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METAI 48-ji

KRISLAI
Gražūs sveikinimai.
Mūsų moterys.
Nauja “biblija.”
Daug ir tiesos.
“Vilnies »K>alendorius.”
Smetonininkų bėdos. 

* t

Rašo A. Bimba

meriams, išplėtimas gyve
nimo namų statybos, 
platinimas Social 
—naudai seneliu, 

C 7 

apdraudos, našlių 
čių; išplėtimas 
mokslui, apsauga 

j te’sių ir daugelis kitų.
1960 metais įvyks prezi

dento, senatorių, daugelio 
Atstovų Buto narių, guber- 

inatorių ir kitokių valdinin- 
I kų rinkimai. Todėl, jau da- 

Kongreso darbų dieno- bar numatoma, kad Kon- 
yra: nustatymas grėsė demokratai ir res- 

k a i p į p u b Ii k o n a i manevruos, 
kova I daug kalbės, kad. patrau-

pra- 
Security 

- nedarbo 
ir našlai- 
pagalbos 
civilinių

Jau atsidarė 36-oĮo 
Kongreso posėdžiai
Washingtonas. — Trečia-

■ dienį, sausio 6 d., prasidė- 
; jo Jungtinių Valstijų 86-jo 
Kongreso posėdžiai. Kon-

* šiemet Naujų Metų proga gT^są sudaro 100 senatorių 
susilaukėme daug sveikinimų ir 437 Atstovų Buto nariai, 
iš Tarybų Lietuvos. Gražiai | ;
mus pašveikino Lietu v o s Į Aštuoniasdešimt šeštasis į 
Draugystės ir Kultūriniu Ry-1 Kongresas susirenka laiku, 
šių su Užsienio šalimis Drau-1 kada pasaulyje atmosfera 
gijos Prezidiumas. Be kitų | a prablaivėjuS. Turėsime 
darbuotojų gavome nuosir- • .. . , , .. d b : 
džius linkėjimus nuo Justo Kaa jis aai Duosis tai , 
Paleckio ir Antano Sniečkaus. Į kos reikalų sutvirtinimui.

Širdingai ačiū visiems. Džiu- j
gu, kad santykiavimas tarpe: , •
Amerikos ir Tarybų Sąjungos i L a K^e 
plėtojasi. Iš to turėtų išplauk- į nemažesnės algos, 
ti platesnis kontaktas ir tarpe i $1.25 per valandą, 
Amerikos lietuviu ir senosios! prje£ nedarbą, pagalba far- kus balsuotojus į savo pusę, 
tėvynės. Toje dvasioje visi _______- ____________ _____________ ________________ _
stengkimčs darbuotis.

Nepamirškime mūsų 
gių moterų. Girdėjai, 
jos ruošiasi visą žemę 
dinti. Taip man kalbėjo d. K. 
Petrikienė, Literatūros Drau
guos pirmininkė.
' Tai, sako, įvyks kovo mėne
sį Tarptautinės Moterų Die
nos proga. Jos daug kalbės 
ir plačiai rašys. Renka me
džiaga laikraščiams. Nori, 
kad “Laisvėje” ir “Vilnyje” 

' būtų jų raštams suteikta gar
bingiausia'vieta. ,

J^^fcDalykas, mat, tas, kad šie
met sukanka lygiai 50 metų 
nuo Tarptautinės Moterų Die
nos gimimo.

Gerai. > Mes pasižadame 
mūsų draugėms padėti šią su-

drau-
Rad 

paju-

Hitleniimkų šmėkla ir vėl 
blaškosi kapitalo šalyse:

Londonas. — Per Kalė-: ir parlamento nariams. Net 
das ir Naujuosius Metus1 Australijoje ir ten naciai 
hitlerininkai6 sujudo visose 1 pritepliojo svastikų. Italijo- 
kapitalistinėse šalyse. Eų-! je greta svastikų ženklų į- 
ropoje jie daįugiau ar ma-' rašė “Morte”—mirtis, 
žiau pasirodė, vienuolikoje jąew Yorke svastikomis 
salių. Centras jųį siautėti-1 i§tepiiojo Temple Emanu- 
mo, tai Vakarinė Vokietija. Manhattane, žydų cent-

Vakarų Vokietijoje nėra į rą Coronoje ir Free Sina- 
nei vieno didesnio miesto,' gogue—Flushinge.
kuriame . hitlerininkai ^ da- Dėl nacių veiklos įvairių 
žais ir smala nebūtų istep- gapų viršininkai skirtingai 

aiškina. Daugelis bando jų 
pasirodymą mažinti,

v | “pusgalviams”.
zydai) n jkįetijos valdovai tą patį da-

! ro ir giriasi, kad jie “jau 
Be r 1 y n e | išgydė vokiečius nuo hitle- 
studentai rizmo”. '

Bet nepriklausomų dien
raštis “Suddeutsche ' Zeit- 
ung” rašo': “Suprantama, 
kad valdininkams padaryti 
tokį pareiškimą yra lengva. 
Bet. hitlerizmui pastoti ke-

Dėl nacių veiklos įvairių

Pasibaigė plieno 
darbininkų streikas^

Pasi- ko alga bus $2.03 per va
landą. Daugiau prasilavL 
nusių ir atsakingesnių daP- 
bininkų algos bus aukštes
nės. .į.

Streiko užbaigimui daug 
pasidarbavo šalies vice
prezidentas Niksonas. Su
sitaikius, padarė pareiški
mus už plieno kompanijas 
Mr. Cooper, už darbininkų \ 
uniją — McDonald, ir Dar
bo sekretorius Mitchell.

Washingtonas. 
baigė plieno darbininkų 
'streikas jų laimėjimu. 
Streikas prasidėjo 1959 m; 
liepos 15 dieną, lapkričio 7 
d., pagal Taft-Hartley įsta
tymą, ' darbininkai , buvo 
privęrsti grįžti-į darbą. Po 
to prasidėjo ilgos derybos.

Dabar streikas baigėsi 
United Steelworkers of 
America unijos laimėjimu. 
Kotraktas pasirašytas iki 
1962 m. liepos 1 dienos. 
Per tą laiką darbininkams 
algos bus pakeltos po 41 c.
per valandą. 1960 metaisimėnesyje atsilankys N 
mažiausia plieno darbinin-1 Chruščiovas. 

... _ — -- -----  -- - — - -r
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įstaigų ir net privatinių na
mų. Greta svastikų jie dar 
įraše grąšinimus: “ 
Raus” (Laukan 
“Mirtis žydams”.

Vakariniame 
gatvėje pasirodė 
su Hitlerio vėliava ir dai
navo hitlerininkų dainas.

» pri
mesti 'tik “vandalams” ir 

Vakarų Vo-

Jakarta, — Indonezija 
pasitenkinus, kad vasario

Afrikos gyventojai 
atgauna laisvę”

Londonas. —i960

Afganistanas jau 
nubaudė kurstytoją

Kabulas. — Afganistano 
vyriausybė pavarė iš re
daktoriaus vietos Sabbahą 
Kushkakį. Jis po Eisenho- 
werio apsilankymo Afgan
istane parašė jo biografiją

Kuba vėl atmeta 
JAV priekaištus

Havana. ’ — Dienraštis 
“Revoliucion” aiškina, kad 
Jungtinėse Valstijose be 
jokių faktų -skelbia, būk 
“Kubą valdo komunistai”. 
Laikraštis rašo, kad 
stryto turčiai pyksta 
Kubos, kąd. ji bando 
rankų išsilaisvinti.

Dienraštissz nurodę, 
kada‘.Kuboje ' viešpatavo siginklavimą, Jai Tarybų 
Batista ir jd‘teroristai nu- ‘ 
žudė apie 30,000 žmonių, 
tai JAV “spauda teroro ne-

Wall 
ant 

iš jų

kad

T. Sąjunga eis prie 
nusiginklavimo

Maskva.
me Kremliaus Palociuje 
įvyko Naujųjų Metų pasiti
kimas. Dalyvavo apie 1,500 
TSRS vyriausybės, Komu
nistų partijos veikėjų ir už
sienio diplomatų. 1 '

Chruščiovas, TSRS prem
jeras, sakė, kxąd Jeigu; Va
karai ir toliau atidėlios nu-

studentai

_  Didžiulia- i Nųerberge svastikomis iŠ

kaktj gerai ir plačiai atžymė- j j kada dabarting
tl. • . < -rr 1 1 iv 1 J.- 2.-1

Beje, šiandien “Laisvėje” 
telpa naujo Lietuvių Literatū
ros, Draugijos Centralinio Ko
miteto atsišaukimas į narius. 
Paskaitykite. Pasištengkite į 
jo paraginimą atsiliepti su pa
didinta veikla. *

Mūsų menševikai iš “Kelei
vio” ir “Naujienų” irgi turi 
kuo pasidžiaugti. Jie gauną 
riaūją “bibliją.” Grigaitis sa
vo skaitytojus ragina tuojau 
ją įsigyti. Paduoda ir adre
są, kur reikia kreiptis.

Bet jie jos nevadina “bib
lija.” Esanti “Komunizmo 
enciklopedija.” Ją paruošė ir 
išleido “Neamerikinės veiklos 
komitetas.? • *

Nors Grigaitis sakosi savo 
biblijos dar nematęs ir neskai
tęs, bet visus, užtikrina, kad 

^gi pilniausiai atitinka jo dva
siai ir filosofijai.

Iš panašaus, bet iš kito šal
tinio pasisėmęs “apšvietos” 
apie tuos pačius vargšus ko
munistus, pragydo ir “Kelei
vio” redaktorius. Jam dvasią 
šventą įkvėpęs didžiosios fe
deralinės Šnipų agentūros FBI 
galva Edgar Hooveris. Hoo- 
veris suradęs ir paskelbęs 
naują ir baisų Amerikai ko
munizmo pavojų. Tai paro
džius Amerikos Komunistų 
Partijos konvencija, neseniai 

' jyykpsi New Yorke.
“K.” redaktorius pilnai su

tinka su Hooveriu ir išsigan
dęs pirštu rodo į lietuvius.

■ Tiesiai jis ir drožia:
“Užtenka pavartyti lietuviš

kų komunistų spaudą, kokia 
ji dabar arogantiška, agresy
vi ir pilna pasigyrimų, lyg 
tarsi mūsų Bimbos ir Andru- 
liai būtų iš naujo ant Šio mar
go svieto pasirodę.” >

Daugiausia šį kartą tenka d. 
Andruliui, bet gerai, kad ir 

y-unan nepamiršta suteikti kom- 
IwWmento.

Prisipažinsiu: šiuose “Kelei-
Tąsa 6-tame pusi.

Kubos valdžia nubaudė tik 
190 prasikaltėlių, tai sura
do terorą”. ' .

Sąjunga pati viena eis prie 
jo, nes ji gali priešus at
mušti raketomis, todėl ar
mijos daliniai bus mažina
mi.

TSRS Gynybos ministras 
maršalas Malinovskis šoke: 
“Man bus garbė atlikti su
mažinimą apsiginklavimo 
ir uždainuoti taikos 
mę”.

tepliojo žydų namų langus 
ir daugelį automobilių. 
Allersberge greta svastikos 
ženklu įrašė: “Heil Hitler” Iią ten, kur armijos priešą-

Svastikos'ženklais išten- kyje stovi Hitlerio genero-' Svastikos ženklais istep , j kur policiją tvarko,S.S.

dų įstaigas i g L J e> j teisėjais ir pastatyti prir 
ir,je, Danoje, F?rvegijojp, teisirigdmo> taf j®, kitas 

bet daugiausiai jų pasiro- '
dė Italijoje ir Anglijoje. <<New' 'York pogt/,reikalas.”

♦r

Sako, kad baigiasi 
Kinijos kantrybė

Pekinas. —Kinų dienraš- 
rašciai rašo, kad Kinijos 
Liaudies Respublika įrodė 
didelį kantrumą. Užsienio 
palaikomi reakcininkai yra 
užgrobę Formozos, Peska- 
rijos ir daugelį kitų salų. 
Anglijos imperialistai laiko 
Hong Kongo salą ir jo sri
tyje dar plotą Kinijos saus- 
žemio.

Vėlesniu laiku Indija, Va
karų kurstoma, pradėjo Iranas, Pakistanas ir Ang- 
reikšti pretenzijas į. Kini- Ii jos “globojhmr 
jos plotus, kuriuos savo lai- ir Otaras. 7 
ku buvo anglai imperialis
tai okupavę arba nogėjo o- 
kupuoti. Kinija kvietė Indi
ją tartis, bet pastaroji atsi
sakė. ' ■ •; ;

Dienraščiai rašo, kad Ki
nijos vyriausybė pasiuntė/ 
Indijai smulkmenišką že
mėlapį, kupiame yra atžy
mėta Kinijos-Indijos siena, 
nuo kurios Kinija nesi
trauks. v

Už VAGYSTĘ SUĖMĖ 
KATALIKŲ KUNIGĄ
West Branch, ' Mich. — 

Areštavo Romos katalikų 
kunigą Francis Pažą ir kal
tina, kad jis išėmė iš banko 
$13,000 parapijos pinigų. 
Vėlesniu laiku jis išsimainė 
$6,000 čekių ir susidarė 
banke parapijos įdėlyje sto
ka pinigų. Bankas apie tai 
pranešė kunigui A.J. O’Tp- 
ol^, kuris ir įsakė suimti 
kunigą Pažą.

gies-

Anglija dar valdo 
Persijos užlają

Londonas. — Nepaisant 
politinių pasikeitimų Persi
jos užlajos srityje, dar vis 
ji yra Anglijos kontrolėje. 
Persijos užlaja y r a,520 my
lių ilgio ir plačiausioje vie
toje 200 mylių pločio. Prie 
j os randasi Ar abi j a,, Irakas,

” Omanas

Iš Omano Anglija 'kont
roliuoja Persijos užlajos 
sąsiaurį, per kurį ji jungia
si su Indijos didjūriu. . Pa
čioje užlajoje anglai valdo 
Bahreino sv a r b i a salą. 
Anglai įsigalėję ir Kuwaito 
valstybėlėje, kuri labai tur
tinga aliejaus šaltiniais. <

NAUJAS KINIJOS . 
GĖLEŽINKELIS

Pekinas. —Jau kelinti 
metai Kinija .tiesia virš 
3,000 mylių ilgio naują ge-. 
ležinkelių liniją, Joiri jungs 
Tarybų Sąjungos / geležin
kelius su Pekino ir Shang- 
hajo miestais. Jis vedamas 
pėr Sinkiango provinciją. t

Dabar atidarė 625 mylių 
naują jo: dalį iš Yumeqo į 
Hamį. Iš Kami jis yra ve
damas linkui TSRS Akto- 
gai stoties, kuri randasi 
apie 900 mylių atstoję.

Anglijoje fašistiį partijos 
vadai šaukė per telefoną 
žymesnius žydus ir reikala
vo išsinešdinti. Jie grąsino

savo 
redakciniame rašo, kad ne
reikia užsimerkti, nes čia 
yra aiškus nacių galvos pa
kėlimas. '■

Vėliausios žinios
86-joWashingtonas. — I 

Kongreso posėdžiai atsida
rė gerame ūpe.

Varšuva. — Trys lenkų 
alpinistai įlipo į Tatra Kar
patų kalnus, , bet apie juos^ 
daugiau nieko negirdėti.

Washingtonas. — J A V 
Valstybės Departame n t a s 
įsakė Dominikonų respubli
kos konsului A, M. Fer
nando išvažiuoti, nėši jis su
gautas siunčiant ginklus į 
Kubą.

Maskva. — Profesorius 
E: G, Fedorovas, atominis 
specialistaš, sako,, kad JAV 
požęmyje bando atomines 
jėgas. ?

Washingtonas. Jungti
nių Valstijų bankuose Ar
ge n tina pasiskolino $75,- 
000,000. Daugiausia pasi
skolino iš phase Manhattan 
banko. - , < '

Babylon, L, I. Long 
Island saloje Sunrise vieš
kelis pailgintas nuo No. 12 
kelio iki Shįrley miestelio, 
tai yra 7 myliomis. 7

Bostonas. -t- Policija su
ėmė 159 asmenis, kurie 
Naujų Metų vakare girta
vo ir gembleriavo.

Brisbane, Austrcdija-Tii-- 
rybų Sąjungos submarinai 
manevruoja

s.

Teheranas. — Iranas iš
kėlė naują teritorinį reika
lavimą Irakui. Jis sako, 
kad Shatt al Arab upės va
karinė šaka turi būti siena.

Bonna. — Tarybų Sąjun
gos ambasados- sargai su
gavo vokietį, kuris metė 
akmenis į atstovybės, lan
gus.

j Chicaga, — Per Naujuo
sius Metus automobilių ne
laimėse žuvo 348 žmonės, 
bet su žuvusiais kitokiose 
nelaimėse viso 478 žmonės 
neteko, gyvybės.

Maskva. —Mokslininkas 
L. I. Sedovas sako, kad 
1960 metais tarybiniai 
mokslininkai iššaus žmogų 
į erdvę. ą .

Tokio. — 1959 metais ja; 
ponai pagavo 85,000 tonų 
lašišų (salmon) Tarybų Są
jungos vandenyse.

. *’4'- t ■' ' , J 4

Maskvai —- Chruščiovas 
Naujųjų Metų proga pa
sveikino Amerikos farmerį 
Garsią.

■ 1 ■ ♦ ■

1 New Delhi. ——A, Indi jos 
valdžia ' užginčijo užsieny j e 
skelbiamus prasimanymus 
būk kiniečiai nušovė indu- 
su lėktuvą. Lėktuvas jiats 
sugedo ir nukrito.

, ; —r------
Tokio. —Japonijos irTa- 

rybų Sąjungos prekyba pa-

- 1959 metais ja

’ V,j|

S ■

metais 
Britanijos imperija svars
tys nepriklausomybės rei
kalus Rhodesijai ir Nyasa- 
landijai. Šiais metais gaus 
savivaldybę Tanganijos ko- 

ir girdamas prezidentą tarp Jonija, o nepriklausomybę 
~ *. j ‘ 7 2 Kipro sala, Vidurfiepiio jū*

iJ^Eisephoweris būdamasi*?^ . .
svarbiausias į vykis 

stojo kelią komunizmui; ku- ^uri
rį platina Tarybų Sąjunga”. 35,000 000 gyventojų, 

• gaus nepriklausomybes.tei-

kitko rašė
■ I 4 ‘■

NAT§SS£mandierium pa

Afganistanas turi gerus 
santykius su Tarybų Są
junga ir nenori, kad būtų 
prieš ją skelbiama netiesa. 
Sabbaha Kushkakis yra 
mokinęsis Jungtinėse Vals
tijose ir bandė ’ pravesti Va- 
karų politiką.

Kamerūnas jau gavo 
nepriklausomybę

Paryžius. — Su pradžia 
I960 metų Francūzija, pa
gal 1958 metų savo sutiki- 
'mą, suteikė savo kolonijai 
(Kamerūnui (Camero on) 
nepriklausomybę, sau pasi
laikydama kai kurias tei
ses. r

Kamerūnas yra pietvaka
rinėje Afrikoje. Jis užima 
166.500 ketvirtainiškų my
lių ir turi apie" 5,000,000 
gyventojų, jų tarpe baltųjų 
yra tik virš 10,000 žmonių.

Paskelbus šalies nepri
klausomybę, sostinėje įvyko 
apva'ikščiojimas. Bet koki 
tai piktadariai atliko tero
ristinių pasikėsinimų.

JAV IR TSRS VADAI 
APSIKEITĖ LAIŠKAIS
Augusta, ^Ga. — Naujų 

Metų progą prezidentas Ėi- 
senhoweris pasiuntė linkė
jimus Tarybų Sąjungos va
dams. Tarybų . Sąjungos 
prezidentas VorošilOvas^ ir 
premjeras Chruščiovas taip 
pat i,-prisiuntė Eisephowe- 
riui linkėjimus. Abiejų ša
lių vadai išreiškė pasitikė
jimą;, kad 1960 m. taikos 
reikalai sutvirtės.

u Greenville, S. C. —> Apie 
300 negrų pikietavo oriau- 
kį, kuris atsisako negrams t ’ -/‘į L ‘ii' v. ' > • * ■ • ■ : \3

t

sės tokias, kaip turi ir kiti 
Britanijos ■dominijo'nai. Ni
gerija užima 340,000 ket
virtainių mylių plotą.

Ekstra,
r Maskva. V .
niame pasaulyje svastikų 
banga, tai* ženklas hitleri
ninkų su tvirtėjimo. “Žiur
kės jau išlindo iš savo nar- 
vifsako TASS.

Kapitalisti-

Oslo, Norvegija. — Hitle
rininkai ištepliojo prezi
dento Roosevelto paminklą 
ir užrašė: “Žydų Potsdamo 
pirklys”.

Washingtonas. — Sausio 
7 d. prezidentas Eisėnhqw- 
eris pateikė pasiūlymus 
Kongresui. >

Bolivia, N. C. — Suspro
go lėktuvas “DC-6B”, kuris 
skrido iš New Yorko į Mia
mi, Floridą. Žuvo 29 ke
liauninkai ir 5 įgulos nariai. t

Mirė rašytoja E.
Tautkaitė

Vilnius. —Sausio 5 d., po 
trumpos, bet sunkios ligos, 
Vilniuje mirė Lietuvos re
voliucinio judėjimo dalyvė, 
aktyvi visuomenininke, ra
šytoja Eugenija Tautkaitė.

Tautkaitės palaikai buvo 
pašarvoti Valstybinės Kon
servatorijos salėje. Laido
tuvėmis rūpintis buvo su
daryta vyriausybinė komi
sija K. Preikšas, P. Griške
vičius, 'j/Abišala, B. Puši
nis ir Alf. Bieliauskas. Lai
dotuvės įvyko sausio 6 die
ną.

A. Vaivutskas
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| Demokratę klikos ir politika
• MŪSŲ RESPUBLIKONAI gali didžiuotis tuomi, 
t kad jie jau turi savo kandidatą į prezidentus. Niekas 
X neabejoja, jog jų kandidatu bus vice-prezidentas Rich-
* ard Nixon. Nė vienas kitas respublikonų politikierius 
: net nedrįsta viešai savo ambicijas būti kandidatu pa-
* skelbti. Kai N. Y. valstijos gubernatorius Nelson Rocke- 
7 fellęris ištraukė savo “kandidatūrą”, respublikonų fron-

te ^užviešpatavo amžinoji tyla.
/ V , X

Kas kita su demokratais. Jų gretose jau pasireišku- 
z sios trys klikos. Vienai vadovauja Trumanas. šios gru

pės kandidatas būsiąs senatorius Stuart Symingtonas iš 
Missouri. Ši grupė skaitoma dešiniąja.

Kitai grupei vadovauja senatorius H. Humphrey iš 
Minnesotos. Jis kalba už “vargdienius”. Jis neturįs mili
jonų savo rinkiminei kampanijai. Jis, girdi, remiasi'eili
niais demokratais.

Trečiai grupei atstovauja John F. Kennedy iš Mas
sachusetts. Jis einąs vidurio keliu. Jis skaitomas milijo- 

. nieriumi. Amžiumi jis jauniausias. '
Humphrey ir Kennedy jau paskelbė savo kandida? 

tūras. Jie siekiasi į demokratų konvenciją pribūti su 
jąu nusistačiusių delegatų grupe. Senatorius Symingto- 
nas tebetyli. Manoma, kad ir jis greitoje ateityje pa
skelbs savo kandidatūrą. Kampanijosveigoje už nomina
cijas šis susigrupavimas dar labiau išryškės. Kol kas jų 
politinis veidas neaiškus, tai yra, neaišku, kuo kuri gru- 

' pė skiriasi. ' s z

Bet jų visų pamatinis nusistatymas tarptautinėje 
„politikoje gana panašus. Jos atstovauja Demokratų par

tijos vadovybės“ nusistatymui. O tas nusistatymas, mums 
atrodo, yra savižudingas. Rinkiminėje kampanijoje de
mokratų kandidatas bandys įtikinti Amerikos žmones, 
kad mūsų kraštui reikia dar daugiau ginkluotis, kad 
ginklavimosi lenktynes reikia dar daugiau išplėsti, kad 
Kongresas turi skirti dar didesnes sumas pinigų milita- 
rizmo reikalams. Reiškia, demokratų kandidatas laiky
sis šąltojp karo tęsimo politikos. .Senatoriuj - Kennedy 
jau pareiškė, kad iš šįtdl pozįęįjos jią, jei bus^fc|^?ą- 
tų nominuotas, plieks Eiserinowerio administraciją, ir 
Niksoną. Jis sako, kad Eisenhoweris ir ^iksonas inūsų 
krašto apsigynimo jėgas “nuganė”, susilpnino, kad jie 
per daug “nusileidimų” padarę Chruščiovui, per daug 
daug tikį į galimybes susitarimo su Tarybų Sąjunga.

/. Jei taip iš tikrųjų laikysis demokratų kandidatas 
no partijos konvencijos, tai daugeliui Amerikos žmonįų, 
kurie dar nuo Roosevelto laikų pemė demokratus, prisi
eis iš naujo persvarstyti savo tausistatymą. Nesinori ti
kėti, kad Ataerikos žmonėms nebūtų atsibodusi milita- 
rizmo ir ginklavimosi našta. Nesinori tikėti, kad mūsų 
žmonės nėra ištroškę taikos, kaip žmonės visame pasau

lyje. Sunku tikėti, kad vidutinis amerikietis remtų kan
didatą, kuris nežada visomis pajėgomis darbuotis už lai- 
mojimą taikos. ' J

Reikia, žinoma, tikėtis, kacPblaivus protas paims 
viršų Demokratų partijos konvencijoje ir atmes kiekvier

• ną, kuris griežtai ir .aiškiai nepasis'akys už taiką ir šal
tojo karo baigimą. Tik toks kandidatas, kuris aiškiai ir 
nedvejojančiai kalbės už taikų sugyvenimą su socialist!-1 
niu pasauliu, mums atrodo, laimės rinkimus.
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Į Kas ką rašo ir sako
DAR VIENA ■ ' niškąjį tikėjimą; Ir jie, žino

ma, surado ir. paškėlbė, kad 
nesiranda jokių prieštara
vimų tarpe mokslo ir tikėji
mo, tarpe mokslo ir 'burtų. 
Jie net įrodinėja, kad tikė
jimas stovi kur kas aukš
čiau už mokslą.,

žinoma, tos visos panašių 
“mokslininkų” Mr. “filosofų” 
pastangos ‘ yra bergždžios, 
bevaisės. Mokslas laimi ir 
prablaivo žmogaus protą. 
Blaivus protas nesuderina
mas su tikėjimu.
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Bendradarbiavimas eina
ŠIUOTARPU Jungtinėse Valstijose gastroliuoja 

garsioji Maskvos valstybinė simfonija, firmas pasirėdy
mas įvyko muzikos pasaulyje išgarsėjusioje Carnegie 

* salėje New Yorke. Publika salen nesutilpo. Niujorkie^ 
čiai tarybinius svečius dar kartą entuziastiškai pasitiko 
ir šiltai priėmė. ,,

DAR VIENA 
MEiNšEVIKIšKA 
ŽIOPLYSTĖ

Kaip žiniai, sųosirašinėji- 
mas tarpe ^Amerikos lietu
vių ir Lietuvos žmonių la
bai platus. Niekas laiškų 
necenzūruoja.' Iš Lietuvos 
ateina daug ir kritiškų laiš
kų.

Na, o Lietuvos priešai te- 
beplepa apie “okupantų 
cenzūrą” Lietuvoje. Vieto
je tuos plepalus baigti ir 
džiaugtis, kad susisiekimas 
su Lietuva yra geras, pla
tus ir sklandus, tai -men
ševikų “Naujienų”' redak
torius nori išsisukinėti ir 
tęsti Lietuvos šmeižimą. 
Girdi, cenzūra'yra, ale 
“Lietuvos okupantai neturi 
pakankamai* ištikimų tar
nų, kurie galėtų išcenzū
ruoti visus siunčiamus į už-, 
sienį laiškus.” Tai dar vie
nas šio žmogaus žioplas iš
radimas. Įsivaizduo kite: 
valstybė neturi ;
mai žmonių sudarymui Į 
tvirto cenzorių štabo !

Veikiausia nebus jokio 
galo. Kai vienas melas apie 
Lietuvą sugriūva, Lietuvos 
priešai tuojau iškepa kitą. 
Matote, bile mulkinti savo 
nelaimingus pasekėjus, bile 
neprileisti “Naujienų skai
tytojų prie tiesos apie jų 
senąjį kraštą. Netenka, tad, 
stebėtis tuo faktu, jog men
ševikų spaudos (“Keleivio” 
ir “Naujienų”) skaitytojai" 
Lietuvos požiūriu yra d a r 
daugiau užnuodyti,, negu 
prelato Balkūno davatkos.

BERGŽDŽIOS 
PASTANGOS

Neseniai Paryžiuje <buV£ 
suskricĮę “Francūzijos ka
talikai mokslininkai ir in- 

: tėlbktųaląi.^1 Sąsk r y d ž i o 
studijų ’ tema 'būvūs-'U^a- 
slaptis.” Apie “paslaptį” 
kalbėję ir galvoję “žymiau
si francūzų ir užsienio 
mokslininkai, filosofai1 ir 
teologai.” - •

Jie, matyt, turėjo daug 
bėdos su ta “paslaptimi.? 
Tai7 pripažįsta ir Chicagos 
marijonu “Draugas.” Gir
di:

Moderniojo mokslo bei 
technikos pažanga leidžia 
žmonėms vis giliau įsiveržti į 
gamtos paslaptis. Kas praėju
siais amžiais buv<> neįžvelgia
ma paslaptis, šiandien tai jau 
yra išreikšta skaičiais, fizikos 
ir chemijos formulėmis. Gali 
tad’ susidaryti įspūdis, kad 
mokslas vieną kartą nepaliks 
vietos jokioms paslaptims. 
Krikščioniškojo tikėjimo es
minę dalį tuo tarpu sudaro 
paslaptis. Kyla klausimas: ar 
tikėjimą galima suderinti su 
mokslu, ar mokslas, vis la
biau atskleisdamas paslaptį, 

tnegriauna pačių tikėjimo pa
grindą?- „

. ■ : 'i ‘ ' 1 •

Vadinasi, “krikščioniško-

NEBENORI 
PRANAŠAUTI

Mums net gaila, kad vie-, 
nas iš “Keleivio” redakto
rių bent kartą susiprato ir 
atsisako pranašo garbės'. 
Štai, kalbėdamas apie bū- 
siųiąją viršūnių ’konferen
ciją, jis išvedžibja; ,

. ■ k ■ . V- t i
“Taika laisvėje” ir “taika” 

vergijoje” tpkie yra dviejų 
galingųjų šių dienų valstybių 

pakanka- principai. Kai tų valstybių at
stovai su$_ės prie stalo ir im
sis derėtis, kaip jie gali su
sikalbėti? O jeiši.norės susitar
ti, tai vienos ar kitos tų vals
tybių, atstovai turės savo prin
cipus “užmiršti.” Gal nesun
ku būtų ir atspėti, kuri pusė 
tą padarys, bet nėra reikalo 
įvykiams už akių užbėgineti.

O buvo laikai, kada pa
našiame atsitikime tasai 
žmogus tuoj1 būtų .nurodęs 
ir įsakęs, kaip“ toje konfe
rencijoje turi / užsilaikyti 
mūsų prezidentas. Matyt, 
iiv jam nusibodo “įvykiams 
už akių užbėgineti.” Vertas 
pasveikinimo. ' Pranašo* 
karjera niekam’ nepavydė
tina. z ’ ’’ • - / ’:

Įdomus Lietuvos prezidento 
laiškas su Naujų Metų 

linkėjimais
Mielas Drauge Antanai!

Rašau šį laišką būdamas 
Maskvoje ir besiklausyda
mas Pabaltijo tautų daini
ninkų koncertą, kurs per
duodamas per televiziją ir 
radiją iš Kremliaus teatro. 
Visa Tarybų Sąjunga ir 
daugybė žmonių klauso lie
tuvių, latvių ir estų dainų.

Esu Maskvoje nuo gruo
džio pradžios, dirbu čia 
kaip Tarybų Sąjungos A. T. 
Prezidiumo pirmininko, pa
vaduotojas. Kaip žinote, vi
si sąjunginių respublikų A. 
T. Prezidiumų pirmininkai 
yra Visasąjunginio Prezi
diumo pirmininko pavaduo
tojai. Jie pasikeisdami po 
mėnesį darbuojasi Maskvo
je, dalyvaudami Prezidiu
me svarstomų klausimų 
sprendime.

Man teko šiemet jau ant
rą kartą čia dirbti, nes dir
bau pavasarį, grįžęs iš 
Francūzijos, kur dalyvavau 
Tarpprlamentinės Sąjun
gos pavasariniuose posė
džiuose Nicoje. Kadangi ta-
da mūsų Visasąjunginio. 
pirmininko K. K. Vorošilo-! 
vo nebuvo, man teko Prezi
diumo vardu priimti dvie
jų naujų pasiuntinių —E ti
pi jos .ir Irano — raštus 
(kredencialus), kuriais jie 
tų valstybių galvų įgalioja-

bes Tarybų Sąjungoje. ,,

mėnesį man teko lydėti žangos keliu, galutinai be

jiems ir mus. Jie turėjo ge-

nąją tėvynę, gyvenančią 
nauju gyvenimu, susitikti 
su savo giminėmis, o mes 
pažinome juos, kaipo atsto
vus tos didelės lietuvių tau
tos dalies, kuri gyvena už
sienyje, bet nuoširdžiai rū
pinasi savo senosios Tėvy
nės ir tautos reikalais. Ne 
tik rūpinami, bet ir teisin
gai supranta naująjį, soci
alistinį ( lietuvių tautos ke
lią, jam jiuoširdžiai prita
ria ir džiaugiasi, kad Lie^ 
tuva visiems amžiams nu
sikratė reakcijos jungą ir 
fašistinę gedą.

■"'y.'-'F -c
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linkėjimus visiems drau
gams tautiečiams, su ku
riais teko susitikti ir susi
pažinti per jų apsilankymą 
Lietuvoje. To paties pra- * 
sau Rojų ir draugą Jokub- . 
ką, kuriems, kaip redakto
riams, tenka irgi juos su
tikti, su jais susirašinėti/

Tiesa, teko skaityti ir 
girdėti, kad fašistinės ir re* 
akcinės santvarkos šalinin
kai ir jų klapčiukai iš kai- 
rių-grigaičių-kardelių uba- 
gyno siuto ir niršo prieš 
Lietuvą aplankiusius turis
tus. Jie stengėsi šmeižti ir 
įvairius kvailus išmistas 
skleisti, kad tik sumažinti 
aiškaūs tiesos žodžio įspū
dį, nuvainikuojantį jų ilga
mečius melus.

Žinoma, buvusieji Lietu- ‘ 
vos ponai ir valdovai bei 
visi juos remiantieji dva
sios skurdžiai labai džiaug
tųsi, jei turistai būtų atra
dę Lietuvą be lietuvių, kaip 
jie ne kartą tikino, Lietuvą^ . 
badaujančią ir nuskurusią, 
žmones, nešiojančius ne 
švarius ir gerus drabužius, 
bet iš maišų pasiūtus sijo
nus ir kelnes, kaip tie me
lagiai dar neseniai rašė sa
vo laikraščiuose. Ir kaip nu
sivylė ponas Grigaitis, kad 
jo geras pažįstamas ir 
draugas Margeris pamatė 
savo akimis, jog Kaune 
hidroelektrinė ne kokia te
atrinė butaferija, bet reali 
;ir nuostabi didinga statyba, 
jog ta daugybė naujų fab
rikų ir naujų namų mies-

o I

i

* > Mes nuoširdžiai sveikiname toliniuosius svečius ir 
linkime jiems geriausios sėkmės visur, kur tik jie pasi
rodys. . C

■ .......
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Pavojingi ženklai . . _
v NE TIK TAI, kas dedasi Vakarinėje Vokietijoje, 

kelia didelį ne rimą geros -valios^monėse. Naciškųjų nuo
du pasirodo ir pas mus Amerikoje, ir visoje eilėje kitų 
kapitalistinių kraštų. Kai taip dažnai svastika pasirodo 

^.ąntnamų sienų ir New Yorke,.ir Londone, ir Paryžiuje, 
tai reikia susirūpinti. Tas parodo, kad Vakarinės Vokie
tijos nacių, jau taip plačiai įsigalėjusių* net Adenauerio 
valdžioje, vadovaujamas ir ’inspiruojamas nacizmas ke
lia galvą tarptautiniu mastu. ' . •"'

Prieš tą pavojų reikia koyoti. Antjsemiti-zmas yra 
/tiktai reakcijos maska. Po ja slypi pavojus visoms žmo

nių teisėms. Nėra pasaulyje protaujančio žmo'gaus, ku
ris p.ežino, ką žmonijai po ta maška davė Hitleris.

Keista, labai keista, kad nei New Yorke, nei Londo
ne sinagogų išniekinto jai tebėra nesusekti ir nenubausti. 
.Arčia tik nebus stoka noro su svastikos apaštalais grei
tai ir laiku susidoroti?

Džiugu kad jiems neteko tuose bei ksrimuose n6ra f0- 
nusivilti, kad po ilgų metų to„rafo triksas kad mūsų mi atstovauti savo vąlsty- ątvykę j Lietuvą, _ pamatė- kofūkiečiai ne v’erkia ir de.

1 * Vf 1 I • |j j • V • • • V • ma" juo ja, bet šoka ir dainūę-
Be to, kaip žinote, liepos tyti — sparčiai einančią pa- ♦ Q ne retaĮ įr pabaliavo- 

mėnesį man teko lydėti žangos keliu, galutinai be- *a’ •- .
Etiopijos imperatorių Hai- sikratančią senovės blogų/ Nejaugi nė mažiausio gė
le Selasie jo kelionėje po liekanų, ydų bei piietaių, ųgg jausmo neturi tie savo 
Tarybų Sąjungą. pasiekusią didelių laimėji- -autos §meižikai’

Pridėjus dar dalyvavimą mų kultūros ir ekonomikos 
TSRS. Aukščiausibstas Ta-,srityse, politiniai vieningą 
rybos1 sėrijbseir s.iekiaųčįą naujų laimėji,-

, ditenp.posėdžiuose, mątetė/ mų,eiimnčią į didelį'ir aiš- lių> fašyimų Ti~ kl
įdomi žinute apie i teatrų1 -kad-rtęųka >g^ną dažnai bu- kų^tikslą. ; ;

: prisimenu musų.;^os tamsios ir 
pasikalbėjimus su svečiais i 
važiuojant autobusu, o ypač 
Druskininkuose, štab dak
taras A. Margeris karštai 
kalba apie jo pasiryžimą 
ieškoti tiesos ir tiktai tie
sos, o daktaras Stanislovai- 
tis, draugė Petrįkienė, J. 
Jokubka ir kiti smarkiai 
kritikuoja* dėl pastebėtų 
trūkumų ir negerovių. Y- 
pač dr. Stanislovaitis ir jo 
žmona negalėjo- nurimti, 
kad labai daug musių pas 
mus kaime, o drg. Metelio- 
nis reiškę nepasitenkintai? 
kad per sitana esanti ant* 
religinė veikla. Neužmirši1 
Mildred Stenslerienėš ener 
gingo dirigavimo greitom? j 
susidąriušiam chorui, kur 
sudainayo “Oi kas sodai” i 
ęilę kitų dainų Druskinin 
kuose, o paskui plaukiar 
laivu į Liškiavą. Arba šta • 
pasikalbėjimai' s u gnųr

;1____ LLLL------- X—

Pastabos
! v j i '; _ . ’ . ,

1927 metais Lietuvoje 
ėjusiame literatūros, rmęno 
kritikos^Prądąi>įr 
Žygiaį’l buvo ' išspausdinta

skaičių Europoje.« Tarp ki
tų Vak. Europos valstybių, 
tuo laiku turėjusių nuo ke
liasdešimt ikinkelių šimtų 
teatrų,- buvo iškeltas fak
tas, kad tuolaikinėje Lietu
voje tesąs vo^: vienas teat
ras, tačiau ir tą patį galvo
jama sūlikvidiioti...

Toliau žibutėje' buvo tei
giama, kad vis tik Lietuva 
pranašesnė - už Albaniją, 
kurioje tuo laiku nebuvę 
ne vieno nuolat veikiančio 
teatro. . ' \

Šiandien Tąrybų Lietu
voje yra 10 teatrų.

ti' Maskvoje sąjunginiais 
reikalais. Gi būdamas Lie
tuvoje dažnai' aplankau ra
jonus, miestus ir kolūkius. 
Pavasarį ir rudenį apvaži- 
nėjau didelę dalį Žemaiti
jos, o taip pat eilę Vilniaus 
krašto, ra jonų. Be to,buvau 
Panevėžyje, Kląipcrd o j e, 
Šiauliuose, kelis kartus 
Druskininkuose, jau nekal
bant apie Kauną, kur daug 
kartų per metus tenka bū
ti. Beje, metų pradžioje va
žiavau į Baltarusiją jos 40 
metų sukaktuvių proga.

Taigi, matai, tenka daug 
važinėti. Todėl šiemet ir 
atostogoms niekur nevažia
vau, bet praleidau jas dau
giausiai x namie. .

Džiugus buvo mums su
sitikimas sų mielais sve
čiais iš jūsų krašto — atsi
lankiusiais Lietuvon ame- 
rįkiečių lietuvių., turistais. 
Tik gaila, kad man idėlįvai- . .
rių kelionių mažai teko su svečių Palahgoje pas Venr 
jais pabūti — tik kelionėje tavus ir daugelis kitų ep‘

Su nusistebėjimu buržua
zinės Lietuvos, laikų litera
tūrinis žurnalas “Garsai” 
išspausdino trumpą žinutę 
apie tai,' kad Tarybų Są
jungoje priimtas ' pensijų 
įstatymas, rašytojams. ’’Ži
nutėje rašomą# “Tub žygiu' 

jo tikėjimo esmė” nębeten- Sbvietų' valstybė ų ž b ė g o i 
ka pagrindo, braška,; lūžtą, prieš akin' risoms valsty- 
griūva! > Mokslas, vieną po.^tns kurios’’:dedasi esan- į Druskininta^Izodų.

labai kultūringos, bet w finsiHki ‘nftSA PaianmJ Ka:kitos paslaptis atidengia ir 
išryškina. Tikėjimui' į prie
tarus nebeliko pamato. Pra
sideda tikėjimo sutemos.

Reikia žinoti, kad ne visi 
mpkslihtakai yra nuošir
dūs. Kaip visose kitėse pro
fesijose kapitalistinėje san- 
tvąrkoje, taip - mokslinin
kuose yra parsida
vėlių ir apgavikų. Paimki
me Ameriką* Visi pripažįs
ta, kad rūkymas kenkia 
žmogaus sveikatai. 'Bet, 
va, tabako trustąs suranda 
gydytojų ir mokslininkų, 
kurie už gerą atlyginimą 
įrodinėja, • kad rūkymas 
sveikatai nekenkia, /'/

Panašiai buvo su “Drau
go’’ Paryžiuje susjkridu- 
siais mokslininkais ir filo
sofais. Jie buvo pasamdyti 
ir sukviesti gelbėt krikščio-

čios
ligi šiol rašytojų * klausimo 
(atseit, jų aprūpinijno pen
sijomis) Nevaliojusios iš
spręsti. Ar nė gėda, kad 
tokiose turtingose valstybė
se,- kaip Prancūzija^ Angli
ja, Vokietija, rašytojai daž
nai šelpiami labd a r i n g u 
būdu!” (“Garsai,” 1930 m. 
Nr. 7, 362 pusk)

r - ę- -

Kitas tuĮlaikiniš literatų 
žurnalas “Pradai ir žygiai” 
paskelbė įdomią žinutę apie 
tai, kad Londone įsisteigė,..\ 
nušvilptųjų autorių klubas. 
Šiam klubui, anot žurnalo,; 
automatiškai priklauso visi 
dramaturgai, kurių veika
lai neturėjo scenoje pąsise- 
kimo ir buvo nušvilpti pub
likos.

Tokia buržuazinio gyve-

Kaip tik teko praleisti s’ 
! svečiai

bei susitikimuose Palango- x >-------
je, Klaipėdoje ir Maskvoje, pirmosios grupės
su pirinąja grupe. Deja, su paskutįĮię vakarienę “So 
antrą j a grupe mačiausi tik ! vietška ja” ; v i e š b u t y j'

Maskvoje. Ant rytojaus ji 
vyko į tolimą kelionę —• u? 
vandėnyno į Ysavo antrąj' 
tėvynę Aihferiką, o aš ture 
jau skristi į Varšuvą, tar 
man teko garbė vadovaut

antrąja grupe mačiai
jai atvykus Maskvos aero
drome, kada/aš kaip tik 
skridau į užsienį.

, Užtat malonu buvo, kad 
ROJUS MIZARA ilgiau už
truko senainmp “kraiino^ vauuva“1
ir turSiomė ®ro£o« su iuo lTarybų' Sąjung0S par a r tu. ejome progos sų juo menįarų delegacijai 48-jr 
daugiau susitikti, o jis ga- - - v r J
Įėjo giliau ir nuodugniau 
pažinti Lietuvos gyvenimą 
ir jos reikalus. /

Apskritai, kalbant, toji 
brolių ir seserų amerikie
čių kelionė Lietuvon buvo 
ląbąi gra^i ir jaudinanti ir 

r h;,1,, „i--; ■„ ------ , ... ----  
nimo, k,-ii kuriu, jo nepakis- labas dienas ir geriausius 
tdneių, jį aukštinančių, tik
roji

Tarpparlamentinėje k o n 
fęrencįjoje. ?

Deja, svečius ekskursan
tus iš Argentinos, tegalėjau 
pamatyti vos paskutinę die- 
•ną ir juos palydėti į trau
kinį,

Mielas Antanai, l)ūk ma
lonus, prie progos perduok ■» v n • • * • •

S,®

towW

Nejaugi nė mažiausio gė-
• v

Dar lengvą suprasti gąi-

nių politikierių, kad nebėra 
tos tamsios ir bk.urdžiu» v 
Lietuvos, kurią jų saujelei 
buvo lengva ir malonu val
dyti ir apgaudinėti; melžti 
ir eksploatuoti, kad jos vie
toje įsikūrė tikrai laisva ir 
šviesi darbo žmonių 
va, socialistinė Lietuva. Bet 
sunkiau suprasti tuos “vei
kėjus”, . kuriem dedasi “pa
žangiais” ir vadina save 
demokratais bei socialistais.

Bet malonu, kad nemaža 
yra žmonių Amerikoje, 
kurie tikrai ir garbingai 
\tstovauja pažangai ir, ne- 
iūrint sunkių sąlygų, ko- 
oja už liaudies gerovę ir 
lutos garbę.
Būdamas Brazilijoje te

ėjau prbgos įsitikinti, kad 
m daug pažangių žmonių 
etuvių tarpe. 
as visur sutikau 

; senosios emigr 
‘si jie džiaugėsi Ti 
i.etuvos laimėjimais, nuo- 
rdžiai domėjosi jos reik“

W-V. <V'

k

i tarpe yra tiesą supran- 
mčių, bet nedrįstančių pa
reikštu Ir tokių sut:u"” 

A kas liečia įsitikinusių kl< 
’kalų ir fašistų bei kitų 
^akcininkų, ypač jų ai>ty- 
tajų politikierių, galima 
k priminti seną patarlę: 
su dumiu du turgu, su 
bkakakčiu nėra ko peš- 
:s”.’ s

Šiuo metu Maskvoje 
’vksta Centro Komiteto 
Senumas, kuriame plačiai 
-.varstomi žemes ūkio 
klausimai, Iš visų ' sep
tynių ptanešimų ir pasisa
kymų visu aiškumu matyti, 
kaip smarkiai pakilo per 
paskutiniuosius 5—6 metuą>

(Pabaiga 3-me pu^l.)

1
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Binghamton, N . Y.

Mirus

ARTHUR BALANIS

sese-

u/.

Rašo Kuraitis

T

’’Z ‘
. M.

!

kapitalįstinėje santvarkoje? 
Tai akivaizdžiai patvirtina 
ir palygina netolima /. bur
žuazinė Lietuvos praeitis. 
Sėdėję pHę valdžios vairo, 
buržuaziniai nacionalistai 
nesišykštėjo/ gražių žodžių 
apie žmoniškumą. Bet kar
tų jie nesišlykštėjo vieną po 
kito tūkstančiąis išvaržy
ti darbo valstiečius, kišti į 
kalėjimus, darbininkus, pa-, 
teisti kulką į kaktą žmogui 
arba pribaigti dujų kame
roje, kai šis nepfiįardavo 
tokiam “žmoniškumui.” Ne 
vienas šių .ponų pokario 
metais, matyti, irgi savojo 
“žmoniškumo” vardan ragi
no buožinius; banditus žu
dyti Lietuvoje naujakurius 
ir pirmuosius kolūkiečius:' 
tai išpiovus kaktoje žvaigž
dę, tai įmetus, į vinių pri
kaltą statinę ir, tt, ir tt...

Būdinga tai, jog dabar
tės saujelė buržuazinių na
cionalistų, susispietusių A- 
merikoje,. su neregėtu įnir
šimi! lenktyniaudama su terų Klubo susirinkimas 
k r a štutiniaisiais “šaltojo ’ ’ ' ™
karo” šalininkais, sutiko 
didžiai žmonišką tarybinę 
nusiginklavimo programą. 
Jų laikraštukai plyšauja iš 
pykčio .ir liaupsina /visa, 
kas tik dirba “šaltojo ka? 
ro” dvasia, kaip išmanyda
mi plūsta tarybinius pasiū
lymus visuotiniai ir visiš
kai nusiginkluoti. Jų spau
dos tonas, national, vadeivų 
pasisakymai ryškiai rodo, 
kad šie “žmoniškumo” tru
badūrai, jei galėtų, bernai 
tant imtų svaidintis atomi
nėmis bombomis, pamirš
dami ir tai, jog atominio 
karo atveju, vargu, ar ir jų 
galvutės išsilaikytų ant po- 

, niškų pečių!
žmogaus išriiintis ir protas1 

laimės amžiną taiką -f I
/ Milijardieriai NeJsonąs t ,

Jtokęfelertis; ir buvęs prezi- Pąčios narės, apart pirrųį- 
—- —FTdentas Haris Trūmanas, jnmkes M. Martin. Jaijia- 

tai 'b ii y o reikalinga pri-' John Foster Dullęso pirm-

, ' v ' ■

Newark, N. J.
A 

kai šie mill; 
skirti taikiai statybai,^ kai 
milijonai armijose tarnau
jančių . ii*r raketas, tankus 
bei karinius lėktuvus dabar 
gaminančių žmonių išeitų 
lydyti plieno, gaminti trak
torių, arti laukų, sėst ų 
m o k s linėše laboratorijose 
tirti ž m o g a u s dar neat
skleistų gamtos> paslapčių. 
Netenka abejoti, jog per 
trumpą laiką mūsų plane
ta iš pagrindų pakeistų’ sa
vo veidą. O to trokšta, to 
siekia kiekvienas dora s 
žmogus, kur jis begyventų 
—ar 'Amerikoje, ar Tarybų 
Sąjungoje, 4 ar Azijoje, vi
soje žemėje.

Todėl s suprantamas tas 
milžiniškas tautų pritari
mas tarybinei nusiginklavi
mo programai. Ir kas gi 
gali būti tauresnio, kaip 
žmonių naikinimo priemo
nių likvidavimas! < '
Karo krankliai ir jų veikla

Daug kapitalizmo klap
čiukų,. atviri atominio karo 
šalininkai, stengiasi ap
šmeižti tarybinę nusigink
lavimo programą. J ie ban- 
do nuslėpti nuo masių tą

NUSIGINKLAVIMO 
PROGRAMA z

Visiems laikams įeis į 
'žmonijos istoriją ,1959 m. 
rugsėjo 15 diena, kai iš 
Jungtinių Tautų tribūnos 
didžiosios socializmo šalies 
Premjeras N. Chruščiovas 
paskelbę visuotinio ir visiš
ko nusiginklavimo progra
mą, kuri tapo savotišku ba- 
romteru, padedančiu nusta
tyti tikrąsias pažiūras tų, 
kas už taiką ir kas už ka
rą. ' Tarybinės vyriausybės 
pasiūlymai sujaudino mili
jonus paprastųjų žmonių 
visame žemės rutulyje, 
įkvėpė J i e m s šviesesnės, 
laimingesnės ateities viltį. 
Šie pasiūlymai kartu pri
trenkė atominio karo šali
ninkus.

Blaivai galvojantys Ame
rikos. diplomatai ir politi
niai veikėjai supranta, kad 
jei nenori atitrūkti nuo sa
vos tautos, turi peržiūrėti 
savo pažiūras tarptautinių 
santykių ‘tarp Tarybų Są
jungos ir Amerikos gerini
mo, bendradarbiavimo stip
rinimo naudąi.

Tačiau jokiu būdu nega- t x ..... ___
įima i Užmerkti akių ir ne-1 istorinį, faktą, kad. ne 
matyti tų jėgų, kurios ątvi- i konjuktūriniai sumetimai, 
rai arba paslapčioniis vei
kia, nesiskaity damos su 
savo tautos troškimais ir 
interesais. Kalbė damas 
apie šias jėgas, N. Chruš
čiovas nurodė, kad reikia

I jas apnuoginti, reikia jas 
viešai išplakti, reikia jas, 

vyksta menkesni, bet ar žmogus tiek laiko ir energijos ^aįp velnius, pačirškinti 
ant keptuvės.

Gruodžio 14, 1959
Reiškiame užuojautą' liūdesy paliktiems, 
lems Kath. Vaicekauskienei ir Viktorijai Walker, 
kurios gyvena Binghamton, N. Y., broliams An
thony Balanis, Kingston, Pa., Joseph Balanis, 
Trucksville, Pa., Frank Balanis, Norwood, Pa., 
jų šeimoms, artimiems giminėms, draugams ir 
draugėms. •
I. M. Luzinai
J. A. Žemaičiai
Paul Mikolajunas
F. V. Miller
I. Kapičiauskienė

M Stelmokienė
P. K. Juozapaitis
P. Yasilionienė

A. J. Navalinskai 
John Vaičekauskas 
Helen Žukienė 
Anna Wellus 
A. Maldaikienė 
E. .Čekanauskienė 
J. N. Stroliai 
M. Sadauskienė 
W. B. Keršuliai 

(Brooklyn, N. Y.)

Kreipimasis į. LLD narius
Naujai išrinktas Komitetas laikytam posėdyje š. m. 

sausio 3 d., rūpestingai svarstė mūsų D-jos šiems me
tams darbo planus. Išklausius valdybos raportus, pasiro
do, kad nekurtose kolonijose kuopų veikimas yra labai 
geras, kitose vidutinis, bet yra kuopų, kur jaučiama lyg 
tai draugų nepaisymas, yra net truputis, ir apsileidimo. 
Mūs LLD per daugelį metų kultūrinėje dirvoje pasistatė 
sau labhi gražų ir garbingą pafninklą, per desėtkus 
metų savo darbuose mus jungė į bendrą visuomeninę šei
mą. Kuopų susirinkimuose, visokiausiose pramogose vi
sur mes jautėmės lyg tai vienos gražios šeimos nariais 
krūvoje.

’ Metams, slenkant, mūs eilės susirinkimai
pašventęs garbingam visuomeniniam tikslui, o sulaukęs 
metų krūvos gali nuo visko atsipalaidoti? Tai lygintųsijulclu m uvus gan uuu vi&nu awipcuaiuvu ; lai ij^iuvuoi v-_ •, ,
atsisakymui nuo visko, kas gyvenime yra gražu-įdomu. Viršūnių susitikimas
Pasyvumas žmogų lėtai žudo-naikina. Išėjusieji į gyve
nimo poilsi draugai, kurie darbuojasi organizacijose, 
skaudoje, nesibodi senatve, nesiskundžia stoka draugų,

Paryžįuje ir vizitai
Po N. Chruščiovo vizito’ 

i JAV laukiami svarbūs if

kaip tai kartais jie tvirti
na, bet taurus socialistinės 
Santvarkos žmoniškumas, 
meilė paprastam žmogui, 
pati socializmo prigimtis 
diktuoja programas, kurios 
atatinka visų tautų Jūkęs- 
čius. . ,

' • v'.- / ■<- '

Kas yrą buržuazijai 
“žmoniška”

■y ' ■' J ' C , y

, Buržuazija visais laikais 
mėgdavo^-Mangstytis žmo
niškumo Skraistėmis.1 Jai

Mirus

Mike.Motiejui Žolynui
aReiškiame mūsų nuoširdžią užuojautą jo sūnui 

Fred’ui ir jo Šeimai. Jo broliams ir jų šeimoms - 
kaip čia, taip pat ir Lietuvoj. Taip pat" drau

. ? gams ir pažįstamiems.
Joe ir Ona Staneliai
Adolph Žolynas
Senas Jbnas 
Pet. Ramoška

Pet. Marsonas .
Tadas Kaškiaučius
Pov. Casper
Ig. ir Ona Bėčiai

......................... ......i

Cleveland, Ohio
IŠ MOTERŲ KLUBO 

SUSIRINKIMO
Clevelando Lietuvių Mo-

1 1 "W 
f * c ’' ■/‘i, • • • '<*'■ . i. *.Tjffv 

Worcester, Mass
Kas link kultūrines 

pramogos
. Gruodžio 19 d. “Laisvės” 
laidoje, korespondencijoje 
iš Worcesterio, buvo pažy
mėta, kad LLD 11 kuopos 
kultūrinis parengimas bus 
sausio 17 d. Vienok tą die
ną Dr. Stanislovaitis turi 
būti Pittsburghe, ir jis pra
nešė, kad galės būti pas 
mus Worcesteryj sausio 24 
d. Todėl visi įsitėmykite, 
kad parengimas įvyks sau
sio 24 d., 1 valandą dienos 
laiku: _ Bus pietūs ir papie
tavus bus parodyta daug 
paveikslų iš Lietuvos* nufo
tografuotų paties Dr. Sta- 
nislovaičio, praeitą vasarą 
važinėjant po Lietuvą su 
pirmąja turistų grupe.

nĮnuobbdauia. Tokie susitikę draugai kalbasi visuomeni-1 naujį įvykiai — tai viršu
mais įvykiais, organizacijų reikalais, jie žiūri į ateitį. nįų pasitarimas Paryžiuje-

* *1 " •» t » A -V-V-* -v* I >• Z-K I-J-VUZS *->-• Z-l ZX’V^ 4- l-P 1SustiPrmkim kuopų eiles
Kuopos, retai laikančios susirinkimus, būtinai turi 

tai išgyvendinti. Nepaisant, kaip susirinkimai būt ne
skaitlingi, turėtų atsibūti kiekvieną mėnesį. Jeigu susi
daro sąlygos, kad susirinkimo negalima ląikyti svetainė
je, lai įvyksta namuose. Mokam pabaliavoti namuose, 
tai ir organizacijos labui išmokim savo namus panaudo
ti.

Šiais metais LLD nariai gaus labai gerą knygą. Gal 
dar ir dvi knygas, jeigu tik Centro iždas tam teis. 
Komitetas prašo piniginiai pasiturinčias kuopas paauko
ti į Centrą sulyg savo geriausios išgalės. Komitetas pa
sižada gerai dirbti, bet to paties prašo visų mūs narių.

Istorijai rinkimo medžiagos reikalu
* c _ ‘

Nors pqvaliai, bet darbas kaip kur pasirodo. Būti-į 
nai reikalinga' paspartinti, jeigu norim, kad tokia kny-į # _
ga realizuotųsi. Centro Komitetas tame reikale veikia. į rQ” politikos, reikėtų atsi- 
Gaila, kad ne visur kolonijos^ draugai imasi to taip; sakyti ir jos^ sukeltų gįnk- 
svarbaus darbo. Sunku net susivokt nuo ko tąjį darbai laviruosi varžybų, kurios į 
pradėt. Tąi nelengva. [ Rašykite, draugai, katriems tekoJ šių ponų seifus atneša mi- 
dirbti nuo pradžios pažangiųjų organizacijų sukūrimo, lijardinius pelnus, arba,’ 
Tokių draugų bei draugiu, katrie net ir plunksną gerai kaip sako amerikiečiai, 
vartoja, yra, tik kažin kodėl nesiima už darbo. Be kultu- tektų papjauti žąsį, dedan- 
rinio darbo, nemažai mūsų organizacijos ir draugai va
dovavo ekonominėse kovose. Būtinai tai /reikėtų atžy
mėti. 1 •

Rašykit, draugai, laikas bėga skubiai..
LLD-jos Suvažiavimas

Centro Komitetas siūlo, kad šiais metais; įvyktų 
) suvažiavimas, liepos mėnesyje, Philadelphiioje. Ne
seniai, tiesa, mūsų draugija turėjo suvažiavimą, 

dveji metai. Bet iš patyrimo žinome, jog kiekvienas 
ąnis draugų susitikimas, visuomet pakelia nariuose 

gilesnį susidomėjimą. Dabar turim priešais save drau- 
gij pasistiprinimo reikalą. Kiekvienas pasibrėžkim,Tčad 
iki suvažiavimypaskubintume istorijai medžiagos rinki
mą, sustiprintum Centro iždą ir padidintum veiklą kuo
pose. Jeigu tik-visi rimtai pagalvosim, kuomi patys ga
lim ir privalom savo draugijai pasidarbuoti, tai suvažia
vime pasidžiaugsim ir matysim, kad “ir mano kolonijo-
je veikimas galimas”.

O/ ' ■ ' ’’ CĖfNTRALlNIS KOMITETAS

.— pirm, 
sekr.

K. Petrikienė 
J. Grybas, —

A, Bimba -
K. Depsas
V. Keršulis
S. Petkiene

“Šviesos” red.

dengti nepažabotų kapitalo 
Jautėjimą. D e n g darinėti} siautėj imą. D e n g d amiesi 

ir Amerikos Prezidento Ei- žmoniškumo vardu, kapita- 
senhowerio vizitas į Tary- listai visuomet? šmeiždavo 
bų Sąjungą. darbo žmones, kovojančius

Tuo tarpu kai kurie Ame- už savo teises. Kiekvieną
rikos politiniai veikėjai 'ne 
tik nesistengia, kad būtų 
sudaryta : tinkama atmosfe
ra šiems įvykiams, o at
virkščiai— jie raginą iš
saugoti vadinamąją “tvir
tą” Vakarų (poziciją.
Kodėl jie už “šaltąjį karą” 

ir ginklavimąsi?
Viena iš priežasčių, kuri 

nulemia idėjas, už kurias 
šie ponai kariauja, yra ta, 
kad atsisakius “šaltojo ka-

čią auksinius kiaušinius.; 
Kai į dahgų pakyla Ameri
kos bombonešiai ir Ameri
kos tankai šliaužia svetima 
teritorija, į Rokef e Periu 
seifus byra doleriai. Už
tenka tik prisiminti, kad 
kąip tik tada, kai .degė na
mai Port Saide ir liejosi 
arabų motinų bei vaikų 
kraujas ir ašaros, Ameri
kos naftos kompanijų pel-

900 lųilijonų do- 

- tai Rokefejerįp

hai išaugo iki pasakiškos 
sumos —- 900 nplijonų do
lerių per metus. Nafta ir 
karas — tai Rokefęjerip 
biznis! Per 10 metų.Šiau
rės Atlanto karinio t bloko 
dalyviai tiesioginiai kari
niams tikslams išleido' apię 
500 milijardų dolerių, o tai 
beveik du kartus viršija 
pačios turtingiausios kapi
talistinės valstybės — JAV 
metines nacionalines paja
mas.

Nesunku įsivaizduoti, ką 
reikštų nusiginklav imas,

. , ■ ■ > , ■ i .

darbo žmones, kovojančius
J. •. -..W3&J.. ■;. trri A

tos kovos aktą jiet stengda
vosi ir, stėngiasi dabar pa
vaizduoti kaip nežmoniš
ką. Nereikia ;būti perdaug] 
įžvalgiu, kad suprastum, 
kur šuo pakastas. Buržua
zijai žmoniška visa tai, kas 
netrukdo tukįi darbo žmo
nių krauju ir .'.praeitu, ir 
nežmopiška tai/’ kas neša 
laisvę ir laimę milijoriams!

r L r. jy'/y.''' i jj.- i . ■ . '<■ i 

Kas slėpiausi ppi bunžuazijos 
proinmuojaiiiu tariamuoju 

“žmoniškumu”?
Ąmęrikos milijardieriai 

broliai R o k e f e leriai yra 
prisiplėšę iš darbo žmonių 
prakaito,/ kraujo ir kančių 
tokius turtus; kurie pralen
kia’ turtingiatisių bet kada 
pasaulyje gy v e n u s i ų j ų 
turtuolių lobius. Jų kelias 
į milijardierius vedė per 
klanus kraujo, per kalnus 
žmonių lavonų/ Pirmasis 
pasaulinis karas Rokefete
riui davė 450 milijonų do7 
lerių gryno pelno. Vadina
si, už .kiekvieną užmuštą 
Rokėfeteris uždirbo 45 do
lerius ! Antrasis pasaulinis 
karas Rokefeterių sąskaitą 
papildė daugiąu kaip 2 mi
lijardais dolerių. Vadinasi, 
ęia dar geriau uždirbta!

Todėl būtų naivu tikėtis, 
kad kapitalo m a g n a t a i 
lengvai sutiks ' priimti to
kią, program. - Ir jeigu jie 
šiandien kiek h ū l,e i d ž i a 
sparnelius, tai tik todėl, 
jog jaučia milijoninių ma
sių spaudimą! ,

Lietuvos buržuazinių 
nacionalistų ’žiponiškumas’

Nėra ir negali būti kal
bos apie tikrą žmoniškumą

tąkas JAV, valstybės sek< 
retoriaus poste Dinas Ače- 
sonas ir’ -eilė kitų karinių! Ja . 
monopolijų j samdinių—štai 0,101 1
tie karo šalininkai, kurie 
n e p a j ė gdami tiesiog nu
versti tarybinių pasiūlymų 
dėl visuotinio ir visiško nu
siginklavimo, sėdampabejo- 
nes tarybinių pašiūymų 
nuoširdumu, skelbia pasa
kas apie tariamąją “tary
binę grėsmę” ir bando pa
žeisti nusiginklavimo idė-

. Tačiau šių “šaltojo karo” 
riterių p ą stangos yra 
b e r g ž d žios, nes Šiandien 
nauji-laikai. Milžiniška so
cializmo galia šaldo karš
čiuojančias karo šalininkų 
galvas, o tikrojo žmonišku-, 
mo idėjos, sklindančios iš 
socialistinio pasaulio, už
valdo žmonių Širdis ir pro
tus. Ir kąip benirštų seno
jo pasaulio atplaišos, anks
čiau ar vėliau pergalė pri
klausys žmogaus išminčiai 
ir protui, pergalė priklau- 
sys žmoniškumui, atveriant 
realias galimybes taikai ir 
draugikam bendradarbiavi
mui. z. ; .

Montevideo, gruo. mėn., 1959 m.

Jungtinėse valstijose 
daugiau yra motery

' f ' A ' '

Washingtonas. —Gyven
tojų surašinėjimo biuras, 
pasiremdamas, kiek šalyje 
vaikų gimė ir kiek žmonių 
mirė, skelbia, kad turime 
179,300,000 gyventojų. Jų 
tarpe 62,000,000 yra pasie
kę balsavimo amžių. .
' Biuras skelbia, kad mūsų 
šalyje yra 89,452,000 moterų 
ir 87,651,000 vyrų. Išeina, 
kad kiekvienam 1,000 mote
riškos, yra tik 980 vyriškos 
lyties gyventojų.

įvyko gruodžio 10 d. Skait
lingai atsilankė narių ir 
svečių. Atidarius susirin
kimą pirmininkė pakvietė 
atiduoti pagalbą mirusiai 
narei E. Panzer.

i
Išrinkta komisija lankyti 

sergančias P. Nemurtėnę ir 
M. Raulusevičienę. Lanky
mo komisijon įeina: O. Ka- 
zilionienė, M. Karson, M. 
Pteush ir Michel.

Nutarta pasiųsti linkėji
mus keturioms narėms, ku
rtos negali lankyti susirin
kimų, tai Karalienei, Stri- 
peikienei, P. Nemurtenei ir 
M. Raulusevičienei.

Gimtadienių minėjimas 
buvo Bumbulienės, M. Gele- 
žiūnienės, Eva Langis Ir 

;York.
v Sekantiems metams val

dyboje ..pasiliko visos tos

sitraukus išrinkta A. Pal- 
ton.

Įstojo į klubą viena nau-
". Sekantis klubo 

susirinkimas įvyks sausio 
14 dieną, Klubo svetainėje. 
Visos narės kviečiamos da
lyvauti. - - • .

A- APIE LIGONIUS
Malonu, kad po 16-kos 

dienų buvimo ligoninėje J. 
Žebrys sveiksta ir jau su
grįžo į namus.

P. Nemurtenė taipgi 
sveiksta ir jąu sugrįžo į 
namus. Juozas Apšega jau 
antri metai sunkiai serga. 
Petras Rodgers .beveik vi* 
są laiką guli lovoje, n u o ^tuvoš. Iš Lietuvos randasi 
rudens dar įiegalėjo išeiti....................  "
iš-namų. Juozas Petronis, 
Middlefieldo ūki n i n k a s, 
jau seniai serga. P. Stanio- 
nis, - Chardono ūkininkas, 
irgi serga^ Pranas Sūnai
tis /sakė, kad Vely k o m i s 
gaus “naują koją” ir galės 
lankytis į parengimus.

Linkiu visiems - sergan
tiems ir sergančioms- grei
tai pasveikti!

Ona Rodgers

Binghamton, N. Y.
Reiškiant Arthur Balanio. 

šeimai simpatiją prisidėjo 
šie asmenys: X Vaičekaus
kas, $6; po$2:LM. Luzinai, 
A. J. Navalinskai, J. A. Že
maičiai. Po $1: P. Mikola
junas, Hjžiikienė, A. Wel
lus, V. Miller-Zmitraitė, J. 
Bagdonienė, A. Maldaikie
nė, V. Kapičiauskienė, Ų. 
Šimuliūnifcnė, E. čekanaus- 
kienė, M, Stelmokienė, P. 
K, Juozapaitis, P. Yasilio- 
nienė, N. J. Stroliai, M. Sa
dauskiene ir Bronė Keršu
lis.

J. K. Navalinskiene

Brockton, Mass.
“Laisvėje” jau buyo ra

šyta, kad Elzbieta Kauta- ' 
kienė, Prano Kaulakio žmo-1 
na, r sunkiai sirgo galvos 
skausmų. Buvo išvežta į 
Jamaica Plains ligoninę. 
Pasveiko ir laimingai grį
žo į namus. Bet prieš Nau
juosius metus vėl susirgo 
ir buvo išvežta į General 
Hospital, Boston, ^lass. 
Ten jai padarė operaciją. 
Tąi sunki galvos aperacija. 
Bet dabar gydytojai sako, 
kad ligonė, jau geresnė. 
Linkiu greitai pasveikti!

Lietuvių Tautiško Namo/ 
Bendrovė turi biblioteką 
(knygyną). Joje randasi 
daug įvairiausių knygų, 
laikraščių ir žurnalų.. Jų | 
tarpe nemažai yra ir iš Lie-

žurnalai: “šluota1^ “Tary
binė Moteris”, “švyturys” 
“Mokslas ir gyvenimas” ir 
kiti. Kas mylite skaityti, 
tai ateikite ir pasiskaityki-

Geo* Shimaitis

Hartford, Conn.
I ' • ,/■ J -

Laisvės choro kalėdinė i 
pare buvo pasekminga. 
Gražus būrys susirinko ir 
smagiai laiką praleido. I 
Gaspadinės pagamino įvai
rių valgių, o gaspadoriai 
turėjo gėrimo. Viskas buvo | 
veltui. . «■'■C'

Kas tik prisidėjo su dar
bu choro palaikymui, tai 
buvo apdovanoti; Linkime 
ilgiausių metų chorui! ..

Prieš šventes turėjo įvyk
ti choro metinis susirinki
mas ir rinkimas valdybos, 
bet neįvyko. Todėl visi cho- 
riečiai yra ^kviečiami susi
rinkti sausio 28 dieną, 157 
Hungerford St., 7:30 vai. 
vakaro. Turėsime daug 
svarbių darbų atlikti.

3 puti. Laisvi (Liberty). Pdnktad., sausio (Jan.) 8, 1960

'W M
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Rojus Mizara,

LAIŠKAS Į AMERIKA
■t
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(Pabaiga)
—O kodėl jūs tuo atžvilgiu kitoki?— 

klausiu.—Jūs turėtumėt aktorių pastan
gas ir talentus vertinti geriau, negu/mes 
Niujorke. Aktoriai, v menininkai—jaut
rios sielos žmonės .Paagliau, kiekvienas 
žmoęus, kuriam tenka atsistoti prieš 
publiką, yra jautrus jos' atžvilgiu.

Tiesa, koncertuose jaučiamas didesnis 
entuziazmas.
; Na, bet užteks apie tai.

DAUGIAU TEATRŲ
Papasakoti Tau tik apie Vilniaus te

atrus neužtenka. Atsimink, kad Kaune 
veikia trys nuolatiniai teatrai; Klaipė
doje, Panevėžyje, Šiauliuose ir Kapsuke 
taip pat yra teatrai. Rengiuosi į kurį iš 
tų miestų nuvykti ir pamatyti, kaip 
jiems ten sekasi.

Susilaukė Lietuva jau ir to, kad jos 
menipinkai, reprezentuodami visą Tary
bų Sąjungą užsieny, laimėtų tarptauti
nius konkursus.

Neseniai Budapešte įvyko Tarptauti
nis styginių kvartetų konkursas, skirtas 
150-osioms kompozitoriaus Haydno me
tinėms pažymėti. Nuvyksta ten Vilniaus 
filharmonijos styginis kvartetas,, kurį 
sudaro E. Paulauskas, J. Fledžinskas, 
K. Kalinauskaitė ir M. Send e r o v a s . 
Grįžta jie į Vilnių triumfuodami, — 
laimėję konkurse antrąją vietą. Kas ka
da .nors panašaus buvo seniau?!

Galiu pasigirti, kad šio kvarteto kon
certu Druskininkuose gėrėjausi ir aš.

Sužinojau, kad Šakių rajono “Nemu
no” kolūkio dainų ir šokių ansamblis 
vyks į Lenkiją. Sako, iš viso ten vyks net 
120 kolūkiečių. Kaip matai, kaimas ne
pasiduoda miestui.

—Jūs važinėjate po užsienius, —sa
ko kolūkiečiai miestiečiams,—važiuoja
me ir mes!..

Klausydamas Lietuvos solistų ir an
sambliečių dainų, styginio kvarteto mu
zikos, stebėdamas spektaklius, aš vis 
galvoju: kaip mes galėtume kuriuos 
nors iš jų parsikviesti gastrolėms į 
JAV? O tai m^s būtinai turime Pada
ryti. Jeigu nuolat kalbame hpiė JAV lie- 
bendradarbiavimą su Tarybų Lietuvos 
kultūros veikėjais, tai bandykime nuo 
žodžių eiti prie darbų.

Kitais metais, minint dvidešimtąsias 
Tarybų valdžios Lietuvoje metines, Vil
niuje įvyks didžiulė Dainų šventė. Sako, 
ji būsianti didesnė, negu kada nors anks
čiau. Šia proga kuštelėsiu ir Tau: jei 
galėsi išsprukti, jei turėsi “atliekamų,” 
ruoškis atvykti Vilniun. Matysi, ko ne
matęs, girdėsi, ko negirdėjęs.

IR APIE LIETUVOS RAŠYTOJUS
Tu nori sužinoti, apie rašytojus?
Na, ką aš • Tau galėčiau papasakoti 

trumpame laiške? Ne su visais aš dar 
turėjau progos ir susitikti — greičiau
siai ir neturėsiu. Rašytojai labai užsi
ėmę, daug dirba. Tiesa, su daugeliu su
sitikau Rašytojų sąjungos rūmuose. Pa
sakojau jiems apie mus, apie tai, kaip 
mes verčiamos Amerikoje.

Dauguma Tarybų Lietuvos rašytojų— 
vidutinio amžiaus žmonės, patys darbin
giausi. Bet yra čia ir “bet,”—koks ypa
tingas tas žodelis! Kai kurie jų labai 
rimtai sirgineja. Pats.gerai žinai, kaip 
rimtai kadaise buvo susirgęs Jonas Šim
kus. Aplankiau jį ir, mano džiaugsmui, 

s atrodo, jis sėkmingai išsikepurnės iš tos 
ligos. Žinoma, tam reikės laiko.

Štai sutinku A. Gudaitį-Guzevičių — 
atsimeni, jo “Kalvio Ignoto teisybę” mes 
kadaise išspausdinome “Laisvėje.” At
rodo, puikus vyras, fiziškai tvirtas, juo
kauja. Užėjome mudu į restoraną iš- 

/ gerti kavutes. Jis pradeda skųstis, pa
sakoti, kad blogai jaučiasi. Jis turįs kuo 
greičiausiai daryti ką nors: operuotis ar 
kitaip gydytis. Visa taLmane sukrėtė/ 

* Sutikau aš Juozą Baltušį/ “Parduotų 
vasarų’ autorių. Istorija ta pati, tik gal 
kiek tragiškesnė.

—Kai tik truputėlį pajudu, tuojau 
esu priverstas kristi į lovą,—-sako jis. O
Baltušis nori “judėti,” -norrką nors dai 
ryti. Jis—žodžio meistras; jis'moka ir 
pasakyti, ir parašyti.

Skambinu aš jam, klausiu, kaip, gy
vuoja. O jis:

—Aš jau, drauge, vyksti! ne į kermo
šių, o iš kermošiaus. Norėčiau būtinai 
baigti “Parduotas vasaras,” dar kai ką 
parašyti ir—užteks.

Žinai, Mikai: baru Juozą, baru kitus 
už panašias mintis. Bardamas, žinoma,

suprantu, jog tai yra’ praeities išgyve
nimų pasėka. Bet padėti jiems čia, kaip 
pats žinai, aš negaliu.

Dažnai praeinu pro ‘Petro Cvirkos 
aikštę, kurioje stovi didingas paminklas 
šiam žymiam lietuvių rašytojui. Gailą, 
neišpasakytai gaila, kad tokie talentingi 
žmonės miršta per anksti...

Pasakoti Tau, kad > jsiandien Lietuva 
turi puikių literatų—-į^/mių poetų, pro
zininkų, dramaturgų—'nereikia. Pats 
gerai tai žnai, visi žinome ir džiaugia
mės. Nemaža lietuvių rašytojų * knygų 
yra išversta į tarybinių ir užsienio tau
tų kalbas. ' . . . ' >

* JAUNIEJI TALENTAI
Esu sutikęs ir kalbėjęsis ne su vienu 

jaunu rašytoju ir žurnalistu. Pakuždė
siu. Tau į ausį: kai kurie jų jaučiasi 
“kas aš!” Spėju, kad taip atsitiko dėl 
to, jog per daug greit ir lengvai jie tapo 
rašytojais. Per derlingos jiems dirvos. 
Tūliems jų pastebėjau: jaunystėje—jū
ra iki kelių, o kai žmogus suauga,, tai 
ir prieš nedidelį4 klanelį sustoja ir pagal
voja. žinau, suaugs, subręs, patirs, iš
moks ir jie.

VISI TROKŠTA TAIKOS \ z 
. , s

Na, ką nori daugiau išgirsti?
Lietuvos žmonės labai trokšta taikos 

visame pasaulyje. Nesutikau nė 'vieno, 
kuris nepasmerktų imperialistinių karo 
kurstytojų. Ilgokai teko kalbėtis su 
Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio 
vyskupijos valdytoju kan. J. Stankevi
čium—jis taip pat griežtai smerkia tuos, 
kurie nori sukelti karo gaisrą.

Žmonės labai džiaugiasi sėkmingu N. 
Chruščiovo vizitu į JAV ir tikisi, kad 
pavasarį Tarybų Sąjungą aplankys JAV 
prezidentas D. Eisenhoweris, Kiekvie
nam aišku, kad visa tai stiprina ir stip
rins taikaus sambūvio reikalą.

Derlius Lietuvoje šiemet buvo geras, 
žmonės džiaugiasi. Visoje Lietuvoje vy
ko rajoninės derliaus šventės,-—džiaugs
mo šventės^ - Spalvingos, entuziastiškos.

O respublikinė žemės ūkio paroda 
Kaune, trukusi dvi savaites, visa tai ap
vainikavo’. Ji buvo surengta garsiajame

> Ąžuolyne.
Parodoje dalyvavo apie dešimt rajonų, 

daugiau kaip 50 kolūkių ir dešimt ta
rybinių ūkių. Jie rodė visa, ką geriau
sio išaugino, pagamino; .kartu—ir savo 
ateities planus. Viskas buvo labai, įdo
mu. Kai manęs vienas asmuo užklau
sė, ką aš galvoju apie parodą, atsakiau:

—Tąr ne tik visam jūsų kraštui įkvė
pimas; tai mokykla, tai universitetas.

Kiekvienas, kuris norėjo matyti, koks 
Lietuvos žemės ūkis bus už metų, už ke- 
lerių, matė jį šioje parodoje. Prieš ati
darydamas parodą, kalbą pasakė Tary
bų Lietuvos Ministrų Tarybos pirminin
kas M. šumauskas. 'Akcentavo jis štai 
ką. >

—Šiuo mętu, kai visi tarybiniai žmo
nės kovoja už žemės ūkio produktų gau
sumą mūsų šalyje, už septynmečio 
plano1 įvykdymą pirma laiko, atsiliekan
čių kolūkių ir tarybinių ūkių pakėlimas 
iki pirmaujančiųjų lygio yra svarbiau
sias ir nętidėliotinas uždavinys.

JAU DIDELĖ PAŽANGA
O Lietuvos žemės ūkio ministras V. 

Vazalinskas sakė, kad, lyginant su 1955 
metais, respublikos kolūkiai ir tarybi
niai ūkiai per 9 šių metų mėnesius pa
gamino tris kaytus daugiau pieno, dau
giau kaip keturis kartus kiaulienos ir 
kitų žemės ūkio produktų. Lietuvos 
žmonės turi kuo pasidžiaugti !

Pačią pirmąją parodos dieną tūkstan
čiai žmonių kimšosi į paviljonus, ati
džiai stebėjo kiekvieną stendą su jo gė
rybių pavyzdžiais, studijavo rodiklius, 
diagramas, gėrėjosi iškabintais darbo 
pirmūnų atvaizdais. Kiekvienam buvo 
aišku: žemė motina dosnų tik reikia mo
kėti ir nepatingėti jos Vaisiais naudotis. 
Parodą, sakomą,' aplankė daugiau kaip 
300,000 žmonių. -

Tarsiu Tau koletą žodžių ir apie. A. 
Snięčkų, kuris taip pat lankėsi parodo
je. Jis labai populiarus. Žmonės myli 
ir gerbia jį, o j iš—žmones. Sų. kuo tik 
pasikalbėsi’, kiekvienas tai sako. Nėra 
jam didelių žmonių; nėra ir mažų. Su7 
pykusio aš jo nemačiau, bet kai kurie sa
ko, kad drg. Sniečkus moka ir pyktį ir 
pabarti-—ypač nesigaili žodžio kai ku
riems pareigūnams, neatliekantiems sa
vo uždavinių. Mačiau ji kolūkiečių po
būviuose—kartu su kolūkiečiais dainavo

“Kai aš turef^^iine mergelę.” Ma--*Šius, neseniai grįžęs iš 'čiEagos. Kaip
čiaų jį-jr šokant- ir su kiaulių Wja, žinai, tarptautiniame gydytojų-moksli-- ■**.’?“* Gi Sian<llen’ 
ir su Karvių melžėja, ir su agronome. <

Viena gera dzūkė man sakė: .
—Tur būt, draugą Sniečkų pats die

vas iš dangaus mums prisiuntė. Mes jį 
mylime,.- mes jį gerbiame, bet truputį ir 
pribijpme. " C' - \ f . , J

ŽMOGIŲ SVEIKATOS APSAUGA

Gal nenuvarginsiu Tavęs, papasako
dama^ ir apielcįtą įdomų sambūrį’. Tu
rėjau garbės dalyvauti, pirmajame Ta
rybų Lietuvos medicinos darbuotojų su
važiavime, įuris įvyko Akademiniame 
operos ir baleto teatre Vilniuje. Buvo • 
ten ko pasiklausyti ir pasimokyti!

> Iš visų Lietuvos kampų čia suplaukė 
gydytojai, felčeriai, akušeres, medicinos 
seselės ir tris dienas diskutavo, svarstė, 
kaip apsaugoti žmonių sveikatą. Jų 
diskusijoms pagrindą davė vienas svei
kinimas, kurio dalelę aš čia Tau paci
tuosiu: ■ į

“Lietuvos Komunistų partijos Centro 
Komitetas ir Lietuvos TSR Ministrų 
Taryba kviečia visus medicinos darbuo
tojus dar atkakliau kovoti už mūsų liau
dies tsveikatingumą, už žmogaus am
žiaus prailginimą, už pavojingų ir sun-

( ninku suvažiavime jis atstovavo visą 
Tarybų Sąjungą. Man rašė čikagiečiai, 
jog tenykštė spauda labai palankiai ir

. gražiai įvertino Z. Januškevičiaus pasi
sakymą. Kokia šlovę mūsų tautai! Kai? 
bėjausi sų juo. Profesorius susitiko su 
daugeliu Čikagos lietuvių; jis aplankė 
ir sergantį mūsų veteraną publicistą L. 
Prūseiką, tyre jo sveikatą. Padėkojau 
profesoriui už tai, kad jis, trumpai bū- 
damas Niujorke, aplankė mano namus, 
žmoną. '

Suvažiavime dalyvavo partijos ir vy
riausybes vadovai —A. Sniečkūs, M. 
Šumauskas, K. Preikšas ir kiti. Stebė
jo suvažiavimo eigą ir artistas Kipras 
Petrauskas. Žmonių sveikata, mat, vi
siems rūpi: tiek politikui, tiek artistui, 
tiek valstiečiui, tiek darbininkui.

“IKI PASIMATYMO”
Šį laišką, mielasis Mikai, rašau Lie

tuvoje atšventęs 42-ųsias Didžiosios Spa
lio socialistinės revoliucijos šventes. Rei
kėtų čia tau pagyventi, kad galėtum pa
matyti, su kokiu entuziazmu, Su kokiu 
patosu žmonės pasitiko šią sukaktį! Fab
rikų darbininkai lenktyniavo, didindami 

kių ligų likvidavimą.) Mes kviečame sa- gamybą — vis Spalio garbei. Įstaigų 
nitarijos ir visus medicinos darbuotojus tarnautojai ir vadovai stengėsi atlikti 
su visuomeninėmis organizacijomis pla- - 
čiau įsijungti į kovą už tolesnį mūsų 
miestų ir gyvenviečių' sanitarinio stovio 
gerinimą, už aukštą laudies sanitarinę 
kultūrą.”

Išsamų ir kupiną faktų pranešimą 
perskaitė respublikos sveikatos apsaugos 
ministras A. Dirsė. Kalbėdamas apie da
bartinę sveikatos 'padėtį Lietuvoje, jis 
nušvietė ir ateities perspektyvas. Jeigu 
buržuazinėje Lietuvoje, —J pažymėjo jis,
— žmonių mirtingumas buvo 13.6, tai 
dabartinėje—8.2 procento, šjūo metu < 
Sveikatos apsaugos ministerijos siste-, 
moję veikia 261 ligonine maždaug su 
20,000 lovų, 33 dispanseriai, 103 ambu- 
latorijos-poliklinikos, 407 felčerių - aku
šerių punktai ir t t. Ministras nurodė, 
kad per septynvietį Vilniaus uni versi te
tas v ir Kauno Medicinos institutas pa
rengs 2,000 gydytojų; 1965 metais Lie
tuvoj^ bus 5,78Q gydytojų—vienas gydy
tojas 492\ gyventojams, šiuo metu res
publikoje yra apie 130 medicinos mokslo 
daktarų inksto kandidatų. < ■

Turi' Lietūvęs žmones kuo pasidžiaug- 
« ti, ar ne? ’

Diskusijose buvo pagirti gerį? darbš
tūs medicinos darbuotojai ir pakritikuo
ti blogi. Tikėki ai ne, buvo pašiepti tie

- (įsidėmėk), kuiie “dar turi amerikoniš
kų vaistų” ir už juos iš ligos ištiktų 
žmonių lupa pinigus. Prisiminė mari H. 
Korsakienės romanas “Gyveniman išė-

■ jus”—paskaityk, jei dar neskaitei.
Greta manęs sėdėjo Kauno Medicinos 

instituto direktorius >prof Z. Januškevi-

savo* užduotis geriau ir greičiau — vis 
Spalio garbei. Kolūkiai skubėjo baigti 
visus svarbiausiuosius ūkinius darbus 
iki lapkričio 7 dienos—vis Spalio garbei.

Bene didžiausias darbas virė Kauno 
HES. Lapkričio.5 dienąbuvo paleista 
pirmoji turbina! Ar gali įsivaizduoti, 
ką visa taj reiškia Lietuvos žmonėms?! 
Žinau, tūkstančiai Amerikos lietuvių bū
tų atidavę kažin ką, kad būtų galėję da
lyvauti toje istorinėje, neišpasakytai 
svarbioje mūsų tautos šventėje, kada 
tėvelis Nemunėlis pradėjo šviesti Lietu
vai.

Įsidėmėk, ką dabar pasakys melagių 
dipukų spauda, skelbusi, kad Kauno 
HES yra niekas daugiau, kaip komunis
tų pagyrų pasakos! 1

Bet tai ne viskas. Tarybų Lietuva 
kartu su kitomis Tarybų Sąjungos tau
tomis ir viso pasaulio darbo žmonėmis 
tebegyvena džiaugsmu, kurį sukėlė į' 
Mėnulį nuskridusi raketa, sėkmingas 
tarppląnętinės automating,.stoties pa
leidimas., Bėt apie taih— laiške nesura
šysi...

Pilnas dinamikos, darbo ir didelių vil
čių dienas gyvena mūsų tėvų kraštas— 
Tarybų Lietuva ir visa Tarybų Sąjun
ga!
' Baigsiu. Dabar pats padaryk išvadas, 
kaip čia man atrodo: gerai ar blogai?

Iki pasimatymo!
Vilnius

(Iš žurnalo “Pergalė’)

nepagalvojus apie tas per
spektyvas, kai Kam gali at
rodyti net nuostabu: visi kaip 
vienas ėmė demonstruoti sa
vo tvirtą vąlią, rodė pasiry
žimą iš pagrindų keisti įpro
čius ir tvirtai laikyti duotą 
žodį.

Tačiau ar ne pats svarbiau
sių klausimų — gamyba. Die
nos metu darbas tiesiog tirpo 
jaunuolių rankose. Naujų bi
donų pienui krūya auga viena 
po kitos. Baigėsi mėnuo, bu
vo suvesti darbo rezultatai ir 
gamyklos bridgados vardą pa
puošė puikus įrašas —- 230 
procentų išdirbio normos.

Tuojau po to įvykio po dar
bo vėl susirinko pasitarti šau
nusis penketukas. Dabar jų 
veidai švytėjo pasitenkinimu 
ir laime. Nugalėti pirmieji 
sunkumai, išlaikytas bandy
mas.

—Galėsim pateisinti garbin
gą komunistinio darbo briga
dos vardą? — paklausė Pet
ras Petrauskas. — Aišku, kad 
galėsim, — pats ir atsakė, —\ 
nes likusieji visi vienu metu 
linkterėjo galvomis, reikšda- į* 
mi pritarimą, šitiems vyrams * 
jau visiškai aišku, kad darbas 
—gyvenimo turinys. Gyventi 
ir dirbti komunistiškai iš .Ta
rybų Sąjungos piliečių reika
lauja jau ši diena. Septynme
čio planas sutelkia visas liau
dies jėgas didžiam tikslui. z

Netrūkūs šiai gamyklos bri
gadai, vienai iš pirmųjų Kau
no mieste, buvo pripažintas 
garbingas komunistinio darbo 
brigados vardas. Visoje ga
mykloje penki vyrai pirmieji 
suprato, kad komunistinis 
darbas ir komunistinio gyve
nimo būdas — jų ateitis. To
kių susipratėlių eilės ^kasdien 
gausėja. Komunistinio darbo 
brigados — tai pirmosios 
kregždės, pranašaujančios di
delį pavasarį — komunistinės 
visuomenės aušrą.

J. Chlivickas

Haverhill, Mass.
Gruodžio 13 d. tUręjau 

progą, aplankyti sergančią 
“Laisves” skaitytoją drau
gę Marytę Yocumskienę. 
Prieš apie du menesius ji 
buvo sau koją nusilaužus. 
Vargšė daug skausmo per- 
kente. Aplankymo dienoje 
jos kojos žaizda 
gerokai apgijus, 
negalėjo ant jos 
pačia proga teko 
Yocumskų naują 
žiūrėti, kurį jie _ 
vojo užpraeitais metais. 
Namas pabudavotas gra
žioje vietoje ant kalnelio 
šone miesto, 21 Wyoming 
Ave.

Skersai gatvę gyvena pu- 
ertorjkiečių šeima. Draugai 
Yocumskai nusiskundžia,

jau buvo

stotis. Ta 
ir draugų.

pasibuda-

Pirmosios didelio pavasario kregždės
Kiekvienas naujas, geras pats seniausias brigados da- taiko. Norint komunistiškai 

sąjūdis Tarybų, Sąjungoje vi- lyvis, atidžiai žiūrėjo kiek- gyventi — reikia valios, rei- 
sada sukanda dešimtis ir šim-1 vienam į vęidą, tarsi norėda- kia daug darbo, ir reikia mo-

Tokia jau pasitaikė brigada kad tie žmonas pridai-o 
-nė vieno su viduriniu moks- d 0 y
lu. Vienam trūko trijų kla-i .
šių, kitam dviejų, trečiam gjausias Jiems liesmagu- 

, mas, tai kad gavo nuo val-
Tvirtai nutarkim per penke- ^ios pranešimą, jog veda- 

rius metus baigtį vidurinę mo- ūias kelias tęsis tuo ruožtu, 
kyklą. Aš pats pirmas pra-jkur jų namas yra pabuda- ^ 
dedu, kartu su savo dukrele votas. Tai tik apsigyvenus, .

, v j, . , . < . v... Zitute vakarais ruošime pa- -•••-«*- ---- - s*-"—<
i®no?nii .mokas. Kas praleista—nie

kada nevėlu pavyti,—pasiūlė 
Petras Petrauskas.

Nė vieno nebuvo prieš, nors 
reikalas aiškiai nelengvas, Se
niai besimokius daug kas pri
miršta. Bet argi tokie sunku
mai gali išgąsdinti jaunus, 
prityrusius vyrus. Visi nu
tarė pirmą mėnesį išbandyti 
savo jėgas, o tik paskui pasi
skelbti komunistinio darbo 
brigada.
..Taip prasidėjo\šio penktu

ko naujas gyvenimas. Nuo fbs 
dienos sekmadieniais juos vi
sus kartu 'galėjote sutikti te
atre, koncerte ar panašioje 
vietoje. Pasikeitė ir kasdie
niniai įpročiai. Ignas Astra- 
chovas vietoj stikliuko pamė
go teniso raketą. Mindaugas 
Brdslauskas pradėjo domėtis 
simfqninč**^mūzika, Vytautą 
Belskųi vis dažniau galėjai už: 
tikti,'knygyne. O 
Ivnauskas iš pat piri.__
nos griebėsi vadovėlio. Taip 
ir reikią. Ateis laikas ir šie 
vyfūkai taps inžinieriais, nau-

tus. tūkstančių pasekėją. Taip mas išskaityti draugų inintis. 
atsitiko ir atsiradus pirmo-Jis turėjo didžiausią gyveni- 
^ioms komunistinio darbo bri- mo patyrimą ir puikiai su- 
gadopas. Geriausieji visos pla-’ prato, kad komunistinio dar
biosios šalies darbo žmonių bo brigada, tai naujo gyveni- 
atstovai tuojau pdt , palaike ^mo pradžia. Tai reiškia — 
komunistinio darbo brigadų į tik geros kokybės produkcija, 
steigimo iniciatyvą.* Ypač to- elektros energijos taupymas, 
mis brigadomis sysidbmėjo kiekvienais metais — ,nema- 
jaunimas/ C .'A- ’p ■ ■ 1 t* >

* ...Vieną niūrią rudens die
ną Kauno mieste metalo ap
dirbimo gamykloje “Atra- 
ma,” po dąrbp ceche pasili- 

i ko penki jauni žmbnės — vi
sa briga'da. Kiekvienas jų— 
darbininko ar valstiečio vai
kas, Visi jie buvo girdėję apie 
pradėjusias pagarsėti briga
das, kiekvienas galvojo apie 
savo gamyklą, tačiau nė vie
nas nedrįso pirmuoju pradėti 
pokalbį: . ‘ A

i ■

• —Mūsų geriausi darbo iy- 
zultatai, j mes pįrmieji turime 
įškdvoti teisę vadintis komu- 
nistinio darbo brigada, — pa- 
reUk® Leonardas Ivanauskas,J.? yvf.auto B(,Iski0 kai «e pate-jauniausias brigadą M j«-

Pasake ir nutilo. ^'Tylsjo ir'^rl^sau,^e ^atitrauks nuo- 
kįti. žodžius^pasakyti lene? VSI ansidai™ Petras Bet- 
yą, tačiau- reikia j.ųds ir ap
galvoti, nes už tų godžių sly
pi didelė mintis. Pradėti įgy
vendinti /tie žodžiai įgyja 'dar 
gilesnę, dar didesnę prasmę.

Didžiajam Leonardo nuste
bimui į jo pakartotiną pa
reiškimą niekas neatsiliepė. 
Viši tylėdami kažką giliai gal
vojo, o Petras Petrauskr0

■’i . \’ t/f;

žiąų kaip vįenas racionaliza
toriais pasiūlymas, nuolaauis
1

draugiškumas darbe ir, svar
biausia, pavyzdys gamyboje ir 
buityje. Tokius įsipareigoji
mus prisiėmė pirmosios komu
nistines brigados. Negali gi 
jie atsilikti nuo pirmiaujan- 
jančių!
' žiūri y Petraitis į draugus ir 

galvoja, štai Ignas Astracho- 
vas — vyras pavyzdingas, Uet 
pirmoj eilėj į rankas ima ne 
knygą, o stikliuką. Mindau
gui-* Braslauskui nedarbo me
tu už viską pasaufyje mieliau- 
si—šokiai, šokiai ir tik šo- 

O Leonardo Ivanausko

VOjO/'; o as/

Vėl apsidairo Petras Bet- 
rauslys ir? galvoja. Nę.- ^to
kiu kelių į komunistinę^vk 
suomęnę negreit liukeliausim. 
Suprantama: niekas neketina 
iš jaunų vyrų daryti atsisky
rėlių ar ."šventųjų,” bet vis
kam turi būti saikas. O kai 
kurios poilsio bei pasilinks
minimo priemones neturi tapti 
tikslu,, kaip' dar dažnai pasi-

reikės iš tos vietos išsikeltu
z

Draugai Yocumskai turi 
namą ir mieste, 83 River 
St., kur užlaiko valgyklą ir 
įvairių daiktų krautuvę.

Draugai Yocumskai yra 
ilgamečiai “Laisvąs” skai
tytojai ir jos rėmėjai. Pra
eityje priklausė, prie pažan
gių organizacijų' ir jose 
daug veikė, materialiai rė
mė. Būtų malonu matyti 
draugus Yocumskus sugrį
žusius į tas organizacijas,, 
iš kurių jie pasitraukė.

- Man aplankant drg. Yo- 
cumskienę, ji man įteikė $5 
ir prašė, kad aš pasiųsčiau 
“Ląisvei”, girdi, d a b a r, 

’^Laisvei”: įsikuriant nau
joje vietoje, yra labai rei
kalinga paramą. Ačiū jums,

HHpl Jb
ir linkiu dėl jūs greito pa- 
sveikimo.
į,y.1 ; -■ •-/ -> Meliunietis ■.•

S»0f ■ Jlį- "'vjž'

i&a,dŽ- ^auge, už auki “Laisvei”, 9

4 pusi. Laisvė (Liberty) P^lktąd., Saliko (Jan.) 8, 191
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(Tąsa)
GRAŽI PARAMA 

LIETUVAI

I save nuskriausdamos , visą ’ 
Į pelną skyrė Lietuvos žmo- 
į nėrųs. \

Iš draugijų dąugiausia
Dar vienas didelis dąr- yra sukėlus finanšų L L D

bas, bendrąi Clevelando lie- 190 kuopa. Per ją gauta 
tuvių atliktas, kuriame ir- $247. Iš pavienių aukoto- 
gi mūsų moterys daugiau-|jU) tai draugė Julija Wer- 
sia darbo įdėjo, tai Lietu- ner daugiaUsia aukojo. Jiner daugiaūsia aukojo. Ji 

yra viso paaukojus $400 ir 
nemažai drabužių.

Taipgi su mumis gražiai 
kooperavo ir mūsų artimų 
kolonijų draugai Akro- 
no, Youngstowno ir mūsų 
ūkininkų L L D 51 kuopa- 
Jie prisidėjo su savo de
šimtinėmis7 iš tikros ir iš 
pilnos širdies.

Drabužių per tą visą lai
kotarpį surinkome ir pa
siuntėme 379 dėžes, abelnai 
imant, kiekvienos dėžės 
svoris buvo ne mažiau 50 
svarų, tai sudaro 18,950 
svarų. Šis didelis darbas—

vai Pagalbos teikimo komi
tetas. Kad pilnai suprasti 
ir įvertinti šio komiteto 
darbus, čia dedame ištisą 
to komiteto pirmininko J. 
Žebrio raportų, kurį jis pa
teikė tą darbą užbaigus.
Lietuvai Pagalbos Teikimo 

Komiteto visų atliktų 
darbų raportas

1941 metų lapkričio 10 
dieną sustvėrė šis komite
tas, kuris iki šiai dienai 
rūpinosi teikimu vienokios' 
ar kitokios paramos Lietu- 

a vos žmonėms. Šio komiteto
sutvėrimo vyriausiu inspi-; a^bužių'“taisymas,“ valy- 
ratonumi buvo drg. F. A-( 
bekas, o Čia ant vietas—Dr. į 
J. N. Simans. < x 
baviAiu buvo sušauktas vie
tos veikėjų susirinkimas, 
kuriame ir tapo suorgani
zuotas šis komitetas. Jo 
valdybon įėjo sekami drau- 
gai,: pirm. J- N. Simans, 
pagalbininkas S. Mažens- 
kas, užrašų sekr. P. Boyka> 
iždininkė A. Gendrėniene- 
Pastarieji du — P. Boyka 

. ir A. Gendrėniene — išbu
vo valdyboje nuo pirmos 
komiteto įsikūrimo dienos 
Jki pat darbo' užbaigos. Ki
ti komiteto nariai šiek tiek 
pasikeitė. Kiek vėliau Dr.
Simansui apleidus Clevelan- 
dą, man teko užimti tą gar
bingą ir daug darbo žadan- 
čią pirinininko vietą, iš ku
rios irgi neteko pasitraukti 

_ iki darbo užbaigos. 
T Visame tame darbe turė

jome du stambius, užsibrė- 
žiriius:

1 — užsibrėžėme^ sukelti 
2,000 dolerių nupirkimui Į 
ambulanso lietuviams rau- 
donarmieciams. Einant prie buiC"nakenkt7 
šio darbo užbaigos paaiškė- 1 
jo/jog dėl tam tikrų karo 
restrikcijų ambulanso pa
siuntimas yra negalimas. 
Tuomet mes nupirkome X- 
ray aparatus, kas buvo tuo

, laikų reikalingiausia Lie
tuvos žmonėms. Tam rei
kalui sukėlėme $2,500.

2 — užsibrėžėme sukelti 
$2,000 įsteigimui vėžio li
gos gydymo institutui Vil
niuje. Šiam reikalui sukė
lėme $2,250. Sukelti pini
gai sugrupuoti maždaug se-

S karnai: '
- Ambulansui $2,500-00

Vėžio institutui 2,250.00

v

r..;.......   . N.
Simans. . \

Vėliau Pild. Tarybą'išban
dė dar vieną skyrną, kuris' 
jiems,, kaip jie manė, užtik- 
rips mūsų' išmetimą iš SLA 
14 kuopos. - Papirko mūsų 
advokatą. Gaunu laišką iš 
Columbus, Ohio, nuo Vals- 
tij os Apdraudos departa
mento atstovo, kuriame sa
koma, kad j ią būsiąs Cleve- 
lande tą ir tą dieną, ir tuo 
pačiu laiku mūsų advokato 
raštinėj, kad norįs daugiau 
žinių apie musų bylą. Nuė
jęs paskirtu laiku į mūsų 
advokato raštinę, radau at
stovą. Pasikeitus pę žodį ki
tą, pradėjo mane apklausi
nėti. Bet po kelių klausy
mų, mūsų advokatas įsiki
šo ir sako: ši byla yra7 la
bai komplikuota už organi
zacijos vidujinius reikalus, 

'o Dr. Simans, būdamassve-.
rirminuiKas ipiidbrnou Tarvhn biivn na lusga^s viJ- žehrys ■ simdojusi3 įjtk A.; Ba^ A ° 1O T t •

Prieš 1920 metus nema- nauskas, O. Baranauskienė, naJfln:a,ii Gruodžio 19 d. stai-
žai lietuvių rašėsi į Susivie- J. Sledžius, S. Telkonis, B. n ™ " ^-iai d^uhs.

vietų todėl, kad didžiuma 
ttį kandidatų buvo suspen
duoti, kada jie\buvo renka
mi. Nąujai išrinktos valdy
bos nariai, kurie turėjo sa
vo duoklių knygutes, paro
de visiems, kurie norėjo 
persitikrinti. Kiti skverbėsi 
pas senąjį fin. sekretorių,

būtinai įstaigai įsteigti, bet 
tai bus tįk lašas Jūroje, pa
lyginti su Šfa rinkliava.

Kiek man,' žinoma, kol kas 
Lietuvos valdžia nepagei
dauja jokių vizitorių, nes. 
jie dar neturi nei ’patogu- kurio knygos irgi parodė, 
mų, nei laiko su jais sve- kad jie nebuvo suspenduoti, 
čiuotis. . Suprantama, tokis n e š v. a-

Tačiau,''užbaigus 5 metų rus, nepamatuotas Pildomo- 
planą, tikimasi, jog galėsi- sios tarybos . .elgesys sukėlė 
me organizuoti net grupes' nariuose suirutę,, kurios ne
važiavimui Lietuvą aplan- buvo galima greitai užbaig- 
Ryti. ? . ti. v

Įsivaizduokime; kaip jau- .Naujoji kp. valdyba pa
purtė ne tik1 rašė protesto laišką Pild. 

Tarybai, reikalaudama at
šaukti tą aiškią netiesą. 
Bet P. T., vietoje atšaukti, 
pasimojo išmesti iš SLA 14 
kuopos 37 narius.

Štai tie ųariai, kuriuos

sis tie žmonės, 
niekuo nepri s i Sėjo prie 
Lietuvai 
komiteto 
visokiais

pagalbos teikimo 
darbų? bet o dar 
būdais jam truk-

L. P. T. Komiteto 
Pirmininkas

Prieš

Suprantama, tokis n e š v a>

,x Philadelphia, Pa,
'A

MIRUS
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JOHN JANULIUI
Z

Reiškiame nuoširdžią užuojautą jo dukrai ir 
s jos vaikučiams^ Seserims Anastazijąi Gri- 

ciūnienei, Cassie Valentą, jų Šeimoms 
\ir artimiems giminėms.

John Stasiukaitis
Alex Tarazas
John Nakutis '
Nellie Griciūnienė
W • ' '• ■ L J • V . <

Violet Stasiu
Anna Zalneraitienė
F. ir P. Walantai <

ĮMMįM-11J1 U-U- 

turgimiu, gal negalės tin-1 Miršta lietuviai j Savo palikimą, taipgi ap- 
. . ... . ,.I dauc-iau miršta lie- **u<*«% velionis paskirstėVis daugiau miršta ne dukrft. segerim8. Jia 

gulėjo prie LDS 5 kūopos

p«Bei ir tu» reikalu ir V“'e. P™ *jn| 
paliko “Will” (testamentą).^?™“ nari»kor^ Patikn-

Velionis dirbo , rėstoraci-; 
jose, o vėliau užeigose 1 
bartenderį. Kada sulaukė > 
65-iU'inetų, tai LDS mo
kesčių ir pomirtinės rei
kalą pavedė dukrai.

Velionis buvo, pažangus 
žmogus, skaitė “Laisvę” ir 
“Vilnį”. -- *.

čia tenka priminti, kad • 
jo sesuo Anastazija per

laidotuves. 1959 nu rugpiū-

rai, gal aš gausiu ir pamo- 
• kas, kiek iš mūsų advokato 

atsakinėjimų. Leidau jam
nijimą Lietuvių Amerikoje, Kirstukas, J. Žemaitis, T 
ir rašėsi visokių pažvalgų' Dovydaitis, J. Dovydaitienė 
lietuviai, jų tarpe buvo ge
ras skaičius ir pažangiečių.

_ . . v. . , Vietinėje SLA 14 kuopoje
Daugiausia s i a m -e darbe įačįau didžiuma buvo tauti- 
yra dirbusi, daugiausia nių pažiūrų nariai, bet visi 
pasiuvusi drauge A. Ra- Veike'bendrai dėlei susivie- 
clgers- Ji pasiuvo apie 200|‘-^o Vėliau po 1920 
gabalų. O daugiausia dra-^g^ įg nekuriu kolonijų 
buzių surinko ir viso to pradejo ateiti žinių, kad ne
darbo eiga rūpinosi drg. K. kuriose kuopose jau kelia- 
Romandienė. Taipgi nema-i mas klausimas apie Pildo- 
zai darbo yra. ^dėjusios mosįos tarybos netinkamą 
draugės Gendrėniene, Vens- šeimininkavimą su jai pa- 
loyienė,_ Tamošaitienė, Rac- vestu\SLA turtu; duodama 
kaitienė, Macioni-enė, Sei-;per dideles sumos pinigų 
monienė, Karsokiene, Kru- morgičiams. ant menkos ver
ger, Rauluševičienė, Young,, nuosavybių ir investuo- 
Palton, Maurutienė ir ke-:ja?nĮ pinigai į nesaugius bo- 
letas kitų. Drg. Jonas Strl-I^^ Tos -kuopos ir nariai, 
peika sutaisė virš 300 porų kuriems rūpėjo Susivieniji- 
batelių be jokio atlyginimo^ mo ateitis, kad visi jo na- 

Mes, kurie dirbome ir pa- rįai būtų tinkamai ^aprūpiri- 
si-ekėme , tokias gražias pą- ti senatvėje bei ligoje, ne
sėkmes, šiandien džiaugia- galėjo į tą yisą per pirštus 
mes ir švenčiame to viso žiūrėti. Tai buvo pradžia 

j darbo pabaigtuves. O mūsų rimtų diskusijų, ir jeigu 
i priešai, fašistiniai elemen^ tuolaikinė SLA vadovybė* 
i tai, nėrėsi ir neriasi iš kai- 
> lio ir griebėsi žemiausių 
priemonių, kad mūsų dar- 

Pirmiausia 
jie skundė mus slaptajai 
policijai (FBI). Kaip komi
teto pirmininkas 'ne kartą 
buvau detektyvų apklausi
nėtas, tačiau, visą mūsų 
veikimą išaiškinus, jie nie
ko įtariančio nesurado, i Vė
liau pradėjo bombarduoti [jpinti įvairiais " sugalvotais 
telefono pagalba: pašaukia ’ f ’ 1 - •
ant telefono, iškolioja, iš- 
biauroja ir uždaro telefoną. 
Pereitą, sekmadienį tai itin 
gavau stiprų pagrasinimą. 
Kažkoks, gaivalas, pašau
kęs, pirmiausia, kaip pa^ 
prastai, gerai išplūdęs, pa
reiškė: “Juk tu žinai, kad 
dabartinė Lietuvos valdžia 
sušaudė' tūkstančius Lietu
vos žmonių, ir jūsų, kurie 

Remiate tą, Lietuvos, val- 
. džią,- laukia toks pat liki
mas.” Reiškia, sušaudy
mas. Tai buvo kelintas pa
našus “vizitas” iš eilės^ Kas 
toks šaukia, nežinau, o ant 
galo, ir nėrą reikalo žinoti. 
Tiek žinau,; kad svėįko pro
to žmogus tokių kvailysčių 
nedasileis, o su bepročiu ne
gi norį'kas reikalą turėti. 

Užbaigus šį darbą, gali 
būti, kad tie isterikai nu
rims.. Tačiau jiems reikią 
pasakyti, kad mes šį darbą 
užbaigėme ne todėl, kad 
koks, ten' fašistėlis to nori; 
o todėl, kad nuo dabar Lie
tuvos- žmonės jau patys ga* 
lės reikalingiausiais daly
kais apsirūpinti i

Nereikia manyti, kad ten 
jokių trūkumų jau nėra. 
Jų yra, kaip ir kitose karo 
nuteriotose šalyse. / Gali 
būti, kad mes dar turėsime

! mas, skalbimas, siuvimas
vieuxb . ui. į -r SUpakavimas į dėžes 
Jo pasiciai- bemaž išimtinai gulėbemaž išimtinai gulė ant 

mūsų draugių motei;ųz.

mo ateitis, kad visi jo na- • •!«», if. i _ • . — •_ _>
ti senatvėje bei ligoje, ne-

būtų Šaltai ir rimtai ėmus 
tas pažangiųjų narių pasta
bas, būtų daug sutaupius ir 
nanvj ir turto. Deja, Pildo
mu taryba pasirinko kitą 
ke. kuris atnešė jiems tik 
si^Jutę —nuostolius, ir, ga
lų gale, konversijos mokes
čius nariams.

Vadai pasimojo kiekvieną 
jiems priešingą narį nuslo-

Aukų pasiųsta
į ęentrą $4,257.00

reikmenų už 764.47

Pasižadėjome sukelti 
bent $500 . 
Raud- Kryžiui, 
sukėlėme ..._ 50 1.00

barbo pabaigtuvių

davė pelno — 
Dar ant rankų

55.09

1,15.88

J. Ambrazaitis,. S. Rakic-1
rien^h^U^ta^AuJ^- Er?^0 ats®' ' Velionis buvo pašarvotas

Jankauskienė, v^atįšk^a Kart^katba 

nė, A. Samuolis? J, Bosas^ Žjn^tiElm
J. Kunickas, M. Lukošius, g^ūr jį gS pS 

smogti,’ kad jis nebegalėtų 
išsisukti neprisipažinęs. Bet 
čia to nesimato, mii$ų ad-

' Ii • • w ‘ i •

! bet nuolatos prieš mus; aiš
kiai matoma, jog yrą prie
šų pateptas. Aš susilaiky
damas nuo išsikarščiavlmo, 
paprašiau apdraudos atsto-

kas, V. Custeris, M’. Guste-

J. * VensloyasT'M.> Venclovie
nė, A. Samuolis/J, Bosas,

P. Juodviršis, J. Puzįnas, J.
Bagužis, J. Mažeika, Z.Ma-'” 
žeikienė, J. Gataveckas, J.
Gedaminskas, J.UdzenskasJvokatas eina. ig alen 
P. Kubilius, A. Stasiūnas, l 
P. Plungis, A. Baltrušaitis 
ir J. N. Simans. Pildomoji 
Taryba, prisiųsdama var
dus tų visų narių, kurie bu
vo nuskirti išbraukimui iš 
SLA, kartu; prisiuntė ir se-

pas graborių J. - Roman, 
1113 Mt. Vernon St. Skir
toje valandoje- susirinko 
giminės ir draugai atiduoti 
paskutinę pagarbą.

Nuo kapinių palydovai 
buvo pakviesti susirinkti 
pas jo sūnėną-*- Andrew 
Griciūną, užeigoje, 27th ir 
Poplar Sts., kur atitikamai
buvo priimti - ir pavaišinti, trumpą laiką turėjo trejas 

Jonas Janiuhs is Lietu- ]aicĮotuves. 1959 m. rugpiū- 
vos paėjo iš Kuprių kaimo, čio 3> d mirė jos

vo kad lis pertrauktu ne-iYa^a?”4 k Par^P1J®?vdraugas Julius Griciunas, 
vo, Kdu jis pel traukų ne , Amerikoje buvo vedęs. ™ 22 d nu>s

1 i -iz 1 _ u t- kuriam laikui apklaųsineji- +nv5l-A 4- aTiWaw m* ru£seJ°kamus patvarkymus: “Jus iki mes salėsime ce- £ f J - d?,sū?u_6 dukterį, jos vyro brolis Ignas GrL 
tuojau apleiskite 14 kuopą g Sfomufti mūsų ad- M“ imre dar jaum ciunas 0 dabar broli8. e 
ir visi sueikite į naują 340, Xt “pkMau advo£ ............
kuopą, ir per tą kuopą ve- to rgJtine' / ,dar jaunaą bud
site visus rūkalus su cent-1 r •
i ** x * i ~w' * V- . ■ 1 i me praplėštą Jjyloskesčių* daugikli mepnuns”. k__

Pildomoji; Taryba gerai rimtai apkalbėję, priėjome ’ JiTajrie
žinojo, kad mes visi vien- išvados, kad musų advoka- Dranešg velionio dūk 
balsiai nusitąrėme nesi- tas, buvęs narsiu gynėju rai ^mingms ir draugams. 
trauktais 14.kuopos, todėl sveturgimių Palmeno lai-j Liūdesvie liko trvs sese- 
kad: meš nesame niekuo 
nusikaltę, kad 14 kuopa iš
rinko sau 1928 metams val
dybą didele balsų didžiuma 
iš pažangiųjų narių ir kad 
dauguma iš tų 37 ndrių yra 
išbuvę po kelis desėtkus 
metų 14 kuopoj ir gražiai 
sugyvenę. s 
į Bet tote staigus pasisu-

Jonas Janiui is iš Lietu-

• jaunai būdamas, o dūk 
’ra Mrs. Blanch Bradley sui

z * ' f 7/ *

Apie Julių Grįciun^

Tą patį vakarą susuke- ^įeln vaikučiais gyvena Pjriiko nuliūdime ži 
s praplėštą Jąylos vedimo guckiev Mich. fcvą, sūnus ir dukrą si
miioiinc? anaivinlrimn w VS_____ rvv'—Lk:om?s?jos... Jr 1 Laidotuvėmis rūpin o s i

mirtį pranešė velionio duk-

bveiuigiuuiį Iduueno idi-; Liūdesyje liko trys sese- 
kuose, buyo persilpnas atsi- |.rys; žarija Griciunie- 

nė ir Amilija Gurklienė, 
kurios’ gyvena Philadelphi- 
joje, o Cassie Valenta—Egg 
Harbor, N. J.'

JiEi

momis. Buvo “Laisvės” ir 
“Vilnies” skaitytojas. .ę 

Per trumpą laiką mirė 
sekami “L” skaitytojai. 
Rugpjūčio 21 d.mirė Jonas 
Mickus, lapkričip 22 d.— 
Juozas Gegžnas, lapkričio 
4 d.—Anna Misikonienė.

Reiškiu giminėms užuo
jautą! P. Walantien§

■ ;.'ix į,

laikyti’ prieš riebius Judo- ‘ 
šiauš grašius, bet anksti iš- 
s i duodamas, nesudarė
mums daug keblumų. Tuo
met teismo komisija jau bu
vo gerai patyrusi, su kuom 
turi reikalą. Pasirinko ki
tus plačiai žinomus advoka
tus, kurie neimdavo bylų 
nepatyrę, kad jos yra ver
tos ginti ir laimėti. Nuėjus 
pas mūsų naujuosius advo-x 
katus paskutiniam prisiren
gimui, juokaudamas pa
klausiau: Ar mūsų Pildo-? 
moji Taryba turės dar dau
giau triksų savo kišeniuo- 
se? Vienas.iš advokatų, ir
gi - juokaudamas, atsakė: 
“Mes manome, jog galėsi-j 
me juos pastatyti aukštyn 

'kojomis, fai visi jų triksai 
išbyrės”. \ >

?4Bus daūgiau)

KUNIGŲ KOVA Už DAUGPATYSTĘ j

Paraį,
T. J. Kučinskas

Komos kunigai skelbia, laisvamaniai, socialistai, bolševikai yrą . 
materialistai ir laisvos meiles platintojai. Rasite istorijos faktus: 
popiežiai, kardinolai, vyskupai, kunigai 'buvo vedę po kelias moteris, 
priedui turėjo sugulovas. Materialistai kunigai platino laisvąją 
meilę. O politikieriai skelbe ir tebeskelbia, jog kunigai platino 
aukštą moralybę. z . , v

_  q k nn d n i q I . ' paoi&a- 
s. Remiantis S SSe

S JT*' I kitose kolonijoj; sukėlė

Pildomojoje Taryboje daug 
baimės netekti jėgos sulai
kyti pažangą ir tuomi ne
tekti tų šijtų pelningų vie
tų. Todėl jie ir uždraudė 14 
kuopai imti iš mūs duokles, 

Savo SŽs”'TeS kad' gauti pagalbos pašan- 
įasaayo ligoniais , netių? iSmAhnnwii ič Dum 
ka/nais.

Nuo šių diskusijų >nebų- ’ 
vo liuosa ir Clevelando 14 
kuopa. Pažangieji nariai 
stojo už geresnį tąupymą 
SLA turto, o tautininkai iiŽ 
Pildomąją tarybą. Diskusi
jos' pasuko SLA 14 kuopą 
pąžąngiojon kryptįn, ir pa
sekmėje to, 14 kuopa 1928 
metais išrinko- visą kuopos 
valdybą iš gerai patyrusių 
draugijiniame veikįme pa
žangiųjų narių. Pildomoji 
taryba užtai smarkiai už
pyko ant 14 kuopos, už; to
kios ji^n^nepageidajaumos 
kuopos Valdybos išrinkimą.

Kada atėjo laikąs naujai 
valdybai užimti vietas, se
noji valdyba nesikelia iš sa
vo vietų, nors ji ir nebuvo 
išrinkta. Susirinkimo daly
viai sužiuro, kas atsitiko? 
Kas pasidarė? Senasis fį- 
napsų sekretorius -prądčjo 
skaityti, laišką nuo Pildo
mosios tapybos, kuriame sa-

kaltinimais • 
spendavimais.

niai nariai, bet čielos kuo
pos buvo spenduo jamos. 
Nauji nariai buvo priima
mi ne pagal jų sveikatos 
stovį, / bet pagal jų pažiū
ras. Pažangiam lietuviui ne
buvo galimybių įsirašyti —-

- Viso $10,443.44
Prie sukėlimo šios gra- 

sumos komitetas iš
naudojo visas galimas pro
gas. Jis rengė įvairias 

ramogas: piknikus; 1 iote- 
prak&lbas,' bazarus,

K' ir visą nuo jų pelną atida- 
™ vė Lietuvos žmonių para

finai. Be to, su mumis ko
operavo visos mūsų vieti
nės draugijos. -Jos taipgi laikas nuo laiko jiems do- 
rengė įvairias pramogas ir lerį kitą paaukoti kpkiai 

ta

giečių išmetimui iš Ohio 
Valstijos Apdraudos depar
tamento, iš Centro pasipylė 
šlykščiausi melai prieš tuos 
narius. Jiems kito kelio ne
liko, kaip tik gintis, o tu-

nesunku apeiti višasv Pildo-
rint tiesą savo pusėje, buvo ' 
nesunku apeiti :yi6ąsx Pildo
mosios Tarybos gudrybes.
/Galimą .suprastų kigkyraj 

nemalonumų eiti į teismą su I 
savo orgapizazįją. Bet jų l 
jausmai neleido prisiimti to 
kius nepamatuotus kaltini 
mus, tųdėl visi vienbalsiai 
nusitarė eiti į teismą.

Tūrint aiškią tiesą savo pu
sėje, . nereikėjo ieškoti jokių 
gudrybių, kad teismą laimė- 
,ti. $isų. pįrjniąijšia j 
me smulkmeniškai visą to 
mūsij su P. Taryba konflik
to procedūrą, gavome tin-r 
karną vertėją, kuris' tą visą 
ilgą laišką išvertę j anglų 
kalbą. <aąvę jį, ^pasidarėme 
yisięms po • kopiją, kad visi 
būtų tinkamai apie' tą Feį-

New Haven, Conn.
- • < . '. • ,s. 3 • j

įkalino .karo priešą
Dr. W Uphousą

Religinės sektos narys
karo priešininkas ir pa
žangus žmogus Dr. Willard 

:Uphąus .pasiųstas metams 
į Męrrimack County ka
lėjimą. Mat, jis atsisakė iš
duoti varaus World Fellow
ship žmomų, kurie buvo su
sirinkę 1954 ir 1955 metais.

Dr. žmona / Olą Uphaus 
Naujų mfe: proga: kreipėsi 
pas teisėj ą^G. R. ^Grantą, 
kad jis^paleistų po kaucijav 

, jos vyrą.
M. V.

u

Knyga: 204 p., kaina $1.50.
T. J. KUČINSKAS

740 W. 34th St. \ Chicao 16. Ui.

_ ;___ _____ ____ Liti__LL___ _____ *-... ; v. . a V ’

N. V W'

z Kiekviena kolonija turė
tų surengti kokią nors prai 
tnogą Laisvės panamai.

W /O1 • 7.M7:
V/!?. .' i f

South Boston, Mass.
Syarbu Kiekvienam Apšvietę) Branginančiam

METIKIS BANKETAS 
Pasveikinimui “Laisves”' bendrovės dalininkų 
•„ suvažiavimo, kuris įvyks sausio dieną 

Brooklyne, yra rengiamas banketas.
Įvyks sekmadienį ' į

Sausio 24 January
w • *

Pradžia J-ma vai. dieną, vieta 318 Broadway x

: /Gražių dainų programą duos mūsų .pagarsėję 
dainininkai Robertai Niaura ir Julia Rainard.

< Protarpiais ir visa publika dainuos kartu 
su jais. ,Bųs ir ‘kitokių ppmarginimų.., A r ; t

• i?'fySS’5, ■■

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

Banketą rengia.Liet. Literatūros tlraugijos 2-ra kuopa ir 
kviečia visUs atsilankyti.

’ • I - ► » » z • U - ' ' .; o XblA. • 'MM
• . Ū'N . ■ '

5 p.-Laisvė (Liberty)— Penktad., sausio (Jan.) 8, 1960
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KRISLAI
(Tąsa iŠ pirmo pusi.) 

vio” išvedžiojim u o s e , bent 
kas liečia mane, yra' didelė 
dozė ir tiesos. Taip aš jau
čiuosi. Panašiai jaučiasi ir ki
ti pažangiečiai.

Laikai geresni, laikai' švie
sesni. šaltojo karo ledai tirps
ta, tarptautinis įtempimas ma
žėja, santykiai tarpe didžiųjų

i gerėja, ' socializmo

J. Paleckio laiškas
JTąsa nuo 2 puslapio)

• tarybinių respublikų žemės 
ūkis. Kaip ten bekranksėtų 
įvairūs.reakciniai elementai

. iš “dipukų” ir kitų sluogs- 
nių tarpo, o mūsų Tarybų 
Lietuvoje, nežiūrint karo 
nuostolių bei visų trūkumų 
ir Sunkumų, susijusių SU dl- valstybių gerėja, ' socializmo 
dehais persitvarky m ai s, j idėjos, už kurias mes visą gy- 

pieno produktų venimą kovojome, visur laimi.

— - - - nių prietarų. Pavergtųjų
a ir veržia-

dehais 
mėsos ir r___ x.____ v
gaminame jau žymiai dau- Mokslas ima viršų ant religi- 
ffiau nep-u nripškariniais prietariL Pavergtųjų negilu piieSKann ais ]ęra^y žmonės kyla ir veržią- 
laikais buržuazinėje san- sj j šviesą! į
tvarkoje. O metai iš metų | 
gaminsime vis daugiau.

Žinoma, tiek žemės, ūky-]^0 svietelio pasirodžiusiu ! 
je, tiek visose kitose srityseA 
dar daug reikia darbo, kol 

' vislią tinkamai pakelsim^ 
patobulinsime, kaip esame 
užsibrėžę.

Jau įžengiame į 20-sius
Tarybų Lietuvos gyvevimo I Chicago 8? Iii. 
metus. Netrukus Tarybų!
Lietuvos amžius pralenks 
buržuazinės santv arkos 
amžių Lietuvoje. Daug te
ko pergyventi šiame šimta- 
metyjeir visam pasauliui ir

• mūsų Lietuvai. Bet pats 
baisiausias buvo hitlerinės 
okupacijos laikas, kada grė
sė žuvimas Lietuvai ne tik 
kąipo valstybei, bet ir visai 
lietuvių tautai. Todėl išgel

bėjimą iš to pavojaus lai
kome svarbiausiu reiškiniu.

' Tai yra didžiausias tarybi
nės santvarkos pasitarnavi- 
mas lietuvių tautai. O kiti

’ / jau seka iš to svarbiausio. 
Ir Lietuvos valstybę turi
me, ir lietuvių tautai užtik-

J rintas suklestėjimas, graži, i 
didinga ateitis.

Norėtųsi dar sulaukti to

Kaip gi nesidžiaugti, kaipgi 
nesijausti naujai ant šio mar-

\ Gavau ir peržiūrėjau šių 
metų i “Vilnies Kalendorių.” 
/Paul30 puslapių gražus leidi
nys. Nenusiskriausite savęs, 
jį įsigiję. Jei negalite gauti 
ant vietos, kreipkitės tiesiai į 
“Vilnį,” 3116 S. Halsted St.,

Pasiųskite doleri ir gausite 
kalendorių.

laiko, kada bus įvykdyti kps 
mūsų septynmečio uždavi-
niai ir-galėsime pasidžiaug- 

. ti pralenkę gamyboje pa
čias smarkiausias kapitali- 
tines šalis. O tai reiškia, 
kad tarybinių tautų, o taip
gi ir mūsų tautos gelsvė 
pakils labai aukštai.

Norėtųsi susilaukti ir to 
laiko, kada pagaliau galės 
įgyvendinti didžiąją žmoni
jos svajonę —- visiems lai
kams panaikinti karus ir 

< tas baisias žudynes, kurios 
lydėjo žmonija per ilgus jos 
gyvavimo amžius ir ypač 
baisiai pasireiškė šiame 

■ šimtmetyje. Mūsų tarybinė 
valstybė daro ir darys vis
ką, kad tai būtų pasiekta, 

' kad galėtų pašalinti visas 
kliūtis nuo .žmonijos kelio 
į amžiną taiką. Tam ji pa
naudos visa savo jėga ir su
gebėjimą. Tai žmonija vis 
labiau mato, vis labiau įsi
tikina.

Kiekvienam šiandien tu
ri būti aiškuri būti aiškų — reikia žmo- 

• nems sunaikinti branduoli
nį ir raketinį ginklą, kad jis 
nesunaikintų žmonių!

Dovanok, mielas Anta, 
nai, kad taip plačiai išsikal
bėjau, sumanęs parašyti 
laiškeli. Labai malonu būtų 
pp z tiekos metų vėl pasima
tyti, pasikalbėti, pabuvoti 
tose vietose, kurias matei 
kaip griuvėsius ir linguoda
mas* galvą abejojai, ar beį
stengsime viską atstatyti.
. 'Būk sveikas! Sveikinu su 
Naujais 1960 Metais, linkiu 
sveikatos, nenuils tamos 
energijos ir. ištv e r m ė s, 

/džiaugsmo -ir pasisekimo 
darbuose. Perduok sveiki-

visiems draugams!
Visozgeriausio!

Justas Paleckis-t i ¥

Maskva, 
19519.12.20-23.
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Lawrence,Mass
Paveikslai iš Lietuvos
Gruodžio 26 d. gerai pa

vyko paveikslų rodymas iš 
Lietuvos. Juos pereitą va- | 
sąrą nutraukė Dr. Stanis
lovai tis ir jo žmona, kada 
lankėsi Lietuvoje. Paveiks
lai yra spalviniai,; tai yra tęs vėliausius* tapybos dar- 
“slides”, ne filmas. " ' j bus (paintings) šioje paro-

Žmonių prisirinko pilna doje. Jo tapyba, vadinama 
svetainė. Paveikslus. rodė ^abstraktinė” arba moder- 
Dr. Stanislovaitis, ojožmo- nine, kuri paprastai daug 
na Kristyna aiškino. Žmo- kuo skiriasi nuo realizmo, ir j t . . ..
nėms labai patiko. Įžangos sunkiau suprantama, sausio 9-tą isskręnda Flori-; nn^ susirinkime.

Bet kuomet daugiau studi- don. 7V.. . <
juoji, geriau gali šiįiprasti, černevičiai yi*a pialonūs, į.

Iš Rudolfo Baraniko F. Černevičius sveiksta
niacinui noVA/lAn n • i G \ '**•piešiniu parodos

t"

Penktą jo vieno paroda 
, tapo atidaryta sausio.. 4 Ro- 
Iko Gallery,- 925 Madison 
Ave., N. Y, netoli 74th si..

■■ t ■■■ ’

R. Baramkas turi išstar

P riesz keletą sava įčių bū- 
vo Laisvėje , minėta, kad 
maspethietis Frank, černę^ 
yičius susirgo. Džiugu pa
nešti, kad jo sveikata , pa
derėjo ir spėkos stiprėja/ 
Jisai ir geroji jo ^sveikatos 
globotoja jo žmokia tikisi, 
kad šiltas, pastovesnis' Flo
ridos, klimatas 1 pagelbės 
greičiau sustiprėti. Jų gy-

LLD 185 kuopos ’ 
suririnkimas
7 ALDLD 185 kp. sųsirin- 
kimas įvyks sausio 13 d., 
7:3Q vakare, Kultūriniame 
Centre, 1'02-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y. Yra ke
letas Organizacinių reikalų, 
kurie turi būti išspręsti. 
Taipgi duoklių pasimokėji- 
mas pradžioj metų turi bū-

dytojas jų minčiai pritarė, /ti atliktas. Kaip vyrai, taip 
Tad Mr. ir Mrs, černevičiai. ii\ moterys yra pageidauja-

Skaičiau “Vienybėje’’ labai 
rūstų Juozo Tysliavos “mani
festą” broliams tautininkams. 
Jis pasigiria, kad jo iš “Ame
rikos Lietuvių Tautinės ’ Są
jungos” niekas neišmetė, nes 
negalėjo išmesti, kadangi jis 
jau seniai buvo iš jos pabė
gęs. Kai devyni vyrai Briok- 
lyne susirinkę ir jį ėmę mes
ti laukan, tai tik buvę pana
šu į tą pasaką, kurioje “de
vyni vilkai vieną bitę pjovė.”

Vadinasi, tie jo smetoniniai 
kolegos yra vilkai, o jis pats^ 
tik nelaiminga vargšė bitelė!

Tysliava jš Tautinės Sąjun
gos pabėgęs todėl, kad joje 
nebelikę vietos “žmoniškumo 
jausmui.”

Mes tą seniai žinojome, bet 
Tysliavai beveik visą gyveni
mą paėmė tos išvados prieiti.

Kaip ten nebūtų, Juozas sa
kosi dar pereitais motais įkū-

; “Amerikos Lietuvių Vie- 
ir nuo dabar tik jąi

savo
pybę 
vienai visą dar likusį 
protą paaukosiąs!

PATAISA

mokesties nebuvo, bet kada | 
S. Penkauskas paprašė lėšų 
padengimui aukų, ta suau
kojo $47.81. Jau vien aukos 
rodo, kad publika buvo pa
tenkinta. J

Patarčiau paveikslų ro
dymą surengti ir kitose ko
lonijose. Dr. Stanislovaitis 
turi visus įrengimus, tai 
rengėjams belieka tik pa-1 
imti svetainę ir padaryti! 
garsinimus.,

Radosi ir tokių, kurie 
matydami gražius fabrikus 
ir namus, nenorėjo tikėti, 
kad jie Lietuvoje traukti, 
bet kada prie tų įstaigų pa
matė ir S. Penk.auską, tai 
savo mintį pakeitė, nes ži
no, kad lankiausi Lietuvo
je. .

Buržuazinės Liet u v o s 
bėgliai daug neteisybių pri
pasakojo apie Lietuvą, tai 
žmonės matydami paveiks
lus pakeičia savo mintį. Bu
vo tokių, kurie pasakojo, 
būk Lietuvoje “bažnyčias 
panaikino”. Dabar paveiks
luose mate bažnyčias, jų 
tarpe ir Kupiškyje bažny
čią _nes Dr. Stanislovaitis ^. dideite pietus. Turėsite 
lankėsi savo^ tėviškėje _ ir progą gerai/Wsiva’lgyti ir 
nutraukė bažnyčią. Matė^ ir p,as|<uį visą. popietį gražiai

Sekr.

o________  ___ 7 černevičiai yi*a ųialonūs, . Marcellą Lukaszuk, /^4
ir tik tada gedi giliaū įsi- draugiški žmonės ir ilgamė-'|m. amžiaus, gyv. 349 So 4th
vaizduoti ir pasinaudoti.

R. Baranikas jau yra po
puliarus artistas-tapyto jas. 
Jo piešiniai gražiai sklei
džiasi po Amerikos žmonių 
namus. Jie greitoje ateity
je pasieks ir platų pasaulį.

R. Baranikas su šeima 
dabar gyvena Hartfield, N. 
Y. Bet mokyklą turi New 
Yorke (Queens), vieną kar
tą savaitėje duoda pamo
kas. čionai. Žinoma, savo 
vietiniame mieste irgi mo
ko studentus. Jo žmona 
taipgi tapytoja.. Jau turėjo 
pasekmingą parodą. >

Patarčiau matyti jo pie
šinius kam tik laikas pavė
lina. Galerija atdara nuo 4 
iki 7 vakaro. Tęsis iki sau
sio 27 d. . V. K.

Šį sekmadieni LDS 13 
kuopos pietūs

Svarbu žinoti visiems, 
kurie myli skanius valgius

St., Broklyne, mirė sausio
5 d., Lefferts Gen. Hospital.

čiai Laisvės skaitytojai. Jie 
savo džiaugsmą' dėl Černe-. 
vičiaus sveikatos .gerėjimo Kūnas buvo pašarvotas M. 
atžymėjo pasveikindami 
Laisvę su dešimtine, kurią

P. Ballas koplyčioj, 660 
Grand St., Brooklyne.

atvežė černevičių ilgame-j Laidotuvės įvyko penk- 
tis kaimynaš ir jo lankyto-: tadienį, sausio 8 d., Vetera- 
jas, o taip pat ir Laisvės Inu' Taut.^ kapinėse, Pine 
prietelius Vincas Karlovas.

Linkime’ černeviči a m s 
laimingos kelionės ir geros 
sveikatos ir laimės Flori
doje.

Lawn,.L. I. Laidotuvių par
eigomis rūpinosi Al Balt
rūnas.

Velionė paliko nuliūdi
me vyrą Maryan. Lukaszuk 
ir motiną Mary Česna.

naujai statomą bažnyčią 
už milijoną ir pusę rublių 
Klaipėdoje, kur senidu ka-

KASMOČIENĖ TIKISI 
NELAIMĘ NUGALĖTI
Draugės klubietės, ku

rios lankė klubo sekretorę 
Elzbietą Kasmočienę, sako, 
jog ji tikisi, kad sužeistoji 
jos ranka sugys., Ji tikisi 
dar galėti klubo tarimus 
užrašinėti ir net tų šaunių 
pyragų klubo pramogoms 
iškepti, bet dar ne dabar.

Kasmočiai gyyena 282 
Hewes St., Brooklyn, Nį Y.

- Klubiete

Ghana respublikos jūri
ninkai labai pasitenkinę at
silankymu > į New Yorkd 
prieplauką.

PAIEŠKOJIMAI
Icškcmąs Bronislavas Bielskis, s. 

Antano, išvykęs j Ameriką, j Rum- 
fordo miestą, apie 1898 metus.

Ieško brolis ’'Stanislovas Bielskis. 
Adresas:

Bielskis-Stanislovas • '
Šilutės rajonas 
Užlekn’ų paštas 
Vileikių kaimas 
Lithuania, USSR

Q Ieškau savo brolio 
rausko, j’s anksčiau 
So. Gunderson Ave.,
Prašau jo paties atsiliepti, ar kas 
žino apie jį. Dėkoju. Mano adre- 

-sas: Miguel Zacharzauskas, GdllO 
748—Banfield,' Bs. As., Rep. Ar
gentina. AZ <

■ . ; j . . • ------ -------------- . -

Ieškau* išnuomoti pusę apartmėn-

Frank

. - f * _ /■ 

Ligoninėje buvo 
įteigęs karčiamą t

Woodhavene yra 1 
Antano ligoninė. Daktarai 
ir slaugės pastebėjo, kad 
kai kurie “ligoniai” pusėti
nai linksmi, pagatavi šokti. 
Su jais arčiau suėjus nuo 
jų atsidavė gėralais.

Nustebo daktarai. Bet* 
bėgo diena po dienai, o 
“linksmuolių” vis yra. Tada 
daugiau patyrinėjo ir pasi- '• 
rodė, kad “ligonis” Joseph 
Maschke, 40 metų amžiaus, 
iš Manhattan miesto dalies, 
pardavinėja vyną. Pas jį 
padarius kratą, surasta 13 
bonkų vyno. • ■

Jis išeidavo per gaisri
nius laiptus ir atsinešdavo 
vyno. Kitiems ligoniams 
pardavinėjo po $1 už pus-: 
kvortę. Teisėjas jį nubau
dė pasimokėti $200 už tai, 
kad “likerį” pardavinėjo be 
leidimo. 

............ ... 1.■■■■■■■■■■...................■■■m—

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

LLD 10 kuopos susirinki 
įvyks sausio 8 d., RusQ klubo sa 
Įėję, 1150 N. 41 h St. /Prasidės 
vai. vakare. Turėsim apkalbėti . 
mūsų metinę veiklą šiais metais.

Valdyba

BROOKLYN, N. Y,
LDS 46 kuopos mitingas įvj 

trečiadienį, sausio 8 d., 7:30 v; vak. 
102-02 Liberty Avė., Ozone “ 
Visi nariai prašomi dalyvauti, 
kės išrinkti valdybą 1960 
ir kitus kuopoš reikalus aptarti.

Valdyba (t

OZONE PARK, N. Y. 
185 kuopos metinis su 
i vyks sausio (Jan.) 13 
Liberty Avė., Ozone

Švento

LLD 
kimas

R

•4-

Zaka- j 102-02 
gyveno 2141 7.30 vai. vak, Visi nariai yra 
Berwyn, Ill.

MASKVOS ORKĘSTRAS
JAU NEW YORKE

Carnegie Hali įvyko 
Maskvos Simfonijos orkes-, 
tro koncertas. Orkestrui 
vadovauja Konstantin a s 
Ivąnovas. Jie davė Čaikovs
kio ir kitų žymių kompozi- ___________ ,
torių .muzikos. Pianino solo prjc 2-ro vyro Brooklyne arba 
davė paškilbęs pianistas 
Emil Gilels. . • / v ' ‘

čiami ateiti ir užsimokėti du 
Kurie dar nesate, gavę už 1959 
tus knygos, galėsite gauti 

Prašau įstėmyti, kad 
pirmiau buvo East Nev 
Todėl viši tos kuopos n£ 
šomi ateiti į susirinkimą.

praleisti sve č i u -o s e pas 
L.O.S. 13 kuopą. Ji vengią 
pietus sausio 10 d., Kultū
rinki Centro102Į-02

Pietus Vilgysimė lygi a i 
1-ma valandą.- i i >

H)S 13 kuopa

Laisvėje” No. 101, 1959 bažnyčios nebuvo.. v
nes ten gyvėno žmones 11U- lOHv 'W«S ratk
fprnnii tikvhns Inicri T.iP- -^i. » 7 i >-t i — _ •

II

m., straipsnyje; apie Kubą, 
pasakyta: “Kuba turtinga 
miškais, kurie užima virš
$,000,000 ketv. mylių”. Tu- religinč-

teronų tikybos. Taigi, Lie
tuvoje yra pilna laisve ir

re j o būti akrų. matė dideles 
pilnas prekių,

Boston, Mass.

i. .(OLE1
lds _

kimas įvyks penktadienį, saus 
(Jan.) 8, d., 7:30 vai. vakare.
klubo svetainėje, 9305 St. Clair A 
Visi nariai malonėkite dalyvauti.

J. P,. Sekr. (3-4)
----------------- —....... . —..............!—T

Queens. PrAšome telcfonuotl Ml. 1- 
I G887. (102-103)

Žmonės, 
krautuves, 
kurių nuolatos Lietuvoje 
daugėja. Taigi, kas norite,

I tų pas jus paveikslus, tai pa
rašykite ‘jiems: Dr. J. Sta
nislovaitis, 21* Holmes Avė., 
Waterbury, Conn.

Kada tarybinis Turbo-j ftanislovaičiai parody-
pro lėktuvas, iš Maskvos 
lekiantis į Wash ingtoną, 
oro aplinkybių verčiamas, 
nutūpė Bostono Logan or- 
laukyje gruodžio 18 d., tai 
bostoniečiai apspito pažiū
rėti netikėtus svečius.' Svar
bu buvo lėktuvo milžino iš
vaizdą pamatyti. Įgulos iš
lipo 14 asmenų, kurie nešė 
40 įvairių medelių dovaną 
prezidentui Eisenhoweriui. 
Po pasikalbėjimo (jų tarpe 
trys gerai kalba angliškai), 
visi buvo ,apnak v y d i n t i 
Statler viešbutyje, o lėktu
vą saugoti pasirašė, 18 poli- 
cistų. Ant rytojaus baigė 
kelionę į Washiųgtoną ir į 
prezidento farmą - Gettys
burg, Pa. Pora. agronomų 
pasiliko bent kelioms savai
tėms, kad medelius tinka
mai pasodinti. Kapitonas 
Vladimir Kirukin pareiškė, 
kad buvę lengva nusileisti - 
Bostono orlaukyje.

Pas mus daug dirbtuvių 
yra tuščių, nemažai jų ir 
nugriovė. Dabar rengiasi 
nugriauti Wood Mill fabri
ką, kuriame pereitojo karo 
laiku dirbo apie 20,000 žmo
nių. Mažėja dirbtuvių, tai 
sunkiau darosi ir su dar-' 
bais, o ypatingai jau pagy
venusiems žmonėms.

“Laisvės” reikalais lan
kiausi pas Morkevičius. Ra
dau Morkevičienę sergant. 
Buvau pas J. Bunkartus. Ir 
jie sirguliuoja. Ir vieni ir 
antri yra geri, laikraščio rė
mėjai. Linkiu greitai, pa
sveikti!

Tokio. — 1960 metais ja
ponų laivų statybos fabri
kai dar tik per pus turi už- Rackienę. 
sakymų, kaip turėjo 1959 m.

Detroit, Mich.
Tarpe lietuvių

Gruodžio 15 d. mirė' An
tanas Dapšis; vienas iš veik
lių LLD kuopos narių.

Serga J. Gugas. Jis yra 
ligoninėje,, nes puldamas į 
skiepą susilaužė kaulus.

Gruodžio 28 d. mirė Ona 
Arantauskienė. Kaimynai 
ją rado negyvą. Velionė iš 
Lietuvos paėjo iš Suvalki-' 
jos; Paliko nuliūdime tris 
vaikus 'ir seserį Uršulę

J. Liminskas

Gruodžio 28 d. Palaidojo
me B. Lagūną. Tai buvo 
geras žmogus ir nuolatinis 
Maple Parko lankytojas.. 
Paliko dideliame nuliūdi
me savo žmoną ir dukrelę. 
Reiškiu velionio ' šeim ai 
užuojautą. Lai būva Lagū- 
nui amžiną ramybė! >

S. Penkauskas

6 p.—Laisvė (Liberty)-— Penktad., sausio (Jan.) 8, 1960

Albany, N. Y. —Važiuo
tos biuras atėmė 2,190 
“pleitų” už tai, kad; auto-' 
mobilių savininkai neatliko 
automobilių inspekeijps. 
___ ..................................< į- ' ė,J.

IŠPARDAVIMAS
20% Nuolaida ant Visų v 
Naujų ir Mažai Vartotų

, Vyri&kų Žieminių Drabužių. 
Pertaisymai Veltui. 
LUTA CLOTHING

ffl)9 W. 187th St. (St. Nicholas Ave.> 
IRT19M St.

Great Neck, N. Y.
Lietuvio grafiko paroda
•Romo Viesulo, išeivijoje 

iškilusio lietuvio grafiko 
paroda atsidaro .šį sekma
dienį (sausio/10 d.) Alpius 
Art Gallery, 77 Steamboat 
Rd., Great Neck (pasiekia
ma iš' Middle Neck Rd. 
pakeliui į Kingspoirit Maį- 
rine Academy), nuo 3 iki O 
p., m. Parodos tema—“Dai-j 
nos.” Taj yra lietuviškos 
liaudies dainų temųmis li
tografijų rinkinys, kurioms 
išpildyti Romas Viesulas 
gavo Guggenheimo Fondo 
paramą. V -

Dar prieš parodą ^Dai
nos” susilaukė didelio lietu
vių ir švetimJaučių mėgėjų 
ir žinovų dėmesio. Pilną 
“Dainų”' komplektą jau įsigijo j 
Niujorko , Didž. Biblioteka,, 
Čikagos Meno Institutas ir 
dail. A. Valecką Čikagoj. 
Atskirus paveikslus. įsigijo 
eilė Detroito, lietuvių švie
suolių šeimų.

“Dainų'’ paroda Aims 
Art Gallery tęsis visą sau
sio mėnešį, kiekvieną dieną 
hūo .2 iki 5 popiet, išsky
rus pirmadienius.

Šį sezoną Alms Art Gal
lery, Great Nėcke,'dar nu
matomos S.„: Čipkuvienės iš 
Baltimore, Md., ir T. Va
liaus iš Kanados asmeninės 
parodos. ;

Atitaisome klaidą
“L” No. 2, straipsiiyje: 

“Ar nusiginklavimus padi
dintų Amerikoje nedar
bą ? paskutinė j e špalto je 
pasakyta, kąd “kruiseris 

o tu-

“Laisves” Metinis

BANKETAS
Jau laikas turėti mintyję, kad “Laisves” 
suvažiavimas ir po suvažiavimo vakare 

banketas įvyks sekmadienį .

Sausio 31 January
Vakarienes Kaina Tik $2.50

'• Į .
Suvažiavimas ir banketas bus laikomi

r
“Laisvės” Svetainėje

102-02 Liberty Avie., Ozone Park, £1. Y.

• v Vist “Laisvės” bendrovė^ dalininkai, kuriems tolis 
nekliudo, x būkite suvažiavime, pasirūpinkite 

. įnešti geros iniciatyvos laikraščio naudai.
I 1 • * •

Gaukime Naujų Skaitytojų
■ ‘ ' '■ k*-* ■■ ■

“Laisvės” vajus gavimui nauju skaitytojų yra pra- 
' tęstas iki suvažiavimo.. ' Taigi pasirūpinkime gauti 

. naujų skaitytojų “Laisvei” ir tubmi pralinksminkite
suvažiavimo dalyvius. . /’/

•*»»■■■--------
■t

atsieina $9,000,000”, 
re jo būti $90,1)00,000

y.?,
1,’jA

s

$
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m. ■;
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Sį-A

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Newark 5, N. J.
MArket 241172

426 Lafayette Si

Svarbu Atnaujinitiias 
Išsibaigusių 1‘renumera tų

£ Taipgi darbuokimės taip, kad iki suvažiavimo ne
liktų nė vienos išsibaigusios prepuineratos. Vietose, 

^kūr nėra vajininkų, prašpme ,pačius skaitytojus, 
kurių prenumerata jau yra išsibaigusi; atsinaujinti 
iki suvažiavimo. , i • • '■

Suvtižiavimo Pradžia 12 Vai. Dieną
Pasirūpinkite tikrai būti salėje 12 valandą, 

kad galėtume pradėti suvažiavimą / • 
. nustatytu laiku.' » \ ‘t- i .V . L H ' •*. • « y.- b /. v * '
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