tyra tyra 
ašara. Sveika, brangioji 
tėvų žeme. Tau lenkiasi ir 
tave bučiuoja grįžęs sūnus.

Sunku jau ir beatpažinti 
saviškius. Štai brolis Ado
mas, štai ir rauk š 1 ė m i s 
raukšlelėmis išpintu veidu 
sesuo Ona. 'Senutė jau se
selė. O paliko ją tada, tų 
atmintinų 1913 metų žie
mą, jaunutę, basakoję.

Šiltai sutiko atvykusį iš 
Jungtinių Amerikos Valsti
jų paviešėti į tėviškę savo 
tikrąjį brolį “Čiobiškio” 
kolūkio narys Adomas Pen
kauskas ir sesuo Ona Stun-

—Man ruošiantis vykti į 
gimtinę, — kalbėjo Pen- 
kauskas, — kai kurie gąs
dino tarybine šalimi ir at
kalbinėjo nevykti į gimtą
ją žemę. Ir' tik savo aki
mis pamatęs, aš galutinai 
įsitikinau klestinčia tėviš
ke, pakitusiu .žmonių gyve
nimu. —Amerikoje, — tę
sė Penkauskas, — beglobiai 
vaikai laikomi barakuose, 

mažiausią ' nusižengimą 
skaudžiai baudžiami ir mu
šami. Aukite ir stiprėkite, 
brangūs vaikučiai. Būkite- 
geri savosios šalies žmonės, 
—užbaigia svečias.

Pats Stanislovas Pen-' 
kaskas* dirba šilko fabriko 
dažyklos vedėju. Šioje pra
monės šakoje jis dirba jau 
trisdešimt metų.

Artimųjų ir kaimynų tar- 
1 pe nejučiomis prabėgo die^ 
na, antra. Visuomet sku
bantis laikas vėl pakvietė 
Penkauską į kelią. Suzilx) 
skrustuose atsisveikinimo 
ašaros, ilgai nutolstančiai' 
mašinai mojo baltos skare
lės. “Lik sveika, šventoji 
tėvų žeme, sudie brandi 
gimtine,” — šnabžda atsi
sveikinimą .Stanislovo lū
pos. G. Žadeika

Iš “L. Vėliava”

rašo A.

jausmų, m i n č i ų atspindys. 
Svarbiausia p r i k 1 a ūso nuo 
žmogaus. Taigi, -reikėtų Tūlo 
rimčiausią deme&įz^kirti ko
munistiniam auklęji-
mui, ugdant jame-^k^mnništi
nęs moralės bruožus, skiepi
jant pačias geriausias žmo
gaus būdo savybes. Sąmonin
gas žmogus, įsisavinęs mark
sistinę - lenininę ideologiją, 
būdamas gilių minčių ir jaus
mų, ne tik mokės giliai jausti, 
mylėti, bet taip pat sugebės 
meilę šeimoje išlaikyti patva
rią. kilnią.” O tai pasiekti ga
lima tiktai. kovojant prieš se
nojo pasaulio atgyvenas bet 
kurioje visuomenės gyvenimo 
sferoje. Vadinasi, pabrėžia 
skaitytojai, reikia' kovoti ir 
prieš tas pažiūras į meilę, į 
moralę, kurios mėgina nie
kinti meilę, pakeisti ją, ku
riant šeimą, įvairiomis kitomis 
sąlygomis.

Redakciją gavo ir kažkurių 
laiškų, pritariančių prpf. K. 
Daukšo mintims, reiškiančų 
pastabas dėl M/Slučkio ir J. 
Baltušio straipsnių arba ieš-

' ’.’s /V ■"■Ji

Amerikos pagalbos, tai su kiekviena diena ateina žinių 
apie karov pasiruošimus tarpe Irano ir Irako.

’ - Iškilo nesutikimas sienų reikaluose. Iranas trąukia 
armiją į Irako pasienį, išilgą! sieną įrengia tvirtumas, 
sumobilizavo savo karo laivyno jėgas Pensijos užlajoje ir 
veda plačią propagandą prieš Iraką, būk jis “ruošiasi 
Iraną užpulti”, ; ' . . ;■

. Irako premjeras Kasemas paTreiš^e, kad jo sklis ne
pasiuntė nei. vįeno kareivio į Irano pasienį,; nesirengia 
Iraną pulti, bet jeigu Iranas puls Irako respubliką, tai 
jisbus tinkamai atmuštas. Vienok tai būtiį; karas,. nes 
Irano užnugaryje stovi buvuši Bagdado
sąjunga;(dabar Ųentralinė sutartis)."Kad tik nepasikar
totų 1950 dietų istorija!
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ąn nnmnrin krašto skaitv- ^ienė- Kiek čia buV0 kIau‘ sų pamano Klasto sKauy- ™q_
tojus su Jūsų kūrybine 
veikla, atkaklumu, ryžtin
ga kova už žmonijos gerovę. 
Mums džiugu, miela, kad 
ir Amerikoj mūsų jtautie- 
čiai teisingai kelia kovos 
balsą dėl žmonijos laisvės 
ir nepriklausomybes (turiu 
mintyje jūsų brošiūrą “Ki
nija žengia į laisvę)”. >

‘Šilutė—Kuršių pamario 
kraštas. Daug čia gyvena 
žvejų, nes pamarį raižo 
Nemuno šakos, Minijos ir 
kiti " vandenys, žmonės 
darbštūs, kūrybingi. Kei
čiasi, gražėja, verpiasi į 
priekį žvejų, žemdirbių, 
durpininkų, pramonės įmo
nių „ž m o n i ų gyvenimas. 
Apie visus šiuos pasieki
mus rašo mūsų pamario 
laikraštis “Leninietis”.

Redakcijos kolektyvas 
nuoširdžiai sveikina Jus su 
Naujais metais, linki Jums 
didžiausių užmojų, gero 
gyvenimo, laisvės, kūrybin
gų metų.

Mes tikime, kad netikė
tai gimus mūsų draugystė 
visad liepsnos.

Ateityje galėtume pasi
keisti rašinėliais: Jūs apie 
Amerikos lietuvių gyveni
mą, o mes—apie gražųjį, 
nuostbųjį mūsų pamarį.

Laukiame . at s a k y m o. 
Lietuvos TSR, Parti
zanų g. Nr. 20, Šilutė.

J. Bakšas

EISENHOWERIS VYKS 
I PIETŲ AMERIKĄ

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris vyks į 
keturias Pietines Ameri
kos respublikas, būtent Ar
gentiną, Braziliją, Čilę ir 
Urugvajų. Jis jas aplan
kys vasario ar kovo mėne
siais.

Londonas. —Sunkiai ser
ga darbiečių vadas Aneuri- 
nas Bevąnas. '. '

Philadelphia, Pa.
APLANKIUS DRAUGUS

Po Kalėdų sniegas kiek 
nutirpo nuo kelių, tai su
maniau aplankyti drg. Se
nį Vincą ir jo kaiminką E. 
W aičaitienę, kuri gyveno 
šalia Paulsboro, N. J. Ži
nojau, kad ji sunkiai su
sirgo, buvo ligoninėje. Bet 
pavėlavau keletu Valandų,

simų, kiek nuoširdžių, ma
lonių žvilgsnių^ Netruko 
susirinkt^ir kaimynai -:^~senM Vincas ’ tik‘Tą 

i buvo gavęs žinią, kad drau
gė E. VVaičaitienę mirė.

Draugė E. WaiČaitienė, 
(kuri vadinosi Wich), buvo 
nuo senų laikų “Laisvės” » 
skaitytoja ir priklausė prie 

< Gibbstowno ALDLD kuopė- ‘ 
Kės. Taip pat dar netekome 
vieno nario ir, Laisves skai
tytojo.

Draugas Senas Vincas 
sveikatos žvilgsniu biskį 
pagerėjęs, gali vaikščioti. 
Bet skundžiasi, kad jo aku
tės tebėra prastam stovyje, 
žmogų pažįsta, keliuką su
siranda, bet skaityti ar ra
šyti—nė biskučio. Vincas 
pratęs prie rašymo, skaity
mo, na, o dabar sako, kaip 
ir atskirtas nuo pasaulio. 
Gydytojas, sakoma, tikina, 
kad jau sulaikęs ligą, kad 
akys blogyn nebeina. O ka-4J^ 
da pagerės, nežinąs...

Taip tai mūsų Vincelis, . 
apysakaičių rašytojas, jau
čiasi nuskriaustas . Bet ne 
tik jis, sykiu iV visi tie. ku
rie myli jo 
pastabėles 
čia bepadarysi, 
teisman 
pasiskundęs ką 

Mano ši 
jimai, kad jo 
gautų pilną 
vertas 
jau pamiršęs

naujojo . kolūkinio kaimo | 
vyrai. Visiems buvo įdo
mu pasišnekučiuoti. Sta
nislovas Penkauskas domė
josi naująja ūkininkavimo 
forma, žmonių gyvenimo 
sąlygomis.

—Neatpažinti gimtii^B 
neatpažinti,— linguaj||PP£ 
va svetys. '

Jis dalinasi įspūdžiais 
apie matytas Lietuvoje ne
regėtai dideles statybas, 
apie naujus fabrikus ir iš
kilusias naujas įmones, 
apie išsipuošusius, išgražė- 
jusius klestinčius respubli
kos miestus. Atv y k u s i s 
Penkauskas pabrėžia, jog 
tai, ką' jam teko matyti su
grįžus į gimtąją žemę, nie
kais paverčia visus užsienio 
žvalgybų tauškalus apie 
tariamąjį Lietuvos atsiliki
mą, apie žmonių skurdą ir 
tamsumą .Tas įspūdis dar 
labiau sustipfėjo atsilan
kius Penkauskui Čiobiškio 
vaikų namuose. Čia jį suti
ko veržli iV nerami klegan
ti Vaikystė,.apspito žvalūs 
ir linksmi jauni veidai. •

—Štai kur tikrai palai
minta vaikystė, štai kur 
.tikrasis rūpinimasis žmo
gumi, — prabyla Penkaus
kas.

Ilgai kalbėjosi svečias su 
vaikų namų globotiniais, su 
mokytojais. Žingeidūs vai
kai Penkauską apipylė 
klausimais, klausimėliais. 

: Ir papasakojo jiems svetys, 
jog Amerikoje didžiausia 
nelaimė — susirgti darbo 
žmogui, nes labai brangiai 
kainuoja gydymasis, jog 
mpkytis aukštesnėse mo
kyklose gali tik turtuolių 
vaikai, k a d a n g i netur-
čįams, dėl pinigu stokos,

<

skaityti. Bet ką 
rysi, ką gi Čia 
įtrauksi," ar kam 
s ką laimėsi? - 
rdingiausi linkė
jo akutės vėl ati 

2 regėjimą. Beje, 
veikinti, kad jis 
;ęs rūkymą.

R. Merkis

ANT
• 38,000

Chicago. — 
Safety Council 
1959 metais 
laimėse žuvo 
žmonių ir 
buvo iki 1, 
tais daugiau

ŽUVO

National 
skelbia, kad

apie 38,000

buvo iki 1,400,000. 1959 me- 
tais daugiau auto aukų bu
vo, kaip 1958 m. :



Skulptorius NapoL Petrulis
pirmųjų tarybinių metų 
aktyviai reiškiasi ne tik 
kaip kūrėjas, bet ir kaip 
pedagogas. Jo kūrybinė ir 
pedagoginė veikla neatski
riama nuo viso Lietuvos ta
rybinės skulptūros vysty
mosi istorijos.

Napoleonas Petrulis gimė 
1909 m. rugpiūčo men. 14 

., Pandė-

Tarybiniais metais Lietu
voje labai išaugo ir išsivys
tė skulptūros menas. Per 
gana t r u m p ą laikotarpį 
respublikos skulptoriai su
kūrė eilę reikšmingų monu
mentaliosios - paminklinės 
skulptūros kūrinių, tematė 
nių kompozicijų, darbo 
žmonių portretų. Daugelis 
šių darbų buvo pažymėti vi-‘d. Rokiškio apskr 
sasąjunginėmis ir respubli-l lio valse. Aikiniškės kaimo 
kinėmis premijomis. Jie ta-1 valstiečio šeimoje, 
po žinomi toli už respubli-! jus pirmajam pasauliniam 
kos ribų. į karui, tėvą mobilizavo. Li

oną skulptūros’kušiai vienai motinai su ke- 
nulėmė teisinga | tūriais ? vaikais buvo ne-i 
skulptorių darko į lengva gyventi. Todėl jau iš 

"■ laikėsi | mažens’vaikai įprato kiek- 
pagal išgales jai pa-

Prasi dė-

išaugimą 
respublikos 
kryptis, kurios jie 
nuo pat pirmųjų tarybinio 'vienas 
gyve n i m o m c t ų. Tai a k t u- y 1 et i. 
alių idėjinių temų sprendi-* Nai 
mas aukšta men i n 

. Skulptūros išhugi
dar ir tai, kad vyresniosios noriai 
kartos skulptoriai 
ne tik kūrėjai, h t ii 
tingi • jaunoj u 
auklėtojai Jų i š 
nauja pamaina 
greta vyresniųjų < 
kelia Tarybų L i e t u v o 
s k u 1 p t ū r o s 

| aukštesnį lygi. 
’ Skulptorius
Petrulis, kurio

forma. ■ tėję taip pat nebuvo lais- 
ą lėmė;vas nuo įvairių darbų. Jisj 

daug dirbdavo 
b u v o kartu su kitais šeimos na- 
rūpes-’ riais. Tačiau skyrėsi nuo 

menininkų kitų, turėdamas nepapras- 
a u k 1 ė t ai tą patraukimą į visa, kas 

iandien: gražu. Savo polinkį dailei 
draugų! vaikas bandė įprasminti po- 

>s pi-oriaus karpiniuose, iškar- 
meną i dar pydamas įvairius paukščius

lis mokėsi Rokiškio gimna
zijoje, prof. J. Vienožinskis 
čia mokytojavo ir turėjo 
įsirengęs savo tapybos dirb-i 
tuvę. Čia jie nestik turėjo 
progos susipažinti su paties, 
dailininko kūryba, bet ir 
stebėti, gauti reikiamų pa
tyrimų ir pamokymų.

N. Petrulis apsisprendžia 
tapti dailininku. 1925 me
tais jis atvyksta į'Kauno 
meno mokyklą ir, išlaikęs 
stojamuosius eegzamin u -s, 
pradeda studijas.

Meno mokykloje N. Pet
rulis iš pradžios pasirenka 
tapybos specialybę ir jos 
mokosi pas prof. J. Vieno- 
žinskį, kuris tuo metu jau 
buvo grįžęs į Kauną ir Me
no mokykloje vedė tapybos 
studiją. Be to, N. Petrulis 
mokėsi pas įžymų akvare- 
lista K. Šklėrių. Akvarelės 
pamokos turėjo nemažos 

! įtakos būsimam dailinin
kui. Jis pamėgo akvarelę 
ir greta savo tiesioginės 
specialybes dirbo šia tech
nika.

Tuo motu Kauno Meno 
Į mokykloje vyravo realistinė 
i dailės kryptis, ir N. Petru
lis, kaip menininkas, vys
tėsi sveikos realistinės dai
lės tradicijose.

Baigęs 1S>31 m. Meno mo
kyklą, N. Petrulis buvo pa
šauktas atlikti karinę prie
volę. 1933 metais grįžęs iš 
kariuomenės, iki 1985 m. 
gyveno kaime, tėviškėje. 
Tik nuo 1935 m. persikelia 
į Kauną ir pradeda dirbti 
Karo muziejuje. Nors čia 
jis/gauna ir nedidelį atly
ginimą, bet dirba daug ir 
prOduktingai. /Sukuria ei
lę, skulptūrinių kompozi
cijų, kaip “Trys .lietuvai
tės,” “Birutė” ir kt. 1935 
m. savo darbus išstatė pir
mą kartą dailės parodoje.

Jau pirmuosiuose'N. Pet
rulio darbuose jaučiasi re
alistinė kryptis, susidomė
jimas žmogumi ne kaip mo
deliu, priemone išreikšti 
s a v o? formaliems ieškoji
mams, bet •’kaip gyvenimo 
kūrėju, asmenybe.

Tokia jauno skulptoriaus ninko ir raudonarmiečio fi- 
užimta pozicija buvo labai 
svarbi ir

.Petrulis ar- riaus kūryboje paskutiniųJurbarke N. Petrulis ar- riaus kūryboje paskutinių 
timiau susidraugauja ir su metu tapo pagrindinis, pa-
įžymiu skulptorium Vincu 
Grybu, kurį 1941 m. nužu
dė hitlerininki. V. Grybas 
savo aktyvia visuomenine 
veikla, antifašistiniu nusi
statymu ir realistine kūry
ba teigiamai veikė Petru
lio pažiūras ir kūrybą. Jis 
padėjo jaunam skulptoriui 
teisingai suprasti ir įver
tinti1 tuometinį' gyvenimą.

1940 m. atkūrus Lietuvo
je Tarybų valdžią, N. Pet
rulis persikelia į Kauną ir 
pradeda mokytojauti IV 
gimrtaijoje. Kartu akty
viai ruošiasi Tarybų Lietu
ves meno dekadai Maskvo
je. Norėdamas geriau pa
siruošti, išvyksta i Rokiškį 
dėl geresnių sąlygų ‘ kūrybi
niam darbui. Jis "nulipdo 
natūralaus didumo darbi-

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
AUTOMATIZUOTA 

GAMYBA
Vilnius. — Antraisiais 

septynmečio ‘ metais Lietu
vos Liaudies ūkio taryba 
numatė atlikti didelius dar
bus gamybiniams proce- t 
sams mechanizuoti ir auto
matizuoti. Įmonėse bus |- 
rengta 10 naujų automati
nių ir pusiauautomatinių 
linijų, šešios automatinėj 
linijos bus įrengtos mėsos 
bei pieno ir maisto pramo
nės įmonėse. Taip pat pa
ruoštos priemones komp
leksiškai mechanizuoti ir 
autoųiatizuoti daug darbo 
r eikalau j ančius proęe sus 
mašinų bei prietaisų gamy
boje ir kitose pramonės ša
kose. s

Įrengusios naują techni
ką, Liaudies ūkio tarybos 
įmonės 1960 metais galės 
sutaupyti 40 milijonų rub
lių, žymiai padidinti pro
dukcijos gamybą, sumažin
ti jos savikainą.

MECHANIZUOTAS 
POPIERIUS

Kaunas. — Juliaus Jano
nio vardo popieriaus fabri
ke pirmą kartą šalyje ma- . 
šinos pagalba pagamintas 
metalizuotas p o p i e r i.u s. 
Šiam tikslui čia naudojama 
mašina, gaminanti puslai
dininkinį popierių. Popie
rius, padengtas plonu aliu
minio arba bronzos sluoks
niu, įgauna. sidabrinį arba 
auksinį atspalvį. Jis bus 
plačiai naudojamas poli
grafijos pramonėje, žaislų 
gamyboje.

Šią mašiną sukonstruavo 
Vilniaus elektrograf i j o S 
mokslinio tyrimo instituto 
darbuotojai. Pagamino g ją 

nų gamykla.

x NUSAUSINAMOS , j 
žEMeS

Šilutė. — Be paliovos 
burzgia Šustės upes basei
ne pirmaujančio Šilutės 
melioracijos statybos tres
to ekskavatorininko Prano 
Balaišio mašina. Per vie- 
nuoliką mėnesių jo vairuo
jamas ekskavatorius iška
sė daugiau kaip 200 tūks
tančių kubinių metrų žė- 
mės.

Šauniai taip pat dirba V. 
Mažonas, A. Naujokas, M. 
Kenzgaila ir kiti meliorato
riai. Tresto kolektyvas šiais 
metais melioravimo darbų 
atliko daugiau kaip už 22 
milijonus rublių ir žymiai 
viršijo metinę užduotį. Vi
so Šilutės rajone nusausin
ta 2,344 hektarai žemių.

rodantis didelį sugebėjimą 
įžvelgti žmogų, pastebėti 
tik jam būdingus bruožus, 
juos išryškinti ir skulptūri
ne labaį ekspresyvia forma 
perteikti.

Iš tokių portretinės kūry
bos darbų paminėti “Reži
sierius J. Grybaus kas” 
(1951), “Operos solistas K. 
Gutauskas” (1953) ir kt. 
Jei atidžiai pažiūrėsime į 
N. Petrulio sukurtus port
retus, tai pastebėsime, kad 
jų autorius ieško kuo tiks
liausios portretuojamų as
menų charakteristikos, jų 
vidinės nuotaikos perteiki
mo. 5N. Petrulio lipdyba 
drąsi, daugiau tapybinė 
negu skulptūrinė. Faktūra 
gyva, gražiai priima švie
są, tuo pačiu skulptūrinei 
formai suteikia gyvumo, ši
lumos.

Turėdamas didelį portre
tisto talentą, sugebėjimą 
sugauti pačius esmingiau
sius žmonių bruožus, bū
dingus tik jiems tam tikro
je psichologinėje būsenoje, 
gerai jausdamas jumoro 
saiką ir mokėdamas jį su
rasti, N. Petrulis sėkmin
gai pasireiškia ir skulptū
riniame, ir piešinio šarže.

Nemažiau įdomios yra N. 
Petrulio akvarelės. Dauge
lis jų nulietos labai drąsia 
ir gyva akvareline techni
ka, nesibijant didelių spal
vinių •< kontrastų, plataus 
teptuko potepio. Jo akva
relėms yra būdingas, nuo
taikos išgavimas. Jeigu jau 
vaizduojamas! pavas a r i s , 
tai' jis jaučiasi ne tik spal
vinėje gamtoje, .bet ir pa-

gūras. Jose matome pir
r-eikšminga ano muosius žingsnius N. Pet- 

meto lietuvių dailėje, kada rulio kūryboje ne tik prie 
į ją buvo pradėję skverbtis didesnių tematinių darbų, 
formalistinės tendencijos.atspindinčių naują gyveni- 

Norint m bet ir į labiau apibend-
rintą formą.

Greta kūrybinio darbo N. 
Petrulis, aktyviai dalyvaują 
visuomeniniame gyvenime: 
rašo lozungus, meniškai 
apiformina susirinkimų sa
les ir kt.

Hitlerininkams užpuolus 
Tarybų Sąjungą, visas kul- 

jorius išvyksta mokytojauti tūrinis gyvenimas Lietuvo
je nutrūko. Tačiau N. Pet- 

— rulis,, tuo metu gyvenda
mas Rokiškyje, stengiasi 
kurti. Tiesa, jo šio meto 

| darbai nedidelių formatų,

Nežiūrint N. Petrulio 
gabumų ir darbštumo, jis 
negalėjo iš atsitiktinai gau
tų užsakymų pragyventi ir 
susidaryti pakenčiamesnių 
sąlygų kūrybiniam darbui,Mokykloje jo meniški ga- L 

Tačiau Meno mokykloje nes tuo metu buržuazija 
rūpinosi liau-

šiemet mi-; bumai vystėsi toliau. Ypačj
nim-e 50 metų jubiliejų, yra'teigiamą poveikį, jam pasi-|N. Petrulis, nyikym/o eigoje mažiausiai __
vyresniosios kartos meni-; renkant kelią į dailę, turėjo susidūręs su kitomis dailės dies kultūros kėlimu, ypač-------  ------- • prof J I • v -----

: ra, galutinai pasir e n k i a
Tuo metu, kai N. Petru- skulptūrą. 7 i Jurbarko gimnaziją.

ninkas, daug prisidėjęs prie žinomas tapytojas 
Tarybų Lietuvos skulptū- ’ Vienožinskis.
ros išauginimo. Jis nuo.

i sritimis, ypač su skulptū- daile. Todėl 1937 m. skulp-

RSo Bugs ir dabartinė iietavhg Icalba
Visi pažinojusieji K. Bū- ne visuomet reikia bijoti, 

gą. vienu balsu tvirtina, kad i Jis, pavyzdžiui, rašo: “svie- 
jis buvo gimęs kalbininku, ’ tas, be abejo, yra svetimas 
kad jo galva visuomet bu-1 žodis, bet tai dar nereiškia, 
vitsi “prikimšta” kalbos da-! kad jo tam tikrais atsitiki- 
lykų. Galima sakyti, nuo pat mais neturėtų teisės vartoti, 
savo vaikystęs K. jBūgąprą-; liaudies gyvenimo -piešėjai 
dėjo rinkti kalbos faktus. I rašytojai. Tokiuose liaudies 
Tie gausūs faktai* sudarė , pasakymuose stereotipūose, 
tvirtą pagrindą vėlesniems j kaip antai šitie: Jūra svie- 
jo lietuvių kalbos tyrinėji- to plaukia: 
mams. * , > “valketa”,

Gilią vagą K. Būga yra,turi teisės 
išva'ręs įvairiose kalbos.| žmonėmis ir pasauliu”. To- 
mokslo srityse. Ir, svarbiau-! liau K. Būga nurodo, kad 
šia, daugelyje šių sričių jis ■ negalima “taisyti ir keisti 
yra laužęs pirmuosius le- senesniųjų mūsų rašytojų 
dus, nudirbęs darbus, kurie kalbos, kad Donelaičiui rei

kia palikti jo “sopagus” ir

Nors pats autorius apie šį Lietuvai “sarmatą”! Taigi, daugiausia mažų formų 
darbą atsiliepia ir labai ku- tebu valdžią Būgą sudrau- statulėlės. Šiuo metu jis
kliai, tačiau iki šiol niekas 
šioje srityje nėra jam pri- 
lygęs, ir tušti yra kai kurių 
vėlesniųjų kalbiųinkų mė
ginimai kaitalioti jo ten pri
imtą lietuvių kalbos kir
čiuočių sistemą. Savo fone
tikos, morfologijos, dialek-

svieto pareiva i tologijos tyrimu K. Būga 
rašytojas... ne-, yra padėjęs tvirtą pamatą

džia ir paveda žodyno dar- pradeda gilintis ir į jurno-
bą tikrajam tėvynainiui...” rištinį skulptūros žanrą, 'po“tepyje,’ apšvietime.

Tokios pastabos buržua- ®al^’ !U’ !anJe .7e.lau su’i Nežiūrint drąsaus potepio, žinių “patrijotėlių” adresu, ^uri? labai išraiškingų, gi- v v '
aiškūs daikfeš, negalėjo 
jiems patikti./' Tačiau neį
stengdami moksliškai su-

bą tikrajam tėvynaiųiui...”

lių.. iraštrių charakteristi
kų kūrinius?

1944'm/Tarybinei Armi-

jis yra šviežias, permato-'

griauti K. Būgos įrodinėji- Jai išvadavus Lietuvą, vėl

lau j ama geroje akvarelėje.
Nors skulptorius akvare

lėje ir nesispecializuoja, bet 
-K. Šklėriaus gera mokykla 
teigiamai atsiliepia ir šian
dien.

Pastaruoju metu skulpto
riaus darbuose jaučiasi vis 
didesnis kūrybinis subren
dimas. Jeį ankstyvesniuose 
kai kuriuose jo darbuose 
matėsi formos neužbaigtu
mas, nesųvedimas į vieną 
harmoningą visumą, ar pil
nutinai neišspręsta pati te
ma, per didelis • polinkis į 
tapybišką formos traktavi
mą ir net eskiziškumą,. tai 
paskutiniuose darbuose to 
nebėra. . ,

Nors N. Petrulis daug 
kuria, bet savo kūrybinį 
darbą mokamai suderina 
šų pedagogine veikla, kurią 
1937 metais pradėjo gim
nazijoje, o nuo 1944 metų 
aukštojoje tarybinėje dai
lės mokykloje. Kaip kūry
boje, taip ir pedagoginėje 
veikloje jis lieka ištikimas 
realistas dailės principams. 
Jis visada pareigingas, ati
dus ir jautrus savo moki- 
niartis, dėstomajam daly-

prasideda didelis atstato
masis kūrybinis darbas vi
sose gyvenimo srityse, tame 
tarpe ir dailės gyvenime. 
N. Petrulis pakviečiamas 
dėstytoju į atsikūrusį Vil
niaus Valstybinį Dailės In
stitutą. ‘

Skulptorius N., Petrulis 
visa savo kūrybine veikla 
,įsi jungia į dailini n k a m s 

buvo visokie religiniai svai- j '■'r fomų uždavinių įgyven- 
čiojimai ir pornografinis dmimą. Jis lygiagrečiai ku- 
Šlamštas), todėl maža kas rią yisuose skulptūros žan- 
tegalėjo susipažinti su žy- ruošė.
miojo kalbininko pažiuro- tinių kompozicijų ir port- 
mis iš pirmųjų šaltinių. Ta- retų. Iš jų pažymėtini “Lė
čiau, kai Lietuvos liaudis 
nušlavė nuo savo kūno pri
kibusias erkes, ji prikėlė iš 
užmaršties ir K. Būgą. ,Ta-

mų, šitie “patri j oteliai” pa
pakeisti svietą i mokslinei lietuvių kalbos | sls^enge didįjį kalbininką 

gramatikai, - kurią jis taip 
pat buvo numatęs parašyti, 
bet, deja, nesuspėjo. Ir čia 
jo darbai sėkmingai tęsiami 
jaunosios Tarybų Lietuvos 
kalbininkų kartos.

Būdamas didelio masto 
mokslininkas, K. Būga a- 
na’ntol nesišalino ir nuo 
kalbos praktikos dalykų. Ir

ir šiandien yra didžiai reikš
mingi kalbos mokslui, kurie “glūpą”, o Baranauskui-“ši- 
yra šviesus kelrodis nepa- škas”, “iščintp” n- “kapčių”.
lyginamai geresnėmis sąly- Kiek šiuo atžvilgiu mūsų 
gomis dirbantiems Tarybų vėlesnieji “kalbos taįseivos”

yra pridarę nuodėmių, sun-- čia jo nuopelnai yra didžiu-Lietuvos kalbininkams.
Daugiausia laiko ir jėgų

K. Būga yra skyręs lietu
vių kalbos leksįkologijai ir 
leksikografijai. Jis tyrinėjo 
skolinius, asmenvardžius ir 
vietovardžius, žodžių etimo-

- / logiją. Ypač puikios ir ne-!
^Fjprilygstamos yra K. Būgos. savo gyvenimą K. Būga yra ne kartais labai jau išnu- 

skoliniu studijos. Tyrinėda-1 skyręs lietuvių kalbos žo-

ku būtų ir suskaityti! Rei
kia pripažinti, kad labai tei
singos K. Būgos pažiūros 
šioje srityje ir šiandien yra 
per mažai propaguojamos 
bei. populiarinamos.

Bekeik visą sąmoningą

b ai. Kalbos praktikos kau
simus IČ Būga daugiausia 
nagrinėja straipsnių serijo
se “Kalbos dalykai”, “Kal
bos mažmožiai” ir kt, Nag
rinėdamas kalbos praktikos 
klausimus, K. Būga remiasi

i arba visai nutylėti, arba, 
kur tai buvo neįmanoma, vi
saip šmeižti. K. Būgos raš
tai buvo sunkiai prieinami 
plačiajai visuomenei, apie 
jų išleidimą valdančioji kli
ka visai negalvojo, nes jo
kio pelno jie duoti negalėjo 
(ęlaug pelningesnis daiktas

Nulipdo* eilę tema-

. .. .. čiamu subjektyviu, kalbos Įrybiniai žrnonės moka, di-
|l;mas lietuviu kalbos žodyni-1 dynui rengti. Jis buvo su- ' jausmu, bet patikimų šalti-' dziai vertinu ir gerbti ta-

L ,nę sudėtį. K. Būga labai planavęs parengti du lietu- 1 nių duomenimis, naudojasi I lentinguosius savo sūnus.
• daug prisidėjo prie litera- viu kalbos žodvnus: didįjį, tvirta kalbos mokslo meto- Jie'vertina ir gerbia ir K.

tūrinės lietuvių kalbos lėk- apimanti visa lietuviu kal- 
, k sikos ugdymo. Jis skiepijo bos žodžiu lobį, ir mažesni 

. sveiką pažiūrą i kalbos gry- 
z numą, ugningai kovojo su 
;. įyairąus pjauko diletantais 

' ir buržuaziniais pųristais, 
kurie buvo pasišovę išguiti

h iŠ lietuvių kalbos daugelį 
lietuviškiausių žodžių vien 
dėl to, kad he kpo nors pri
mena slaviškus žodžius. Pu- 
ristMms kliuvo net tokie žo
džiai, kaip riba, sarmata, 
priepuolis, užmušti, užtekė
ti. užsidegti, kūdikis, liau
dis ir. net greičiau. Mat, šis;

»' pastarasis žodis esąs rusiš- 
. ko skoree vertimas, ir todėl 

reikią sakyti, veikiau! Šie 
pavyzdžiai labai ryškiai pa
rodo, iki kokiu nesąmonių 
gali priėiti įsisiautėję viso- 
kie kalbos “gryninto j ai”. 
Bet K. Būga gynė ne tiktai 
kad nėra pasaulyje kalbos, 
lietuviškus žodžius. Jis ne 
vieną kartą yra pabrėžęs.,

>

literatūrinės (rašomosios) 
lietuvių kalbos žodyną. Ank
styva mirtis neleido jam 
pabaigti šitų didžiai reikš
mingu darbų. Tačiau K. Bū- 
gos šioje srityje atliktas 
darbas nenuėjo veltui ■ 
darbai leksikografijost srity 
sėkmingai. tęsiami Tarybų 
Lietuvos kalbininku; maže
snysis žodynas yra išleistas 
prieš keletą metu (“Dabar
tinės*. lietuvių kalbos žody
nas”, 1954), o didžiojo žo
dyno šiuo metu yra pasiro
dę penki tomai. 1

Šalia leksikologiios ir lek
sikografijos^ K. Būga, kaip 
jau buvo minėta, yra pali
kęs didžiai teikšmingų dar
bu ir iš kitų kalbos mokslo 
sričių — fonetikos, morfo^ 
logįjos, dialektologijos irti/ 
Sakysim, iš - akcentologi jos 
srities > pepapyastai reikš- 

kurf išsiverstų be įvairių mingas yra jo darbas “Kir- 
škdjnių, ir tokių skolinių £i0 jr priegaidės mokslas”.

•1°

ninas” (1945), “Šienpjo
vys” (1947), “Poetė Salo
mėja Neris” (1948), “Dar
bo pirmūnė Sukackaitė” 
(1949). Visuose šiuose kū
riniuose jaučiasi skulpto
riaus troškimas gyva skulp
tūrine formą atkurti port
retuojamų ašmenų vidinę 
jėgą, suteikti teisingas 
charakteristikas. \

Dirbdamas kartu su 
skulptorium Br. Vyšniaus
ku, N. Petrulis sukuria dvi 
dideles tematines kompozn 
i 
“Keturių komunistų sušau
dytas” (1950), antrą nū
diene tematika — “Pramo
nė” (1951), daugiau api- 
bėndrinto pobūdžio, simbo
lizuojančią Tarybų Lietu
vos jauno's pramonės augi
mą. Pastarasis darbas kar
tu su kitų skulptorių tri
mis kdmpozici jomis pasta
tytas Vilniuje, zant tilto'per 
Nerį.\ L , ''’'' p. ' ■ '

Pats' reikšmingiausias kū
rinys! yra “Kęturių komu
nistų ^sušaudymas.”

Tarybiniais metais N. 
Petrulio: - augi
mas ■ ; pa^rėiŠkią kiekvieua<- 
me naujame darbe ir yjpįa& 
'ryškus 
tūroję. Šis žanras skųlpto- 3pu«I. Lahvi (Liberty). A n trad., sausio (Jan.) 5,

DAINŲ ŠVENTEI
Vilnius. — Šių metų va

sarą Vilniuje įvyks jubilie
jinė dainų šventė, į kurią 
iŠ visų Lietuvos kampelių 
susirinks dainininkai, * mu
zikantai, šokėjai, žęmai- 
čiai, dzūkai^ kapsai, zana
vykai, vilniečiai, apkštai- 
čiai ir klaipėdiečiai bus pa
sipuošę tautiniais - savo 
krašto rūbais, kurių eski- 
žus paruošė dailininkai V. 
Palaima ir J. Balčikonis.

Pagal šiuos eskizus tauti
niams rūbams audinius jau 
gamina Vilniaus “Audėjo” 
verpimo -audimo kombina
tas, Kauno “Kaspino”, Bir
žų “Siūlo” ir Rokiškio “Ne
muno” fabrikai.

Būgą. Plačiai ir iškilmingai 

ko sukaktuvės, jo nuopel
nai iškeliami ir nušviečiami 
spaudoje, susirinkimuose, jo 
vardu pavadinamos gatvės, 
mokyklos, 'leidžiami jam 
skirti leidiniai. Tapiau ge
riausias ir patvariausias pa
minklas, tarybinės Lietuvos 
visuomenės pastatytas ‘ K. 
Būgai, yrą, įo raštų išleidi
mas. Tiktai tarybinės sant
varkos. , sąlygomis' pasidarė 
galimą surinkti dr išleisti, į- 
vairibse vietose išblaškytus 
K. Ęūgos dątbus. Jau išleis
tas j o “Rinktinių į • raštų” 
pirmasis tomas, baigiamas 
spausdinti antrasis, kitais 
metais išeis irv įrę^iasis. Iš 
šių ^didžiulių tomų kięlęyįe- 
nas- gali akivaizdžiai 7 įsiti
kintų koki milžinįšką indė- 
Ii savo darbais K. Būga įne
šė i kalbos mokslą apskritai

J. Kabelka

dika. Todėl jo ir kalbos 
praktikos klausimais para- minimos žymaus mokslinta-
šyti straipsniai turi nemažą 
mokslinę yertę. .

Savo straipsniuose K. Bū
ga ryžtingai kovojo su ne
sveikomis purizmo tenden
cijomis. su, jo paties žo
džiais betariant, kalbos su
sinto jais, kandžiai išjuokė 
visokius buržuazinius, “pa- 
triiotus”. Savo žodyne au- 
torecenzijoie K. Būga rašė: 
“Manasis žodynas kai ku
riems mūsų tėvynainiams 
(patri j o tams) labai nepatin
ka savo skoliniais.. .z Ką da
bar užsieniai pamanysią a- 
pie lietuvių kalbą, kai jie/ 
patirsiu, kad lietuvių seniau 
vartota ar dar,ir šiandien' 
kai kur tebevartojama, pa v., 
kad ir žodžiai abalga, aba- 
rai, abazėlis, ablaukas, ab- 
rozyti.. . Kad ne .tas nevi-, 
donas Būga, būtų buvę ra
mu, ir, užsieniai būtų nesu
žinoję nieko tokioz, kas tųjų 
patri j otelių nuomone daro

cijas: vieną istorine tema- kui skiria nemažiau - dėme-
„„v,, i i - išio kaip ir savo kūrybai.

TSRS Aukštojo mokslo 
ministerija N. Petruliui už 
nuopelnus pedag o g i n ė j e 
veikloje, auklėjant jaunąją 
tarybinę dailininkų kartą, 
1958 m. suteikė profesoriaus 
vardą. Šiemet Liet u v o s 
TSR Aukščiausiosios' Tary
bos Prezidiumas N. Petru
liui suteikė Lietuvos TSR 
nusipelniusio meno veikėjo 
vardą.

Skulptorius N. Petrulis, 
švęsdamas savo amžiaus 
50-mėtį, kaip kūrėjas yra 
pačiame subrendime ir pil
nas kūrybinių jėgų.

Pr. Gudynas

2,500 spektaklių per 15 
savo gyvavimo metų suren
gė Kauno Profsąjungų kul
tūros rūmai. Iš viso fių 
rūmų saviveiklininkai m* 
organizavo penkis tūkstan
čius masinių pramogų.
................... ..... . ......................
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prieš keletą metų

Pabaltijo moksline kon

je Jugoslavijos

lageidąvo, kad para 
nygą iš vaikų gyve

td šimto*' profesorių ir dės
tyto jų. , ’HM

šiomis dienomis univer

buotojų apdovafiojo Gar
bės raštais.

išėjusiu 
ima

i su mokytojais ir moksle!

la tokai apsidairiau ir ban- 
i. Kalbėjausi

J- 
ūkiečiais, ir su darbininkais, ir su inte- 
ligentja— mokytojais, rašytojais, akto- 

ir su partijos ir 
Sutikau ir eili-

buvo įsteigta ši aukštoji 
mokykla ir 40 metų, kai ją 
atkūrė Tarybų valdžia. Tai 
seniausia aukštoji mokykla 
šalyje.

Jubiliejaus proga Lietu
vos TSR Aukščiausiosios 
Tarybas Prezidiumas gru
pei universiteto mokslinin
kų suteikė respublikos nu* 
sipelniusio mokslo veikėjo

Kava- 
Jackevičiūtė 

Rasteikaitė (Ofelija) vos mokslininkų dalyvavo 
svečiai iš Latvijos ir Esti
jos, Leningrado ir Mask
vos. Konferencijos dalyviai 
apsvarstė Pabaltijo gamHfi 
tos mokslų ir technikos is
torijos klausimus. |

Uąusiai nusteUno. Atvirai sakant 
lai nustebino. _ ;

Nųstębįno jis •manėj' Mikai, savo verž- 
lųmu į mokslą. Stebina mane ir są 
lygos, sudarytos ‘ 
niėms žmonėm?*

Mielas Mikai!
Tavo ląišką gavau. Dėkoju. Na, bet 

Tu, brol, pasirodo, nešykštus su klausi
mais. ' Nejaugi manai, kad aš imsiu ir į 
visus juos Tau išsamiai atsakysiu? La
bai klysti! Suprask: jeigu viską išplę-

kiąs. pat
mokytis!

v mus dar Hhąi $^ai tęįšmanote. \
JI® ©AUG SKAITO .!

čia žmonės daug skaito. " Skaito ne

“Ar iš tikn 
smarkiai mokosi ,

Klausimas pagrįstas- Ir aš Tau, brol, 
pasakysiu: Lietuvos jaunimas atkreipė 
mano didžiausią dėmesį, ir jis mane la-

buvo vakar, o rytojus bus dar genesnis 
W šią dieną. x

Sudilo viltys tų, kurie zurza, esą at
eis iš, ąnapus ‘Atlanto dėdė su atomo 
bomba ir grąžins Lietuvai buržuazijos 
viešpatavimą. ■ •

“SMAGŲ PASIŽVALGYTI” .
Smagu man pasižvalgyti, stebint akį 

traukiančius fabrikus,' baltuojančias mo-

ęsimokantiems j su
irusiai Tau pasakyk 

situ; jokioje buržuazinėje šalyje nieko 
panašaus Tų nęrasį (spėju, ir visose ta- 
.nrįįnėse respublikose tas pats). Duosiu 
Tau tik pora pavyzdžių, kurie patvirtins 
tai, ką sakau. '

Tų esi- girdėjęs apie nediduką, palei 
Nemuną įĮsidėsčiusį Mįžonių kaimelį 
Alytaus rajone. Seniau jis man buvo la
bai gera; žinomas—daugiau kaip prieš 
50 metų aš ten tarnavau piemenuku. 
Vargingas buvo kaimelis—smėlėtoje že
mėje turto ■ nesusikrausi. Skurdo jis 
kaip ir visi kiti Dzūkijos kaimai. Jokia 
kultūra jis nepasižymėjo. Mižonyse gy
vena mano pusbrolis Justinas Prusevi- 
čius su šeima. Na, ir aš, atvykęs į Lie
tuvą, nuvažiavau pas jį viėšnagėn. Kal
bamės apie gyvenimą, apie sunkią, var
gingą praeitį. Klausinėju juos apie da
bartį, ką ji jiems duoda,./kokią žada at
eitį? Jie man pasakoja, kad tarybiniais 
laikais aštuoni jauni Mižonių kaimelio 
žmonės jau baigė aukštuosius mokslus! 
Dešimties kiemų sodžius turi aštuonis 
žmones, baigusius aukštuosius mokslus! 
Pagalvok tik!.. -

Persikelkime į Žemaitiją, į nedidelį 
Tryškių miesteliuką, esantį netoli Tel
šių. Miestelis, beje, buvo labai nukentė
jęs karo metu, dabar atsistato. Užeinu 
į J.Zobleckių šeimą, randu 80 metų se
nutę Agnę Zobleckienę su anūkėle Bi
rute. Senelė man aiškina, kad sūnus 
Jonas dirbą tarybiniame ūkyje, marti 
išvykusi į Telšius.-'

*—Kiek turite anūkų?—teiraujuosi, kad 
galėčiau, grįžęs į Ameriką, pasakyti jos 
broliui Pranui Bukniui.

—Keturis. , . •
—Kur jie? . . /
—Trys mokosi aukštosiose mokyklose 

—du Kaune, o vienas—Šiauliuose,—-aiš
kina man senelė Agnė.—Ketvirtoji štai 
čia lanko vidd^hię mokyklą. Sako, ir ji 
eis į aukštąją?* Kas čia juos supaisys../

Šypsosi Birutė, klausydama bobulės 
kalbos. A" <

VILNIAUS 
UNIVERSITETO

JUBILIEJUS J
Vilnius. — šeši tūkstan

čiai studentų mokosi Vil
niaus Valstybinio V. Kap
suko vardo universitete, 
čia ruošiami 11 specialybės 
kadrai liaudies ūkiui. Pe
dagoginį ir mokslinį darbą 
šioje aukštojo mokslo įstai-

‘ usiame 1959 
metų piniginės - daiktines

tekąs, kurių Lietuvoje pilna!
ĮDOMUSIS VILNIUS

“Kaipgi tu ten, Vilniuje, leidi laiką?”
Kaij>? Jis prabėga nepastebimai. La

bai norėliau, kad dienos, savaitės būtų 
du kartus ilgesnės. Suprask, aš gi čia ne 
tik svečiuojuosi, o ir dirbinėju—rasomo-

šąkosiu? Na, bet sumesiu aš Tau čia kai 
kuriuos dalykėlius, kurie man, anot žmo
nių, stovi arčiausiai prie širdies.

, Mane stebina tavo paskutinis klausi
mas: “Taigi parašyk, kaip Tau ten Lie
tuvoje viskas atrodo: gerai ar blogai?'’ 
Gerąi ar blogai! Rodosi, ėjai į mokyklą, 
tai turėtum žinoti, kad abu šie terminai 
reliatyvūs: net ir bibliškas'Saliamonas 
negalėtų jų išskirti, atnarplioti.

“ŽEMĖ KEIČIA SAVO VEIDĄ”
Dabartinį mūsų tėvų kraštą gal ge

riausiai apibendrins keli žodžiai: Žemė 
keičia savo veidą, žmogus keičia savo 
sielą.

Tarybų Lietuva palyginti nedidelė 
šalis, bet joje vyksta didžiuliai, kolosa- 
liški darbai. Ir dar didesni užmojai ir 
planai rytdienai. Mat, jau pats socia
listinių šalių žmonių charakteris toks:1 
šiandien atlikdami ką nors^ svarbaus ir 
didelio, jie turi galvoje, kad rytoj atliks 
dar svarbesnius ir didesnius darbus.

Kaip pats žinai, šiuo metu šalis gyve
na pirmuosius septynmečio metus. Mies- 
tuose ir kaimuose darbai eina visais^ ba
rais. Ir jau pasigirsta balsų, kad įep- 
tynmetis turi būti įvykdytas per šeše
rius, o kiti sako, per penkerius metus. 
Vos septynmetį pradėjus, mokslininkai 
jau suka galvas apie tai, (kokį planą 
teks sudarinėti po septynerių metų! 
Matai, galo nėra. Čia viskas dirbama 
planingai, čia šaudomą į patį tolimiau
sią taikinį.

Tąčiąu kiekivenam galvojančiam 
žmogui aišku; poz septynerių metų Lie
tuvos ekonomikos, kultūros ir liaudies 
matęriąlinės gerovės lygis bus daug 
aukštesnis už ųųdieninį.,

VISUR SJAU,i DAUG MAČIAU
Trumpai pasakysiu: jau gerokai pa

keliavau, platokai apsidairiau ir ban
džiau akylai viską stebėti. Kalbėjausi 
su daugeliu Lietuvos žmonių: ir su kol-

masis namas...,” kuriame jis negyvens! 
Ar Tu, Mikai, girdėjai kada ką nors pa
našaus Niujorke? Taip, girdėjai Tu, 
girdėjau aš—“mūsų namas,” bet taip 
kalbėjo ir kalba rykliai, lupikai, milijo
ninių korporacijų viešpačiai. Ten jie di
džiuojasi savo apartmentais, kuriuose 
gyvena nuomininkai, moką aukštas nuo
mas į korporacijų kasas, kad jos pratur
tėtų naujais milijonais.

žodžio “mūsų” sąvoka čia ir ten ski
riasi kaip diena nuo nakties. ’

Arba štai epizodėlis iš Respublikinės 
žemės ūkio parodos Kaune.

Parodos apžiūrą pradeda partijos ir 
vyriausybės vadovai A. Sniečkus ir M. 
šumauskas* Jie^ eipą nuo stendo prie 
stendo, sveikinasi su gidais, paplekšnoja 
pirmūnams per petį, i teiraujasi, klausi
nėja, juokauja. O tie:

—Drauge sekretoriau, prašom pažiū
rėti, kokie mūsų kukurūzai.,

—Drauge sekretoriau, tik pažvelkit į 
mūsų linus. -

—Drauge sekretoriau, štai mūsų kol
ūkio pirmūnai.

Mūsų, mūsų, mūsų!.. _
Kad Tu, Mikai, matytum, su kokia 

aįstra jie visa tai aiškina, rodinėja. Iš
statyti žemės ūkio produktai — mūsų, 
puikūs eržilai—mūsų, l>uĮiait karvės, di
džiulės garbanotos avys—mūsų. Viskas 
mūsų ir mūsų. Mes visi mūsų! Argi 
tai ne nauja sąvoka? Argi tai nė naujas 
leksikonas, kilęs naujojoje sociąlistinėje 
santvarkoje?

“IR JIS IMĄ DĘJUOTI”
Kalbėjausi • su advokatų 

mokslus tarybiniais metąįs, ir jis 
dejuoti, kąd kai kurie piliečiai vis dar 
nusikalsta. *

—Pas mus advokatai tuo tik ir džiąų- 
giasi,—sąkąu aš.
juk tai jų biznis

—O pas mus

Bet už vis įdomiausi man žmonės. Sie
nos juk gali būti gražiausios, bet kas už 
tų sienų? Ir juo daugįąų. sįš sutinku 
žmonių, tuo labiau įsitikinu jų keitirpu- 
si, jų naujos socialines pasaulėžiūros 
tvirtėjimų. •

Vąikščioju ąš su eilinįu kolūkiečiu 
po kolūkio laukus. Kolūkis-, kąip.čią sa
koma, dar atsilikęs npo pirmaujančių
jų. įmogus man rodinėją, aiškina:

—Čia štai, matote, baigiame statyti 
karvidę, o ten toliau stąysime kiaulidę. 
Šiemet nesuspėjome.' Na, žinote,. dąr ne 
visi mūsų artelės žmonės spėjo įsisąmo
ninti kolektyvinio darbo pranašumą.

ną milijoną 125 tūkstan
čius rublių buvo ištraukta 
Vilniuje įvyk

loterijos IV laidos ląfcnėjL 
mų tiraže.

meThodistai minėjo 
sukaktį

Baltimore, Md. — Me- 
thodistų bažnyčia minėjo 
175 metų sukaktį nuo įstei
gimo pirmosios jų bažny
čios. Apeigose dalyvavo 170 
kunigų. Jie sakė, kad savo 
laiku Billy Sunday, o da
bar Billy Graham atlieka 
jų religijai didelį darbą.

ligentja;—] ' 
riaifij,1 dailininkais, ns 
vyriausybes vadovaiSc 
nių kunigų; gerokai ir atvirai pasikalbė
jau ir su aukštąją katalikų dvasininkija 
-—net ir Kauno kunigų seminariją ap
lankiau. Tikėk manim, Mikai, Lietuvoje 
viešėdamas, nesnaudžiu.

Kaip dabar Lietuvos žmonės žiūri į 
tarybinį gyvenimą? šis klausimas man 
visuomet rūpėjo. Nesakysiu, kad tary
biniu gyvenimu visi yrą šimtu procentų 
patenkinti—ne, ne visi. Yrą zurzancių 
—daugiausia tai “buvę žmonės.” Yra 
dalis dar ne kaip gyvenančių. Bet noriu 
Tąu tvirtai pabrėžti iy tąi tu gali pasa
kyti Tantalo kančias kenčiantiems “va
duotojams”; visi čia žino, visi papažįsta, 
visi supranta, kad tarybinė santvarka— 
jų dabarties sąntyąrka, kad visos sva
jonės, kurias kadaise puoselėjo šios san
tvarkos priešai, jau žlugo, pranyko. —O pas mus—ne!—ginčija jis 

norime ir stengiamės, kad visi piliečiai 
būtų padorūs. Na, o biznis mūsų visąi 
nežavi. 1 ■. ?

'Nustebino mane ir kitas atsitikimas. 
Nuvykau aš į Subartonių kaimą, Varė
nos rajone,* aplankyti rašytojo Vinco 
Krovės - Mickevičiaus gimtąją pirkią. 
Atsimeni; ir mūšų spaudoje JAV buvo 
rašyta, kad Tarybų Lietuvos vyriausybė 
nutarė rašytojo gimtinę padaryti muzie
jumi. ’ ITie to einama. Namas atstato
mas lygiai toks pat, koks buvo, ir toje 
pačioje vietoje. Raudu statytojus, bai
giančius namą. Sūsipąžįstu siTjaiš, da
lijamės cigaretėmis, juokaujame. '

—Kas čia jūsų bosas ?—įeiraujuosi.
--Pas mus bosų nėra!A- atsako jie

.man. ’>■ ’ ■'
“Ras mus bosų nėrk”» A m e r i k oje 

skambėtų keistai: mes prie to nepri
pratę. x '

TR JIS MANE LABIAUSIAI 
/ > NUSTEBINO”

jaunimas ten taip

-7-Dar nežinau,—kukliai ji man atsa
ko.^—Esu dar tik devintoję klasėje.

Vienas tėvas dirba tarybiniame ūky
je, o į aukštuosius mokslus leidžia tris 
savo vaikus. ^Ar gali būti kas nors pana
šaus Amerikoje?! . ,

PILNOS STUDENTŲ IR 
MOKSLEIVIŲ

Lietuvos aukštbsios, vidurinės it pra
džios mokyklos pilnos, studentų ir moks
leivių. Aukštosios mokyklos nebepajė
gią priimti visų abiturientų. Tūkstan
čiai žmonių niokosi neakivaizdiniu būdu.

Kai aš stebėdamasis pradedu apie tąi 
kalbėti, man atsako: pas mus tąi—pa
prastas dalykas. Bet tai,nėra -^papras
tas,” iai didelis, niekad Lietuvos istori
joje nematytai dalykas!

Aplankiau nemažai vidurinių mokyk
lų, kąlbeją,,, 
yįąįs, Buvau Vąrenojej Merkinėje, Drus
kininkuose ir H Gilų įspūdį ipan pada
rė visos mokyklos, bet Įdomiausia buvo 
Druskininkų vidurinėje mokykloje- 
Įnternątę. šešios moksleives buvo iš
šauktos, kad papasakotų, ką žino apie 
mąno romanus. Kiekvieną teisingai dės
tė mano knygų tūrinį, buvo supratusios, 
ką skaitė. Jos įr pageidavo, kad para- 
syciau nors vieną 
pimo., . ' <' ' . .

, Susitikau ir su Vilniaus Valstybinių V. 
Kapsuko yąrdo universiteto studentais. 
Kalbėjausi su.jąis ir universitete; ir už 
jo sienų.. Pasakysiu:.kai kurie studentai 
mąnę apvylė: jie įsįvąizduoja, kad it 
A'merikpję^^/daib’o žmonių vaikai tūrį No
kiąs, pat. sąlygas aukštosiose mokyklose 
mokytis.!. Gąlvojąu;. jūs, brolyčiai, nors 
ir mokyti, bet apie tikrąjį gyvenimą pas

n ' a X/ • • . • • V »•

Bet tai niekis: prieš porą pietų’ir aš 
pats>taip galvojau, kaip jie.

TAS ŽODIS “MŪSŲ”
Gali suprasti, mielas Mikai, kaip 

žmogų nuteikia žodis “mūsų,” pasakytas 
kolūkiečio, neseniai gyvenusio savo ūke
lyje ir gal puoselėjusio buržuazinio 
“mokslo” įdiegtas mintis, kad jįs kada 
nors bus “labai bagotas.”

Dabar ne jis vienas taip šneką, o ne* 
trukus, be abejonės, visi sakys: “mūsų 
arklide/' “mūsų karvidė,” “mūsų kol
ūkinis sodas.” f

Einu aš Vilniaus gatve su vienu mo
kytoju.

—Matote, koks didelis ir dailus mūsų 
gyvenamasis namas,—pasakoja jis man, 
rodydamas ranka į kitoje gatvės pusėje 
baigiamą statyti namą.-—Neseniai čia 
buvo lūšnos; nugriovėm jas, ir dabar 
tuoj kelsis šeimos.

Namas, tiesa, patrauklus, miela į jį 
pažvelgti.

—Ir jūs su šeima čia persikels!te gy
venti, ar ne? /

—Ne, nemanau. Yra anksčiau už ma
ne padavusi^ pareiškimus.

—Ankštai gyvenate?
—Ankštokai, žinot, su šeima. Bet tai 

nieko. Ateis ir mūsų eilė. ,

Norwood, Mass.
LDS 3 kuopa gruodžio 2 

dienos vakare laikė savo 
mėnesinį susirinkimą L. A. 
P. B. salėj, 14 George Avė. 
Narių į susirinkimą atsi
lankė vidutiniškai.

Buvo perrinkta valdyba 
ateinantiems metams. Iš
rinkti visi seni veteranai. 
Pirmininkas J. Budrevi- 
čius, pagalbininkas M. Už- 
davinis, protokolų raštinin
kas A. Zaruba, finansų 
raštininkė ir^iždininkė Ol
ga Zarubienė, kasos globė
jai Joe Sadauskas ir L. 
Trakimavičius.

Nutarta, kad ateinančiais 
metais kiekvienas narys tu
ri pasimokėti vieną dolerį 
į kuopos iždą kuopos reika
lams. •

Taipgi nutarta, kad sau
sio mėnesį būtų surengta 
draugiška pariukė su už
kandžiais ir kava. Tai pa
ruošti sutiko N. Grybienė, 
S. Budrevičieiie, Cicilė Ta- 
reilienė ir M. Uždavinis.

Kadangi kuopa nusitarus 
s u s i r inkimus laikyti kas 
antras mėnuo, tai sekantis 
susirinkimas atsibus vasa
rio 3 d.

Išrinktą komisija peržiū
rėti finansų knygas: J. Sa- 
Sadauskas, B. Niaura ir M. 
Uždavinis.

M. Uždavinis

gąs, Niekad anksčiau Lietuvoje leidyk
los peišįęisdąvo tokiais dideliais tiražais 
knygų, kaip šiuo metu. Ir jos ką,ip be
matant f išparduodamos. Daug, skaito 
piięstąs, skaito ir kaimas.

Prisipažinsiu, niekad nesitikėjau, kad 
Ųi-etuvoje sutiksiu tiek savo knygų sfiąi- 
tytojų, kiek sutikau. Pagalvok: tik'vie- 
ną dieną Kėdainių rajone, prašomas sa-^ 
Vo skaitytojų, net aštuoniasdešimčiai jų 
daviau savo autografą.

LAIŠKAS Į AMERIKA

4pLul. Laisve (Liberty) Aptrad., sausio (Jan.) 5, r

niam laikui ji atitrūkti neleis.
Kultūriniu atžvilgiu Vilnius—vienas 

įdomiausių miestų. Koks čia gyvas kul
tūrinis gyvenimas! Kiek čia atvyksta 
gastrolių kitų šalių solistų ir kitokių žy-' 
mių menininkų! Sakau, kultūrinis gy
venimas verda, kunkuliuoja, tik spėk jį 
sekti, spėk juo naudotis. Deja, aš kol kas 
dar vis neturėjau tam užtektinai laisvo 
laiko. / . ,

Be muziejų, .kino teatrų, čia veikia 
Akademinis operos ir baleto teatras, 
Akademinis dramos teatras, Rusų dra
mos teatras, na, ir filharmonija. Visa 
tai truputėlį didesniam kaip dviejų šim
tų tūkstančių gyventojų miestui—nepa
prastas dalykas!

Vėliau aš Tau parašysiu plačiau, o 
dabar tegaliu pasigirti, kad jau mačiau 
keletą puikių spektaklių. Be kitų, ma
čiau “Pilėnus,” Verdi operą “Don Kar
las,” mačiau ir baletų. Tiek operos, tiek 
baleto kolektyvai gali lenktyniuoti su 
daugelio kitų šalių operomis ir baletais. 
Man, žinoma, įdomiausia tai, jog daugu
ma solistų ir šokėjų mokslus yra baigę 
tarybiniais laikais ir jau iškovoję gar
bingą vietą scenoje.

Klausausi aš operų ir galvoju: kokie 
nelaimingi tie solistai ir muzikai, kurie, 
paklausę politinių kvailių ir nedorėlių, 
bėgo iš Lietuvos ir šiandien prakaituoja 
kur nors siuvimo ar kitokiose dirbtuvė
se Niujorke ar Čikagoje! Jie visi ka
daise buvo talentingi, išsilavinę žmonės. 
Jie būtų pasilikę gimtojoje šalyje, šian
dien ir jie būtų pagarbos verti, nereikė
tų jiems drebėti dėl ateities! Nyksta 
ten jų talentas, eina vėjais mokslas: se
natvė ir sunkūs fizinis darbas be gailes
čio! lenkia prie žemės. z <

ŠAUNIEJI MENININKAI
O Lietuvos’ menininkai gyvuoja. Daž

nai jie išvyksta ir į kitas šalis gastra
liuoti. štai žinios iš Rygos skelbia, kad 
solistai Irena Jašiūnai te ir Ožazys Gu
tauskas gerai buvo sutikti Latvijos sos
tinėje, kur jie dainavo operos “Karmen” 
spektakliuose. Be to, L Jasiūnaitės kon
certas buvo transliuojamas per Rygos

, televiziją.
Akademiniame dramos teatre mačiau 

jau keletą spektaklių, jų tarpe “Hamle
tą” ir “Dėdę Vanią.” ^Hamletas” čia 
buvo neseniai pastatyta^. Tik tarybi
niais metais Šekspyro, dramos pradėtos 
statyti Lietuvoje; prieš keletą metų 
(Klaipėdos dramos teatras suvaidino jo 
\Romeo ir Džiuljetą”

Į ^Hamletą” keletą kartų esu matęs 
Amerikoje, bet čia jis man ypač įdomus 
dėl to, kad atliekamas lietuvių kalba. 
H. Kurauskas (Hamletas), J 
liauskas (Klaudijus) 
(Gertruda) ir
—mano ^nuomone, tikri Šekspyro pjesių 
atlikėjai. Niekad nesitikėjau, kad kada 
nors išgirsiu Šekspyrą lietuviškai;

“Dėdę Vanią” žiūrėjau kaip užbur
tas. Mizanscenos, veikėjų tipai,, jų veiks
mai, jų įsigyvenimas į roles mane tie
siog apstulbino.

Rusų Dramos teatre mačiau Ibseno 
“Norą.” Noros vaidmenį atliko pasi
žymėjusi artistė M. Mironaitė. Ameri
koje, kiek atmenu, šį kūrinį žymiai 
trumpina, o^čia duoda ištisai. Keliąs va
landas publika sėdi kaip nebylė.

Gėrėjausi aš čia ir-Liaudies dainų ir 
šokiiį ansamblio koncertu, na, ir daugy
be kitų kultūros priemonių. Visko gi ne
surašysi!

Šia proga norėčiau vilniečių publikai 
padaryti ir priekaištų: ji per daug šykš
ti aplodismentų. Pasibaigus, sakysim, 
spektakliui, tu Čia nematysi to, kas to
kiomis progomis vyksta Niujorko teatre, 

( nematysi entuziazmo. Ot, suplos kiek, 
padarys ?Pbu pliu pliu,” ir jau užtenka. 
Gal jiems nepatinką spektaklis? Ne, ne! 
Patikt patinka, apie aktorius jie taip 
pąt puikiausios nuomonės, bet viešai pa
rodyti to nenori.

Kai kam šitai ir pastebėjau.
, —Mes tarybiniai žmonės

■ ’jie,-—esame kitoki, negu jūsų publika 
| < ■ Bus daugiau)
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Clevelando lietuvių progresyvių 
draugijų istorija

žengti progreso . kęįįu ir 
kad veikiau atsipalaiduoti 
nuo tamsybės prietarų ir 
vergiško paklusnumo. Joms 
reikėjo apšvietos, joms rei
kėjo rašto. Ir džiugu, kad 
gera dalis tų laikų lietuvai
čiu to siekėsi, nežiūrint kč- 

;kia kaina.
- Tuo laikū abiejų lyčių 
lietuviai pradėjo organi
zuotis į įvairias organizaci
jas, o su tuo pradėjo^reikš- 
tis ir kiek laisvesnės jų 
mintys. Kuomet vieni stei
gė parapijas, tai kiti orga
nizavo socialistų sąjungos 
kuopas (tuo laiku socjalis- 
tų sąjunga dar tarnavo

(Tąsa) vėliau, teko patirti, toji vą-
1930 metais būrelis pa- dovybė buvo perdaug savo- 

žangių lietuvių, gyvenančių tiška - nepraktiška, ir vie- 
Corletto miesto dalyje, irgi tomis net prieš didžiumos 

Numanė įsteigti A L D L D narių norus. Kartą / Leni- 
kuopą. P. Kurulio, F. Skle- nas yra pasakęsNe tas 
rio ir brolių Graibų inici- yra geras veikėjas, kuris 
atyva'buvo sušauktas vie-* 
tos draugų pasitarimas ku
riame dalyvavo sekamos 

; šeimos: P. Kurulis, jo sesu
tė ir Švogeris, .Bekevičiai,
F. Šklėriai, A. Jesūnai, A. Madisono polinkiams, JL • TTN 1 • 1 T • • I • ‘ j • • -d /A

vėliau, teko patirti, toji vą

pats vienas ryžtasi visus 
darbus atlikti, bet tas, ku
ris sugeba ir kitus į veiki
mą įtraukti. Šis posakis 
kaip' tik ir atitinka drg.

( nes 
jani staiga mirus 1952 m., 
nustojo ir kuopa egzista? 
vus.

Tačiau buvo ir pliusų jo 
gyvenime. JTis buvo užra
šęs visą savo turtą po jo 
mirties mūsų spaudai — 
“Laisvei” ir “Vii n i a i J ’ 
Nors ėmė nemažai laiko vi
są reikalą sutvarkyti, ypa
tingai draugui J. Simansui 
ne kartą teko" ir į Youngs- 
towną nuvykti, bet vistik 

na dažnai surengdavo ma- po gražią sumą liko abiejų 
žos. skalės pramogėles, ku- laikraščių paramai. •

Žukai, P. Boyka ir broliai 
K. ir J. Graibai. Visi daly
viai sutiko įstoti į naują 
A L D L D kuopą, kuriai 
centras davė Nr. 57-tą. 
Šioji kuopa neišaugo į la-_ 

' bai skaitlingą kuopą, tačiau 
buvo pakilus iki virš 60 
narių. Bet ji buvo labai 
kukli, niekuomet nerengė 

'didelių parengimų, nestatė 
veikalų, bet jos nariai labai 

- draugiškai sugyveno ii' ga-

Taipgi tūlą laiką veikė ir

t

rių finansinės pasekmės 
kartais stebindavo net di- 59-ta kuopa Akron, Ahio. 
desnes . kuopas. Todėl jų 
aukos spaudai bei kitiems 
visuomeniniams reikalams 
dažnai viršydavo kitų kuo
pų bei draugijų aukas.
\Vienas iš veikliausių ir 

va&ovaujančių narių 5 7 
kuopoje .buvo Povilas Ku- 
ruliį. Be jo pridėtos ran
kos I mažai kas įvyko kuo
poje'. Jis visą laiką buvo 
kuojas valdyboje. Jis buvo 
daugelio pramogų ne tik 
sumanytojas, bet ir jų įvy- 
kintbjas ■ gyvenimam 1953 
metais P. Kurulis pradėjo 
nesveikuoti . Netrukus išsi
vystė nepagydoma vidurių 
liga. Keletą mėnesių pasir
gęs mirė. Su jo mirtimi ne 
tik kad nukentėjo kuopė,

Šioji kuopa, dėl stokos rei
kiamos vadovybės, visą lai
ką nerodė jokios iniciaty
vos, ir reakcijos šmėklai 
pasirodžius, nustojo egzis
tavus. Nežiūrint, kad ten 
ir po šiai dienai dar yra 
užtektinai pažangių žmo
nių, kad palaikyti kuopą, 
bet kokiais tai sumetimais 
draugai vis atsisako, imtis 
to garbingo darbo.

Tūlą laiką gyvavo ir vei
kė 109 kuopa Toledo, Ohio. 
Jai vadovavo drg. K. Pla- 
čenis. B-et, jau eilė metų, 
kai * Apskrities komitetas 
neturi apie ją žinių.

Tą patį galima pasakyti 
ir apie 111 kuopą Spring
field, Ohio.

Apskrities Lomi tetas f vi
suomet deda pastangas^beiname darbininkų judė

jime. 57 kuopa/ likus be va- į kuopas palaikyti gerame 

1954-tais metais ~ likusieji eiga, tačiau, kuomet viena 
kuopos nariai nusitarė | ar kita kuopa netenka tin- 
kuopą likviduoti, visą į k a m o's, ir pasišventusios 
savo iždą išaukojo mūsų 
spaudai. 8 kuopos nariai 
persikėlė į 490 kuopą, kiek 
mažiau—į 22-rą kuopą, o 
kiti visai pasitraukė.

(ALDLD 15-tosios Apskri
ties pastangomis 1935 me
tais tapo sutverta kuopai iš 
apie 10 narių Bedford, O- 
hio. Tačiau, esant mažafn 
skaičiui tame miestelyje

alosfogų laJlcolarpiū 
velande laikinai apsistok 
vo A. Bimba ir V. Andru
lis. / Tųorneį dažnai būdavę 
rengiamos O a k ą 1 b os 
įvairiais klausimais disku
sijos. Tai buvo puiki mo
kykla norinčioms lavintis 
moterims. / / ? /S

Pradžioje 1922 metų tų 
laikų politihČje vadovybėje 
kilo „sumanymas kurti Ame
rikos Darbb/Partiją, į ku
rią buvo ryžtasi sutraukti 
visas pažangiąsias darbi* 
ninku jėgas'kovai už abel- 
nus darbininkų reikalus. 
Šis užmojis ne visų vieno
dai buvo suprastas ir įnešė 
nemažai ginčų visose, mūsų 
pažangiose organizacijose. 
Nuo to nebuvo laisva/ir 
LMPS 24 kuopa, kurią tas 
klausimas privedė net prie * «. A « A -
dieną įvykusiame 24 kuo-

niząvimu ir pataikymu rū
pinosi Progresyvių draugi
jų sąryšis ir visos jame pri
klausančios draugijos. Bet 
moterys, kaip, didžiumoje, 
motinos, tuo daugiausia rū
pinosi. Lietuvių kalba skai
tyti - rašyti ir kitų drau
gijos reikalų supratimo mo
kytoju per eilę metų buvo 
J. Žebrys, o kuomet moki
nių skaičius pakilo į virš 
40, jam pagelbėjo J. Stri- 
peika. Jų chorą pirmiau
sia mokė A. JaAkauskas Su, 
pianiste jo dukrele'Jennet
te, vėliau V. Botyrius,. o 
paskiausia F. » Panzer.' Iš 
tokio skaičiaus mokinių ra
dosi nemažai sugabių dek
lamatorių, kurie pasirody
davo įvairiose pramogose, 
o ypatingai savuose poky
liuose. Nekurie y sugebėjo 
pasirodyti net ir su gana 

| rimta prakalbėle. Tuo ge-

’ ii t *-*1 Vėžio liga ir ruky

darbininkams), treti stei- skilimo. 1922bm. sP«dio H
savišalpos draugijas. . r-« - 1 'J ____    o_

Drąsesnės lietuvaitės pa- Pos ., susirinkime drąugės, riausiai pasižymėjo J o e
sirinko pirmynžangos ke- kurios . buvo opozicijoje A; palton. ” - ... . ■
lią. Jos/ėjo su socialistais, ’ ; Partijos tvėrimui,. vėliau visi šie.Atei-
nežiūrint, kad jų tamsesnių M. Geibienes ^ vadovybėje, f

W. H. Stoneman, iš Ang
lijos, Londono, pranešė, kad 
Profesorius Bradford Hill 
ir Dr. Richąrd Dall tyrinė
jo 40,000 vyrų ir moterų 
rūkorių ir nerūkorių* ir Jie dąr 
priskaitė Amerikoje 190,- 
000 ištirtų, palygino ir ap
skaičiavo, kad daug didž
ius mirtin gurno skaičius 
plattčių vėHo liga rūkorių, 
negu nerūkorių. /

Tabako trustas pamate

Per pastarąsias porą sa
vaičių komercinėje spaudo
je ėjo dideli ginčai klausi
mu, ar rūkymas pagimdo 
plaučiuose 'vėžio ligą?

MOKSLINIAI 
ĮRODYMAI

East Orange, N. J., Vete
ranų Administracijos ligo
ninėje buvo paimta iš 402 
numirusių veteranų plau
čiu dalys ir chemiškai iš
tirta ir surasta, kad prie
žastį vėžio ligos plaučiuose 
pagamino rūkymas.. Taip
gi buvo nuimta 19,797 rū
kančių vyrų plaučių pa
veikslai, kur buvo matomi 
vėžio ligos ženklai. Tie, pa
veikslai buvo rodomi Ame
rikos Medicinos Asociacijos 
susirinkime. Taipgi buvo 
tyrinėta 55 vyrai, mažai 
arba visai nerūkanti. Pas 
juos : 
ženklų. Dr. Auerbach sa
ko: r 
jimąi įrodė, kad tą baisią 

tvėžid ligą plaučiuose pa
gimdo tabakas.”

Dr. Milton S. Saslaw, vy
riausias tyrinėjimo plau
čiuose vėžio ligos vadas, 
National Childrens Cardio 
Hospital, ir pagarsėjęs mik- 
r o.b'i ologistas, Murry M. 
Straitfold^Universiteto, Mi
ami, Floridoje, tyrinėjo 1,- 
815 žmonių gerkles, kur su
rado du sykius daugiau 
gerklės Hemolytic Streptoc- 
cocci bakterijų, negu nerū
kančių. Dr. Saslaw sako, 
kad viršminėtos bakterijos 
išvysto scarlet fever ir 
rheumatic fever pas rūko
rius.

U; S. Public Health

pakenkti jo bizniui. Gi tas 
biznis yra milžiniškas. Pa
vyzdžiui, 1959 metais par
duota 455 bilionai cigare
čių. Sako, kad 1959 me
tais 20 bilionų cigarečių 
daugiau parduota, negu 
1958 metais, ir 1960 metais 
dar daug daugiau parduos, 
negu šiemet, Daugiau parj-nerado vėžio ligos

nv AnoPkooK t, dHod? Cigarečių, daugiau
“Anatominiai tyrinę-
irnHp kad ta baisia b!i isdirbystans ir grabo-

mirtingumo, daugiau graties žiedo draugijėlės mo
kiniai sudarė gana skait
lingą Lyros chorą ir LDS 
201 jaunuolių "kuopą.

Likvidavus LMPS, mote
rų tafpe vis reiškėsi noras 
ką nors veikti * savistoviai. 
To pasėka pradėjo kurtis 
moterų klubai. Clevelande, 
pasidarbavus Evai Simans 
ir kelioms kitoms drau
gėms,, 1938 metų balandžio 
6 d. buvo sušauktas vietos

, 20 narių' skaičiuje, apleido 
: susirinkimą, o kartu ir 24 
kuopą, o likusios 30 darbie- 
čįų tęsė šusifinkimą ir pa
laikė 24 kuopą toliau. Ka
dangi kuopos valdyba tuo 
laiku buvo visa iš opozici
jos, tai.jos išsinešė ir visą 
kuopos iždą. Darbietėms li- 
Jko tik 24-tos kuopos nume
ris, bet draugės-^ nenusimi
nė ir netrukus kuopą atpil
dė naujomis narėmis. Net 
ir kuopos veikimas nuo to' moterų susirinkimas. Eva 
daug n e n ų k entėjo, nes į Simans buvo plačiai susipa- 
Clevelandą jau buvo atva- žinus su pažangiuoju dar- 

' žiavę visa eilė žymesnių ir bininkų judėjimu, aiškino, 
patyrusių veikėjų, kaip J., kaip svarbu moterims turė- 
E. Simans, K. M. Rugieniai ti savą organizaciją, ir ta

me susirinkime,'tapo sukur
tas Amerikos Lietuvių mo
terų klubas. Vietoje įsirašė 
18 narių ir'

sesučių ir buvo visaip pra-Į 
vardžiuojamos. Jos sekė 
vadovybę inteligentų, moks
lus ėjusių ir prieš darbi
ninkų skriaudas kovojusių 
dar caristinėje Rusijoje ir 
Lietuvoje. Veikiama buvo 
gana plačiai. Organizavo
si chorai, dramos rateliai. 
Dažnai buvo rengiamos 
prakalbos, ' platinama pa
žangi literatūra.

Tos kartos lietuvaitei vi
sa tai buvo nauja, nežino
ma, o .žinoti ji norėjo. Ati
dirbus paskirtas valandas, 
jauna_, energinga lietuvaitė" 
skaitė pažangiąją literatūrą, 
lavinosi -ir dėjo pastangas 
pažinti visuomeninius rei
kalus ir bent kiek tam rei
kalui pasitarnauti-

“Laisvė” daugelį moterų 
išmękė pažinti draugą ir 
prješą. Kada Europa, o 
kartu ir Lietu va skendo 
pirmojo pasaulinio k ar o 
liepsnose, “Laisvė” atspaus-

i pirmą Amerikos 
lietuvių moterų laikraštu
ką “Moterų balsą,” kuris 
ragino moteris organizuo
tis. Su tuo ir prasidėjo 
kurtis Lietuvių Moterų 
Rrogresyvis Susivienijimas. 
1916 metais Brooklyne įvy-. 
ko pirmas LMPS suvažia-

J-JCvV^y X UlOllį VvllYvJUj JlYCvAJs/ t/• į 

E. Simans, K. M. Rugieniai 
(jau visi mirę), J. M. Žeb- 
riai, J. S. Mažeikai; taip
gi keletas gerų menininkų,

riams biznio. Praneša, kad 
nuo 1930 metų dešimtį sy
kių padidėjo nuo plaučių 
vėžio ligos mirtingumas.

Kad nepraradus rūkorių ir 
milijonų dolerių biznio, ta
bako trustas surado būdus 
kovai prieš moksliųinkps ir 
daktarus, kurie tyrinėjo ir 
įrodė, kad rūkymas pagim
do vėžio ligą. 4 Amerikos 
Medicinos Žurnalas’* pra
nešė, kad jie talpins ir iš 
priešingos pusės raštus, 
kad apgynus tabako trusto 
pelnus!

Nėra abejonės, kad taba-

Mūsų mylimas laikraštis i^P . F- Moekapetris A. c *»■***’-'/ Imimnac I I o iro c?

dovybės, neilgai gyvavo, stovyje, nes tai yra jo par- dino

tam darbui vadovybės, tai 
ten kuopa palaipsniui ir ei
na prie pakrikimo, ir nu
stoja egzistavus.

Lietuvių Moterų
Pnogresyvio Susivienijimo kuris ir padėjo pa-

nuveikti darbai grindus pažangiųjų moterų 
veikimui. Po suvažiavimo

Gailiūnas, J. Jakas (mi
ręs), D.Ęaukiūtė, J. Kras- 
nickas ir dar keletas kitų. 
Buvo ft užtektinai jėgų su
vaidinti net ir gana' stam-

žymėjusius mokslininkus ir 
daktarus, kurie rašys prie
šingai ir bandys .pateisinti 
tabaką, sumaišyti rūkorių 
protą, kad jie netikėtų są
žiningų daktarų ir moksli
ninkų pranešimams.

J. W. T^omsonas

18 narių ir ' išrinko klubo ' Service ir Floridos Board Of 
valdybą: pirmininke Eva1 Health ištyrė ir surado, 

'kad 13.03 nuošimčio tų 
bakterijų randasi pas rū
korius, o tiktai 6.29 nuo
šimčiai pas nerūkorius.

Dr; L. JE. Burney, U. S. 
Generalis - chirurgas, rašo 
“Amerikos Medicinos Žur
nale.” Jis sako, kad eina 
baisus ir be galo didelis plė
tojimasis plaučiuose/ vėžio 
ligos pas rūkorius ir nėra 
galimybės ją sustabdyti.

U. S. Public Health Serv
ice paskirta iš mokslininkų 
komisija tyrinėjo priežastį 
atsiradimo pas rūkorius vė
žio ligos ir paskelbė, kad 
rūkomas tabakas pagimdo 
plaučiuose tą nelabąją vė
žio ligą.

Dr. XL, E. Burney sako, 
ka‘d “Vėžys plaučiuose yra 
didžiausias užmušėjas žmo
nių.”

Simans, sekretore, A. Bau- 
žiąnė (abi mirusios) > f in. 
sekretore • M. % Karsokienė. 
Valdybai ir pirmosioms na-

bius veikalus. Tačiau į vi- rems pasidarbavus, į trum- 
sa tai reikėjo įdėti daug pą laiką klubas turėjo arti 
darbo ir pastangų, turint šimto narių.

1940 metais klubietės sU- 
organjizavo Moterų chorą. 
Pirmas mokytojas buvo A. 
Jankauskas. Jam pasitrau
kus, chorą mokė M. Mačio- 
nienė su pianiste jos duk
rele Ruth.- M. Mačionienės 
vadovybėje 19 4 6 metais 
choras dalyvavę LMS su
važiavime ir f esti valyje 
Chicagoje. Kuomet choras 
veikė, dažnai buvo rengia
mi koncertai ir kitokios 
pramogos, kuriose' ir choras 
neatsisakydavo bent keletą 
daihelių sudainuoti.

1947 metais prie choro 
buvo pakviesti ir vyrai, ta
čiau jų skaičius nebuvo di
delis, dalyvavo tik J. Eitu
tis, S. Kazilonis, J. Žebrys, 
F. Panzer, J. Stripeika, J. 
Makauskas ir keletas kitų. 
Chorą sudarius iš 4 balsų, 
jį mokyti apsiėmė J. Kras-X 
niekas. ' Jo vadovybėje 1948 
metais choras dalyvavo Mo
terų pažangos klubo kon
certe Detroite. Po to cho
ras pradėjo silpnėti- Vyrų 
stoka buvo pirmoji/to prie
žastis. Vėliau buvo deda
mos p a s t a ngos ■ palaikyti 
chorą vien tik moterų, bu
vo pakviestą vėl chorą mo
kyti M. Macionienė, kuriai 
daug talkininkavo žymi so
listė Viola čypaitė. Jai ap
leidus Clevelandą, o, be to, 
dar kelioms choristėms su* 
sirgus, choras nustojo vei-

4-IŲ JAV KARINIAM 
TEISMAS TUia^^My;
Izmiraą, Turkija. — Ke

turių Jungtinių 'Valstijų 
kdrininkų teismas ' per
trauktas iki sausio. 19 die
nos. Jie kaltinami vedime 
juodosios rinkos, t ypatingai 
keitime turkiškų pinigų į 
dolerius.

darbo ir pastąngų, i 
omenyje, kad to dąrbo re
zultate ren g ė jams liktų 
centas kita^:<kuopos reika
lams. A tuos visus darbus 
buvo įmanoma atlikti tik 
ačiū visų draugių gražiam 
kooperavimui. Kuomet vie
nos šaltose svetainėse darė 
pratimus veikalo pastaty
mui, tai 'kitos vaikščiojo 
pas biznierius, rinkdamos 
skelbimus, kurie dažnai 
duodavo gražių įplaukų. 
Trečios rūpindavosi gauti 
valdžios leidimus, o tai bu
vo nelengvas darbas. Dėl- 
reakcijos siautimo prisiei
davo po" kelis kartus leidi
mų raštines' apląnkyti, kol 
juos gaudavome.

Clevelando pažangiųjų 
organizacijų veikime mote
rys nešė tą sunkųjį darbą. 
Kartais net kitų nė nepa
stebimos, pasiruošimui prie 
bet kokios pramogos jos 
per1 dienas ir vakarus dir
bo, kad visa kas būtų tin
kamai prirengta ir kad at
silankiusi Į pramogą publi
ka būtų pilnai patenkinta.

1925 metais moterų tar
pe' kilo sumanymas LMPS 
suvienyti su A. L. D. Lite
ratūros Draugiją, > Suma
nymas tapo ne po ilgo įvy
kintas. Bet dėl to moterys 
nustojo savistovios' organi
zacijos ir pasireiškė jų tar
pe kaip| ir pakrikimas/ nes 
gera jų dalis neatėjo į Li
teratūros Draugiją. Vėliau 
daugeliui atrodė, jog Šis. žy
gis nebuvo gerai apgalvo
tas. J is įgalėjo būtį patlei- 
sinamas tik tuomet, jeigu 
jau nebūtų būvę jėgų 
LMPS toliau palaikyti. Bet 
taip, rodos, dar nebuvo.

1923 metais tapo sukurta 
Ateities žiedo vaikų drau
gija. šios draugijos orgą-.

F? ®

Mirė žymus chirurgas 
Dr. Harold Linsky, kuris 
veikė Terrace Heights li
goninėje. Jis buvo dar tik 
60 metų amžiaus.

Ar. supras šių dienų lie- prasidėjo tvertis moterų
kuopos visose lietuvių ko- 

' Jonijoje.
Nuo to neatsiliko ar Cle- 

atgal jos sesutės, kurios velando progresištės. Joms 
nė mokyklos' durų nematė, teko kuopos Nr. 24. ’ Kuo- 
kurios prie motinos dūz- pos tvėrime pasidarbavo se
gančio ratelio pramoko karnos draugės: M1' Gęibie- 

nė. . Ttipciauskiene, O. Bu- 
roKienė (jau mirusios), M. 
Jenuškevičienė ir M, Bra- 
zaitienė. Taį buvo sava
mokslės moterys, jų tarpe 
nebuvo nei kalbėtojų, nei 
rašytojų. Bet jos veikė gra-

tuvaitė, gyvenanti Lietuvo
je, baigusi ar dar lankanti 

lietuvių ir nesant tinkamos universitetą, kad 50 metų:
vadovybės, toji kuopa neil
gai gyvavo. Kiek vėliau 
Apskritis dėjo pastangas 
suorganizuoti kuopto, tarpe 
Ohio lietuvių ūkininkų, kas 
labai gražiai pavyko, šiai 

. kuopai Centras davė Nr. >51.
Kuopos po šiai dienai gy- 

IfoVuoja ir per eilę metų iš
laiko savo apie 25 nariui 
skaičių. Šios ^kuopos tėvas 
ir auklėtojas per eilę metų 
buvo drg. Jonas Rūbas. Jo 
pastangomis įvairios jų 
pramogos, o ypatingai*- pik-

* nikai, visuomet atnešdavo

davo įriūsų spaudos reika- 
H lams. jK'

195(6? metais draugams 
Rubanis persikėlus į Flori
dą, 51 kuopos vadovybė te
ko J. Myhlingui, A. Janu
liams ir S. Damakauskams, 
ir jie gana gražiai veda 
kuopos reikalus, dar įrašo 

R ir naujų narių.'
Per eilę metų gyvavo ir 

kartais gana gerai pasiro
dydavo veikime kuopą 
Youngstown, Ohio. Šios 
kuopos vadovybėje domina
vo F. Madisonas. Jis buvo 
kuopos valdyboje, jis daly
vavo k o n f e r encijose, jis 
rengė pramogas, žodžiu sa
kant, jo .vadovybėje buvo 
visi kuopos reikalai. O

maldaknygę skaityti, o nuo 
vyresniojo broliuko, lankan
čio pradinę, mokyklą, pra
moko kiek rašyti, daugu
moje jaunametės 17-20 mė
tų amžiaus var g i n g ų j ų 
valstiečių dukros, tikėda
mos rasti geresnę dalių, žioje nuotaikoje. Jų kuopos 
—------ 1 narių skaičius/nuolat augo.

1917 metais iš Lawrence, 
Mass., atvažiavo Elizabeth 
L'i k i ū t ė-Panzer ir Alma 
Bruzgiūtė -Damušienė (mi
rus Kalifornijoje). Šios 
dvi pilnos energijos jaunuo
lės jau . buvo kiek plačiau 
susipažinusios su lietuvių 
pažangiuoju veikimu, o, be 
to, jos turėjo patraukimą 
ir gražius talentus prie me
ninio veikimo. Tai buvo 
žymus pliusas LMPS 2.4- 
toje kuopoje, o į kuopą įsi
rašyti jos, irgį ilgai nedel
sė. 1 -■ ' ' ( .

1917-18 metais CleyeĮan- 
de i aktyviai veikės scialistų 
3-čiojit kuopa, su kuria mo
terų kuopa visuomet derino 
sąvo veikimą. Vasaros lai
ku rengdavo bendrus išva
žiavimus bei piknikus, o 
žiemos laiku — kbhęęrtųs 
bei vaidinimus, g Vasaros

paliko savuosius ir taip 
mylimą gimtinę šalį Lietu
vą, išvyko į Ameriką?

Daugiausia lietuvaičių 
^atvažiavo į šią taip vadina
mą laimės šalį prieš arba 
1912-13 metais, nes 1914 
metais prasidėjo pirmasis 
pasaulinis karas, o sux juo 
ir įvažiavimas tapo nu
trauktas. Pribuvusios į šią 
šalį jos išsisklaidė po visas 
Jungtines Valstijas.. Dau
giausia jų apsigyveno ten, 
kur veikė industrija, / kur' 
daugiausia reikėjo sunkaus 
darbo rankų.

Pažangiųjų Amerikos lie
tuvių moterų išeivijoje 
progreso kelias nebuvo ro
žėmis nuklotas. Jis buvo 
sunkus ir painus. Be anglų 
kalbos,' be platesnio abėlnų 
darbo žmonių reikalų su
pratimo joms teko kurti 
gyvenimą, kad spa r č i a n 

h♦ į tįfz

Neturint choro, sumažėjo 
ir žymesni mūsų parengi
mai.' TaČiatuMptęrų kjubas 
ir po šiai- dienai grąžiai 
gyvuoja. Jų sueigos, nors' 
it- mažesne sjęąlę, visuomet 
turi geras pasekmes- Todėl 
jos dažnai finansiškai pare
mia mūsų spąudą T—— • ‘Vįl-j 
nį'Kij‘^aisVfe’,; Ostaįpgi

■ -xrU to il e ■.. h' Ai&A/
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laikas nuo laiko neužmiršta 
ir kitų paramos vertų dar
bo žmonių reįkalų. /

(Bus daugiau)
.r, i, ,, "X

Paryžius. Sulaukęs 85 
metų amžiaus mirė deši
niųjų socialistų/ vadas l£ 
Bouisson. Laike Antroj# 1 
pasaulinio karo jis rėme 
hitleriškų generolo Petaino’ 
valdžią. >

South Boston, Mass. gi
’'Svarbu Kiekvienam Apšvietę Branginančiam ♦

METINIS BANKETAS
Pasveikinimui “Laisvės”1 bendrovės dalininkų 

suvažiavimo, kuris įvyks sausio 31 dieną 
Brooklyne, yra rengiamas banketas.

Įvyks sekmadienį - - V:
\ • *

Sausio 31 January
»’ J*rądžią Liną yaL dieną, vieta 318 Broadway

Gražių dainų g programą duos mūsų pagarsė ję 
dainininkai Robertas Niaura ir Julia Rainard.

Protarpiais it visa publika dainuos kartu 
j < su jais. Bųis ir kitokių pamarginimų.

Bus pagaminti geri pietūs, pasirūpinkite jais pasinaudoti.
Svečių bus iš New. Yorko ir iš kitur. . J 

/1 - ■ *' ‘vi. »• A’ 4' j t *■

Banketą rengia Uet. Literatūros Draugijos 2-ra kuopa' ir 
kviečia visus atsilankyti. , > JSfO

1 " ........... ih ii

5 p.-Laievė (Liberty)— Antraį., sausio (Jan.) 5, 1960
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Ar nusiginklavimas padidintu 
Amerikoje nedarbą?

rinas atsieina $50,000,000; 
kruiseris—$9,000,000, lėk
tuvnešis jau virs $200,000,- 
000. Gi jų amžius trum-

B
>■

“Laisvės’* Metinis
Po miestą pasidairius Į

Mintis, kad jei Jungtinės 
Valstijos eis prie, nusigink
lavimo, mažins karo įran
kių ir amunicijos gamybą, 
tąPmūsų šalyje kils baisus 
nedarbas, yra įsigalėjusi ir 
pas daugelį darbo žmonių. 
Pamatiniai tokia mintis 
yra žalinga, nes jei jos lai
kytis, tai tada reikėtų ma
nyti, /kad pasaulyje karai 
yra neišvengiami. Tikru
moje taip nėra.

Pažvelgkime į Tarybų 
Sąjungą ir kitas socialisti
nes šalis. Kodėl jos pasi
rengę nusiginkluoti? Kodėl 
Tarybų Sąjunga nuo pat 
savo gyvavimo pradžios 
yra priešinga apsiginklavi-

\“geri laikai”
/ kada gaminami, gink- 
Ir šios klaidingos min- 
labai kietai laikosi ma

sės žmonių.
Ta mintis u ž k a-r i a v o 

ginklų ir amunicijos ga
mintojus, nes ji jiems yra 
pelninga ir naudinga. Dau
giau- gamina ginklų ir 
amunicijos, daugiau jiems 
pelno.

Laike Antrojo pasaulinio 
karo Washingtone buvo 
svarstyta, kaip sudaryti 
padėtį, kad “gerieji laikai” 
pasiliktų ir po karo. Buvo 
minčių, kad, karui pasibai
gus, Jungtinės “Valstijos 
gamins civilinių 
naudai reikmenis ir pagel-

kad 
tad; 
lai/ 
ties

‘ Auto valdytojas užmušę 
moteriškę 75 metų amžiaus 
ir pabėgo. Laikraštis “N. 
Y. Journal-American” ski
ria $500 dovanų tam,' kas 
praneš faktus apie tą vai- V 
ruotoją.

Welfare (šalpos) depar
tamentas teigia, kaddĮabar 
ant pašalpos surašo yrą 
135,000 žmonių, o sausio® 
mėnesį jų buvę 146,000.

Trąnsport Workers uni
ja, kuri turi 38,000 narių, 
pu tarė skelbti streiką su 
'pirmąja minute 19,60 metų. 
Jeigu miesto Transit Au
thority ir visa eilė .privati
nių busų kompanijų nepa- 
tenkins unijos reikalavimo, 
tai streikas apims požemi
nius, viršutinius traukinius 

f ir visą eilę busų linijų. Pra
džioje streiką skelbia apie 
7,000 darbininkų/ Jų qbal- 
siš: “No Contract — No 
Work”!

yra tik pas. .
Išeina, kad JAV darbi

ninkai gamina ginklus, 
gauna algas,/sumoka aukš
tus taksus, kad vėl galėtų 
gaminti naujus ginklu^.

KUR IŠEITIS?
Daugelis sako, kad jei 

ginklų gaųiyba sustos, tai 
nebus darbų. Argi jau nė
ra naudingesnės gamybės, 
kaip tik apsiginklavimas? 
Kodėl nusiginklavimo nesi
bijo socialistinės šalys? Ar 
jau pasaulyje visko yra 
tiek daug pri g a m i h t a ? 
Daug dar šalių neturi nė 
vienos pėdos geležinkelių, 
neturi fabrikų. Varge -ir 
skurde gyvena daugiau 
kaip pusė pasaulio žmonių.

Bet pasisukimas nuo ka
rio politikos už taikingą su
gyvenimą, nuo apsiginkla; 
vimo į gamybą žmonių nau
dai reikmenų, nėra leng
vas. Tam priest a r a u j a 
ginklų gamintojai, nes 
jiems būtų reikalinga pa
keisti mašineriją. Tam 
prieštarauja ir tie poitiniai 
vadai, kurie vis dar tebesi
tiki gal kaip nors nugalėti 
socialistinį pasaulį ir ten 
grąžinti kapitalistinę san
tvarką. Jų pasipriešinimai 
turės būti nugalėti.

V. Sūnus

BANKETAS
, \ ■ >, J I ' ■ ' ■ \ ’
Jąu laikąs turėti mintyje, kad “Laisvės”, 
suvažiavimas /ir po suvažiavįpio vakare , 

banketas įvyks ^ekmą^ienį V

Sausio 31 January •
Vakarienes Kaina Tik $2,50

Suvažiavimas ir banketas bus laikoma

* <*■

žmonių

“Laisvės” Svetainėje
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y,

nauclai reikmenis ir 
muj, kviečia kapitalistines atsilikusioms ir 

is prie nusiginklavimo. k a r o nukentėjusioms
Todėl, kad ji ir kitos soči- jjms

ir nuo
; š a -

K

alistinės šalys turi daug 
darbų civilinių žmonių nau
dai, kad yra galimybė dar
bo energiją, jo vaisius pa
naudoti naudingiems gami
niams vietoje karinių įren
gimu. Ir jeigu dabar Tary
bų Sąjunga ir kitos socia
listinės šalys ginkluojasi, 
tai tik todėl, kad kapitalis
tinis pašaulis, besiginkluo- 
damas, ir jas prie to verčia.
NEDARBAS, KARAI IK 

. GINKLŲ GAMYBA
Tam supratimui, kad 

ginkų gamyba1 išgelbsti 
Jungtines Valstijas nuo ne
darbo, šaknų reikia ieškoti 
Istoriniuose įvykiuose. 
Pirm P i r m oj o pasauli
nio karo kapitalistinį* pa
saulį, o ypatingai Jungti
nes Valstijas, purtė nedar
bo krizė. 1914 metais pra
sidėjo Pirmasis pasaulinis 
karas ir nedarbui padarė 
galą. Europa kariavo, A-

nesiekė

metais

Bet iš kur imti kapita
lą, kaip pakelti federalinės 
vyriausybės įplaukas? At
minkime, kad JAV federa
linės vyriausybės metinės 
įplaukos buvo tik biskį virš 
trijų bilijonų dolerių, o 
1939 metais 'dar 
penkių bilijonų.

Išgelbėjo 1935
Kongreso priimtasis Social 
Security • įstatymas, nedar
bo apdrauda, senatvės pen
sijos, našlių ir našlaičių 
pagalba. Vėliau šis progre
syvus įstatymas buvo “pa
tobulintas,” kad sudarius 
dideles valstybines įplau
kas. Įvedė asmeninius nuo 
įplaukų taksus'.

1959-1960 metų federali
nis biudžetas s u d a r ytas 
taip, kad įplaukų būtų 
$74,400,000,000. Vien in
dividualūs asmenys (masė
je* darbo žmonės) sumoke- 

merika gamino ginklus ir $38,500,000,OQO.

"■ -■ Ša.®”“1“ it-
įplaukos yra’iš kitų šalti- i mis sveikino: Irena Kim- 
nių. Tokias milžiniškas * deikaitė, Klaipėdos “Triny-

sų šalis į karą įsivėlė. Dar
bų buvo net perdaug. Poli
cininkai neleisdavo žmogui 
parke pasirodyti—varyda
vo į darbą. Prasidėjo “ge
rieji laikai.” Kapitalistai 
susikrovė desėtkus bilijonų 
dolerių pelno, o darbinin
kai turėjo darbo. y

' 1930 metais kapitalisti
niame pasaulyje vėl užvieš
patavo nedarbo laikai. (Jo 
nebuvo Tarybų Sąjungoje. 
Ten visais garais ėjo staty
bos darbas.) Ir vėl baisi 
nedarbo rykštė plakė mūsų 
šalies darbininkus. Hoo- 
verip ir jo vyriausybė ne
matė jokio išsigelbėjimo iš 
nedarbo.
- Roosevltui užėmus pre
zidento vietą, buvo imtasi 
viešųjų darbų. Nedirbančių 
skaičius ant pusės sumažė
jo, bet ųedarbas nepasibai
gė. Jungtinių Valstijų vy
riausybės iždas neleido im
tis plačių darbų, valstybi
nės įplaukos buvo mažos, 
tik keli bilijonai dolerių 
per metus. Federalinė vy
riausybė brido į skolas. Ne
darbui galą padarė 1939 
metais prasidėjęs Antrasis 
pasaulinis karas. Pasikar
tojo, tas pats, kas buvo lai
ke Pirmojo pasaulinio karo. 
Kapftalistąi, siekdami pa
sidaryti pelnų/o vyriausy- 
bė mažinti nedarbą, vieną 
po kitam panaikino “neut- 
rališkumo” užtvara. Jung
tinės Valstijos vėl gamino 
ginklus ir amuniciją. 1941 
metų pabaigoje fašistai ir 
Japonijos imperialistai ir 
jas užpuolė. / >
APDRAUDA IR GINKLŲ 
GAMYBAI KAPITALAS.

Du pasauliniai karai A- 
merikoje įtvirtino v mintį,

* v«— v«—IAciu, aciu!
Pereitą vasarą nuvažia

vęs Lietuvon ir besisvečiuo
damas įvairiose vietose, įsi
gijau daug naujų, gražių, 
malonių',-brangių .pažinčių. 
Ne su visais ir susirašau— 
nesuspėju. Betv iš ten tie 
mano brangieji atmintį , tu
rėjo geresnę už' mano,, ir 
štai Naujų M-etį proga gą- 
Vsiii bent kelioliką sveikini
mų iš Lietuvos. Telegramo
mis sveikino: Irena Rim-

įplaukas turėdama, valsty
bė gali imtis didelių darbų, 
surištų su didelėmis išlai
domis.

Gynybos (karo) reika
lams paskirta $45,836,000,- 
000. Milžiniškos sumos 
skiriamos užsienio kapita
listinių valstybių pagalbai, 
paskolų atmokė j imui, karo 
veteranų reikalams, o civi
linių žmonių reikalams be
liko tik 'biskįKvirš aštuonių 
bilijonų dolerių iš virš 74 
bilijonų.

APSIGINKLAVIMAS 
STUMIA Į SKOLAS
/
Apsiginklavimas yra ne 

tik pavojingas taikai, bet 
jis stumia š^lį į skolas, o 
gyventojus į didesnį vąrgą. 
Apsiginklavimui išleidžia
mi pinigai — yra išmeta
mas šalies turtas, nes gink
lai greitai nusensta ir ne
turi vertės. Štai kodėl .mū
sų, šalis kiekvieneniais me
tais brenda į didesnes sko
las. Dabar federalinės sko
los siekia arti 300 bilijor 
nų dolerių. Doleris darosi 
pigesnis, už jį vis mažiau 
galima nupirkti. Ką 1939 
metais buvo galima nupirk
ti už 48 centus/tai 19 59 
metų pradžioje jau 1 buvo 
$1. Kitais žodžiais j 1939 
metų doleris 1959 ^metais 
vertas tik 48 centų. .

Štai gruodžio 12 d., Cape 
Canaveral, Fla., buy o iš
šauta “Titan” raketa. Ji 
vos pakilus pavirto dūmais. 
Gi f ‘ ‘ ‘ ,
įrengimui išleista 32 mili
jonai dolerių.

Bombinio lėktuvo “B-52” 
pagaminimui išleidžia $8,- 
000,000. Atominis'subma-

čių” fabriko tekstilininkė- 
inžinierė, TSRS Aukščiau
siosios Tarybąš Deputatė; 
solistė Teresėlė Beinoraitė, 
tai ji mus, antrosios gru
pės ekskursantus, . rugpjū
čiu 24 d. Klaipėdoj links
mino, tikrai gražiu mezo 
soprano balseliu,- sužavėjo 
mus ir savąja gražia figū
ra.

Laiškais syeikina: Iš 
Vilniaus drg. Vyt. Pečiūra, 
Juozapavičiai-Beleckai. Iš 
Trakų sveikina Konradas 
ir Janina Juodžbaliai. ^Ja- 
nina/ta, su kuria Trakų 
saloj teko pašokti polkutę 
ir vėliau mūsų tą nuotrau
ka pakliuvo spaudon —- 
“Švyturio” žurnalan, “Tie- 
son” ir čia, Amerikoje, bent 
pbroj liętuvių laikraščių. 
Nuotrauka gal ir nevykusi, 
juk nepozuota, bet iš nety
čių. Čia vieno “tautiško” 
laikraščio redakcija dar ir 
išpeikė, kad neva girtas - 
užsimerkęs, Įai nieko ir ne
mačiau Lietuvoj. . Mat, aš 
tam ponui ’ redaktoriui ne- 
užsimaldavau sugrįžęs — 
neužkeikiau tėvyhės.

Daugiau. Draugai šeš
tokai, Čiurinskai, Baltmi^- 
kiai, Vaiciuliqniai, Vąitie- 
kai ir artimesni giminės 
sveikina ir vėl kviečia-lau- 
kia parvažiuoti dar kartą. 
Ir aš tikiuį dar kartą teks 
nuvažiuoti aplankyti tuos 
mieluosius, brangiuosius 
tėvynainius bei giminėlės. 
Labai ačiū Jums visiems tiž

jos . pagaminimui ir Į prisiminim4 manęs, 
nmin lolmcirn Q*? ivilll- x

, Su Jumis būsiu, 
Jonas Lazauskas
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Visi “Laisvės” bendrovės dalininkai, kuriems tolis 
nekliudo, būkite suvažiavime,. pasirūpinkite 

įnešti geros iniciatyvos laikraščio naudai. z

Gaukime Naujų Skaitytojų
“Laisvės” vajus gavimui naujų skaitytojųr yra pra- 

■ tęstas iki suvažiavimo. Taigi pasirūpinkime, gauti
naujų skaitytojų “Laisvei” ir tuomi pralinksminkite 
suvažiavimo dalyvius.

Svarbu Atnaujinimas 
Išsibaigusių. Prenumeratų

Taipgi darbuokimės taip, kad iki suvažiavimo 
liktų nė vienos išsibaighsios prenumeratos. Vietose,
kur nėra vajininkų, prašome pačius skaitytojus, 
kurių prenumerata jau yra išsibaigusi, atsinaujinti 
iki suvažiavimo. •*

ne-

Suvažiavimo Pradžia 12 Vai. Dieną
Pasirūpinkite tikrai būti salėje 12: valandą, 

kad, galėtume pradėti suvažiavimą 
(<(.j nustatytu laiku.

■F

ĮVAIRIOS ŽINIOS Izraelis, Nasseris > į
“MES IŠTAŠKYTUME

UŽPUOLIKUS”
. KASEMAS -

■ f * ■. .< : ■ r

ir Suezo kanalas
■ "J / 'v

Washingtonas. :i t— In

Broklyne, 227 S. 2nd st., 
policija suėmė penkias jau
nas merginas ir penkis vy
rus. Kaitina juos girtavi
me, naudojime narkotikų 

. ir skandalinime. Jų tarpe 
! suimtas ir Ch’. Rukstalis.

Šiemet per Kalėdas buvo 
labai ilgos linijos alkanų, 
kurie ėjp nuo miesto ir lab
daringų įstaigų pietus. 
Ypatingai daug buvo prie 
Salvation Army kafeteri- 
jos ant 48th St., Manhat- 
tane.

SERGA
H • , ■. f“

Elzbieta Kasmočienė su
sižeidė ranką. 'Nelaimė išti
ko gruodžio 22-rą. . Ji ėjo 
nešdamosi pirkinius ir sly
do ant gatvės. Kada atsisto
jo, pajuto, kad ranką labai 
skauda.

Gydosi namie, po dakta
ro priežiūra.

I. Levanienė

_ J Q. 1 / J/ f ; terhational- Bank of Recon- 
Bagdadas. —^Irako Py®?1“ struction and Development 

nepasidntėme nė vieno sa
vo kario į Irano 1 pasienį, 
bet jeigu .būsime užpulti, 
tai ištaškysime . užpuolikus. 
Ne Irakas, bet Iranas ardo 
taikos reikalus, ir jis 
tai bus atsakomingas”.

j eras KasęmąŽįsąko,; “Mes

Bostonas. — Vietomis 
sniego prikrito iki 18 colių. 
Daug kelių buvo uždarytai

uz

“REIKALINGAS 
BUSAS”

Painesville, Ohio. . — Iš
kilo didžiausias skandalas 
dėl nušauto Chąrles Clark, 
35 metų amžiaus, inžinie
riaus. Pradžioje jo' žmonos 
Loisos meilužis F., E. Har
grove sakė, kad jis nušovė, 
bet vėliau užsigynė.

Tada buvo pašaukti tar
dymui dar, trys Mrs. Lois 
meilužiai,' bet pasirodė, jų 
yra tiek daug, kad šerifas 
W. Evans pareiškė: “Jeigu 
juos visus noritė suvežti, 
tai geriau pasamdykite 
busą”. . ’ .

AFRIKOJE YRA DAUG 
ALIUMINIO

, Washingtonas. -- Ame
rikos geologaiir inžinieriai 
suranda, kad Afrika yra 
labaį turtinga metaline rū
da, į' iš kurios gaminamas 
aliuminis. Tos I medžiagos 
randasi Belgijos kolonijoje 
Kongo, Kamerūne, Ghana' 
ir Gvinėjos respublikose: -/ r^—

• Havana.m Kūboą vy
riausybė vėl areštavo devy
nis suokalbininkus. Pas 
juos rasta Jungtinių VąlsT 
ti jų gamybos' ginklų ije 
amunicijos. 7 / '
'■'L' " J

Washingtonas. — TSRS 
ambasada susikvietė 150 
diplomatų ir jiems parodė 
filmą apie Chruščiovo vizi
tą mūsų šalyje.

Iš East upės policiją iš
traukė vengrų grafo Gezą 
Esterhazv lavoną. Jis bu
vo apie 70 metų. Laike Pir
mojo ir \ Antrojo karo ka
riavęs prieš Rusiją ir Ta
rybų Sąjungą.' Policija ma- 

<no, kad jis pats įkritęs į: 
upę. \

.Ghana valstybės pirma
sis. laivas “Tano River” at
plaukė į New Yorko prie
plauką. Jo kapitonas yra 
Sholem Dulitzky. •

AIDO CHORO žiNIAl
Pirmos, dainų pamokos, 

viso choro, įvyks sausio 15 
d., . Kultūriniam Centre, 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Pm k, N. Y. Pradžia 8-tą č, 
vai. vakaro. I

Aido kvarteto praktikoj 
įvyks sausio 9 d., 2 vai., 
Mildred Stensler studijpje.

Choro valdyba

PAIEŠKOJIMAI
Ieškau išnuomoti pusę a pa f tme ri

to prie 2-ro vyro Brooklyn!? arba 
Queens. Prašome telefonuoti ,MI. 1- 
6887. (1Q2-103)'

Jungtinė Arabų Respubli
ka gavo paskolos $56,600,- 
000 Suezo kanalo reikalams.

Bet Nasserio vyriausybė 
ne tik nepraleidžia per Sue
zo kanalą Izraelio valsty
bės laivų, bet net konfis
kuoja Izraelio prekes nuo 
kitų šalių laivų. Izraelio 
valstybė prieš tokį arabų 
elgesį protestuoja.

Londonas. — Thailando 
karalius užsisakė Londone 
drabužių eilę (siūtą), už 
kurią. sumokės $14,000.

7 Z -J.________________ »
I

Washington's

.Policija areštavo tris jau
nuolius, R.C. Smith, 19 me
tų, H. Marble, 16 metų ir 
J.Qquento, 16 metų. Sako, 
kail iįį jau 'yra pavogę apie 
50 'aiitbmobriių. ';

Miestas nubaudė $850 pi
niginiai apartmentinio na
mo savininką • Leo Solomo- 
ną, 556-8 W. 186th St., 
Bronkse, nes namas buvo 
baisiai apleistas.

Washington's. — Prezi
dentas Eisenhoweris kalbės 
Kongrese sausio 7 dieną. 
Jis pateiks Kongreso veik
lai planą.

; Washingtonas.— Sų pa
baiga 1959 metų Jungtinį 
se Valstijose buvo 2,372,830 
civilinių valdiškų tarnauju- 
jų- ■ > ? ••

0

Žmogus puolė po IRT 
traukiniu netoli 125th St. 
Iš tos priežasties traukiniai 
buvo sulaikyti 45 minu
tėms.

Pirmadienį New Yorko 
apylinkėje buvo migla. 
Daug įvyko auto nelaimių 
ir susižeidė 11 žmonių. r

Sekmadienį ir pirmadie
nį į Įiew Yorko prieplauką 
atplauks 12, keleivinių lai
vų ir atveš 5,100 keleivių.

Dienraštis “Daily News” 
piktai puęla Panamos res
publika, nes būk ji “pasi
davė Castro įtakai”.

Tokio. Japonija ma
žins prekių įvežimą iš Ang-

Lietuviškai-angliškas
Angliškai-lietuviškas

t

ŽODYNAS
333 Puslapių, Kaina $3.50

V,

Gaunamas Laistės Knygyne 
Persiuntimo Kaštus Apmokame

, i Kartu šu užsakymu prašome prisiųsti ir mokestį

k ' :®AISVE; . ■
■ /Richmond Hill 19, N110-12 Atlantic Avė,,

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

* t ' ' -r ‘į ’ - ’ ‘ j
\ LLD 10 kuopos susirinkimas 

įvyks sausio 8 d., Rusų KUibo. «a- 
|^, .ll^) N. 4th St. prasidės 7.30 
w yateffr Turėsim apkalbėję 
prūsų metinę veiklą šiąi$ metais.

Valdyba

SO. BOSTON, MASS.
PrahešinuUr LLD 2 kuopos su

sirinkimas įvyks sąusjkr 7 d. Visi 
nariai malonėkite pribūli, peš turė
sime apkalbėt kuopos padėtį. Kaip 
žinoma, draugai nelanko susirinki
mų ir negalime suruošti jokio pa
rengimo, tai negalime nei už mi
tingus pasimokėti. Kaip ž’noma, 
nariai nemoka specialių duoklių, o 
tik pasijuoka už išleistas knygas 
ir penkis centuš į apskritį. Taip 
ilgiau negalime gyvuoti.

Susirinkimas įvyks 318 W. Broad
way, So. Bostone.

Sekretorius J. Petrus.

f

BROCKTON, -MASS. . .
LLD 6 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks sausio (Jan.) 4; 1960, 
tai yra pirmadienio 7:30 vai. vak. 
Prašomi visi nariai dalyvauti su- . 
sirinkime, nes yra daug svarbių 
reikalų, kuriuos turėsime aptarti, 
ir galėsite pasimokėti savo metines' 
duokles pradžioje metų, tuomet ne- ; 
rūpės. Fin. rašt. Geo. Shitnaitis

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

rinkimas jvyks antradienį, sausio 5 
d., 7:30 v. v., naujame Kultūros 
Centre, 102-02 Liberty Avė., kam
pas 102 St. (įėjimas ,.i$ 102 St.>tP 
Ozone Park. Visi nariai kviečiami 
dalyvauti susirinkime,anes kuopos 
valdyba patieks metinį raportą iš 
savo veiklos. Nepafniifkite pažiū
rėti į savo mokesčių knygutes. 
Metų pradžioje ir vėl reikia duokJ 
les užsimokėti. Valdyba r

1 ; f '<102-103) j
______________— M ■

OZONE PARK, N. Y. .-
LDS 13 kuopos susirinkimas jvyks 

sausio 6 d., 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. Sek r.

(102-103)

MATTHEW A.
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS . t

*1MJ**OG*

Nęwark 5, N. J. 
MArket 2-5172 

426 Lafayette Stį




