
į

4».

b

1

H

THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY
METAI 4$į-jNe. 4

LAISVE—LIBERTY
Dukartsavaitinis

Dalis Queens apskrityje (N. Y.) $10.00
■ Kanadoje  ........... .. ..................... „ $10.00

Kitur užsienyje ............................„ $12.00
Jungtinėse Valstijose ...................... $9.00

Pavienio egzemp. kaina 10 centų

Ozone Park 17, N. Antrad., sausio (Jan.) 12, 1960 ,

. , . Į » , J .

• L . C•
$ v .v - W

'-?•! p: ' i V". ■ ’

e’’ J.! ?- . f

T#
Bi KRISLAI

Gyvate užantyje. 
Paskutiniai metai. 
Ir socialistą kaleina. 
Geras laimėjimas. 
Verti pasveikinimo. 
Pastaba vietoje.

Rašo A. Bimba
,*■—1---------- — --- -

Mūsą armija okupavo Va- 
4 karinę Vokietiją. Mes sakė

me: ji ten išmokins vokiečius 
demokratiškai gyventi ir elg
tis.

Ir dabar mūsų armija ten 
tebesiranda. Mūsų doleriais ir 
ginklais pasilaiko galioje Ade
nauerio klika. Mes apginkla
vome jos armiją.

Na, tai dabar ir turime, 
šalti šiurpuliai purto visą pa
saulį. Iš naujo nacizmas pa
kėlė galvą!

Jau išsiauginome gyvatę 
užantyje!

Negalima nematyti, kad Eisenhoweris 
prezidento i Eisenhowerio po- Jungtinės Valstijos jau tu-
puliarumas yra iškilęs labai 
aukštai. Jei nieko baisaus ne-
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PRICE 10c A COPY

Iš prezidento Eisenliowerio 441 
kalbos Kongreso posėdyje !

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris patei- biudžetą, jis sakė, kad dar 
kė Kongresui didelę knygą, liks $4,200,000,000 nuo. iš- 
kurioje yra administraci- laidų. Bet tam jo pasitikė- 
jos pasiūlymai Kongreso jimui mažai kas tiki. Kiek- 
darbams. Taipgi jis pasakė j vieneriais metais Eisenho- j 
kalbą. | weris sakydavo, kad nuo Į

Prezidentas sakė, kad vė-, išlaidų dar liks pinigų, o j 
lesniu laiku sušvelnėjo ka- GVruwnio 
pitalistinio pasaulio santy
kiai su Tarybų z Sąjunga, 
bet to nepakanka.

Girdi, “nei mes, nei kuri 
kita laisvojo pasaulio tauta 
dasileis būti suvedžiota 
gražiais pažadais, kol tie 
pažadai neišbandyti prakti
koje”.

Apsiginklavimo reikale 
___________ . sakė, k a d‘

Kalbant apie valstybes

0 AiClftC” u A IIIC Tarybų Sąjunga imi bandys .AlaVEd VAJUo raįetas per 7,700 mylių

ri “Atlas” raketas, kurios'

i weris sakydavo, kad nuo ! 
tikrumoje per jo septyne-1 
rių metų prezidentavimą 
deficitas buvo $15,000,000,- 
000.

Jis sakė, kad 1i960 metai 
“busi geri Amerikoje”. Pre
zidentas pateikė planus er
dvių užkariavimo,' žemdir
bystės, mokslo, civilinių tei
sių ir kitais, reikalais. Kvie- ! 
tė Kongreso narius, kurie 
daugumoje yra Demokratų 
partijos^ kad jie “pamirštų Necko vajininkai

GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ
Vajus prasidėjo su 1-ma diena spalio ir baigsis su 

sausio—Jan j 31, 1960.
KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS:

. ' Punktai
Waterbum vaj minkai 
New Jeirsey vajininkai .. 
Bi ocklyno vajininkai .,. 
R-Ka, Lesi Angeles, Calif.
Ph ladelphijos vajininkai
Baltimore^ vajininkai ...
Pittsburgh^ vajininkai
S. Penkauskas—J. Blažonis, Lawrence-Lowell, M. 2120

1732
1436

Km Kasulis, Worcester, MassJ .. 
Geo. Shiihiiit's, Brockton, Mass.

atsitiks, jis susilauks smarkiu j siekia už 5,000. mylią.. Jis 
aplodismentų net iš toli už! sake, kad apsiginklavimas
Amerikos ribų.

Bet dar prieš jį stovi ištisi 
Inetai. Tai gali būti labai 
reikšmingi metai. Daug kas 
priklausys nuo tarptautinės 
padėties. Džiugu, kad ji yra 
gerokai prablaivė)usi. Linkė
kime mūsų prezidentui jos ne
sugadinti- ■ ! « t

r
tume, jam apleidžiant Bal- 
tuosibš rūmus, jį nuoširdžiai 
pasveikinti.

nebus sulaikytas tol, kol 
nebus tuo reikalu atitinka
mų susitarimų.

politinius skirtu m u s ”, o 
bendradarbiautų su Admi
nistracija “dėl šviesesnės 
ateities mūsų piliečių, pa
saulinės taikos ir teisybės 
dėl visų”.

TSRS raketų bandymai JAV kariai ir 
&3«.-.a* Wash™8tonę Korėjos moterys

M. Uždayinis, Norwood, Mass. 1300 L. Tilwick, Easton, Pa. 
Rochestcrio vajininkai ..........

Bostono vajininkai .........
LLD Moterų ktįopa, 

Binghamton, N. Y.........

J. Patkus; New Maven, Conn.
B. Senkevičienę, Chicago, Ill. 
S. Puidokas, Ruimford, Me. 
New Britain, Conn. ............... ,
Scrantono vajininkai ...’........
Vera Smalstis, Detroit, Mich. 
Slamford, Conn, j........... .. ...............................

Chester. Pa. ........... .
V. Žilinskas, Plymouth. Pa.
K. . Naravas, Shėpandoah, Pų.

; >’ iki

Washington as. Tary- Seoulas. Jungt i n i ų

5784
5714
3288
3236
3208
2594
2204

Mass.
Mass.

1260
.. 1168

.. 1064 i

.... 976 |
L_ ,
780
770
744
716
432
420
420 j
396
352 J- Adąrns,, Grand Rapids, Mich.

252
252
216
216

216
216
180

A. Navickas, Haverhill, 
V. Kvetkas, Cambridge. 
Bridgeport, Conn.............
V. Kralikauskas,

Lawrence, Mass. !\...
852 | A. Valinchus,,-Pittston, Pa.

C- K. Urban, Hudson, Mass.
P. J. Anderson, Rochester, N. Y. 144
A. Kuzmickas, Girardville, Pa.
J K. Alvinas,

San Francisco, Calif.
A. P. Dambrauskas *

Haverhill, Mass....................
M. Aranuk, Detroit, Mich.

144

"144

108
68
36

Maskva. — TASS, Tary
bų Sąjungos žinių agentū
ra, paskelbė, kad TSRS da
rys raketų bandymus per 
7,700 mylių. Jos btis iššau
tos iš Kaspijos jūros sri
ties kryptimi pro Žemes 
Šiaurinį ašigalį į Ramųjį 
vandenyną. TASS praneši
me yra aiškiai sužymėta 
koordinatai, tai yra; Žemės 
platumos ir ilgumos juos
tos. Tarpe kitko TASS sa
ko:

Didieji Tarybų Sąjungos 
mokslininkų pasie k i m a i 
erdvių užkariavime, atlikti 
moksliniai tyrinėjimai, su
gebėjimas teisingai nusta
tyti raketų skridimo kryp
ti, pasigaminimai dar ga
lingesnių raketų, suteikia 
galimybę skrajoti nuo Že
mės į kitas Saulės sistemos 
planetas.

1960 metais Tarybų Są-

jungos mokslininkai atliks 
visą eilę toli siekiančių ra
ketų šaudymų. Pirmieji jų 
įvyks tarpe sausio 15 ir va
sario 15 dienų į Centralinį 
Ramųjį vandenyną.

TASS sako, kad Ramio
jo vandenyno srityje, kur 
nukris raketos, bus TSRS 
kariniai laivai, kurie ste
bės šaudymo rezultatus. 
Tarybų Sąjnnga prašo vi
sų kitų valstybių, kad jų 
laivai, lėktuvai ir žvejai 
laikytųsi kaip galima at
stoję nuo tų vietų, kur tu
rės nukristi raketos.

Jungtinių. Maskva.
Valstijų atstovybė išdavė 
leidimus įvažiuoti į JAV 
lietuviams jaunuoliams' Re
ginai, 20 metų amžiaus, ir 
Tamošiui, 17-kos metų. Jie 
vyksta nas savo tėvus Le0r 
nūs į Chicagą.

i I :> X

R-ka, Lds Angeles, Calif., prisiuntė dvi naujas pre,- 
x nųipėratas ijį atnaujinimų. Sekami .vajįųinkai prisiuntė 

;...f J. Rurtiį 
kas,fPittdbūL^h;-Pa.įf^ Great Neck, N.- Y.

' ’n Šie vajininkai prisiuntė atnaujinimų: J. Bimba, Pa-
bų Sąjungos paskelbimas, Valstijų tankų skyriaus terson. N. J.; R. J. Martin (jam pagelbėjo P. Kavaliaus-

“Socializmas, net ir švel
niausioje jojo formoje, nesu
derinamas su katalikizmu,” 
pasakė popiežiaus organas 
“I/Osservatore Romano.” O 
joks “geras katalikas,” girdi, 
negali būti “geru socialistu.”

Nepatiks mųsų menševi
kams. Juk jie taip seniai ir 
taip nuoširdžiai rankas bu
čiuoja mūsų klerikalams.

Gerai, kad plieno darbinin
kai laimėjo algų pakėlimą ir 
atmušė plieno trusto pasimo- 
jimą Šimtą tūkstančių jų iš
mesti iš darbo. Jie dar kartą 

' įrodė savo geležinę vienybę. .
Sakoma, kad Niksonas pri

dėjo savo ranką prie suvedi
mo į daiktą. Walter Lipp- 
ma'nas kaltina jį parsidavi
me plieno darbininkų unijai. 
Niksonas prieš plieno kompa
nijas pavartojęs bizūną!

Tai, žinoma, nesąmonė.

kad ji bandyk raketas per i kapitonas J. W. McHenry 
7,7000 mylių, jau sujudino 1 
Washingtoną. Vieni daro 
išvadas, kad TSRS nori su
duoti smūgį tiems, kurie 
vis dar 'įkalbinėja žmonėms, 
būk “TSRS neturi toli sie
kiančių raketų”, kad ji “tik 
giriasi”. Kiti sako, kad tai 
noras paveikti į busimąją 
viršūnių konferenciją.

Tuo pat laiku Washing
tone paskelbė, kad ir Jung
tinės Valstijos darys toli 
siekiančių raketų šaudy-v 
mus. Raketos bus iššautos 
iš Cape Canaveral, Florido
je, išilgai Atlanto vande
nyną per 4,950/ mylių 
stos. ’ '

ir du seržantai ‘ nuskuto 
galvas dviem. Korėjos mo
terims. Dėl to 
las. Korėjos 
tvirtina, kad 
yra legališkos 
todėl jos “gali daryti biz
nį”. •
I

Kapitonas McHenry tvir
tina, kad amerikiečiai ne
gali jų “apsiginti”. J6s'iš
plauna visose tvorose sky
les, sulenda į barakus ir 
daugelį karių užkrečia lyti
nėmis ligomis.

kilo skanda-
1 vyriausybė 
tos moterys 
prostitutės,

kas), Wexford, Pa.; P. Buknys, A. Bimba ir A. Murei- 
ka, budoklynifečiai; J. Gaidys ir S. Penkauskas, Lawren
ce, Mass.; Geo.- Shimaitis, Brockton, Mass.; M. Uždavi- 
nis, Norwood, Mass.; John Patkus, New Haven, Conn.; 
B. SenkeVičienė, Chicago, Ill.; S. Puidokas, Rumford,

at-

Anglai jau netiki
Adenauerio kalbai

Pasitraukė Laoso 
premjeras

Vientiane. — Phoui 
nanikone pasitr a u k e
premjero vietos. Jis prieš 
kiek laiko buvo sugalvojęs,

Sa- 
iš

Noriu karštai ir nuoširdžiai 
pasveikinti Į>r. Joną Stanislo- 
vaitį ir Ktistyną Stanislovai- 
tienę. Mačiau pranešimą, kad 
jie su paveikslais iš Lietuvos 
pasieks net Chitagą! Jie ten 
būsią sausio 16 d.

Būsią ir- Pittsbiųghe.
Reikia stengtis, kad į tuos 

parengimus suplauktų daug 
pavieto. Galiu garantuoti, kad 

niekas nebus suviltas. Visi 
džiaugsis ir didžiuosis savo 
akimis pamatę nepaprastus 

.vaizdus.

t.

Skaičiau d. Prūseikos pa
stabas kanadiečiams. Jos la
bai vietoje. Prąšome Kana
dos pažangiečius nepamiršti 
ir mūsų laikraščių vajaus.

Žinoma, daug daugiau ame
rikiečių galėtų užsirašyti ir 
“Liaudies balsą.”'

Kai kurie laisviečiai sako: 
Kai “Laisvė” pradėjo išeidi
nėti tik du kartus per savai
tę, mums per maža pasiskai- 
Ovmo. ' '

Sau ir kitiems padarysite 
gero, užsiprenumeruodami ir 
“Liaudies balsą.”

Prezidentas jau raportavo

Londonas. —- Nors Vaka- [kad būk šiaurinio Vietna- 
rų Vokietijos kancleris Ad-. ’’ ” ~ ............
enaueris grąsina imtis prie
monių suvaldyti antisemi
tus, naujuosius nacius, bet 
Anglijos žmonės tam neti
ki. Jau nuo seniai žinomas 
faktas, kad Vokiečių Rei
cho partija yra tąsa senos 
Hitlerio partijos, bet Vaka
rų Vokietijos valdininkai 
nieko prieš ją nedarė.

Anglų liberalų ir darbie- 
čių spauda įvardino visą 
eilę Hitlerio laikų nacių, 
kurie dabar yra , Vakarų 
Vokietijos' valdžioje.

Kongresui. Jame jis nė ne
kalba apie taksų naštos • pa
lengvinimą.

Kongrese dar blogiau. Kai 
kurie demokratai pranašauja 
dąr aukštesnius taksus. Pavy
džiu!, senatorius Humphrėy 
aną dieną mus užtikrino, kad 
“Amerikos žmęnės nesiprie
šintų dar daugiau mokėti už 
didesnį' Amerikos apginklavi
mą.,

v.

mo Liaudies Respublika už
puolė Laosą. Jis davė skun
dą Jungtinėms Tautoms ir 
reikalavo, kad još “prisiųs
tų armiją Laoso apgyni
mui”.

. Jungtinės x Tautos buvo 
pasiuntę tyrinėtojus ir Lao
sas negalėjo' įrodyti Viet
namo užpuolimo. Paaiškė
jo, kad Laose yrą tik jo gy
ventoji! sukilimai. Nepąvy- 
kusi premjero provokacija 
privertė jį pasitraukti.

................      Į.«l

MIRe ŽYMUS TSRS 
MOKSLININKAS

Maskva 
metų amžiaus mirė profe
sorius Dr. Ivanas Bardinas. 
Jis buvo Tarybų Sąjungos 
Mokslų .Akądemijęs vice
prezidentas ir vienas iš žy
mių metalo specialistų. Jis 
daug prisidėjo prie pakėli
mo plieno gamybos iki 1959 
metų x60,000,000 toni|;^^vj

Sulaukęs 76

Anglai susirūpino 
nacių išstojimais

Londonas. — “Britai jau eityje leidome nacių kurm- 
priešingi Vakatų Vokieti- rausiui taip dideliam iš
jos sustiprėjimui ir abiejų augti, kad prireikė , AnglL 
Vokietijų apsivięnijimui”, 1
rašo Drew Middleton. Na
cių svastikų banga, kuri 
reiškia hitlerininkų pakėli
mą gaivūs, jau nustato 
anglus prieš ginklavimą 
Vakarų Vokietijos ir teiki
mą jai atominių ginklų.

Konservatoriai, darbie- 
čiai ir liberalą! parlamento 
nariai: ruošiasi prie griežto 
išstojimo prieš Vakarų Vo
kietijos ginklavinią ir tei
kimą jai pozicijų NATO 
komandoje. ,,

Anglai neima atsakomy
bės/ už Antrąjį pasaulinį 
karą, bet jie nenori užsi
merkti dėl tų klaidų, kurias 
padarė po 1930 metų—-leis
dami Hitleriui paruošti Vo
kieti ją karui. Numatomas 
anglų kietas pasipriešini
mas Jungtinių Valstijų po
litikai, kuria “siekia pada
ryti Vakarų Vokietiją ga
linga NATO nare. Anglai 
jau nusistato prieš abiejų 
Vokietijų apvienijimą, nes 
tas tik’ sutvirtintų Vokieti
ją. '

Dieriraštis “Daily Mail”' 
redakciniame, rašyda'rąas 
apie nacių svastikų bangą, 
sako: “Jeigu mes leisime 
nacių jėgoms augti, tai bū
kime tikri kas mūs ir vėl

■ v •
1 Liberalai sako; Jau pra*

-■••r“ v \•' •••V « ■'< v n-. • .|

jos, Tarybų Sąjungos ir 
Jungtinių Valstijų bendrų
jų jėgų jo. pašalinimui”. 
Nacių, iš s t o j imu labiausiai 
pasipiktino buvę kariai.

Melą istorija ir 
melaginga kalba

Munichas. —Dr. Helniut 
Krausnick, autorius 'istori
jos apiė hitlerišką Vokie
tiją, sako: “Mes jau įstei
gėme demokratinę santvar
ką Vakarų Vokietijoje”. Jis 
tokį pareiškimą padarė,-ka
da jo klausinėjo'ąpį^,nacių 
svastikų bangą. ' , '

Visa eile korespondentų 
nustebo iš tvirtinimo, kad 
Vakarų Vokietijoje jau yra 
“demokratinė x .santvarka”, 
kur Hitlerio generolai, tei
sėjai ir politikieriai y ra va
dovybėje.

i r' • i r K ■’

Jo istorija, apie hitleriš
ką Vokietiją, yra iškraipy
mas faktų ir buvo plačiai 
kritikuojama het liberališ
koje spaudoje. .

. ' .V-1." , f

Pekinas. — 1959 m. Kini
joje pagaminta 13,000,000 
toną plieno.

.*• i «;•'-> » '' ■ y•vh,1'v’ ‘ 'v’F: " ■' ? >l ■
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premjeras MacMtillanas iš- 
vyko-Airlkon.

t 4

Naciai siautėja ir 
Vakarų Berlyne -

L ’.L.-„t ’ >.Berlynas. — Nuo Kalėdų 
vakaro kasdien riąciai įra
šo' svastikas ir saVo ob’al- 
sius vakariniame Berlyne. 
Jie veikia anglų, amerikie
čių ir francūzų zonose. Po
licija jau suareštavo 21 na-' 
cį, daugumoje naujųjų fa
šistų — Nacionalistinės. Vę- 
kiečių Jaunimo Sąjungos 
narius.

Bet tas. nesulaiko nacių 
veikloš. G. Welter organi
zuoja naują nacių S.S. smo
gi ninku , sąjungą. Alfred 
Stėats, 49-ių metų amžiaus, 
valdiškas tarnautojas, įėjęs 
i valgykla atkišo ranka irj valgyklą atkišo ranką 
sušuko: “Heil Hitler!”

Anglai protestavo 
prieš A-bombas

Londonas. —šimtai anglų 
protestavo prieš raketų ir 
atominių ginklų Harringto- 
no bazės. Jie reikalavo, kad 
daugiau nebūtųz gaminama 
atominių ginklų, kad esami 
būtų panaikiūti, ir kad bū
tų uždarytos Jungtinių 
Valstijų' karo bazės Artgli- 
joje. . .

Policij a puolė demonst
rantus, suareštavo 80, jų 
tarpe 26 moteris. Tai jau 
nepirmas anglų išstojimas 
prięš atominius ginklus.

REIKALAUJA DULLĘSO 
ČASIAIšKINTI

Washingtonas. — Senato 
Preparedness Investigating 
Committee ir Space Com
mittee- pareikalavo iš Alle- 
no DulĮęgo, kad jis pasiaiš

 

kintų savo raporto. A. 

šnipų »di 
j®mitetų nariai sakė, kad 
jis hežiho tiesos apie Tary
bų Sąjungos raketų kiekį, 
o Senatui raportavo, būk jų 
žymiai yra mažiau, kaip 
TSRS turi.

Kardinolas jėzuitas’ 
labai bijosi taikos
MRbma. — Kardinolas Al
fredo O.ttaviani, Vatikatfo 
Šventosios Kongregacijos 
sekretorius, piktai išstojo 
prieš Rytų ir Vakarų vir
šūnių susitikimus. Jis pa- 

i neigė Ęisenhowerio pakvie
timą Chruščiovo į jungti
nes Valstijas.

Jis.sakė, kad Vakarų dip
lomatai spaudžia ranką, • 
“kuri smogė Kristui į vei
dą”. Jis piktai kalbėjo ir 
prieš’ Francūzijos p&z. De 
Gaulle, kuris pakvietė 
Chruščiovą apisilankyti Pa
ryžiuje.

Italijos prezidentas Gio
vanni Groiiči rengėsi vą- 
žiuoti į Maskvą, bet dabar 
sako, kad “serga”, tai vizi
tą atidėjo.

Vėliausios žinios
Kairas. — Jau pradėjo 

statyti Aswano užtvanką 
skersai Nilo upę. T&i bus 
viena iš dieniausių pasauly
je užtvankų. Elektros jė
gainė pagamins 10 bilijonų 
kilovatų-valandų jėgos. 
Darbams vadovauja Tary
bų Sąjungos inžipieriai.

Tarybų Są-Maskva. 
jungos raketų bandymai į 
Ramųjį vandenyną nėra 
kaliniai bandymai. Atei
tyje raketos tarnaus susi
siekimui.

Wellington, Ohio. —New 
York Central keleivinis [f] 
traukinys su 155 žmonėi 
išėjo iš bėgių. Nelaii 
6 žmonės užmušti ir 35 
žeisti.

į JAV užsienio 
torius. Senato

/Londonas. —■ Migloj 
sidaužė anglų “jet”, , 
vas ir žuvo 59 žmonas.

Miami,.

' I

Miami, Fla. -r Laivas į 
šią prieplauką atvilko ”A- 
rosa Star” laivą su 785 tu
ristais. Jis plaukė iš Nas
sau ir jūroje sugedo.
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Kas ką rašo ir sako
ŠTAI KAIP JAM 
ATRODO MŪSŲ 
KAPITALISTINĖ 
VISUOMENĖ

Kapitalistinės visuomenės. 
gedimas pradeda atidaryti 
akiš daugeliui žmonių. Išsi
gandusiai apie tai kalba J. 
Daujėnietis, ir kalba ne ko
kiam komunistų leidinyje, 
bet Chicagos kunigų “Drau
ge” (sausio 4 d.). Pasi
klausykime:

čia žvilgterėkime tik į ke
letą kasdieninių reiškinių, 
liudijančių dvasinio sumenkė
jimo pasekmes. Visi žinome, 
kad sveikos Visuomenės ląs
telės yra tvirtos* pastovios 
šeimos, nuo kurių priklauso 
tautos gyvybė, išlaikymas \ir 

_T v , . . v . . .. . . stiprybė. Pairusios šeimos, di-_ Nacių svastikos ženklų Įrašymai ir grūmojimai pra- vorsai įr naUjos vedybos su 
kitais partneriais yra morali- 

i nio sumenkėjimo ž e nk 1 a i.
Faktas, kad amerikiečiai pra
lenkė kitus kraštus su pairu
sioms šeimoms. Sugriuvusios 
šeimos, apleisti nelaimingi vai
kai, dažnai pasidaro nusikal
tėliais, ’kurie tampa rūpesčiu, 
našta visuomenei ir vyriausy
bei. Statistika rodo, kad dėl 
šių ir kitų priežasčių nusikaL 

# v , . timai kasmet didėja, visuome-
miestuose. Anglai fašistai telefonais šaukė žymesnius kriminalėja. Pasaulietiš

koji spauda biznierių ranko- 
Svastikų banga ir grasinimu obalsiai persirito per Slr ŠIU.OS ivykl“s aprašinėja su 

Italiia. Beleiia. Francūziia. Holland.™ Daniia NnXe. V1S“T1S /mulk?“A i a 
patalpindama fotograt j j a s , 
tartum ką gera ir gražaus 
skatinančius pavyzdžius.

Prie jaunimo nusikaltimų 
paskatinimo ir jo dvasios nuo
dijimo neabejotinai daug pri
sideda lengvai platinama ne
dora spauda, reklamos, 
džiunglinis menas, filmos su 
nuolatinėmis žmogžudystėmis, 
menkavertiškos radio, televi
zijos programos ,paruoštos ir 
tvarkomos pagal kažinkokį 
biznierių “talmudą,” kurie už 
pinigus gali viską parduoti ir 
išduoti.

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year ____ $9.0C
United States, per 6 months $5.00 
Queens Co._______$10.00 per year
Queens Co. ...... $5.50 per six months

Canada and Brazil, per year $10.00 
Canada and Brazil, 6 months $5.50 
Foreign countries, per year 112.00 
Foreign countries, 6 months $6.50

Hitlerininkai kelia galvą! 1
KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ savaitėse hitleri- 

’ninkai sujudo visame kapitalistiniame pasaulyje. Visoje 
Vakarinėje Europoje, Australijoje ir Jungtinėse Valsti
jose jie įrašė šimtus svastikos ženklų ir grąsinimų. Jie 
pirmoje vietoje ištepliojo žydų sinagogas, įstaigas ir jų 
antrašu rašė grąsinimų, bet vietomis ir iškaneveikė ir 
katalikiškas bažnyčias.

sidejo Vakarų Vokietijoje ir persikėlė į kitas šalis.
Srityje Nuernbergo, kuriame mirtin buvo nuteisti 

vokiečiai karo kriihinalitai, naciai užrašė ant namų, til
tų ir telegrafo stulpų: “Atbuskite, vokiečiai... Mirtis 
purviniems žydams”.

Amerikiečių, anglų ir francūzų zonose beveik kiek
viename mieste buvo ištepliotos žydų sinagogos ir iškel
tas Hitlerio garbinimo šūkis.

Anglijoje svastikomis buvo ištepliotos įstaigas Lon
done, Glasgowe, Manchesteryje, Dartforde ir kituose 
c—♦ - 1 A -

žydus ir reikalavo “išsinešdinti”.

Italiją, Belgiją, Francūziją, Hollandiją, Daniją, Norve
giją — viso vienuoliką šalių. Svastikos pasirodė Austra
lijoje ir net New Yorke.

Nacių užtarėjai
Aišku, kad ši nacių kampanija, apėmusi taip plačiai 

kapitalistinį pasaulį, buvo suplanuota ir paruošta. Tai 
hitlerininkų demonstravimas, kad jie dar gyvi.

Pirmiausiai svastikų ir kriminalių grąsinimų pasi- 
. rodymą pradėjo teisinti Vakarų Vokietijos valdovai, 
kurie daugiausiai kalti už augančias hitlerininkų jėgas. 
Jie sa‘ko, kad tai “daroma pažeminimui Vakarų Vokieti- 

. jos”. Bet šį jų “argumentą” sumuša tas, kad svastikų 
banga buvo ne tik Vakarų Vokietijoje, o ir kitose Va
karų šalyse. , 'j ...

New Yorke Hitlerininkai ištepliojo tris žydų įstai
gas. Ir čia pradžioje, net kai kurie žydų kolumnistai, ra
šė, kad tai darbas tik “valkatų” ir “pakvaišėlių” (cVack- 
pots). . -

Tokį priėjimą prie įvykio kitaip negalima pavadin
ėti,, kaip tik naciams pataikavimu. Ar vakariniame Ber
lyne studentai, kurie nešė Hitlerio vėliavą ir dainavo 

, nacių dainas, yra tik “pakvaišėliai”? Ar Koine (Colog- 
na) suimti svastikas įrašant naujų Nacių Vokiečių Rei- 

^.ko partijos narihi yra tik “pakvaišėliai”? Nieko pana
gaus. Ši nacių partija vien Kolno srityje turi 16,000 na- 

\..rių ir save laiko Hitlerio partijos ideologine tąsa. Par
tijos vadovu yra. Wilhelm Meinberger, buvęs Hitlerio S.

..S, karinių jėgų generolas.
“••• Daugiau faktų

Yra neginčijami faktai, kad Vakarų Vokietijoje hit- 
Jerininkai užima aukštas vietas. Buvo rašyta netjaipri- 

. .tariančioje spaudoje, kad 85 nuošimčius teisėjų sudaro 
. buvę Hitlerio teisėjai. O kas yra generolais Vakarų Vo
kietijoje, ar ne Hitlerio generolai? Jie pastatyti net į 
•NATO komandierių vietas. Hitlerio generolai Von Mau
stei, Halder, Heidelberg, Piever, Hans Dberr ir kiti yra

I .parašę knygų apie Antrąjį pasaulinį karą, o. NATO va
rdai iš jų mokosi karo meno.

Į dabartinį Vakarų Vokietijos valdovų pasiteisimą 
teisingai atsakė “Suddeutsche Zeitung”: “Suprantama, 

. .kad lengviau padaryti tokį pareiškimą, kaip nacių veik
lai pastoti kelią ten, kur armijos komandieriai's yra Hit
lerio generolai, kur policijos vitšininkais'yra buvę S.S; . ..........
•vadai, ir kur teismuose yra naciai teisėjai, pastatyti vi^r^inT ^Tai kam ’popie- 
saugoti šalies teises”. Žius bando katalikų bažny-

O kaip su mokymu Vakarų Vokietijoje, ar ten yra padaryti taikos pilioriu-

vos žmoneles. 1 ■
Nieko blogo tame nebū

tą, jeigu ponas Trimakas 
išmoktų nors vieną kartą 
savo burną atidaryti be me
lo. Štai, kad ir šiuose “lin
kėjimuos6” ’jis va kaip gie
da:

Iš visų Sovietų valdžios 
veiksmų aiškiai matyti, kad 
ateityje, kaip ir praeityje, ne
siruošia nusiginkluoti. Sovie
tų, lygiai kaip ir Lietuvos, 
pramonė turės ir toliau dirb
ti apsiginklavimui ir kalti 
ginklus, o ne gaminti arklus, 
dalgius ir austi gyventojams 
reikalingus rūbus.

•, ., I

Tuo talpu .visas pasaulis 
žino, kad Sovietų valdžia 
siūlo visam pasauliui nusi
ginkluoti. Dr. Trimakas 
negalėjo negirdėti apie 
premjero, Chruščiovo

Sąjungoje sukėlė nemažai 
galvosūkio ir rūpesčių mū
sų šalieš yąidjninkams, o 
taipgi ir mokšlb įstaigoms. 
Pradėjus jausti, kad.Tary
bų Sąjungos mokslininkai 
nekurtose mokslo šakose 
mus pralenkę, teko ne juo
kais susirūpinti tarybine 
mokyklų sistema. Reikėjo 
ten siųsti įvairias moksli
nes bei valdžios komisijas 
viso to ištyrimui. Kas bent 
kiek sekė vietinę spaudą, be 
abejonės, matė tų delegaci
jų pranešimus. Jie buvo 
įvairūs, tačiau vis tik buvo 
pripažinta, kad ten mokslas 
žygiuoja visose jo šakose 
niekieno nekliudomas.

Jeigu taip, tai reikėjo ieš
koti išeities, kad dar toliau 

. . x _ Pa" neatsilikus. Išeitis-surasta.
Įtektą Jungtinių Tautų į 95g metais Kongresas pri
Asamblėjoje visuotinio ir 
pilno nusiginklavimo planą. 
Tuo būdu dar * šiandien tą 
valdžią kaltinti nesiruoši- 
me nusiginkluoti gali tik 
žmogus, kuris neturi jokio 
reikalo su jokia tiesa.

Skerspaines aukštajam mokslui
Mokslo kilimas Tarybų Į savo ilgame pareiškime 

įrodinėja, kad jaunuolis, 
priimąs tokią priesaiką, 
padeda save į . nelaisvę vi
siems laikams, nes jam nie
kas nenusako subversyvių 
organizacijų ribų. O, be to, 
jau netolima praeitis pa-, 
rodė, kad toji pati organi
zacija gali būti skaitoma 
lojaliu gera,, o rytoj — jau 
pripažinta subversyvia. Ir 
tokią priesaiką priėmęs 
jaunuolis gali /būti terori
zuojamas. Jis griežtai at
meta tokias paramas Ober
lin kolegijos studentams, 
kol nebus nuimtos minimos 
priesaikos.

Tos pačios Obęrlin kolegi
jos studentų tarybos prezi
dentas Judd L. Kessler dar 
smulkiau nurodinėja blogą
sias tų priesaikų puses. 
Jis atidengia visą makar^- 
tizmo erą ir nurodo, kaip 
šimtai nekaltų organizacL

ėmė įstatymą, kad norin
tiems -siektis aukštojo 
mokslo jaunuoliams būtų1 jų bei pavienių asmenų bu- 
suteikiama finansinė para- vo tardomi, terorizuojami 
ma. Bet kurie ims tą pa- ir mėtomi iš darbų, ir net 
ramą, turės priimti “ištiki-' kalinami ar skiriami depor- 
mybąs priesaiką”—“loyalty tacijai. Tad priėmęs tą 16- 
oath,” kad niekuomet ne- jalumo priesaiką .jaunuolis 
prigulės subversyvioms or- anksčiau ar vėliau gali pa- 
ganizacijoms. 1 pulti į tą kategoriją ir bū-

Šis priedas ir sukėlė ne
mažai ginčų tarpe įvairių 
mokslo įstaigų bei univer
sitetų. Vieni sutinka pri
imti tas priesaikas, o kiti 
joms priešingi ir griežtai 
atmeta.

Nemažai tuo klausimu 
raštų telpa ir vietinėje 

i spaudoje. Vieni už, kiti 
prieš priesaikas. Dienraš-

! “Cleveland Plain Deal-

Kaip gydyti veido 
raudonumą?

Veido raudonumas daž
niausiai būna nosies ir 
skruostų srity. Paraudimo 
vietose matomi daugiau ar 
mažiau išplėsti kraujo in- 

Į dai. Veido raudonumo prie
žastys — labai įvairios. 
Dažnai dėl lėtinio nušali
mo. Neužsigrūdinę ir nusil
pę individai galį nušalti vei- _______ ____  ___
dą, esant drėgnam ir vėjuo- er” pasisakė už tokias prie
taru orui, net prie 0c tem- saikas 
peratūros. Reikia vengti ■ 

I pakartotinių' ” nušalimų, nes 
susirgimas gali' progresuo
ti. Prieš išeinant į drėgną 
ir šaltą orą, reikia* ir’osįJ ir 
skruostus patepti kokiais 
nors riebalais, kurių tinka
miausi yra žąsų taukai. 
Šiam tikslui .galima panau
doti ir įvairius kremus 
(“creams”).

Kraujo indų būklei page
rinti rytais ir vakarais nau-

o William E. Ste
venson, Oberlin kolegijos 
prezidentas, išėjo prieš. Jis

ti tardomas.
Ohio State universitetas, 

Columbus mieste, kur mo
kosi apie 26 tūkstančiai 
studentų, irgi atsisakė pri
imti valdžios finansines pa
ramas savo mokiniams, kol 
nebus nuimtos minimos 
priesaikos.

Kaip ir kuo šis ginčas 
baigsis, sunku numatyti. 
Tai parodys tik ateitis. Bet 
vienas aišku, — toks, moks
leivių šelpimas neduos pa
geidaujamų pasekmių.

J. Žebrys

Prie esperanto 
kalbos šaltinių

1959 metus esperantinin
kai vadina dr. L. L. Za- 
menhofo metais. Mat, š. m. 
gruodžio 15 d. sukanka 100 
metų, kai gimė pagalbinės _ 
tarptautinės esperanto kal-

KĄ TAI REIŠKIA?
Kalėdų proga kreipda

masis į tikinčitiosiuš popie
žius Jonas XXIII pasakė ir 
taip:

Dirbti dėl taikos yra Baž
nyčios tikrasis uždavinys ir 
pareiga. Bažnyčia žino, kad 
ji viską padarė, ką tik galėjo, 
kad sutaikintų tautas ir žmo
nes. Bažnyčia laimina kiek
vieną rimtą pastangą, siekian
čią apsaugoti žmones nuo. 
naujų neįkainuojamą nuosto
lių.

Mums nesuprantama, ko
kią bažnyčią čia popiežius 
turi mintyje. Juk bažnyčia 
tai nėra tik mūrinės sienos ( .
su gražiai išpuoštais lan- arba salycilo-kamporo spi- vo stujentai 
gaiš.

Bažnyčia yra kardinolai, 
vyskupai, kunigai ir davat
kos. Na, o šitie žmonės ne- 
sidarbuoja taip, kaip nuro
do popiežiaus pareiškimas. 
Šiandien didžiausias naujo 
kąro kurstytojas yra kaip 
tik šita katalikų bažnyčios 
dvasininkijos armija. Tai

Užsienio studentai j. Vaisi-

menhofas.
Bulgarijos esperantinin- • 

kai leidžia mėnesinį spalvo- . 
tą žurnalą “Nuntempa Bul- 
gario” (“Šiuolaikinė Buk 
garija”). Šio žurnalo 1959 
m. Nr. 1 yra dr. Daliboro 
B r o z o v i čiaus iš Zadari) 
straipsnis “Zamęnhofas ir 
lietuvių kalba.” Š ta me 
straipsnyje autorius, ieško- 
damas šaltinių, kuriuos 
Zamenhofas naudojo, kur
damas esperanto kalbą, 
tarp kitko, rašo: “Čionai' 
dabar noriu tik įrodyti, kad^ z 
Zamenhofas mokėjo nedide-^^B 
lę, bet lingvistikai 
svarbią lietuvių kalbą. Ši
ta kalba, kuri su latvių ir 
mirusia senprūsių kalba 
sudaro baltų kalbų šeimą, 
yra seniausia gyva indoeu
ropiečių kalba.”

Toliau dr. Brozovičįus ra
šo: “Mokydamasis lietuvių 
kalbos, aš jau pačioje pra
džioje pastebėjau kai kurių 
pąnašybių į esperanto kal
bą. Aiškiai matyti, kad 
Zamenhofas priesagą -op 
tiksliai paėmė iš lietuvių 
kalbos, pvz.: liet, dvejopas 
—esp. duops, liet, ketvervo- 
pas — esp. kvaropa. Svar
bu, kad priesaga -op yra 
tik lietuvių kalboje.

Autorius, kalbėdamas apie 
dalyvius, sako, *kad da* 
lyvio elementą -nt iš vi
sų gyvų Europos kalbų tu- 
r i tik lietuvių kalba, ir duo- 
da du pavyzdžius: nešantif 
vėlinti. Tai labai panašu į^u 
esperanto*' kalbos dalyvių

Pagal Tarptautinio Švie
timo Instituto New Yorke 
davinius, • per paskutinius 
akademinius metus, t. y. 
1958 m. rugsėjo mėnesio 
ligi 1959 m. birželio mėne
sio, daugiau kaip 57,000

raliniai mokslai kartu su 
socialiniais mokslais.

Į kur dauguma studentų 
vyksta? Pereitais metais 
visos 50 valstijų, Kolumbi
jos .Disetriktas ir Puerto 
Riko buvo vizituojančių

dojamos karšto ^ir šalto stūdentų iš kitų kraštų studentų šeimininkais. Ta- w -r .'v VA aJ za VI a* * ▼ ZA n 1 1 /~W VTl f \ Iii! > a a • t ■■ •vandens vonios iš dviejų studijavo Arųerikos kolegi- 
dubenų pakaitom, palaips- jose> universitetuose ir pro-

čiau į New Yorką ir į Kali
forniją jų vyko daugiau, 
negu į bet kurią kitą vals
tiją. Populiariausios kole
gijos ir. universietetai pir
moj vietoj buvo Kaliforni
jos universitetas, antroj 
New Yorko universitetas, 
ir toliau rikiavosi Kolum
bijos, Yale ir Harvardo 
universitetai.

Iš kitų daugiau mėgiamų 
universitetų vakarin i ame 
pakraštyje buvo Pietinės 

Studentai, atvykę.iš dau- Kalifornijos universitetai 
sunkiai" virškinamų ir ašt-Jsiau kaip 130 įvairiausių ir Washingtono univeVsite- 
pjn valgių, pavyzdžiui, kon- kraštų, reprezentavo kiek- tas. Kitur Amerikoje ML 

aštrių’ prieskonių, didesnę geografinę ir chigan, Minnesota, Indiana, 
mėšos1 ir t.t. Ne- politinę sritį Kaip ii- anks- Illinois, Texas ir Louisiana uaiyvuvu 

valstijiniai universi t Ct a i auklgtiniai.

niui didinant vandens tem
peratūrų skirtumų. Esant 
riebiai ir poringai Veido o- 
dai, naudinga veido ištry
nimams naudoti resorcino

ritą.
Iš bendrų organizmą-stip

rinančių priemonių naudo
jami žuvų taukai# vitaminai 
C. B. ir PPr geležies prepa
ratai.

Aplamai, esant veido 
raudonumui* reikia vengti

fesinėse mokyklose.
Šis skaičius rodo 10% pa

didėjimą, palyginus su 
priešpaskutiniais ■ akademi
niais metais. Dauguma bu- 

, gana didelis 
skaičius (apie 8,000) in- 
ternų ir rezidentų ligoninė
se ir beveik 2,000 lektorių 
ar mokslininkų, kurie gavo 
paskyrimus Amerikos fa
kultetuose.

cii'galūnes, pvz.: laboranta — 
dirbąs, -anti; laborintpii-— 
dirbęs -usi ir t* t.'

To paties bulgarų žurna
lo 1959 m. Nr. 9 .yra pran
cūzo dr. Andre Albault iš 
Tulūzos straipsnis “Prie 
esperanto k. šaltinių.” Au
torius' dėkoja redakcijai už 
dr. Brozovičiaus straipsnį 
apie Zamenhofą ir lietuvių 
kalbą, pritaria jo mintims, 
o pats rašo: “Aš noriu da^ 
pacituoti tu j, kurid aš ne
randu jokioj kalboj, tik lie
tuvių -tuoj. Be to, kažin ar 
forma dži nėra paimta' iŠ 
lietuvių ji arba jis P

Handies mokytojai? Nieko panašaus. Jaunimą moko na- 
ciaL Neseniai ten buvo apklausinėjimas mokinių: ką jie 
žino apie Hitlerį ir hitlerininkų 'darbus. Pasirodė, kad 
mokiniai nieko nežino apie Hitlerio ir jo pasekėjų prasi
kaltimus. Jie žino tik tai, , kad Hitleris ir naciai pravedė 

'Vokietijoje vieškelius (autobahn), likvidavo nedarbą ir
Vokietiją apvienijo”. r

Kurt L. Grossmann parašė laišką “The New York 
Timeso” redakcijai, nesutikdamas* kad svastikas teplio
ję tik “crackpots” elementai. Jis žymi, kad Vakarų Vo
kietijoje IŠvietintųjų ministro pareigas eina hitlerinin
kas Theodor Oberląender, kuris 1941 metais, pradžioje 
Hitlerio užpuolimo £nt TSRS, Lvove vadovavo išžudy- 

jrųui 2,4000 ukrainiečių ir žydų. v
Jungtinėse Valstijose septynios žydų nacidnąlės or- 

ganizacijos sudaro American Jewish Committee. Dabar 
to komiteto veikėjai su H.B. Ehrmannų, savo prežiden- 

rttr, įteikė Vakarų Vokietijos ambasadoriui protestą 
prieš naują nacių siautėjimą. . . z

’ > Žydų komitetas nurodo, kad visai ųeseniai Vakarų 
• Vokietijoje septynios naciškos jaunuolių organizacijos

• susijungė į vieną ir. turi '40,000 narių, kad. Neo-Nacių 
Vokiečių partijos vadu yra Ulrich von Rudei, kuris per. 
10 metų vedė7 antisemitinę propagandą per “per Wegh 
Argentinoje. * .

Komitetas nurodo, .kad ne tik vokiečiai hitlerinin-

mi, kuomi ji niekada nebu
vo ir dabar nėra?

PRABILO IR , 
APSIMELAVO

Raketieriškojo VLIKo 
pirmininkas Dr. Trimakas 
sakosi su Naujais Metais 
pasveikinęs visus lietuvius 
visame margajame pasau
lyje. Bet daugiausia jam, 
rūpėję sugraudinti Lietu-.

rūkytos mešos1 ir t.t. Ne- politinę sritį J _ 
naudoti alkoholinių gėri- ciau praėjusiais metais, 
mų, rūkalų, Taip pat reikia, įa^įąusia studentų atvyko 
vengti valgyti’karštus vai-1 m 
gius. Trumpai sakant, 
vengti viso to; kas gali Su
kelti kraujo priplūdimą į 
vėidą.

Išgydyti veido! raudonu
mą nelengva, Gydyti daž
nai tenka ilgą laiką, \

Dr. A. Ivanauskas
i. 4 .. ■ ■■,■»■■■ i i in.t’X.w

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kurie jos Hat neskaito.

kai laisvai Veikia Vakarų Vokietijoje, bet ten rado prie
glaudą ir vengrai fašistai. Ten fašistus organizuoja Fe
renc Fiala, buvęs Vengrijps fašistų vadas, kuris po Ant
rojo pasaulinio karo buvo nuteistas mirtin?: uŽz jo krimi- 
nalyste's, bet jis pabėgo į Vakarų Vokietiją. Ten pat vie
šai veikia vengrai,fašistai Lajos Maršhalka, Istvan Al- 
foldi, Dr. Kaiman Rattkay ir luti. J - ',

: Tokiė tai faktai trumpoje sutraukoje. Ir tie, kurie 
nori nacių išstojimą perstatyti, Lik kaipo , ^pakvąišėlių^ 
veikimą, tik pasitarnauja hitlerininkams, fe organizuo
tas Išstojimas tūp Mti;-persergėjimasfe 
tinėrhs ir laisvę -myWmdW: ’’ ':i

iš Tolimųjų Rytų ir Lotynų 
Amerikos, negu iš .kitų 
kraštų, o Kanada, ir-vėl 
vienintelis toks kraštas, pa
siuntė daugiausia studentų. 
x Iš ^Indijos, pavyzdžiui, 
praėjusiais metais buvo 
daugiau kaip 3,000 studen
tų. Iš jų l,9Q0 atvyko į A- 
meriką pirmą kartą. Iš vi- 
sų studijavusių Čia, daugu- 

akademijas ..baigusių itęįsi- 
gijusiu moksliniu^ laipsnius 
studentų. Indija šiuo at
žvilgiu yra . ypatinga tuo, 
kad beveik visi atvykę stu
dentai dar nebuvo savo stu
dijų baigę savo krašte.

Inžinerija vis dar yra la
biausiai mėgiamas f studijų 
kursas tarp studentų, o hu
manitariniai moksląi stovi 

vietoje*; M o k ai p

ihą- bu v o jau mokslines, tai'. Tai bus, stambiausia
- — ’ L' * ’ W ’ a ~ * i V ■ ■ f

a*1’

5
w

MOKYKLOS 
PENKIASDEŠIMTMETIS

Ukmergė. — Želvos vidu
rinė mokykla pažymėjo sa-' 
vo 50-ąsias metines. Šiam 
įvykiui buvo skirtas jubi«# 
liejinis vakaras, kuriame 
dalyvavo buvę mokyklos 
_________  Jie pasidalino 
atsiminimais apie metus* 
kartu praleistus UŽ mokyk
los suolo, apie mokslu drau
gus, žuvusius kovoje 
Tarybų valdžią. c v.

Per pastaruosius dešimt 
metų mokyklą užbajgė dau
giau kaip 250 jaunuolių ir 
merginų. Dabar daugelis 
buvusių mokyklos abituri
entų dirba įvairiose liau
dies ūkio ir kultu ros srity
se, mokosi aukštosiose mo
kyklose. is

T. SĄJUNGOJE BADO 
DEIMANTŲ PIXITUS 
Maskva. -*• Tarybų Są- 

jungos geologai surado Ry
tiniame • Sibire deimantai 
plotus. Jau atidarytos ka-O

sutraukę didelius užsienio 
studentų skaičius.

American Council
. fMf iihiiiU ■ rf.h 4.*—... ■■ A.. -

. PLEČIAMA ĮMONĖ 1
Anykščiai.—“Spartako” 

veltinių fabrike baigtas 
įrengti nauj ąs įmonės pa
grindinis korpusas. Čia su
montuotos įvairios sudiė- 
tingos mąšihos ir aęrega-

veltinių įmonė Pabaltijyje.
Atidavus naudoti naują 

korpusą,; 4' kartus padidės 
produkcijos gamyba. Čia 
bus gaminąmi ne tik velti
niai, bet ir pakinktinis bei 
statybinis vailokas. ?

....... .. i i mi i.................................................. • ii

Tacoma, Wash. — Popie
riaus fabrike įvyko sprogi
mas. Vieną darbininką už*. laiku .ten bus didžiausia pfe 
mušė ir 6 sužeidė. I šaulyje deimantų gavyba.

i
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“LAISVĖS” VAJUS

Me.; A. Valinčius, Pittston, Pa., ir J. K. Alvinas, 
Francisco, Calif.

A. Staniulis, Hampton, X. J., užsimokėjo $25 į PRIE-

BIUDŽETO SUKĖLIMUI 1960 METAMS
LLD 153 kp., San Francisco ir LLD 198 kp., 
Oakland, Calif............................................. .
Waterburio Draugai (per K. Stanislovaitienę)

... $101.67
56.25
25.00

er I). Elinskienės gimtadieni, Scranton, Pa.
(klaidos atitaisymas)

Antanas, Webster, N. Y............
Anna Yushka, Denver, Colo. . . . 
M. Arison, Stratford, Conn........
Wm. Goodis, Utica, N. Y..........
F. ir O. černiavičiai, Maspeth, N. 
Brone ir Walter Kersuliai, Brook

Brooklyn, N.
Chicago, Ill.

B. Ramanauskiene, Sellersville, Pa. . 
A. Sapiega, Troy, N. Y..................
A. Klepasky, Somerville, N. J...........
Frank Ivan, Roslindale, Mass........ .  .
P. Skeberdis. Miami, Fla..................
J. Z o ve,- Mexico, Me.............................
J. Rudmam New Haven, Conn..........
M. Yocumskienė, Haverhill. Mass. .

P. Stankevičius, I.os Angeles. Calif.........
J. Portikas, Pittsburgh, Pa.....................   .
S. Puidokas, Rumford, Me.......................

.. 15.00 

.. 11.00 

.. 11.00 

.. 11.00 

.. 11.00 

.. 10.00 

.. 10.00 

.. 10.00 

... 6.00 
.. . 6.00 
. . 6.00 
... 6.00 
. .. 6.00 
. .. 6.00 
... 6.00 
. .. 6.00 
... 6.00 
... 6.00 
... 5.00 
. .. 5.00 
... 5.00 
. .. 5.00 
... 5.00

A. Staniulis, Hampton, N. J.......... .
P. ir N. Ventai, Forest Hills, N. Y. .. .-
A. Šūkis, Coal Center, Pa.....................
M. Bradauskas, Detroit, Mich. .............
P. Songaila, Coal Center, Pa................
J. Linda, Douglaston, N. Y..................
J. K. Mažukna, Pittsburgh, Pa. ...........
A. Mitchell, Brooklyn, N. Y..................

B. Lukas, Pittsburgh, Pa................ .
A. lešmonta, Jamaica, N. Y..................
Tilda V. King, San Francisco, Calif. .. 
Mary Svetoka, Wilmerding, Pa............
Po $1: W. Baltrušaitis, Brooklyn, N. Y.

......... 4.00 

.........: 4.00 

............3.00 
......... 3.00 
......... 2.00 
............2.00 
......... 2.00 
...... 2.00 
....... 2.00 
...... 2.00 
......... 2.00 
......... 2.00 

; A. Simo- 
kaitis, Great Neck, N. Y.; K. Rimkienė, Baroda, Mich.; 
M. Ginaitienė, Detroit, Mich.; A. Kuliesus, Maynard, 
Mass.;Anna Selvestrovich, Freeland, Pa.; B. Markus, J. 
Rudis, Methuen, Mass.; M. Patrick, Lawrence, Mass.; 
Alice Gegžnas, Phila, Pa; J. Grayson, Pt. Pleasant, N. 
J.; J. Arbačiauskienė, Minersville, Pa.’ L. Kasper, Cle
veland, N. Y.; J. Marks, Yucaipa, Calif.; S. Raudonas, 
Barnegat, N. J.; J. Galmin, Dearborn, Mich.; W. Stadol- 
nik, Lynn, Mass.; S. Skerstom Bridgewater, Mass.; S. 
Poskytis, Brooklyn, N. Y.; J. Laimikis, Detroit, Mich.; 
J. Grigas, P. Kmaras, K. Grakauskas, Brockton, Mass.; 
J. Kazulis, Stoughton, Mass.; Z. Klibienė, Ccicago, Ill.; 
W. Grinkevičius, S. Zenis, V. Navickas. V. Misevičius, 
Norwood. Mass.; A. Pranskaitis, J. Roman, Mexico, 
Me.; J. Shemeth, W. Haven. Conn.; A. Makulis, New 
Haven, Conn.; J. Chapnel. Hamden, Conn.; F.Linkaus- 
kas. Coal Center, Pa.; S. Yablunskienė, J. BenisAJ. Vai
tonis, M. Yanavic, J. Strelčiūnas, J. Vainoras, j) Nor
kus, S. Bagurskas, Pittsburgh, Pa.

C. Melnis, Pittsburgh, Pa., 50 c.

Tai gražus valininkų pasidarbavimas. Esame jiems 
dėkingi. Gražiai padarė ir tie viršminėti prieteliai, kurie 
nesigailėjo taip širdingai suteikti finansinę paramą sa
vo laikraščiui. Bus daugiau.

Laisvės Administracija

Kultūros ir meno švietimas Tarybų Lietuvoje
TOLIMESNI 

UŽMO/AI
Keliant toliau respubliko-

Vienas iš puikiųjų tary- 1958 m. buvo atidaryta1 
binės valstybes pasiekimų- Vilniuje, Nuo sekančių 
tai spartu s socialistinio. mokslo metų pradžios nu-i 
miesto ir kaimo 1 
kilimas.

___ , , ... Jurbarke, oMusų maža tarybine res
publika nusėta tūkstančiais: 
kultūrinių įstaigų, kurių ■ 
tinklas nuolat plečiasi.
i ,< Tarybų f Valdžios metais 
Lietuvoje;įsteigta’tūkstan-

Lietuvos aukštosios J 
dvasininkijos balsas

Tarybų Lietuvos arkivyskupijų bei vyskupijų vyskupų 
ir kapitulinių vikarų (valdytojų) kreipimasis į Italijos, 
Francūzijos, Vakarų Vokietijos ir kitų šalių katalikus

Dabar pasaulis pergyvena vieną rimčiausių xj^tori* 
jos momentų, kada sprendžiama žmonijos ateitis, — ąr 
žengs žmonija savo pažangoje į gerbūvį ar' žus bran-; 
duolinio karo liepsnoje. Tarybų Sąjunga deda visas pa
stangas (Tarybų Sąjungos politika vedama ta kryptimi), 
kad visai panaikinus naujo karo pavojų ir kad nieka
dos nebūtų drumsčiamas taikus žmonių sugyvenimas 
pasaulyje. Mūsų liaudis kartu su savo vyriausybe įsiti
kinę, kad svarbiausia dabar pašalinti karo grėsmę ir vi
siems kraštams užtikrinti taiką bei saugumą. Kaip i®- 
dėl to Tarybų Sąjungos vadovas N. S. Chruščiovą^ kal
bėdamas Generalinės Asamblėjos sesijoje ir pasiūlė įgy
vendinti visuotiną zir visišką nusiginklavimą.

Dauguma tautų sveikina 'tokią perspektyvą. Tačiau 
vis dar yra tam tikrų sluoksnių, kurie stengiasi kursty
ti visiems jau įkyrėjusį “šaltąjį karą” ir stiprinti gink
lavimosi varžybas. s

Mes negalime daleisti minties, kad Italijos, Prancū
zijos, Vakarų Vokietijos ir kitų šalių katalikai, tokie, 
kaip ir mes, tikri krikščionys, nuoširdžiai tikintieji - 
Kristų ir išpažįstantieji jo mokslą apie taiką, meilę ir 
draugiškumą, galėtų norėti tūkstančių miestų ir kaimų 
sugriovimo, milijonų žmonių mirties. Mes esame įsitiki
nę, kad jūs šito nenorite ir mes kviečiame jus veikliai 
įsijungti į darbą už taiką (kelti savo protesto balsus), 
prieš karo šalininku veiksmus ir savo rimtu darbu ak
tyviai prisidėti prie to, kad visur pasiliautų ginklavimo
si varžybos.

Kristus mokė mus meilės, taikos ir žmoniškuumo. 
Prisiminkime jo žodžius: “Palaiminti taikieji, nes juos 
vadins Dievo vaikais” (Mat. 5,, 9). “Ramybė jums” 
taip Kristus sveikino žmones ir tokį sveikinimo būdą 
mums paliko.

Mes žinome, kad mūsų šventasis Tėvas popiežius Jo
nas XXIII smerkia rengimąsi naujam karui ir galimybę 
panaudoti branduolinę energiją karo atveju, kad jis pa
lankiai atsiliepė į Tarybų Sąjungos Vyriausybės vadovo 
N. S. Chruščiovo kelionę Jungtinėse Valstybėse ir yra 
įsitikinęs būtinumu derybų viršūnėse. Popiežiaus -pa
reiškimuose mes matome raginimą aktyviai darbuotis 
taikos labui prieš tuos, kurie būtinai nori sukelti naujo 
karo gaisrą ir pasmerkti žmoniją pražūčiai.

Bet per radiją mus pasiekia ir kitokie, tam tikros ka-, 
^alikų dvasiškių dalies, veiksmai, kuriais jie mėgina 
aiškinti šv. Tėvo kalbą kaip kvietimą būti tik stebėto^ 
jais tarp gėrio ir.;blb^o yy^ąųeių.^oyų,, , . ,

Mes manome, kad tokie veiksmai prieštarauja šv' Tė
vo kreipimuisi. Kodėl gi katalikai turi pąlikti tik ste
bėto jaisg Kodėl jie turi likti pasyvūs, kad dauguma 
žrponių, nežiūrint religinių įsitikinimų,;kovoja už taiką 
ir karo trokštantieji, priversti nusileisti, nesigriebia 
ginklų? ' . '

“Dabar susidarė reikiamos sąlygos—sakė N. S. Chruš
čiovas XIV Generalinės Asamblėjos sesijoje — griežtam 
posūkiui į geresnius tarptautinius santykius, visiškam 
‘šaltojo karo’ pašalinimui visos žmonijos interesuose.”

Ir mes katalikai veikliai prisidėkime prie taikos 'stip
rinimo, padėkime tautoms šitame kilniame darbe savo 
veksmais ir maldomis. Iš gyvenimo patyrimo mes gerai 
žinome, kad tai visuomet reikalinga. Kai mes meldžia
mės Dievui “Kasdieninės mūsų duonos duok mums šian
dien,” mes taip pat uoliai dėl tos duonos darbuojamės įr 
“kaktos prakaite” tą duoną pelnome. Taip (urėtų būti 
ir taikos reikale. Malda turi lydėti mūsų darbus taikos 
labui, stiprinti mūsų jėgas, mūsų ketinimus ir siekimus. 
Taika tai bendras gėris, už kurį galime ir privalome visi 
bendrai darbuotis ir kovoti, nes. taika reiškia gyvenimą, 
o gyventi žihogui leista tik vieną kartą ir kiekvieiias 
mūsų savo gyvenimą privalome garbingai praleisti.

Mes kreipiamės į jus, vardan taikos ir- žmonijos 
gelbėjimo iš baisių pasekmių, pakelkime savo balsus 
prieš branduolinio karo ruošimą, už visišką ir visuotinį 
nusiginklavimą. Kartu su visais taikaus žemėje gyveni
mo šalininkais dirbkime ir kovokime už tai, kad DieVo 
sukurtas pasaulis neišnyktų be pėdsakų. , ,

Neleiskime, kad žemė paliktų siaubinga Chirosima! 
Težydi gyvenimas ir teskamba linksmas vaikų juokas! 
Telaimina mus Dievas šitam kilniam darbui! '

Vyskupas J. STEPONAVIČIUS 
Vilniaus Arkivyskupijos ir ’ 
Panevėžio Vyskupijos 
Apaštališkas Administratorius 7 .

Dr. J. STANKEVIČIUS t 
- Kauno Arkivyskupijos ir 
Vilkaviškio Vyskupijos 
Kapitulinis Vikaras

Vyskupas P. MAŽEŲIS 
Telšių Vyskupijos

x Kapitulinis) Vikaras
5 Kan. J. MEIDUS ' ' y,

Kaišiadorių (Vyskupijos 
Kapitulinis Vikaras x

Vilnius, 3 gruodžio, 1959jn<__

Brockton, Mass.
Klaidos atitaisymas

“Laisvės” No. 89, gruo
džio 18 d., korespondenci
joje įvykus klaida. Yra iš
spausdinta, kad RoydlShoe 
Co., Whitman, Mass.., užsi
darė dirbtuvės duris, bet 
turėjo būti: Regal Shoe Co.

Jau pradėjome 1960 me
tų parengimus. Vyrų Dai
lės. Grupė rengia “šurum- 
burum”. Parengimas įvyks 
šeštadienį, sausio 16 d., Lie
tuvių Tautiško Namo že
mutinėje salėje. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Įžanga 
tiktai 25 centai.

Taip pat ši grupė rengia 
ir koncertą su šokiais. Pa
rengimas įvyks sekmadie
nį, vasario 21 d., tai yra 
prieš Washingtono šventę. 
Jis bus toje pat salėje.

LLD 6 kp. nutarė sureng-! 
ti parodymą paveikslų iš 
Lietuvos, kuriuos pereitą 
vasarą nutraukė D r. Sta- 
nislovaitis. Jie bus parody
ti Liet. Tautiško Namo sve
tainėje, šeštadienį, sausio 
23 d. Pradžia 7 vai. vakare.

Kuopos nariai ilgai dis- 
kusavo apie filmų parody
mą iš Lietuvos. Kaip žinia, 
J. Grybas turi naują pro- 
džektorių )r gražiai pa
veikslus parodo. Po disku
sijų, filmų parodymo rei
kalas paliktas LLD 7-tai 
apskričiai, nes jų norės ir 
kitos kolonijos.

! Kuopa nutarė užkviesti 
iš Worcesterio Aido chorą, 
kad jis suvaidintų operetę 
“Išeivis”. Tas parengimas 
įvyks pavasarį. '

Apie 20 LLD narių pasi
mokė jo duokles 1 už šiuos 
metus. Jau parduota apie 
20 “Vilnies” išleisto kalen
doriaus.. “Laisvės” vajus ei
na pusėtinai gerai, Į LLD 
gauta vienas naujas narys.

gė iš mūsų respublikos pa
siųsti mokytis 83 specialis- 

i tai. Šiuo metu tose mokyk
lose studijuoja 78 žmonės.

Kauno dramos teatro ak
torių kolektyvo branduolį 
sudaro Maskvos Teatrinio 
meno instituto auklėtiniai. 
Jaunai mūsų kinomatogra-

kultūros matyta atidaryti vaikų dai- je kultūrinį lygį numatoma
lės i mokyklą Telšiuose ir at,3ityje muzikOs ir dailės

Zarasuose ir mokyklų tinklą dar išplėsti,
: Anykščiuose — vaikų mu-, kad kiekviename rajo-
■ zikos mokyklos. ; n0 cenįre vaikai turėtų sa-
į Šiuo metu respublikoje vo muzikos bei dailės mo- _ _
veikia 21 septynmetė vai- kyklas. Vaikų muzikos iriajai gana didelį būrį taip
kų -muzikos mokykla > (Ša- dailės- ^JyjkJuj^ tikslas ir 

čiai kultūros-švietimo įstai- j ^oiQięyje atidarytas vaikų 
gų. Vien tik kultūros na -j muzį^os mokykios filialas), 
mų dabai tinime 7y , ka! vaikų’dailės mokyklos, 5 
pries dešimtį metų jų bu- muzįkos technikumai, 2 tai- 
v.° K ukU"skaity komosios dailės techniku

mai, kultūros - švietimo 
technikumas, dvi specialio
sios vidurinės muzikos ir 

j viena dailės mokyklos, ke- 
1 turios vakarinės keturme
tės bendrojo muzikinio la- binės k o n s e r vatorijos ir

skaičius išaugo iki 1,385, su 
tūkstančiais juose veikian
čių įvairių ratelių ir šim
tais tūkstančių dalyvių — 
muzikos, šokių, d r a mos, 
meno mėgėjų.

KULTŪROS 
DARBUOTOJAI

Kad visos meno ir kul
tūros įstaigos atliktų savo 

- paskirtį, jose turi dirbti 
žmonės gerai susipažinę su 
kultūrinio d a r b o pagrin- 

W dais, turį meninį išsilavi- 
- nimą.

Čia svarbus vaidmuo ten
ka' \tarybi nei m-eno mokyk- 

J lai/ pasiekusiai toliausius 
jjf respublikos kampelius ir 

išauklėjusiai^ didelę armiją 
; pjaunu tarybinių meno spe- 
įŲcialistų.

kių rajone Lenino vardo
reikalingų^ir, trūkstamų 
kadrų paruošė ir toliau 
ruošia Leningrado kinoih- 
žinierių ir Maskvos Visasą
junginis kinofikacijos ins-

uždaviniai—dubti vaikams, 
1 y g i a g r ečiai besimokan
tiems bendrojo lavinimo 
mokyklose bendrą muzikinį 
ir dailės išsilavinimą, ojtitutai. Šiais metais baigu- 
drauge gabiausius iš jų pa-Į šių choreografijos mokyk- 
ruošti stoti į muzikos bei 
dailės technikumus.

Specialiosios vidur i n ė s 
muzikos ir dailės mokyklos 
ruošia busimuosius Valsty-

lą dešimt, jaunųjų baleto 
specialistų įsiliejo į Valsty
binio akademinio operos ir 
baleto teatro baleto trupę. 
To paties teatro orkestro 
prięšakyje mes 'matome

Pas mus yra didelis susi
domėjimas ekskursija į Lie
tuvą. Daugelis žmonių tei
raujasi tuo reikalu, nori ži
noti su suom reikia susi
siekti, kad ateinančią vasa
rą galėtų su grupe vykti į 
Lietuvą. Vien iš Montello 
susidarytų nemaža lietuviu 
grupė. Visi nori pamatyti-   ~ j - - - --   - • 11 • • ’ ¥ AIVAI jyiAAiAUVUJ VA 

vinimo mokyklos susugu- Valstybinio dailės instituto Leningrado: konservatorijos Į tgvu ^emę ir pasimatyti su-
studentus. Šiose mokyklose auklėtinę simfo n i n i o or-1 ąiminemis.siems. s ... .

,r i 2 , . - , , . moksleiviai gauna bendrąjį kestro dirigentę Margaritą! Valstybine konservaton- vidurinį specialųjį išsi. Dvarionaitę. Geio. Shimaitis
ja ir Valstybinis dailės ins
titutas, prie kurių veikia 
neakivaizdiniai ir vakari- • t • •• v. . . .nio; institute ir meno tęchmku- Jaunieji režisieriai, scena-

i mų paruosti jaunieji speci
alistai kas metai papildo 
mūsų koncertines, pedago
gines, kultūros-švietimo ir 
kitas liaudies ūkio šakas 
meninėmis pajėgomis. Vien 
tik šiais metai^ mokyklos 
davė respublikai 18 muzi
kų, 85 dainininkus, 11 bale
to specialistų, 132 bibliote
kininkus ir 51 teatrinio me
no darbuotoją, o per poka
rinį laikotarpį 2,992 meno 
srities darbuotojus.

SPECIALISTŲ 
RUOŠIMAS ; ‘

Tarybų Lietuvos. liaudies 
ūkio vystymo septynmečio 
plane nematoma toliau žy
miai plėsti ir gerinti meno 
mokyklose specialistų ruo
šimą. 1959-1965 m. Kon- 
servatprija, Dailės institu
tas ir meno mokymo techni
kumai šių specialistų, išleis 
5,370, tai yra 3,260^, dau
giau negu buvo išleistą per 
praėjusį septynmetį; .

Reikia pažymėti, kad ruo
šiant' itin reikalingus (mums' 
aukštos kvalifikacijos z me
ninius , kadrus, didelę para
mą Lietuvai teikia (broliš
kųjų respublikų, ypač 
Mask v o s ir-/ Leningrado 
aukštosios mokyklos^ kurias

lavinimą. (
Konservatorijos, Dai lės! FILMO MENAS

niai skyriai, ruošia aukštai 
kvalifikuotus specialistus.

Neakivaizdiniai skyriai 
veikia ir prie muzikos, dai
lės ir kultūros - švietimo 
technikumų, kur darbo jau
nimas mokosi neatsitrau
kiant nuo gamybos. Čia 
įgytas žinias pritaikydami 
praktikoje, sėkmingai kelia 
savo darbo srity meninį

Vengry požeminiu 
rūmų paslaptis

Pasakiškai gražūs pože-
ristai, operatoriai Vytau
tas Dabašinskas, Vytautas
Žalekevičius, Jonas Gricius nįaį rūmai! Milžiniškos ko- 
ir kiti davė pradžią pirmie- lonos, spindėdamos akinan- 
siems gana sėkmingiems^čiu baltumu, ’

Per pokarinį laikotarpį meistriškumą.
respublikoje įsteigta ke-! 
liasdešimt meno mokymo 
įstaigų/ , Prieš penkerius 
metus buvo tik 15 meno 
mokyklų. Dabar jų turime |įj
•41. Jei buržuazijos valdy
mo metais Lietuvoje buvo 
tik viena konservatorija, 
aukštesnioji dailės mokyk
la ir viena vidurinioji mu
zikos mokykla, tai tarybi
nės valdžios metais meno 
lųokyklų skaičius išaugo 
•daugiau kaip 13 kartų.

MOKYKLŲ TINKLAS
’ - 1 ' '

Vion...tik ■šiais metais ati- 
* -įdarytos 5 vaikų septynme- 
■*' įį. tės muzikos mokyklos— 

, Kėdainiuose, 
Ras elniuose. Vievyje bei 
Pasvalyje. Kaune įsteigta 
antroj) respublikoj-e 4-metė 
vaikų dailės mokykla. Pir
moji vaikų dailės mokykla

^4

' J tės m u z i k 
Švenčionyse, K. v’**--"-' * *

PARENGIMAS 
CHORVEDŽIŲ

Be to. siekiant patenkin- 
didžiulę klubinių įstaigų 

darbuotųjų paklausą ir už
pildyti spragas jų paruoši
me, ■ šiais metais atidaryti 
prie devynių rajoninių sep
tynmečių muzikos mokyklų 
vienerių metų chorvedžių 
parengiamieji kursai savi- 
valdybinių chorų vadovams 
'ruošti. Kursuose pradėjo 
mokslą 120 chorvedžių.

Visose šiose meno ,moky
mo įstaigose šiuo metu mo
kosi muzikos choreografijos, 
baleto, bibliotekininkystės, 
teatrinio meno ir dailės da
lykų 6,560 moksleivių, ku
riems dėsto virš 1,000 akuš- 
tai kvalifikuotų pedagogų, 
iš kurių 80 procentų yra 
baigę tarybines mokyklas.

k i

bandymams meninio filmo 
sukūrimo srityje.

Plačiai yra* žinomi res-. 
publikoje ir už jos ribų 
Vilniaus Konservatorijos ir 
Dailės; .instituto auklėtiniai 
kompozitoriai Julius Juze
liūnas, Edvardas Balsys, 
Vytautas Klova. Respubli
kos darbo žmonių mėgiami 
operds ir baleto teatro solis
tai Jonas Stasiūnas, Mari
ja Aleškevičių te, Regina
Tumalevičiūtė, dailininkai 
Valerijonas Galdikas, Au
gustinas Savickas, Kons- 

. t an tinas . Bogdanas. Kon
servatorijoje pasiruošė kū
rybiniam ir pedagoginiam 
darbui Valst. filharmpnijos 
styginis kvartetas, iškovo
jęs tarptautiniame konkur
se Budapešte antrąją pre
mija, gaudamas tarptauti
niokonkurso 1aureato vardą. 
Beveik išimtinai iš Konser
vatorijos įdiplomantų suda- 

y filhąrmopijos sinifo- 
nitiis orkestras.

’ jg, pa^bi'a^kaįiė . > 
kultūros ministerijos \ 

! skyriaus
1 r virSininko

jus sutinka 
prie įėjimo. Dviejų šimtų 
metrų., gilumoje yra “Milži
nų salė”. Čia lengvai tilptų 
daugiaukštis pastatas: sa
lės ilgis — 200 metrų, plotis 
—60 ir aukštis 45 metrai. 
Šiame pasakų pasaulyje į 
jus žiūri šimtai įvairaus 
dydžio ir formos keistų fi
gūrų. štai karališkasis liū
tas* milžiniškas vėžlys, virš 
kurio išskėtė savo sparnus 
erelis; sustingę senovės ka
riai... Sunku patikėti, kad 
visi šie stebuklingi daiktai, 
sukurti be žmogaus rankų, 
kad jų nepalytėjo skulpto
riaus kaltas. Tai —įdomiau
sias t 
siosios Agteleko stalaktitų 
olos,, kurios ^ra kalnuose, 
netoli nuo Budapešto.

Ištirtų olų ilgis šiuo me
tuviršija dvidešimt du ki
lome trus. Prireikė tūkstan
čių pietų tam, kad krintan
tieji vandens lašai suteiktų 
'įvairiausias formas esan
tiems olose, stalaktitams ir 
stalagmitams. Mokslininkų 
nu&flbheį kai kurios ^figu- 

kaip šimr ■
Įdojnu

gamtos reiškiny^, gar- 
os Affteleko štai;

f
■o.?
URM

v,x

i. CB1

■■O

Maskva. — Indijos amba-kad Agteleko ;olose rasti —---- „---- —
pirmykščio žmogaus, kuris sadorius įteikė Chruščiovui
prieš daugelį amžių Čia slė- pakvietimą, kad jiš besiląn- 
pėsi nuo darganų, pėdsakai, kydamas Indonezijoje su-

V J. A. (stotų ir Indijoje,
**

M

3 pust L*itv3/<Liberty). Antrad., sausio (Jan.) 12, 19W
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Ku-kluks-klanas Afrikoje!
... APGAVYSTĖ

“Pietų Afrikoje niekas 
nevaikšto alkanas: kiekvie
nas gali miegoti po stogu; 
ligoniai, seniai ir silpnieji 
yra rūpinimosi apgaubti, 
Švietimas greit plinta...” 
Berskaitęs šias eilutes, 
skaitytojas bus nustebin
tas. Ir jis pagalvos: gal 
būt, kalbama apie tam tik
rą privilegijuotą gyventojų 
dalį? Bet sekančios eilutės 
jį dar labiau nustebins: 
“Pietų Afrikos darbo įsta
tymai nedaro jokių skirtu
mų remiantis odos spal
va...’'

■ Štai, pasirodo, kokia yra 
afrikiečio tikrovė Pietų Af
rikos Sąjungoje. O jo atei
tis dar puikesnė — jo lau
kia savivalda. “Iki šiol jis 
(afrikietis) perdaug sun
kiai rėmėsi baltuoju žmo
gumi; nuo šiol jam tenka 
išmokti laikytis ant nuosa
vų kojų...”

Koks žurnalas, koks laik
raštis propaguoja šį me
lą? Juk kiekvienam žmo
gui žinoma, kad pasaulyje 
sunku surasti blogesnes są
lygas už tas, kuriose gyve
na čiabuviai Pietų Afriko
je.

Pasirodo, kad taip idiliš
kai aprašo afrikiečių gyve
nimą V K Du Plėsis__Pie-iliUO iiwvw,tų Afrikos Sąjungos pa-!didel« naudą afrikiečiams 
siuntinys JAV. Tai Ameri
kos savaitraštis “United 
States News and World

be oficialių leidimų pasiro
dyti rezervatuose.

Rinkiminių teisių sutei
kimas afrikiečiams, teigia 
autorius, padarytų nepatai
somą žalą visiems Pietų 
Afrikos gyventojams: “Kai 
kurie, tame tarpe ir komu
nistai, sako,, kad klausimą 
(rasinį) išspręstų visuoti
niai rinkimai. Tai reiškia 
suteikti balsavimo teisę 
k i -e k v i enam pilnamečiui, 
nori jis to ar nenori!!! 
Trumpiau kalbant, tai 
reikštų tvarkos ir teisėto 
valdymo Pietų Afrikoje ga
lą, savižudybę baltiesiems 
gyventojams.”

Įstatymai dėl '‘baltosios 
rasės” grynumo, draudžian- 
tieji mišrias vestuves ir ne- 
vestuvinius ryšius, pasiro
do taip pat priimti neeuro-

ir

auga nepriklausomų Afri
kos valstybių skaičius, nie
ko nesuprato ir nieko neiš
moko.

BEVEIK KAIP 
AMERIKOJE

Autorius lygina PAS
JAV, sprendžiant rasinę 
problemą. Jis, tiesa, randa 
čia kai kuriuos skirtumus, 
bet pažymi, kad tai yra to
dėl, kad JAV “baltieji” su
daro apie 90 procentų visų 
gyventojų, o ne 20 procen
tų kaip PAS.

Tačiau bendro pažiūroje 
į negrus šiose Šalyse dau
giau negu skirtumų. Apie 
tai kalba vis nauji ir nau
ji faktai. Šių metų pava
sarį Capetowne buvo su
griautos keturių profsąjun
gų patalpos ir ant griuvė
sių atsirado užrašas: “Af
rikos pažangių žurnalų re
daktoriai vis dažniau iš-

piečių interesais, nes, ma- girsta per telefoną ku- 
tote, europietis pagal įsta- i kluks-klaniečių grasinimus:
tymą gali turėti tik vieną 
žmoną, o afrikiečiams re
zervate apribojimo neva 
nėra. Tikrumoje gi afri
kietis rezervate negali iš
maitinti ir vienos žmonos, 
o šalyje esantieji apie pus
antro • milijono mulatų — 
tai rezultatas fakto, kad 
dvarininkai—būrai ir ang
lai—įrengė vergių-afrikie- 
čių haremus.

Visame straipsny j e > auto
rius siekia įrodyti, kokią

davė vyriausybe. Autorius 
nė karto nevartoja žodžio 
“afrikietis” — tik “bantu.”

“Saugokis, tu sekantis są
raše...”

Bet Fervudo režimo rė
mimas JAV .valdantiesiems 
sluoksniams turi ir pavo
jingą pusę: jis kompromi
tuoja JAV afrikiečių aky
se. Matyt Amerikos negro 
piešinys, kuris buvo iš
spausdintas Pietų Afrikos 
laikraštyje “New Age,” at
vėrė akis daugeliui afrikie
čių.

Paraše prie piešinio, pa
vadinto “Už tai Amerika 
sukausto grandinėmis,” sa
koma, kad Alabamos vals
tijoje piešinio autorius —

Report” išspausdino jo di- Ir «e atsitiktinai. Štai jau profSųjungų darbuotojas 
L ...... . ...... ...... : metai’ kaip dabartinis PAS ag Ežbiuris Hovardas
“Štai kaip Pietų Afrika pmistraspirml”Jn^s, Gh’ i buvo nuteistas dviem mėne- 
žiūri į savo rasinę proble- terminJT^riŽs^ Atė! siTs T.kalėJim? grandinė- 
mą.” terminui &e. Jp nuteisė pagal jsta-

“ 1 rno ia mahinnil m Lrn- . c * . . ,,,

delį straipsnį, pavadintą 
“Štai kaip Pietų Afrikai ministras pirmininkas Ch.. buvo nu teįs tas dviem mėne-

DANGUS ŽEMĖJE”
“Neramus pasidarė vieš-’jis “kažkada yra palikęs’*.,, 

pats dievas. Danguje, pa-, ...Veltui dangus svaido 
čioje jo panosėje, . stebimi žaibus saver pasiuntiniams.

~ ™ . imę iš čiabuvių jų šalį, ko-
Du Plėšio straipsnis mus ionįzatoriai siekia* atimti iš

TA* U C-Į.1. J--4 _*L 4 1 Pv -i - . J. . . [jų net-teisę vadintis afri
kiečiais.

ŽIAURI PADĖTIS
Du Plėšio nelaimei, greit

P9 to, kai pasirodė jo

čių. Pirmoje eilėje tai nau
jas dokumentas, atspindin
tis pagrindinius rasizmo 
politikos teiginius jau po 
to, kai Ganos sostinėje Ak-

tymą, draudžiantį “begė
diškus, nevalyvus, porno- j 
grafinius irk t šmeižikiškus 
leidinius.*' Prie kalėjimo 
Hovardą užpuolė chuliganų 
gauja. Jie sumušė jį ir jo 
sūnų, bandžiusį apginti tė-vrcmvD ūvouuęjc t0 Kai pasirodė 10 71 , *- . .

roję įvykusi Visos Afrikos straipsnis, Af rikos ir ne tik 7% Hovardą sumuse taip, 
konferencija visų 230 mili-‘jos, visuomenę sujaudino j ® 
jonų šio žemyno .gyventojų naujas smurto demaskavi- 16 vl.etų susiūti. Ar 
vardu pareiškė, kad afri- mas pietų Afrikoje, p A g ti buvo apie 15 policininkų,

neaiškūs ir labai «įtartini 
reiškiniai. Kažkokie ligi 
Šiol nematyti ir tikrai ne 
dievo rankų sutverti kūnai, 
palikę senutę Žemę, vis 
dažniau pasiekia viešpaties 
valdas, nuolat -drumsčia 
dangiškąją ramybę. Nere
gėtas, negirdėtas dalykas: 
štai neseniai netoli Saulės 
atsirado net nauja plane
ta !**

Tokiu pasakojimu prasi
deda dailininko -karikatū
risto L. Rymeikūio piešinių 
leidinys, kurį išleido Vals
tybinė politinės, ir moksli
nės literatros leidykla.

Aktualios pasakos forma 
autorius pasakoja , ne žo
džiais, o piešiniais.

—^Mano įsakymu jūs ko
mandiruojami į žemę, — 
vaizduoja pirmas piešinys kiečio šeimai išsimokėtinai', 
dievą ir jo koihandiruoja- 5-10 metų.

Pernai tokiomis sąlygo- tarpio sveikatos apsaugos 
kadaise gyvenusį žemėje, mis naujus ----- - — 
ir jo palydovą — “angelą kolūkiečių V. Rudokienės, 
sargą”. Jų uždavinys — iš
aiškinti, pagaliau, kas gi 
darosi toje nepaklusnioje 
žemėje!

Ir štai jie su tuo uždavi
niu keliauja po Žemę. ’ čia 
“tūlas šventasis** 
su įvairiausiais 
mais:

“Velnias boba 
te !’* — sako jis, 
traktorių su. traktorininke;

“Koks smakas!” — ste
bisi “šventasis”, f pamatęs 
laukuose kombainą;

“Veržiasi pragaro ugnis” 
—rodo jis “angelui sargui” | 
fabrikus su rūkstančiais 
kaminais; , 1

“Čia įdomu, ^aip dangu
je F — šankia “šventai” ouvxxuoxxpxysąųKįą svenuasjs , t0 ordiną. Pergale prie 
patekęs j - rungty- 2a^irio suvaidino nepa-
nes... 7 ; /i 1 u

yra kai kurie; 
vaizduojantys 

susitikimą su 
. -.-/r’:V

Veltui laukia viešpats die
vas jų sugrįžtant, — kitą, 
prasmingą dangų sukurtą 
žmogaus rankomis, jie su
rado Žemėje,—taip baigia
si-piešiniais papasakota ak
tuali pasaga.

Leidinyje yra 74 pieši
niai - karikatūros.

ŽINIOS IS LIETUVOS
NAMAI KOLŪKIEČIAMS 

—IŠSIMOKĖTINAI
Anykščiai, — Savo kol

ūkiečiams namų statybą 
kreditan organizavo “Leni
no keliu” kolūkio valdyba. 
Gyvenamiesiems na m a m s 
statyti sudaryta atskira 
brigada. Kolūkis išskiria 
statybines medžiagas. Toks 
namas parduodamas kolū- j

muosius — tūlą “šventąjį**
namus gavo

susiduria 
netikėtu-

pasiver- 
pamatęs

B. Budreikos, A. Dagio, S. 
Rimkaus ir kitos šeimos.

Visuomeninėmis lėšomis 
namus kolūkiečiams taip 
pat stato “Anykščių šile
lio,” “Pergalės” ir “Pary
žiaus komunos” kolūkiai. 
Praėjusiais metais iš vien
kiemių į kolūkines gyven
vietes persikėlė 70 kolūkie
čių šeimų.

ŽALGIRIO MŪŠIO 
JUBILIEJUS

1960 metų liepos 15 
sueis 550 metu nuo tos die

duos, kai lietuvių, rusų, len
kų, ukrainiečių, baltarusių, 
čekų ir kitų tautų jungti
nės jėgos sutriuškįno teu-

d.

Aktualūs 
piešiniai, 
“šventojo’1' 
kunigu.

MUM

NAUJOS
“APIE RELIGIJĄ”

Parašė J, Jaroslavskis
Šiame leidinyje spausdi-’ 

narni jo straipsniai ir kal
bos, kuriuose aiškinama 
marksizmo - leninizmo pa-, kiaulininkystės išvystymo 
žiūra į religiją. Autorius j klausimus. Šis leidinys — 
atskleidžia religijos anti- 
moksliškumą, jos išnaudo
tojišką pobūdį. Knygoje 
taip pat spausdinamas dar
bas “Kaip gimsta, gyvena 
ir miršta dievai ir deivės,” 
kuriame nagrinėjami reli
gijos atsiradimo ir jos isto
rijos. klausimai.

Išleido Valstybinė politi
nės ir mokslinės literatūros 
leidykla, 1959 m. 712 psl. 
7,000 egz.

“SVEIKATOS APSAUGA
LIETUVOJE 1918-1919 

' METAIS” N
Parašė V. Micelmacheris
Nagrinėdamas šio laiko-

cė — vadovauja Rulsdorfo 
populiarią b r o š i ūrą apie 
Žalgirio mūšį. , 
(VDR) mokslinio tyrimo 
įstaigai. Čia pasiekta ne
maža laimėjimų tiriant

tai sutrumpintas knygos iš 
vokiečių kalbos vertimas. 
Knygoje plačiai aprašomas 
patyrimas atrenkant ir au
ginant veislines produkty
vias kiaules bei kuilius-re- 
produktorius, pasakojama 
apie pašarus, kiaulių šėri
mą ir penėjimą. Aprašomos 
taip pat vokiškosios kiau
lių veislės.

Išleido Valstybinė politi
nės ir mokslinės literatūros 
leidykla, 1959 :m. 196 Psl. 
6,000 egz.

vardu pareiškė, kad afri
kiečiai nesiryžta daugiau 

. taikstytis su rasizmu Pietų 
Afrikos Sąjungoje. Ir ant
ra, kodėl rasizmo propa
ganda užsiima vienas la
biausiai paplitusių JAV ir 
visame “Vakarų pasaulyje” 
politinis žurnalas? 
2* TIKROVĖ

Du Plėšio žodžiais, jeigu 
kas ir kenčia nuo rasizmo, 
tai tik... europiečiai. O af
rikiečius ši politika neva 
,tik apsaugo nuo europiečių 
konkurencijos. Jeigu afri
kiečiams uždrausta valdyti 
žemę “europiečių gyvena
mose, ribose/* tai europie
čiams uždrausta pirkti že
mės afrikiečių r

^europiečiai, kurių pabegtp Daugybė afrikie- 
Sąjungoje čių mirė nuo smūgių. Apie 

yra 3 milijonai,, valdo 88. r
procentus šalies teritorijos, 
10 milijonų afrikiečių turi 
teisę tvarkyti ūkį žemėse, 
kurios sudaro tik 12 pro
centų teritorijqs. Bet šiuos 
skaičius autorius nebando 
analizuoti. Nerašo jis ir 
apie tai, kad PAS vyriau
sybė įsako tai vienai, tai 
kitai afrikiečių genčiai pa
likti anksčiau dirbtas že
mes, jeigu tik jos dėl ko 
nors įgauna vertę.

v ^Panašiai Du Plėsis teisi
na Pietų Afrikos valdžios 
organų politiką ir kitais 
klausimais. < “Baltųjų rajo
nuose bantu neturi pilnų 
politinių teisių,'bet ir. ban
tu gyvenamuose rajonuose 
europiečiai neturi jokių po
litinių teisių.” x Afrikiečiai 
negali be leidimo atvykti į 
europiečių, rajoną. Bet juk 
Ir - europiečiams uždrausta

atuo-

aukščiausiojo teismo posė
dyje advokatas Maizelsas, 
nepabijojęs Du Plėšio ben
draminčių kerštė, visu bal
su pareiškė apie priverčia
mąjį darbą, kuris viešpa
tauja “baltųjų” žemval
džių ūkiuose. Skandalas 
buvo toks didęlis, kad vy
riausybė b
leisti afrikiečių» šeimoms 
susiieškoti savo tėvus, vy
rus, sūnus, priverstinai nu
gabentus dirbti į europiečių 
ūkius.

Ir štai šalis pradėjo su
žinoti kraują stingti priver
čiančius faktus. Pasirodė, 
kad farmeriai - europiečiai 
tyčia žalojo savo darbinin- 

jkų kojas, kad šie negalėtų

o priversta

jų mirtį nežinojo nei gy
ventojai, nei policija.

Anglų laikraštis “News 
Chronicle'’ rašė, kad mote
rų žygis į Transvalio far- 
mas ieškotų savo vyrų ir 
sūnų vyko su griežtu šū
kiu: “Grąžinkite juos gy
vus f’

Dėl visų žiaurių nusikal
timų visų pirma kalta ša
lies vyriausybė. Tai ji dar 
prieš dešimt metų leido 
farmeriams statyti priva
čius kalėjimus ir pirkti iŠ 
departamento kalėjimo af
rikiečius, nuteistus už to
kius ‘ ‘nusikaltimus/* s kaip 
buvimas gatvėje nenustaty
tu laiku, įstatymų dėl leidi
mų pažeidimas.

Du Plėšio straipsnis ro- 
xlo, kad PAS valdantieji 

< š 1 u o k n į a i, kurių akyse- 
vyksta esminiai pasikeiti; 
mak “juodajame” žemyne ir

bet jie priėjo prie įvykio 
vietos tik po to, kai chuli
ganai (40 žmonių) išsi
skirstė, ir tik tam, kad su
imtų sūnų, kaip pažeidusį 
tvarką.

1959 metų pradžioje 
“United States News and 
World Report” išspausdino 
straipsnį, formaliai smer
kiantį Pietų Afrikos rasiz
mą. Bet po kurio laiko, įsi
teikdamas Amerikos rasis
tams, jis išspausdino minė
tąjį Du Plėšio straipsnį. 
Matyt, teisingai rašė laik
raštyje “News Age’1 ame
rikietė R. Foset iš Wash- 
ingtono, kad “iš Amerikos 
negalima siižinoti tiesos 
apie Pietų Afrikos rasiz
mą.” ’ \ !

Reakcinė J A V' spauda 
nuolat rėkia apie savo ob
jektyvumą. Bet ar padėkos 
žurnalui “United S t a tęs 
News and World Report” 
skaitytojai Už tai, kad Jis 
dar kartą nore jo j uos ap
gauti, nuslėpdamas.. tiesą 
apie gėdingą PAS vyri.au- 
šybėspoliŲką?

“Valstiečių laikraštis”
i ■ m i A— ė y—**—A«

■ S EN(AUSIA KLĖTIS .
Pasvalys. — Seniausias 

ūkinis "pastatas Pasvalio 
rajone yra Mfenikūnų apy
linkėje lieveitonių kaime. 
Tai kolūKiečio J. Marcinke
vičiaus Sodyboje stovinėti 
173 metų klėtis. Virš klė
ties ■' durų ■ yra išpiaustyti 
skaičiai “1786.” Klėtis pa
statyta iš eglinių >r ą šjtpų, 
naudojantis.-tik kirviū. Klė
tis dar ir dabar naudojama 
ūkiniams reikalams. ■<

“Tai mūsų aktyvas
S .5 '■ .

uamal

$ B'.

J; YitaOpąsyyas” 
mūsų aktyvas”

prastai* didelį vaidmenį 
j Pabaltijo ir slavų tautų is
torijoje. Žalgirio mūšis vi
siems laikams pakirto kry
žiuočių ordino jėgas ir il
gam sustabdė vokiškųjų fe
odalų veržimąsi į Rytus.

Lietuvoje ruošiamasi pa
žymėti šį įžymų jubiliejų.

Žalgirio mūšio 550-ąsias 
metines lietuvių tauta pa
žymės kaip tautų draugys
tes šventę, kaip įžymią di
džios draugystės, kurios 
šaknys glūdi gilioje senovė
je, gairę.

Dar 1959 m. spalio mė
nesį respublikos Mokslų 
akademijos prezi d i u m a s 
priėmė nutarimą pažymėti 
550-ąsias metines. Pagal 
Šį nutarimą numatoma 
stambiausiuose respublikos 
miestuose surengti vaka
rus, populiarias mokslinin
kų paskaitas apie istorinės 
pergalės reikšmę. Vilniuje 
įvyks moksline konfėrenci- 
ja, skirta jubiliejinei datai, 
bus atidaryta medžiagos, 
pasakojančios apie s lietuvių 
ir slavų , tautų bendrą kovą 
prieš riterių ordinus, paro

organų darbą, autorius ap
rašo, kaip buvo vykdoma 
medicinos kadrų ir įstaigų1 
apskaita ir tvarkymas, ko
va su epidemijomis, moti
nos . ir vaiko sveikatos ap
sauga, sanitarinis švieti
mas ir daug kitų priemo
nių, padėjusių . pagerinti 
sveikatos apsaugą Lietuvo
je. Brošiūroje pasakojamai 
apie kelis to meto žymius 
gydytojus (A. Domaševi
čių, B. Burbaitę-Eidukevi- 
čienę, S. Matulaitį, P. Avi- 
žonį, P. Mažylį, V. Kuz
mą).

Išleido Valstybinė politi
nės ir mokslinės literatūros 
leidykla, 1959 m. 76 
3,\)00 egz.

“SVĘIKATĄ IR 
, SUSIRGIMAI”
Knygos autoriai — 

tuvos, mediką^ — supažin
dina skaitytoją su įvairio
mis ligomis, duoda praktiš
kų patarimų, kaip kovoti 
su dažniausiai pasitaikan
čiais susirgimais ir kaip 
slaugyti ligonį namuose. 
Atskiruose knygos skyriuo
se pasakojama apie atomi
nės energijos panaudojimą 
diagnostikai ir gydymui, 
apie fizkultūros reikšmę 
žmogaus sveikatai.

Išleido Valstybinė politi
nės
ros leidykla, 1959 m. 359 
psl. 10,000 egz.

psl.

rodo kunigas savo senstelė-

“RAŠTAI” * •
Stambiame “Raštų” tome 

pirmą kartą pilnai paskelb
tas vieno žymiausių XIX 
amžiaus pradžios demokra
tinės krypties .lietuvių ra- - 
šytojų Dionizo Poškos lite
ratūrinis palikimas: groži
niai kūriniai, straipsniai, 
laiškai ir kt. Visa medžia
ga pateikta originalo ir 
dabartine literatūrine kai- • 
ba. Knygoje yra bibliogra
finiai, tekstologiniai ir ki
ti paaiškinimai. '

Išleido Valstybinė groži
nės literatūros leidykla, 
1959 m. 744 psl. 3,000

a

. Parašė A. Jonynas >
Eilėraščių knygute vai

kams. Joje apdainuojamas. f 
tarybiniu vaikų gyvenimas, J 
tautų; draugyste, s,a uųjMr 
komjaunuolių darbas plėSį^#- 
ninėse Žeriiese.

žinės literatūros \ leidykla, 
1959 m. 72 psl. 25,000 egz.

“APKASŲ GĖLĖS” :
Parašė V. Rudokas

Tai eilėraščių rinkinys. 
Jame poetas šlovina rūsčių 
pokario metų jaunuolį, per
ėjusį karo ugnį tarybinį 
karį. Daugelis eilėraščių 
atspindi žmonijos kovą už 
taiką. Leidinį iliustravo 
dailininkas St. Krasauskas.

ir mokslinės literatū-

“APIE MOKSLEIVIŲ
. ESTETINĮ 
AUKLĖJIMĄ” ’

Parašė M. Bagdonaitė
Knygoje apibendrinamas 

Vilniaus Salomėjos Nėries 
vardo vidurinės mokyklos 
darbo patyrimas estetiškai 
auklėjant mokinius. Auto
rė plačiai pasakoja apie 
tas estetinio auklėjimo for
mas, kurios naudojamos ne 
tik mokykloje, pamokų me- 

bet ir užklasiniameda. Šiam įvykiui skirtas tu, 
paskaitas visoje respubliko-1 darbe, rašo apie mokyk-
je rengs Politinių ir moks
linių žinių skleidimo drau-jusias davatkėles. “O tai-— 

“pasyvas”—matome pieši
nyje jaunimą ir kitus dar
bo žmones, einančius į kul^ 
tūhos namus (žiūr. pieš.).

; Šiaiss bei kitais sąmojin
gais piešiniais autorius ne 
tik išjuokia religinius. prie
tarus, bet ir parodo pras-? 
mingą, verdantį gyvenimą 
Žemėje^ žmogus savo protu 
ir darbu be jokios pagalbos pra 
pakeičia ne tik Žemės* pa- Nu: 
virsiu —jis sėkmingai > ver
žiasi ir į kosmoso ^erdvas.

Juokingai atrodo ? dan
gaus pašiuntin iai naujahįe, 
laisvame nuo prietarų gy- ir lietuvių tautų kova prieš, 
venirne/?“šveiftasiš^/Męgalfc šVetifašalius grobiloišu^Ci

” Lietuvos TSR Mokslų 
akademij os Istorijos insti
tutas baigiū ruošti spaudai 
mokslinį darbą “Lietuvių 
kova prieš kryžiuočius,” 
kuriame pirmą kartą taip 
plačiai bus nušviesta lietu
vių tautos,kovų prieš teu
tonų ir Livonijos ordinus 
istorija nuo XIII amžiaus 
radžios iki XVI amžiaus.
umatoma rinkinyje pa

skelbti dokumentus ir me
džiagą; TiėShųiČią istorinę 
pergalę t prie " Žalgirio, kuri 
buvo pasiekta bendra slavų

los . bei šeimos aplinkos, vy
resniųjų asmeninio pavyz
džio. reikšmę estetiškai auk
lėjant mokinius.

Knygą išleido Valstybi
nė pedagoginės literatūros 
leidykla, 1959 m. 116 psl. 
3jOOO egz. /

“KIAULIŲ AUGINIMAS, 
LAIKYMAS, ŠĖRIMAS”

Parašė V.Ricė
Šios knygos autorius — 

kiaulių •. auginimo specialis
tas daktaras Verneris Ri-

mes, <kurią■ r W

Išleido Valstybinė groži
nė s literatūros leidykla, 
1959 m. 120 psl. 5,000

“NEMUNO VINGIUOSE”.^
Parašė A. Matutis

Knygoje - albume nuo- ', 
traukos pasakoja apie liauti- . * 
dies apdainuotą m&yriąj|& 
Nemuną, apie didvyriškų

♦ liaudies kovų paminklua--- 
panemunės pilis,. žuVusių 
kovotojų dėl Tarybų vai-*4 
džios kapus, Dainavos sosti
nę Alytų, Druskininkų ku
rortą, Kauną ir t. t -

Išleido Valstybinė politi- 
ir mokslines literatfi- 

leidykla, 1959 m. 307 
12,000 egz. . ,

nės 
ros 
psl.

DAUGIAU JAV į j 
LĖKTUVŲ ATSKRIDO

I ANGLIJĄ
Londonas.—Dar 22 Jung

tinių Valstijų bombonešiai 
ir mūšio lėktuvai iš Fran- 
cūzijos atskrido į Angliją. 
Jie nusileido JAV karo ba
zėj e netoli Lak enheath, 
Mat, Francūzija nesutiko, 
kad jie jos teritorijoje bū
tų ir nepasiduotų francūzų J 
komandai. _

mųk^linių žinių skleidimo 
draugija išleido istorijos 
mokslų kandidato M. Jučo)

Daugiau Įvairių parengi- 
mu Lwės naudai

! ••'■V* K r,.”’ f • < r—T • -h 4 • U X
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Cleveland© lietuvių progresyvių 
draugijų istorija 

r 

rios pasėka buvo kuopų 
skaldymas. Tam darbui 
Pildomoji Taryba pasamdė 
nuolatinį organizatorių, ir
gi clevelandietį, Antaną 
Žuką. Jis važinėjo po kuo
pas ir jas skaldė.

Pasimokius iš nepasise
kimų 14 kuopoje, Pild. Ta
ryba pakeitė taktiką. Vie
toje bandyti išmėtyti pa
žangiečius, pradėjo iš tokių 
kuopų traukti savuosius. 
Ištraukia keletą saviškių 
iš kuopos ir sutveria nau
ją kuopą. Tai buvo daro
ma pasiruošimui 1930 me
tų seimui Chicagoj-e. Bet 
nežiūrint tų visų pastangų, 
kurios nešė didž i a u s i u s 
nuostolius Susivienijimui 
Lietuvių Amerikoje, 1930 
metų seime jie vistiek dele-

v (Tąsa)
Advokato žodis išsipildė, 

bylą laimėjome. Advokatai 
mums kainavo $600, bet čia 
irgi suradome išeitį. Stojo
me visi 37, nuoširdžiai prie 
darbo, -surengėme šaunų 
koncertą, tikietus pasklei- 
dome kuo plačiausia. Ku
riems laikas leido, išvyko
me su jais ir į kitas kolo
nijas, ir visur radome mū
sų reikalui šilto pritarimo, 
—taip, kad visos mūsų vil
tys ir siekiai išsipildė su 
kaupu. Byla tapo priduota 
1928 metais birželio 6 d. į 
Common Pleas teismabutį 
su teisėju Thomas M. Ken
nedy. Teismas atsidarė bir
želio 12 dieną ir tęsėsi tris 
dienas. Pildomosios Tary
bos advokatas E. Ginsberg
gynė juos, p r i m e s d a mas gatU didžiumos nesudarė, 

^mums visokias prasimany-1 Tai matydama, Pildomoji

ninku J. Senkus. Visi 
surinkusieji : užsimokėjo 
$1 ir pavedė valdybai 
tvarkyti visus kitus drau
gijos reikalu^Taipgi nu
tarta į draugiją priimti ir 
moteris lygiomis teisėmis.' 

z Kad laikas tokiai draugi
jai gyvuotu buvo pribren-

su
po
su-

mestas. Šis balsavimas pa
rodė du dalykus: vieną, 
kad į draugiją įsirašė ne-

LOKALINĖS PATALPOS
DRAUGIJOS

Pabaigoje aštuoniolikto
šimtmečio, o dar ir. pra- A .
džičjė devyniolikto, buvo tai parodo nepaprastas
dar maža lietuviškų drau- augimas narių skaiciu-
gijų. Tiesa, gyvavo Susi- ^Jai kiek narių įsirašė 
vienijimo Lietuvių Ameri-į sekančiuose susirinkimuo- 
koje kuopos, bet ir tos dar se: lapkričio 16 d.—-24 na- 
nebuvo skaitlingos. Cleve- Į nai>. gruodžio 28 d. 26, 
landė jau gyvav<7 SLA 14 ®ausi° A* j^l4 m.) 
kuopa. Šios kuopos susi-1 2_d.-~ll, ^ala^

7 d., baigiant susirinkimą, 
kilo sum a.n y m a š įsteigti 
tautišką pašalpos draugiją, 
kūrios pamatinis tikslas,'be 
pašalpos ligoje, būtų rem
ti visus tautinius užmojus. 
Po plataus apkal b ė j i m o 
vienbalsiai nutarta įsteigti 
Dr. Vinco Kudirkos Pasal

k—7> nariai, ir tt’. Ši 
Laisvės pašalpinė draugija 
nuo pat jos įsikūrimo ne
sitenkino vien tik narių pa
šalpomis ir pomirtinėmis. 
Ji iš karto įsijungė į pro
gresyvių draugijų eiles ir 
kartu su / jomis dalyvavo 
visose darbo žmonių reika
lų kovoje iki paskutinių

pinę Draugiją. Ant vietos saV0 gyvenimo dienų. 1945 
susirašė 18 narių ir išrinko ;me^ gegužės 23 dieną vi- 
i ... ‘ nnvMU cnčmo- Tdvnn anai-

tas kaltes, kad SLA kuopai Taryba su savo sekėjais pa- draUgij0S reikalus sutvap- 
mes esą neapkenčiami, pasi- sinnko geriau suskaldyti y t komisija išrinkti rengę 14 kuopą sugriauti, ĮSLA, neg-u užleisti vadovy-|Ty GriJus> R §^kyg( A> 
esą agresoriai ir tam pana- idelegatų didžiumai. Jie. Aukštuolis, J. čečeta, A. 

su policijos pagalba paša- šimkūnas ir P. Povilonis.

mažas skaičius laisvų pa- 
žiūrų narių, O antrą — tai S 
ryžtą atskirti draugiją nuo 
parapijos.

Pažangiečiams dar ir to 
neužteko. Jų, matomai, ne
žavėjo ir draugijos švento 
kryžiaus vardas. Už poros 
mėnesių, 1918 metų gegu
žės 19 dieną, susirinkime 
jau pakeltas klausimas pa
keisti draugijos vardą. Bet 
šį kartą dar, negauta di
džiumos narių pritarimo. 
Tačiau 1918 metų gruodžio 
15 d. susirinkime jau vien
balsiai nutarta pakeisti 
draugijos vardą į Lietuvių 
darbininkų pašalpinę drau
giją. Tame pačiame susi
rinkime paaukota pirma 
.auka iš draugijos iždo, $10, 
darbininkiškiems Reikalams 
(apsigynimo fondui). Taip
gi nariai ant vietos suau
kojo $17. Viso pasidarė 
$27. Taipgi nutarta prisi
dėti ir prie progresyvių 
draugijų sąryšio. Kartą 
draugija įstojo į tiesų ke
lią, ji juomi ir žygiuoja,

91

v • • 
šiai.

Ištraukos iš mūsų advo
katą kalbų: .

lino visus pažangiuosius de
legatus, o su jais kartu ir 
virš 4 tūkstančių narių, ta ant tautiškų pamatų. To

Sveikinu su Naujais metais ir linkiu 
visiems draugams, pažįstamiems ir 
“Laisvės” skaitytojams laimingų 

1960-tų Naujų mętų/-

A. VALINČIUS-GRAŽIŠKIETIS 
o dabar Pittstonietis

Japonijos 1959
Hm, u> i>mi>iii

Belgradas. S. Tempo-Tokio. — Japonijos 1959 Belgradas. — L. , 
metais įvežimas buvo $2,- Vulkonovič, žymus Jugo 
560,000,000 vertės, o išveži- slavijos viršininkas, išskri- 
mas $3,000,000,000 vertės, do į Maskvą.do į Maskvą.

r±

<t> Worcester, Mass.
<♦>

<♦>

<♦>

<!>

<!>

<♦>

<»

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

l aisves Metinis Banketas
, . . • —IR — ‘ ‘

SPALVOTI PAVEIKSLAI Iš LIETUVOS

Sausio 24, 1-mą vai. popiet
29 Endicott St.

komisiją iš 6 narių visos.^^iU/specialiame susi- 
i rinkime vienbalsiai nutar
ta susijungti su Lietuvių 
darbininkų pašalpinė drau
gija ir toliau tuo Vardu va-

Laisvės pašalpinė draugija 
nustojo egzistavus.

LIETUVIŲ 
DARBININKŲ LAISVĖS 
PAŠALPINĖ DRAUGIJA

Šios draugijos istorija 
yra kiek painesnė ir įdo
mesnė. 1917 metais iš kur 
tai atsibastė į Clevelandą 
neprigulmingas kunigas J. 
E. Strazdas ir ėmėsi orga
nizuoti čia neprigulmingą 
parapiją. Darbas jam bu- n^s susirinkimas įvyks sau- 

xxvlvix v«,m. SK) ^06 Parrish St.,
Romos katalikų bažnyčios Wilkes-Barre, Pa. Susirin-

gija ir wnau uio varau va-i****’
dintis, tai yra su ta diena | nežiūrint jokių skerspai-

Šioji draugija buvo įkur-

—Kaip ponas Ginsberg ga- Tuomet jie laike savo sei- ji visą savo gyvavimą ir 
lėtų jrodyti, kad tie žmones o išmestieji delegatai, > laikėsi. Tačiau .joje prigu- 
* • j-ū » x • • i nno i • 1 susirinkę .atskirai, paruošė Įėjo nemaža ir pažangiečių.
jeigii.Siais, 1928 metais, su pamatus Lietuvių Darbi-,Nežiūrint, kad pažangiečiai Hirialn Rqiqii nin^nimo nm . . ........... . I _• ____ i_________  _!• ____

lėtų įrodyti, kad tie žmones mą. O išmestieji delegatai,- laikėsi. Tačiau joje prigu-

didelebalsų . didžiuma jie , ninkų Susivienijimui.
buvo išrinkti į 14-os kuopos | šiems seimams praėjus, 
rV į , — • , , • 1 j J visose kuopose vyko tikras
Taryba gales įt odyti, kad • p e p s j organizavimo proce- 
kandidatai į šių metų vai-, sas. Nariams buvo leista 

pasirinkti, kuriame susivie
nijime jie nori prigulėti, 

i Daugiausia narių perėjo į 
LDS. Iš SLA 136 kuopos— 

Antrasis mūsų advokatas iš arti šimto narių kuopoje 
įrodinėjo, kad ir tarpe “ag- liko tik apie tuzinas. Kiek 

yra daug gerų mažiau perėjo iš SLA 14 
žltlonių. “Šituos žmones jūs kuopos. Iš šių kuopų pasi- 
yadinate agresoriais ir dau- traukę nariai sudarė L D S 
gelis iš apšauktų agreso- 55 kuopą, kuri greitu laiku 
riais. yra tie, kurie gina išaugo iki arti 300 narių 
darbo žmones nuo išnaudo-1 kuopą. Pasitraukę nariai 
jimo. Mes ir šiandien len-; iš SLA 362 kuopos Collin- 

woodo miesto-dalyje, suda
rė LDS 44-tą kuopą. Šioji 
kuopa nebuvo skaitlinga 
nariais, ir po kiek laiko 
prisijungė prie 55-tos kuo
pos. Kiek vėliau Corletc 
miesto dalyje susitveri 
vien Moterų LDS 138 kuo 
pa, kuri irgi nedarė didelic 
progreso ir po kiek laiko ir 
gi prisijungė prie 55-to^ 
kuopos.

Iš čionai augusių jaunuo
lių tapo sutveria LDS 201 
kuopa. Šioji kuopa išaugo 
iki 100 narių. Ji puikiai 
veikė ir visose sporto šako
se. Tačiau reakcijai užėjus 
ir didžiumai veiklesniųjų 
narių pasitraukus, suma
žėjo ir veikimas, nors kuo
pa dar ir dabar gyvuoja.

Nuėmus LDS nuo subver- 
syvio listo, veikimas kiek

dybą buvo suspenduoti, ka
da už juos balsavo, kuomet 
duoklių knygos parodo, kad 
jie buvo pilnai užsimokėję?

resorių”

kiame galvas, prisiminę T. 
Jeffersono prakilnius dar
bus, nuveiktus dėlei Ameri
kos žmonių. Tačiau ir tuo- 

-met Jeffersoną vadino ag
resorium”.

Ir per 3 dienas SLA Pil
domoji Taryba su savo ad
vokatu kaišiojo prieš mus 
visokias neteisybes, kad iš
mesti 37, pažangiuosius na- 

-riufi iš 14 kuopos, kad il
giau pasilaikyti tose šiltose 
vietose.
Ištraukos iš teismo 
nuosprendžio

Skundėjai įnešė šią bylą į 
teismą su teisingais įrody
mais, kad SLA Pildomoji 
Taryba neturėjo pamato, 

4$LA konstitucija nei kitos 
*taisyklės nedavė jiems ga
lios išmesti tuos 37 narius
iš -ŠLA 14rtos kuopos. To-i gerėja ir visose kuopose, 
dėl skundėjams turį bųti at- Reikia tikėtis, jog su laiku 
steigtos Visos teisės, ir be-1 ir žymiai pagėręs.
gyje 30 diehų ar taip grei- Laike antrojo pasaulinio

nių. 1919 metų rugpiūčio 
17 d. draugija nutarė įsi
gyti 3 “Laisvės” bendrovės 
serus už $30.

(Bus daugiau)

visuomet buvo didelėje ma
žumoje. o taipgi ir vietinės 
“Dirvos” štabo bei jos sekė
jų buvo perstatomi kaipo 
“tautos priešai,” bet nariuo
se jie turėjo pasitikėjimą, 
taip, kad keliais atvejais 
jie užėmė draugijoje valdy-|vo nelengvas. Kaip žinOma, 
boš vietas. 
1922 m.
išrinktas K. Valaika, fin. pijoms labai priešingi ir; 
sekretorium J. žebrys, pro-1 prie kiekvienos progos mo-'

Plymouth, Pa.
PRANEŠIMAS

Kaip jau buvo minėta, 
Plymoutho LDS 60 ir LLD 
97 kuopų praplėstas mėti-

Pavyzdžiui,;-------  ------________ v__
pirminnku buvo parapijonai "tokioms para-, .mo Pėdžia 2:30 vai. po- 
rr n-.. ---- ...įpiet. Šie susirinkimai bus

‘svarbūs tuo, kad juose bus
tokolų sekretorium J. Inta- jasi joms paštoti kelią. Tik . ^etimai raportai,! 
pąs.;r Sekamaisr - metais pir*’- įfy v •. ifTk !
mininko vietą užėmė ‘J.
Žebrys. ’ 
tingai keletas pasimojimų 
skirt nemažas sumas pini
gų iš iždo “tautiniams rei
kalams,” kaip tai Lietuvos 
šauliams, Geležiniam Vil
kui ir tam panašiems tiks-, 
lams, negavo didžiumos 
ialsų.

Turint tautišką Dr. V* 
Kudirkos Pašalpos Drau- 
;iją, tautininkų tarpe mą- 
ėsi reikalas išleisti Dr. V. 
Kudirkos raštus. Bet tuo 
tegalėjo užsiimti pašalpos 
Iraugija. Reikėjo ieškoti 
dtos išeities. Išeitis buvo 
mrasta. 1911 metų gege
lės mėn. tapo suorganizuo
ja Tėvynės Mylėtojų Draju- 
^ija, kurios pagrin d i p i s 
tikslas buvo knygų leidi-

__  _ _ Laike antrojo pasaulinio 
tai, kaip jiė užsimokės vi- karo 36 jaunuolių kuopos.

valomus' mo- hariai buvo įvairiuose karo 
nuspręsta frontuose, o likušios mergi- 

sakė teisėjas, hos narės ne tik kad su vi-

sus jiems pri 
kesčius. Ir toliau

tari atgauti 
‘lįvo išlaidas, ir apsigynėjai 
taipgi užsimokės savo lėšas. 
Ojeign apsigynė  jai ape
liuos savo bylą, turės užsi-

nąumamieji nepnsipazi- 
kaltais -'

Thomas M. Kennedy, tei
sėjas. Gordon & Gordon, 
skundėjų advokatai. E. 
Ginsberg, apsigynėjų adv.

SLA Pildomoji Taryba, 
pralaimėjus bylą su pažan
giaisiais 14 kuopos nariais, 

^tęsė disorganizacijos dar* 
bus ir kitose kuopose. Kur

sais kariais palaike susira
šinėjimo kontaktą, bet re- 
rengdamos visokias pramo
gas sukėlė tiek finanšų, 
kad kiekvienam kariui, .su
grįžus, jos įteikė po kąto 
boną $25 vertės?' Karui už* 
sibaigus sugrįžo jie Visi 
sveiki, tik vienas su kiek 
sužeista ^oja. .

Visiems karianis sugrį
žus, merginų pastangomis 
jiems"buvo suruošta graži 
puota.' Tai iš tiesų bu
vo jaudinantis momentas, 
kuomet ^kiekvienas jų pa
sakojo savus patyrimus jęa-

bos 1 $60 metams. Taip pat; 
turėsime apkalbėti ir nu
tiesti planus -mūsų organi
zacijų veiklai. Yra-ir nau
jų dalykų. Gautas laiškas 
nuo Jono Grybo, kuriame 
paaiški, kad Centras turi 
gražių filmų iš Lietuvos, 
ir kad jis nuskyrė J. Grybą 
tų filmų ir prožektoriaus 
valdymui, kuris ir kreipiasi, 
į lietuvių kolonijas tuo 
svarbiu reikalu.

Dabar gal daugeliui kils 
klausimas, kodėl plymou- 
thiečiai šaukia susirinkimą, 
su xVilkes-barrieciais? Vi
siems jau žinoma, kad šioje 
apylinkėje ypatingai buvu
sios LLD kuopos jau negy
vuoju; Plymouthe gyvuoja, 
bet irgi tik maža grupelė, 

dar keturi yra gyvųjų tar-i1™6 pasėkmingesniam 
mas. Pažangiečiai prie pe, du iš jų, būtent Adomas!)Lei. 1?nU1/ ir.^' 1Lei5‘
šios'draugijos nesidėjo. Zykus ir Vincas Vidugiris,11 r?.e ^bandyti, 

S J 3 dar ir dabar yra draugijos bu« 8ab"!a 18 Pa7
nariais, o K. Valaika ir A. knkusių kuopėhų sudaryti 
Vasiliauskas išsibrauk?. vle.^ dldesn« kuri

? ,• .. ’galėtų pasekmihgiau dar-.
. S1?? buotis mūsų pabrėžtuose1
narini buvo sekami: V. Vi
dugiris, A. Žykus, Gi Va
laika, A.< Vasiliauskas, R. 
Dulskis, A> Samuolis, V. 
Raškauskas, J. Kalvaitis, 
J. Moi-kūnas,. P. Urbonas, 
M. Mačioįąs,, A. Senkus, F.’ 
^rrikaįį^rijSkėivis' rir P. 

t|ibrouiąiUį' -ygįy - ./ 
\ Draugija. nCŠpėjo dar ne 
teikiamai susitvarkyti, kai 
Mnįgui, SteO-U. vieną- ne- 

Tik 
už poros Genėsiu po mų- 
gijps įkūrimo į kųu« Straž- 
das pasihiojd; draugiją pa
versti parapŲba d a I i m i.
1918 ; mėtų- .fevp, 17 d. xsu- 
sirinkrme jiš pareikalavo, 
kad ? Visi draugijos nariai • 
turi prigulėti Parapijai. NU- v’ 
balsuota 3$ ^alsais prieš / >
32, kad prigulėti),'; bet vė- - Washinfftow. TSRS
liau,/po ilgų1 diskusiją du .........................................

pasitenkinimas vietos kū-
Tais metais ypa- nigų darbeliais, vienas ki-

tas parapijdnas nuslysta 
prie taip Vadinamų “neza- 
ležninkų.” Kunigui Braz
dui prisiėjo sau parapijonų 
ieškoti kiek laisvesnių žmo
nių tarpe. Jo parapijoje 
pastogę rado ir- visai .at
virų laisvamanių. Todėl jo 
parapijos ir vėliau sukurtų 
draugijų likimas buvo pa
našus kaip ir statomo na
mo ant ledo.

1917 metų gruoažio 23 d. 
parapijonų susirinkime ki
lo sumanymas sutverti pa
šalpos draugiją,' ir ant vie
tos tapo sutverta švento 
Kryžiaus pašalpos draugi
ja. Į draugiją tuoj įsirašė 
penkiolika narių, iš kurių

tik jautė pasireiškiančią ro frontuose (o tie frontai 
pažangiečių vadovybę, ten bųVW.išmėtyti, po : visą/pa* 
mojosi sukelti suirutę, ku-1 šaulį).

Jie nepasitenkino nei Dr. 
V.Kudirkos paša 1 p i n ė s 
draugijos vadovybe. Pažan
giečių tarpe kilo mintis 
.kurti laisvą darbo žmonių 
reikalus ginančią pašalpos• 
draugiją, kurios tikslas bū
tų rengti prakalbas, pra
lėkei jas,; žodžiu saka n .t ,r 
skleisti abėlną, darbininkiš
ką apšvie tą. '

1913 metų spalio 1.9 die
ną inięįątyya drg. S. Sėi- 
mano tąpb sušauktas . (jo 
namuose) susifin k i mas, 
kuriame . dalyvavo sekami 
nariai: S. Seimonas, J. Ja- 
nukai t is, J. Str ipeika, K. 
E i manas, A. šmigelskis, J. 
Dovydaitis, S. Šlekys, D. 
R Petkus, J. $ Senkus ir J. 
Kemerziūnas (pirmieji 4 
dar gyvi). Po plataus ap
kalbėjimo, nutarė sutverti 
La is ves Pašai pinę Draugi
ją ant /vietos išrinko 
,naujos draugijos valdybą* 
Pirmininku A. šmigęlskiį 

e tor-fųin^fc

vieną didesnę kuopą,, kuri 
’ galėtų pasėkmingiau dar-

kultūriniuose darbuose.
Taigi kreipiamės į visos 

apylinkės; buvusius senus 
LLD narius, kaip, antai: 
Wilkes -x Barrės, Pittstono, 
Wyoming o, Kingstono, 
Nantikoko ir į visų čia ne
paminėtų vietų draugus,— 
širdin gai kviečiame būti 
šiame svarbiame susirinki
me. Taip - pat nuoširdžiai, 
kviečiame ir tuos progresu 
vius lietuvius, kurie dar ne
buvo šioje .organizacijoje, 
arba kurie dėl kokios prie
žasties seniai jau išsibrau- 
kę iš LLD, būkite šiame 
susirinkime ir įsirašykite į 
šią taip garbingą organiza-

, Komitetas

4'..
$7

H

ALDLD 11 kp. rengia skanius lietuviškus pietus
Po skanių pietų bus rodomi spalvoti paveikslai iš 
Lietuvos. Paveikslus rodys Or. J. Stanislovaitis, ku
riuos jis pats nufotografavo važinėdamas po Lietuvą 

pereitą vasarą su pirmąja lietuvii| ekskursija.
Kviečiame Worcesterio ir apylinkės lietuvius ątsilankyti

« ir pamatyti dabartinę Lietuvą, o gal pamatysite 
ir bakūžėlę, kurioj gimėte ir augote.

dai pirko keturis Amerikos 
filmus, jų tarpę: į“Knock 
& w
Lošt” ir “Tlie' Brave OnėJ-1

.. • o f- .»■

r .
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NEWARK, N. J
Palaidojom Mike - 

Motiejų žolyną
“Laisvėj” buvo pranešta, 

kad aukščiau, minėtą drau
gą ištiko širdies smūgis. 
Buvo paimtas ligonbutin, 
tačiau nuo to smūgio nebe
atsigavo. Buvo pašarvotas 
po numeriu 126 Main St, 
Orange, N. J. Palaidotas li
kosi Hanover, N. J., kapi
nėse šalia savo žmonos, ku
ri mirė 1958 m. rugp. mėn.

Laidotuvės įvyko 28 d. 
gruodžio m. Laidotuvės bu
vo mažos. Priežastys: vie
na, buvo lietinga diena. O 
antra, buvo pašarvotas ne
paprastoj lietuviams vietoj, 
Newarko priemiestyj, ku
riame lietuvių labai mažai 
gyvena, šermenyse irgi ne
skaitlingai dalyvavo:

Mike Žolynas Lietuvoje 
paėjo iš Kapsuko rajono, 
Geležinių kaimo. Atvyko į 
šią šalį 1907 m., į Newark,,

viena koja. Tačiau* nusimi
nimo ir nusiskundimo savo 
bloga padėčia pas jį nebu
vo. Jis buvo pilnas energi
jos, jam rūpėjo darbininkų 
reikalai, jų draugijos, jų 
spauda, ir pasauliniai rei
kalai ir jų įvykiai. Reikia 
užakcentuoti ir tą faktą, 
kaip jo brolis Adolfas pa
sakė šių žodžių rašytojui, 
kad j i

| ‘Laisvę”
užprenumeravo 

ir “Vilnį” 'savo

Brolius Žolynus pradėk 
jau pažinti nuo 1911 metų. 
Aš tuo laiku buvau naujo
kas, o broliai Žolynai pro- 
gresyvėse draugijose jau 
buvo gerai įsidirbę, ir, ga
lima sakyti, joms vadovavo. 
Kuomet pradėjau dalyvauti 
draugijose ir pradėjau įsi
gilinti į draugijų veikimą, 
turiu prisipažinti, kad daug 
ko iš brolių Žolynų turėjau 
pasimokyti ir imti iš jų pa
vyzdžius. Jie buvo logiški, Į 

N. J., ir beveik, su mažom iškalbūs, veiklūs, ir drau- 
išimtim, visą laiką išgyve- giški, ir teisingi.
no Newarke ir Kearny, N. i Kuomet kilo ginčai pro-: 
J. Amžiaus buvo 73 metų, j gresyviame judėjime, tai į

Boston, Mass.
-------------- ------- gu naujų ,1960-tų metų 

policininkas nūs i g a n d o , | atkeliavimu, miesto majo- 
kad pirmą tokį šiurpulingą, rįs john b -Hyhes z baigė 

Masinos Į £arnybą, užfęjsdamas ją 
šaudamos 65 naujai išrinktajam Collins.

Miami byčiaus, susidūrė su 
kita automašina; žuvo 9 
asmenys. Pribuvęs pirmas!

aksidentą mato. Mašinos I 
lenktyniavo, i
mylių greičiu. Svarbu pri
minti mašinų vairuotojams 
būti atsargiems, su niekuo 
nelenktyniuoti.

Great Neck, N. Y. :
Matykite Lietuvoje ga

mintus paveikslus - filmus. 
Šį sekmadienį, sausio 17 d., 
A. J. Kasmočių svetainėje 
bus rodomi 4 filmai, gamin
ti Lietuvoj-e. Visi filmai 
yra .kalbami ir spalvoti. 
Daug gražių vaizdų maty
site. Kiekvienam yra žingei- 
du matyti, kaip Lietuvoje 

‘mūsų broliai ir sesutės gy
vena. Todėl • mes kviečiame 
visus atsilankyti ir matyti 
šiuos gražius filmus. Ma
tysite, kaip šiandien Lietu
va smarkiai dirba visose 
gyvenimo srityse, \aip at
sistatė karo nualinta šalis.

Filmų rodymą rengia 
LAP klubas. Rodymas pra
sidės 4 vai. popiet. P. P.

“VILNIES”
KALENDORIUS

1960 Metams
Išleido Dienraštis “Vilnis,” Chicago, Ill.

KNYGA Iš 128 PUSLAPIŲ. KAINA $1.00
Gaunamas “Laisvės” knygyne

★ 1
Svarbus kūrinys, gilus šaltinis moksliniu raštų, įvairių 
informacijų; dailiosios literatūros prozoje ir poezijoje

Iliustruotas labai įspūdingais paveikslais iš Lietuvos žmo
nių gyvenimo ir jų meninės veiklos. Daug gražių pa-, 
veikslų iš susitikimų Amerikos lietuvių turistų Su Lie
tuvos menininkais,! mokslo vyrais, valdžios pareigūnais 

ir su plačiąja darbo žmonių lia’udimi.

Tuojau Įsigykite jį ir pasinaudokite jo svarbiu turiniu. 
Užsisakydami adresuokite:

LAISVĖ
102-02 Liberty Avenue -A
Ozone Park 17, N. Y. / ?

Senasis miesto gaspadorius 
ant nekilnojamo turto mo
kesčius kas metai didino: 
už kiekvieną $1,000 nekil
nojamo turto vertės 1959 
metais mokėjome $100 su 
centais. O naujasis mies
to galva, dar net neužėmęs 
savo vietos miesto rotušėje, 
jau pasakė, kad kalbamieji 
taksai bus 6-7 doleriais ant 
$1,000 pakelti. Taipgi šis 
ponas, kaip ir;. p i r m i e j i 
miesto gaspadoriai, skiria 
savo klikos šalininkus į žy
mesnius, gerai apmokamus 
darbus. Pavyzdžiui, John 
G Pickett — Civil Defense

Sausio 3 d. Žekonių sode 
Socialinis klubas po užkan
džių turėjo savo mitingą, 
įkibąs turi 111 narių, 

bizniškų raportų, 
daugxkąlbeta ir diskusuota 

 

apie įsi^įjimą nuosavo na
mo su ale. Taipgi iš
rinktas naūjas sekretorius 
drg. Zavis.

Prieš Kalėdas iš Bostono 
sugrįžo draugas Žekonis su 
žmona Alenuke. Jis man 
skundėsi, kad_ koresponden-j direktorium; adv. James J. 
tai jo pavardes nemoka pa- Sullivan Jr.-r-miesto auto-i v . • • • • V T • - . . . . ,

rašyti, visaip iškraipo.
V. J. Stankus

New Haven, Conn

mobilių “parkinimo” tvar
kymo direktorium ir kt.

Sausio 4 d. Collins pa
skelbė naują taupymo pro
gramą. Jo paskelbtoje mies
tui ekonomijoje mažai ką

Bėgyje penkerių. metų nauja galima įžiūrėti. Try-
( Clock & Watch Co. jau tre- liko- 

Paliko vieną sūnų Fredį, tarp brolių žolynų įvyko < ciu kartu atleidžia darbi- 
marčią ir anūkę su anūku, pasidalinimas bei skilimas ninku. Dabar vėl paleis apie 

yra vienas 11 metų, minčių. Adolfas užėmė de-|ioo žmonių. Bet sakomakurie yra vienas 11 metų, minčių. Adolfas užėmė de-; įoo žmonių. Bet sakoma, 
o kita 14 m. Taip pat paliko , šinesnę poziciją, o Maikis , kacĮ įa pati kompanija ati-i 
3 brolius — Adolfą, gyve- j kairesnę. Kadangi dešinio-.daryS savo fabriką Siauri
nantį Verona, N. J., Anta-iji . pozicija pralaimėjo irinėje Floridoje. Aišku, nes 
ną, Binghamton, N. Y., ir; prie to dar prisidėjo kito- jį Įen pigiau gaus darbinin- 
viena Baltimore, Md. Taip- kios gyvenimo aplinkybės 
gi viena Lietuvoj. Serme- ir nemažas amžius (79 m.),- 
nyse dalyvavo tik vienas, tai Adolfas pasiliko pasy-; 
Adolfas su dukterim. |Viu, neveikliu, bet ----- -------

Mike Žolynas buvo sun-!met su juo buvo galima! P.”. Jis kur tik sužino gy- 
kaus darbo darbininkas. ■ rasti bendrą kalbą svar- s venančius lietuvius, tai at- 
Visą savo gyvenimą Ame- i biuose gyvenimo reikaluo-1 eina ir-verkdamas prašo pa- 
rikoj dirbo) odų išdirbys-j se. O Maikis pagal savo iš-1 galbos. Žinau, kad jau ne- 
tėj tol, kol gavo skausmus galę paliko veikliu iki gra- mažai prigavo, kurie jam

NewHavene yra elemen- 
visuo- i tas, kuris save vadina “D.

programos punktų, 
kitko, jis sako: ne
samdyti miesto val- 
daugiau pareigūnų;

nemokėtus taksus 
darbui įsteigiant

apart 
reikia

’ j dybai 
rinkti 
(tam 
agentūrą); remti, kad bū
tų pravestas “sales tax” 
(ant parduodamų daiktų 
mokestis) įstatymas; labda
ringiems ir p a našiems 
miesto iškaščiams kreiptis į 
valstiją finansinės pagal
bos...

VAIŠINGAS KAIMYNAS
Mūsų artimas kaimynas, 

“Ozone Bar & Grill” savi
ninkas, Mr. Chris Wilkins, 
praėjusį ketvirtadienį at
nešė raštinėn geros ‘scotch” 
visą kvortą. Girdi, čia jūs 
turite ir talkos, tai pasivai
šinkite.

Kaip žinia, Mr. Wilkins 
savo įstaigą yra taip pat 
pasigarsinęs Aido Choro ir 
Laisvės koncertu progra
mose. Jis nori su visais tik
rai kaimyniškai sugyventi.

LAOSAS UŽSIIMA KARO
I PROVOKACIJOMIS

Šiaurinio

LLD 185 kuopos 
suririnkimas

ALDLD 185 kp.„ susirin- iįka praneša, kad Labsas 
iyyks sausio_ 13 d., užsiima karo provokacijo- 

7.30 vakare Kultūriniame mjs> Naujų Metų dienoje.iš
kimas įvyks sausio 13 d.,

; . Hanojus.
Vietnamo Liaudies Respub-

užsiima karo provokacijo-

kojose ir vėliau iki klupčio bo lentos. suteikė nakvynę, davė val-
Garbe ir amžina atmim gyti ir dar pinigų.

Beveik per ousantru metų tis tau, drauge.' 
jis likosi našlys, ir tik su i ■.

:■---------------------------lK

viena koją turėjo nupiauti.

MIAMI, FLA

Ignas
Dabar paaiškėjo, kad jis 

i ir? artimuose miestuose tą 
pat vaidina. Reikia apsi
saugoti, arba apie tokį pra
nešti valdžiai.

Massachusetts valstijos 
vadai sako, kad jie šiais 
(1960) metais stengsis 

I vengti mokesčių didinimo, 
i Įdomu matyti, kaip jie. tai

SUSIRINKIMAS
LLD 1-ios kp mitingas 

įvyks sausio 15, 7:30. Svar
bu nariams pas i,mokėti 
draugijai ir kuopą pastaty
ti pavyzdingųjų tarpe. Tar
si mės ir filmų iš Lietuvos, 
reikale. Įvyks . Kultūrinia
me centre. ••• Valdyba

Centre, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y. Yra ke
letas organizacinių reikalų, 
kurie turi būti išspręsti. 
Taipgi duoklių pasimokėji- 
mas pradžioj metų turi bū
ti atliktas. Kaip vyrai, taip 
ir moterys yra pageidauja
mi susirinkime. Sekr.

Laoso teritorijos liaudies 
priešai ir Laoso kariai du 
kartus buvo įsiveržę į Viet- y 
namą.

Mes, miamiečiai, sveiki
name “Laisvės” bendrovės 
dalininkų suvažia v i m ą . 
Mes visi pilnai pasitikime 
jumis, draugai, kad “Lais- buvo reikalingi kailiniai, o 
ves” visus reikalus visapu
siškai apsvarstę, tinka- kaldra apsikloti lovoje, o 
miausiai, pagal nuožiūrą, priedui dar ir elektrinį pe- 
nuspręsite. čiuką užsitaisyti.

. Mes, ž-emiau pasirašiu- j vėl oras pasidarė palankus, 
šieji, linkime “Laisvei” ge-j šiltas ir saulėtas.
riaušių pasisekimų 1960-j 
ais metais ir dar ilgo gyva- Į 
.vimo. ' Ir priimkite mors 
mažą mūsų auką “Laisvės” 
palaikymui.

, Surinko E. Vitartiene
Valilioniai $5.00; E. Vi-

Bet užstojus pirmoms die
noms gruodžio, susilaukė
me tikros žiemos iš šiaurės 
pusės, — per visą savaitę

naktimis keli blanketai ir

Po to ir

Lapkričio 28 d. — Padė
kų dieną—buvo atidarytos

Jau praėjo Kalėdos ir 
Naujieji Metai, bet šventės 
paliko gyventojams nesma
gumo. Mat, buvo privežta 
labai daug jaunu eglaičių. 
Jų daug liko neišparduotų. 
Dabar jas verčia į miesto 
atmatų vietą, nemažai 
valkiojasi ir gatvėse.

arklių lenktynių Tropical . ’i rr. u . . 1 v. - I ia. įuos nu1

jų

SUSIRGO ŽMONĖS 1 - 
NAUJA LIG^l • 

Albany, N. Y. — Reveną 
[apylinkėje apie 2P nuošim-U 
čiu gyventojų susirgo keis*. 
ta, dar daktarams nežino- /*. 
ma„ liga. Ser^a apie lj)00

—A-----------------------------------------------------N

1959 metais New Yorko 
mieste vąžiuotės nelaimėse 
žuvo; 696 asmenys, o 
sužeisti/ frer metus buvo 
38,197 automobilių nelai
mės. Policija areštavo 1,799 
vairuotojus už girtumą.

Keturi berniukai po 12 
metų, iš < švento Klemenso 
katalikų mokyklos, pasižy* 
mejo”, nes'jie išdaužė 80 
stiklų kitokio tikėjimo baž
nyčioje, 119-48 ' S u tphin 
Blvd., Jamaica.

galės pącĮarytį, kųomę,t,, iš
laidos didęjąZ Tuo tarpu 
didžiausio valstijoj miesto 
majoras nori;.pavesti Mat- 
tapano sanitoriją. ir Mies
to ligoninę valstijos, prie
žiūrom

Massachusetts, P u»b lie 
Utilities komisija leidžia 
Eastern Massachusetts 
Street Railway Co. važiuo- 
tės’ mokesčio kainą pakelti. 
Kur reikėjo mokėti 20c, tai 
nuo sausio 10 d. Į jau bus 
25c; o kur buvo 18c, tai 
bus 22lZję.

“Laisves” Metinis

54,388 žmonių. Uždarytos mokyk^ 
buvo los. Sergantiems ■ labai ’

skauda galvą, vidurius, juos 
krečia šaltis ir apima dide
lis 
ir

karštis, viduriai liuosi 
dauguma vemia.

..... .......-........... .. Aiiį'į

PRANEŠIMAI
BROOKLYN, N. Y.*

LDS 46-os kuopos mitingas įvyks 
trečiadienį, sausio 13-ą, 7:30 v! vak\, 
102-02 Liberty Avė., • Ozone Park. 
Visi nariai prašomi dalyvauti; , Rai
kės išrinkti valdybą 1960 metarps 
ir kitus kuopos reikalus aptarti, j <.

Valdyba ("3*4)

OZONE PARK, N. Y.
185 kuopos metinis sūsirip- 
jvyks sausio U Jan.) 13 d., 
Liberty Avė., Ozone Park,

Visi nariai yra kvi$i •;

I

BANKETAS
Prie gėrimo susipyko dw 

jauni vaikinai. Tuojau stvė
rėsi už skustu v11 kad “įro
džius savo trG’ngomą”. 

pt.vvhn p'olici- 
• ja, juos nuvežė į ligoninę, 
kur buvo žaizdos sutaisy
tos. Teisėjas jiems davė ka
lėjimo ir dar piniginiai nu
baudė.

Jau laikas turėti mintyje, kad “Laisves” 
suvažiavimas ir po! suvažiavimo vakare 

banketas įvyks sekmadienį

LLD 
kimas 
102-02 
7.30 vai. vak, 
čiami ateiti ir užsimokėti duokles. ; 
Kurie dar nesate gavę už 1959 m4» 
tus knygos, galėsite gauti. \

Prašau jstėmyti, kad ši kuopa g 
pirmiau buvo East New York<>. 
Todėl visi tos kuopos nariai pra-/ . 
šomi ateiti j susirinkimą. Valdyba

CLEVELAND, OHIO
LDS 55 kuopos metinis susirin

kimas įvyks penktadieni, sausio 
(Jan.) 8 d., 7:30 vai. vakare, LD& 
klubo svetainėje, 9305 St. Clair AvW 
Visi nariai malonėkite dalyvauti. T ;

J. P.„ Sekr. (3-4) w

G-arai turėti žiemines 
šventes. Per jas nedarbas 
sumažėja. Prieš1' Kalėdas 
Bostone buvo virš 4,000- 
bedarbių mažiau, negu sau
sio mėn. pradžioje. Dabar 
mūsų miestas skelbia turįs 
virš 32,000 nedarbo pašal
pas gaunančių.

Pas muš vaikų gimimai 
daugėja. 1959 m.—24,186, 
o 1958 metais .gimė 23,880 
vaikai. Tuo tarpu miesto 
registruotojas Charles H. 
Mackie sakė, kad vedybos 
1959 m. prieš 1958 metus 
66 poromis sumažėjo. Žmo
nių mirimas minėtais dve
jais metais nepasikeitė.

Pandelietis

i parkas. Vietinių ir svečių 
sugužėjo į parką apie 20 

Vieni 
šiaip sau suėjo pažiopsoti-

Sausio 31 January
tartienė ir J ir S. Thorn-

žiūrėti į greitai bėgančius 
’ arklius; bet kiti pirkosi 

“laimės” bilietus, kad iš- 
laimėjus doleriuką. Mano 
artimas draugas (ne lietu
vis) pasirodė man, kad du 
kartus išlaimėjo po kelis 
šimtus dolerių. Bet prabė
gus porai- savaičių kitam 
drąugui pasiskundė, kad 
viską prakišo ir dar savų
jų doleriukų pridėjo.

šonai, po $2.00; po $1: J. 
Paukštaitis, Draugas, J 
Žekonis, K. Chiuladai, A

kiai, J. Benikaitis, Baltimo- 
riėtis, P. Skeberdis, M. 
Zlotkienė; Pikniko draugas 
50c. Viso $19.50.
X J. W. Th'Mns&nas

Kazys ir Antosia Šoliū- 
nai ketina aplankyti savo 
draugus. Floridoje, St. Pe
tersburg srityje, o gal ir 
Miami mieste. Linkime 
jiems geriausios kelionės.

Vakarienes Kairia Tik $2.50

Nuvažiavimas ir banketas bus laikomi

y- Per penkis mėnesius ne
parašiau nė kokių žinių į 
‘‘Laisvę” ir “Vilnį.” Tūli 
mano artimi draugai susi
rūpino ir pasiteiravo, ka
me priežastis. Priežastis 

, yra ta, kad pasenus susi
darė tūli sveikatos trūku- 
inai, kurie verčia kuo ma
giausiai skaityti ir rašyti.

Pėreitą t rudenį turėjome 
pusėtinai šlapią - lietingą 
orą Su gausiais žaibais, 
perkūnija ir vėtromis, kas 
pridarė kiek žalos beveik 
visoje - valstijoje. Tačiau 
bendrai oras buvo malonus 

, ir šiltas.. Ryčiuose galima 
buvo retkarčiais prieš sau
lutę pasišildyt ir išsimau- 

' dyt šiltame jūros vande
nyje.

Mūsų miestas labai šau
niai pasitiko naujus 1960 
metus. Centrinėse miesto 
gatvėse buvo šaunus para
das \ per dvi valandas su 
šauniomis panelėmis. Est
radose ir šaligatviuose pub
likos dalyvavo šimtai tūks
tančių.

Lietuvių Socialinio Klu
bo grupė narių prie užkan
džių laukė naujųjų metų 
draugių Birštonu rezidenci
joje.

J; žolynienė linksma, nes 
ji užrašė “Laisvę” savo 
broliui į Lietuvą. Sako: Lai 
mano brolis pasiskaito apie 
Amerikos lietuvių gyveni
mą. Tai gražus pasielgi
mas. Jos pavyzdį galėtų 
daugelis pasekti.

Didelės krautuvės stumia 
mažus biznierius iš bizriio. 
Biznio gatvėse gali' matyti 
daug tuščių namų^ kur bu
vo privatises krautuvės. 
Prie jų yra gaysinimai: 
“For Rent”. Iš biznio iš
stumtų tarpe yra nemažai 
jau senyvo . amžiaus žmonių.

Sausio 2 d. ant vieškelio 
Nr. 27 prie South / Bay 
“station wagon” mašina, 
vairuojama / salesmano 'isį.

6 p.—Laisve (Liberty)—Antrad., šausio (Jan.) 12,N 1960

New Yorkas 
tūntą žmogų užmušė auto 
vairuotojai ir paliko gat
vėje. Policijos viršininkas 
įsakė policijai daugiau bu
dėti.' ■ ;..L \

- Jau aš-

Y,
! ! ■! ' a

LAOSAS SUDARe 
. NAUJĄ KABINETĄ '

■1‘' ' ■<-1' !■' ■<

Vientia^yj-H ĮįLaoso ka
ralius . Savang V atthanapa
skyrė ministrų pirmininku 
67-ių inętų ‘^ amžiausJ KČŪ 
Abhay.. ' Kabinetas : sudary
tas. koaiičipiąi iš 'bhyusįo 
premjero Phoul šalininkų, 
nepriklausomos ? part i j o s J 
narių ir militarist^.

Budapeštas. — Mirė šios , 
šalies fityaWF ministras 
Antos Istv^nJ puvo Komu
nistu partijos 5 nariu nuo 
1945^tne^y'^ G u -'

■ •‘-A; !. : ■>.
Paryžiū^;^ Frąnpūzįjosj, 

laivų statybois fįOjcai ' 
mažino jų gamybofe^v®rife®

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

. ! ... '

Visi “Laisvės” .bendrovės dalipinkai, kuriems tolis . 
nekliudo, .būkite suvažiavime,' pasirūpinkite

Įnešti' geros ihiciątyVošzlaikraščio naudai.

Gaukime Naujų Skaitytojų
“Laisvės” vajus gavimui naujų skaitytojų yra pra
tęstas iki suvažiavimo. >TMgi pasirūpinkime gauti 
naujų skaitytojų “Laisvei” ii* tuomi įralinksminkite 
suvąžiavimo,'dalyvius.**3’; ’ •

Svarbu Atnaujinimas 
Išsibaigusių Prenumeratų

Taipgi; darbuokimės taip, kad iki suvažiavimo ne
lietų nė viėnos išsibaigusios prenumeratds. Vietose, 
kur nėra lyajininkų, prašome pačius skaitytojus, \ 
kurių prenumerata jau yra išsibaigusi, atsinaujinti 
iki suvažiavimo. *

Suvažiavimo Pradžia 12 Vai. Dieną
■ . ■ < ’ > '• .• .

L Pasirūpinkite tikrai būti saleje 12- valandą, 
M; 'kad gąl$tumę praduti sūvažįavinąą
.. .M

B. y’.v
80

Paieškojimas v U
Ieškom Antaninos Savickaitės- 

Žvingilienės, d. Motiejaus, ir Stė-\ 
fan Savicky, s. Motiejaus, gyvenu
sieji Lowell, Mass. Kilę iš Lietuvos, 
Vievio raj.,' Paparčių apyl., Nara- 
vų km. Ieško jų sesuo Bronė Sa- 
vickaitė-Malūnavičienč. , Kas žinote, 
malonėkite pranešti sekamu adresu. 
Iš. anksto tariu nuoširdų ačiū. • Į 
Bronė Savickaitė - Malūnąvičienė,' 
Vievio rajonas, Paparčių apyl., Na- 
ravų km., Lithuania, USSR. • >

t

MATTHEW A > i

' ■BUYIJS 
(BUYAŪ3KAS) 

, LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Newark 5, N.J
MArket 2-5172

426 Lafayette
Jm” •




