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KRISLAI
Negalima susikalbėti.
Labai bloga.
Gerai vyksta.
Diplomatai po vakacijų. 
Ir ten baigia užkariauti. 
Mūsų tautos dukros.

Rašo A. Bimba

J. Valstijos įteikė I“Nacių stiprėjimas, tai 
aširią notą Kubai Vakarų vaisiai,”.sako

Havana. — Sugrįžo iš; Jungtinių Valstijų kapi- ____  _
talistai Kuboje turi 1,600,-, spauda įlačiai 
000 akrų vien cukraus ąu- hitlerininkų

: JAV ir Tar. Sąjunga tariasi
i dėi “Lend-Lease” skolų

Washingtonas. — Grupė!TSRS $800,000,000 atlygini- 
i Jungtinių Valstijų specia-; mo. Tarybų Sąjunga sutin- 
. listų su Charles E. Bohlenu ; ka sumokėti tik $500,000,- 
' priešakyje tariasi su TSRS ■ 000.

. Menšikovu: 1947.1948 j,. 1951,1952
<on i° ę. reikale užbaigimo Lend- meįų derybos nedavė susi- 

Lease skolų. ; tarimo. Dabartinės dery-
, Laike/ Antrojo, pasaulinio ^os prasidėjo sklandžiai. 
; kai o pneš hitlei išką Vokie-; jyjenšikovas pakartojo fak- 
tiją ir jos talkininkes Jung- t kad JAV ir TSRS ka- 

riavo bendrą priešą, abi ša 
■lys turėtų jaustis laimingos 
. pasiekę pergalę. Jis sakė, 
kad Jungtinės Valstijos la
bai mažai kare nukentėjo.

. .. . i Tarybų Sąjungą už bendrą 
M ūsu Z-!000 • vel'te,ž-Slnklals- amu- reikalą neteko milijonų 

J , jnicija ir kitokiais reikme- valdo-l J

Staiga visi pradėjo kalbėti j ambasadorium 
apie g i m d y m o 1 
Ypač Azijos biednuese kraš
tuose gyventojų prieauglis la- i 
bai didelis. Ar nereikėtų ten ; 
valdžioms ir žmonėms susirū- j 
pinti gimdymų apribojimu?

Su tuo keliamas ir siejamas 1 tinės Valstijos teikė anti-' 
: ar jau mū-, hitleriškoms šalims pagal-;

I bos, kuri buvo žinoma kai- 
j po “Lend-Lease”.

.>v-( Tokios pagalbos. Tarybų 
, kalbėti apie i Sąjunga gavo $10,800,000,-
* ‘ » * • • I A A • •

kitas klausimas: ar jau mū
sų pasaulis darosi per mažas, 
ar jau jame žmonės pradeda 
nebęsutilpti ?

Du skirtingi dalykai, 
sąmonė, žinoma, 
nebesutilpimą žmonių 
“ašarų pakalnėje*, 
nioji žemė, protingai 
ma ir vadovaujama, 
išmait'nti kelis kartus 
giau gyventojų.

galėtu į Buvo susitarta, kad naikinimai siekia $500,000,- 
(000,000.

Charles Bohlen sakė, kad 
I ginti. Sako, kad baigus ka-|jau laikas baigti ■ reikalą, 
įrą pas Tarybų Sąjungą dar kuris per 15-ką metų ken- 
liko nesunaikintu ginklu ir kia abiejų šalių prekybai ir 
kitu reikmenų $2,600,000,- i draugiškumui. Mat, Jung- . c ----- 1: 4-i

nepradėjęs vaikštinė- i 000

dau-(kas bus sunaikinta karo ei- 
i senoje, tai už tą paskolą 
1 skolintojas neturės atsily- • 

Kitas dalykas su gimdymo i 
kontrole. Kapitalistinėse ša- I 
lyse, kur kiekviena šeima Į 
paliekama “dievo valiai,“ kuiy 
biednoje šeimoje gimęs vai-į 
kas nė 
ti miršta badu, neturėtų būti 
laikoma ndsidėjimu jau
niems tėvams susipažinti su 
gimdymo apsisaugojimo L..
d ąis.,

Neigi teisinga sakyti, kad 
> kiekviena moteris - yra 

šaukta > taip < dažnai ir tiek 
daug gimdyti,’ kiek gali ir 
pajėgia.

Motinystė yra garbingiau
sias pašaukimas. Visi sutin
kame, Bet kai į visas mūsų 
gyvenimo sritis iš visų kam
pų veržiasi mokslas ir žinoji- 

. mas, kodėl turėtų šeimos rei
kaluose amžinai i

Washingtonjo Jung t i n i ų 
Valstijų ^mbasadorius P. 
•W. Bosai ir tuojau įteikė 
Kubos, vyriausybei aštrią 
notą. JAV protestuoja prieš 
Kubą, kad ji atima iš ame
rikiečių nuosavybę, 
tai, galvijų: auginimo
mas, mašineriją, žemę ir tt.

Maskva. — Taryb i n ė 
i analizavo 

svastikų ir v

mintimis, kad naciai gali 
marguoti tik'į Rytus”.

Dienraštis rašo, kad Va-
ginimo plotą. Kuba rengia-' obalsių pasirodymą kapita- karu antikomunistinė ppįį-, 
si paimti irtą žemę, kai tik listinėse šalyse. Dienraštis- tika ir nacių kerštingi šū-
bus suimtas derlius, o fab- 
rikus nacionalizuoti.

Kubos vyriausybė jau ke
lis kartus pareiškė, kad ji 
Jungtinių Valstijų kapita- 

Notoje sako, kad Jungti- listams išduos bonusus, už 
kuriuos per 20 metų mokės

‘Izviėstija” tarpe kitko ra-j kavimai prieš Rytų socialis- 
šo: • tines šalis nėra pripuola-

kaip 
far-

mų Valstijų piliečiai turi
Kuboje iki; $1,000,000,000 po keturis ir pusę procen- 

apartUo, o po 20 metų išpirks, 
farmų,' Bet JAV vyriausybė nesu- 

ji reikalauja, kad

vertes nuosavybės, 
galvijų auginimo 
dar cukraus, tabako ir ka-1 tinka,
vos plantacijų, fabrikų ir | Kuba tuojau atmokėtų pi-

, žmonių gyvybių, o karo su- kitokių įmonių. | nigais. Kuba šį reikalavimą
; Jungtinės Valstijos kalti- j a^me^- ' 
i na, kad Kuba atėmė nuo 
amerikiečių žemę, konfis- talistai
kavo įrengimus, tik kai ku- Jungtinės Valstijos prade- Į

tinęs Valstijos negali teikti 
įm- T. Sąjungai kreditų, kol ne

darnos dėmesin, kad jie jau baigtas reikalas su seno- 
bū" Paseno> tai reikalauja iš i mis skolomis.

vertes.
Jungtinės Valstijos,

T. Sąjunga jau turi 
ir greičiausią lėktuvą

pa-

Washingtonas. — JAV 
valdininkai mano, ir žurna
las “The Missiles & Rock
ets” rašo, kad Tarybų Są
junga jau turi bombinį lėk-

“Įvykiai nėra nei nelauk
ti, nei atsitiktini. ' Tai yra 
kartūs vaisiai to, ką Vaka
rų valstybės pačios pasėjo, 
tai pasekmės tos ^politikos, 
kuri atmetė fašizmo lieka
nų išnaikinimą ir ginkluo
ja Vakarų Vokietiją”.

Dienraštis rašo, kad Ta-

tines šalis nėra pripuola
mas dalykas, -“tai rezulta
tas netikusios ir pavojin- 
gos politikos, kurios per ei
lę metų laikėsi Vakarai su 
Washingtono palai m i n i- * 
mu”. • '

Kas dėl nacių veikifno •
! Vakarų Vokietijoje,' tai“Iž- 
viestija” rašo, kad' jiems 
netenka varžytis, nes visa- >

iybų Sąjunga daug kaitų da “tarėju ras ministrų
persergėjo Vakarus, kad 
jie atgaivina pavojingas fa
šistines jėgas. “Izviėstija” 
toliau rašo:

tarpe”.
VIzviestija” rašo, > kad 

Vakaruose nacių siautėji
mą kai kurie jungia su k&- 

Šiandien buvę Hitlerio munistų veikla. Vakarų 
riems savininkams užmoka1 jo aštriau kalbėti su Kubos ; S.S. plėšikai ir jų simpati- Vokietijoje net tvirtina, 
už galvijus >ir tt. 'valdžia. i kai Vakarų šalyse tėplioja kad tai išplaukė iš Rytų

sienas svastikomis, o rytoj Vokietijos. Tai 
jie apginkluoti raketomis 
ir atominiais ginklais ir 

įvėl bandys pavergti Euro
pą po svastika... Ir yra vis karėse Antrojo pasaulinio ,

Kava prieš nacį 
jėgą pasirodymą

Londonas;. — Parlamen
to nariai dąrbieciai siūlo, 
kad būtų priimtas įstaty
mas bausti šešiais mėne
siais kalėjimo svastikų tep- 

1959 Hotojus.
. • Vakariniame B e rl y n e

Ir į Klaipėdą atves 
aliejaus vamzdžius

Washingtonas. — i 
metais Tarybų Sąjunga pa
gamino po 2,650,000 bačkų apie 10,Q00< žmonių marša-
aliejaus per dieną, o į už- 

I sienį išvežė po 220,000 bač-
vo gatvėmis su .obūlsiais: 
“Nacis raus!”.

Vatikano radijas sakė,pasilikti tuvą, kuris gali skristi 13,- kų. Seniau Rusijoje 80 pro-
tamsus, prietaringas katalikų 910 mylių per valandą. centų aliejaus gaudavo Ba- kad svastikų tepliotojai yra y i. ’ & ' v • i 11 • .» * ' • • • •« t i • • •bažnyčios skelbiamas suprati
mas? Ir čia reikia šviesos— 
juo daugiau šviesos, juo dau
giau blaivaus proto.

Sausio 9 d. Chicagos “Vil
nyje” skaitau Seno Aįdiečio 
paieškojimą Literatūros Drau
guos Pirmosios apskrities! 
Dingęs, kaip vandenin įmes-? 
tas, visas konferencijos iš
rinktas komitetas.

Tai bloga, be galo bloga.
Kur jau kur, bet Chicagoje 

šitoks apsileidimas neturėtų 
rasti vietos.

Sako, tai “T-4A” lėktu- 
vas-raketa. Jis yra 122 pė
dos ilgio, gali pasiimti 240 
svarų kuro, be sustojimo 
nuskristi 10,000 mylių ir 
nešti virš tonos sprogstan
čios medžiagos.

Žurnalas rašo, kad Tary
bų Sąjunga jau bent septy- 
neriais ar aštuoneriais me
tais yra pralenkus Jungti
nes Valstijas.

atmetė. -
Jungtinių Valstijų kapi- 

d ž i a ugiasi, kad 1

•Ą. Lietuvių Darbininkų Susi- 
7 ' vienijimo .prezidento Jono 
f«Gasiūno kelionė į tolimuosius 
T vakarus bus gerai pavykusi.

Gerai, kad mūsų Jonas ne
pamiršta ir spaudos reikalų. 
Ir kolonijų veikėjai gražiai 
kooperuoja.

- ' Tarybų Sąjungos ambasa
dorius ir jo sekretoriai buvo 
pasiėmę atostogų. Dabar jau 

CCęsą sugrįžę į Washingtoną.
Jų'tarpe randasi ir Laurynas 

.* A Kapočius.
Dar kartą noriu visus mūsų 

1 skaitytojus paprašyti: visais 
. ' Reikalais, susietais su važiavi

mu J| Lietuvą, kreipkitės tie
siai į tarybinę ambasadą Wa- 
shingtone. J Galite rašyti lie- 

į Jtuviškai. Tikime, ’kad Laury- 
' has Kapočius visiems jums 

- sutelks v i,s a s informacijas.
Mes tokių informacijų netu
rime.

Laiškus galite adresuoti se-s 
Laurynas Kapochus,^kainai:

Soviet Embassy, Washington

Kerala provincija 
rinks savo seimelį

Trivandrupmas, Indija. 
—Vasario 1 dieną Kerala 
provincija rinks savo sei
melį, kurį sudaro 126 na
riai. Balsavimuose daly
vaus apie 8,000,000 žmonių.

1957 metais seimelį ren
kant, 36 nuošimčiai balsavo 
už Komunistų partijos kan
didatus. Komunistai ir ne
priklausomų partijų atsto
vai provinciją valdė liau
dies naudai.

Tas nepatiko reakciniams 
elementams. Pereitą vasarą 
jie pradėjo riaušes. Nehru 
valdžia, vietoje suvaldyti 
reakcininkus, paneigė de
mokratiją, pavarė komu
nistų ir nepriklausomų val
džią. Dabar provinciją val
do Nehru paskirtas guber
natorius.

ku srityje, o dabartinių lai
ku jau 75 procentus visos 
gavybos gauna iš naujų sri
čių tarpe Volgos upės ir 
Uralo kalnų. 

I

Iš tos srities penkios vam
zdžių linijos nuvesta į Oms
ką, iš ten dvi j Irkutską ir 
tiesiamos iki Vladivostoko.

Nuo Uralu kalnų į vaka
rų pusę vedama dvi linijos, 
viena iš jų sieks Klaipėdą, 
o kita bus pravesta į Čeko
slovakiją. Viena linija bus 
pravesta į Čekoslovakiją. 
Viena linija bus pravesta į 
Juodosios jūros prieplau-; 
kas.

pavojingi kurstytojai.
A. Easterman, Žydų Pa

saulinio Kongreso direkto
rius, sako, kad Vakarų Vo
kietijos vadai tik žodžiais 
“kovoja” prieš nacius.

i Indija ir Pakistanas 
susitarė dėl sienų

New Delhi. — Indijos 
Pakistano ^atstovai, po.- sa-

nų reikalais. Abidvi pusės 
padarė nusileidimų. Tuojau 
bus siena paženklinta.

Liko nesusitarta tik dėl 
Rann-Cutch srities prie A- 
rabų jūros, kur yra ■'drus
kos gavimo įre n g i m a i. 
Taipgi paliko nenustatyta 
siena su Kašmiru.

DėlKašmiro Indija irpa- 
kistanas turės tartis, su Ki
nija, nes Indija reiškia pre
tenziją prie 8,000 ketvirtai
nių mylių ploto, kurį valdo 
Kinija.

yra sena 
nacių ir jų šalininkų gies
mė. Reakcija kaip tik tp- 
kių metodų laikėsi ir išva-

įr dar tokių, tyirie gyvėna karo.

Vėliausios žinios
b

Maskva. —Tarybų Sąjun
ga panaikino Vidaus reika
lų ministeriją. Nuo dabar 
tais reikalais rūpinsis at
skirai kiekviena sąjunginė 
respublika, tai yra, Lietuva 
turės savo vidaus reikalų 
ministeriją, o kitos savo.

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris sako, 
kad Tarybų. Sąjunga turi 
tokias pat teises bandyti 
raketas Ramiąjame vande
nyne, kaip ir kitos šalys.

ČEKOSLOVAKIJA 
STATO MILŽINIŠKĄ 

FABRIKĄ
Praga. — Kosice stato

mas milžiniškas fabrikas, 
prie kurio statybos dirba

Washingtonas. — John 
Lewis jau pąsitraukė iš 
mainie.rių unijos prezidento 
vietos. Jis gimęs 1880 me
tais, tai jau sulaukė 80 pie
tų amžiaus.

3,200 darbininkų. Fabrikas 
bus baigtas ‘ statyti irįreng 
ti 1965, metais, bet atskiri 
jo skyriai pradės anksčiau 
dirbti. Per metus laiko jis 
duos 3,800,000 tonu plieno, 
2,000,000 tonų suspausto 
metalo > ir 3,500,000 tonų 
koksų. K

Tarybų' SąMaskva, 
junga sumažįns savo armi
jos jėgas vienu trečdaliu.

Y Nežinau, kas bus, kai 
jį* te rys pilnai užkariaus 
$mūsų apšvietos sistemą.

sų pradinės ir vidurinės 
kyklos jau jų raiikose.

(Tąsa 6-tam pusi.)

mo- 
visą 
Mū- 
mo- 
Jos

Hollywood, Calif. —Kam
baryje atrasta mirusi Ma-

KLASIŠKOS MUZIKOS 
VAGIS

Miami, Fla. — Iš vienos 
plokštelių krautuvęs vagis 
išsinešė apie $10,000 vertės 
ilgat grojančių plokštelių.

ria Tierney, 65. metų dm-4Jis pasirinko tik klašiškps 
žiaus. Tai motiną artistės muzikos, vis’ai neėmė ^rock 
Lawrence Tierney. ‘n’ roll” plokštelių.

Teheranas. — 
kareiviai , puolė

Policija ir 
studentų 

demonstraciją.. šimtą stu
dentų suareštavo ir apie 70 
sužeidė. į F

Washingtonas. — Jungti
nės Valstijos neturi pama- 

•Įįfy protestu(#^!^šLTSRS
I- .

Pakistanovatstovąi, po.-sa- r:... ,-n,., .......... ...

vaiWW matare šie. g® "Jfeas panaikins
JAV užsienio bizniui baudžiavą J

Washingtonas. — 1|959 • “ ”7-^,
metais Jungtinių Valstijų sijos) šakas Riza Pahlęyi 
užsienio prekyba buvo la- pareiškė, kad jis jau. panąi- 
bai bloga, nes ji nupuolė iki kins baudžiavą. Irane dvar- 
1930 metų depresijos lygio. 
1958 m.' iš Amerikos buvo 
išvežta virš penkių i bilijo
nų dolerių vertės prekių 
daugiau, kaip iš kitur į 
Ameriką įvežta. 1959 me
tais Amerika išvežė jau tik' 
bilijono dolerių prekių ver
tės daugiau, kaip jų iš 
tur įvežė.

* Teheranas. — Irano (Per-.

raketų bandymus Ramiąja
me vandenyne, nes ir jos 
ten daro bandymus.

Bonna. —Vakarų Vokie
tija 1960 m. padidins pre
kybą su socialistinėmis ša
limis. Į Kiniją bus išvežta 
prekių už $162,000,000.

Maskva. — “Komsomols- 
kaja Pravda” pradėjo 
spausdinti priedus prie sek
madienių laidų. Tuo būdu 
paaįdmamas laikraštis. \

Victoria, Meksika. —Pa
slydo busas ant ' užsisuki
mo ir nukrito 100 pėdų į 
griovį, žuvo 29 žmonės.

Maskva. — Ketvirtadie
nį, sausio 14 d., susirinko 
Aukščiausios Tarybos (par
lamento) nariai į posėdį.

San Diego, Calif. —JAV 
karo laivyno tam tikras 
prietaisas buvo nuleistas 
37,500 r pėdų į jūrų gylį. 
Prietaise buvo du tyrinėto
jai? •; y Avį,

Varšuva. — Traukinys 
sumušė autobusą, Nelaimė
je’ žuvo 16 žmogių ir 39 bųr 
vo sužeisti? F! ? M A ■/' 
J . \ . i ' ' ' : - • ■' . . .

.. ■ ' ' • ' - , . A . V .. _

M

poniai dar turi apie 1,000,- 
000 šeimų baudžiauninkų 
padėtyje. ’4L

Iranas užima 628,000 ket- 
virtainiškų mylių plotą ir 
turi apie 20,000,000 gyven
tojų. Ten yra apie 110,000,- ■ 

j 000 akrų tinkamos žemės 
" j auginimui javų ir sodų, bet.

Į šalis atsilikusi, vandens
Į Eūropą išvežta keturių stoka, o apdrėkinimas ap- 

bi Ii jonų dolerių vertės pre- leistas. Geresnę žemę .pasi- 
kių, o iš ten įvežta keturių grobę feodalai ir žemdir- . 
ir pusės. Panašiai buvo ir bius laiko baudžiauninkų 
su Pietine Amerika, į kurią padėtyje. . . V; ’
išvežta mažiau dviejų bili-
jonų dolerių vertes, o iš ten C L_. Ficpnknurpnę 
ivpžtn už du ir nnsp hiliin- Lildvlllillnvi la

už apsiginklavimą ‘
Washingtonas. — “Prezi

dentas Eisenhoweris- pra
šys Kongreso leidimo ap
ginkluoti atominiais gink- 
lais NATO talkininkes”,ra
šo R. S. Allen ir PauF Scott.- 
Jie sako, kad Eisenhoweris 
dar šį mėnesį darys tokį5 
pasiūlymą.

Tokiam sumanymui yra 
priešingų, nes tas “reiktų 
panaikinimą galimybės su
sitarti su Tarybų Sąjunga 
sunaikin imui atominių J 
ginklų ir įvedimui tarptau
tinės kontrolės”, jie rašo.‘v 5

>■■■■—■■ ■ ■m*vmi ■ (TL.' ;*»??
• ' » i , l v.

Quincy, Mass. — čionai 
yra baigiamas įrengti ato
minės jėgos kruseris “Long 
Beach”. Kas tai sugadino 
apsaugos vięlas.. Šib krusę- 
rio pastatyihas ir įrengi 
mas atsieis $300JXX),0(X).

įvežta už du ir pusę bilijo
no dolerių. Su. kitais kon
tinentais Amerikai preky
ba buvo biskf geresnė.

STEBĖSIS ANŪKAI 
SAVO PROTĖVIAIS

/ ■ ■

Groton, Conn. — Karinis 
laivynas gavo naują sub- 
mariną “George Washing
ton”. Tai atominės jėgos 5,- 
400 tonų įtąįpos karo lai
vas. Jo pastatymas ir įren
gimas atsiėjo virš $50,000,- 
000. Jis vienu pradėjimu 
gali išplaukioti 125,000 my
lių. Jis šaudo is po vandens 
raketomis. Karo vadai ir 
spauda didžiuojasi, bet at
eis laikai, kad mūsų sūnai
čiai piktinsis tėvynainių, 
“kultūr iškurnu”.

Washingtonas.Washingtonas. — Parvy
ko TSRS ambasadorius 
Męnšikovas ir parvežė prė- 
identui Eisenhoweriui svei
kinamus su gailiaisiais Me
tais nuo Nikitos Chruščio
vo. V’i

34
•v

me|ų amžiatis mirė rašy
tojas Fernand GregK Vį

* i ’’ "■ d c*, v j v ,
■'N' ■ '■ /'V
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Besiruošiant mūsų suvažiavimui
DŽIUGU GIRDĖTI, kad kai kuriose kolonijose 

reiškiasi gražaus susidomėjimo “Laisvės” busimuoju 
suvažiavimu. Iš kai kurių vietų jau gauta pasveikinimų 
su parama. Štai iš San Francisco ir iš St. Petersburgo 
jau gauta po visą šimtinę. Jau pasirodė ir Detroitas. Bet 
tai vis tolimosios kolonijos. Kol kas nedaug tesigirdi iš ’ 
Massachusetts, Connecticut©, New Jersey ir Pennsylva- 
nijos. Na, o šiose apylinkėse randasi daugiausia laisvie- įvyidį. 
čių. Prašome visus susirūpinti.

Mūsų metiniai suvažiavimai yra labai svarbus įvy-1 ™intl ? 
kis. Viena, mes suvažiavę rimtai pasitariame laikraščio 
dvasiniais reikalais. Antra, suvažiavimai visuomet “Lais
vę” gražiai sustiprina medžiaginiai. Tai svarbu. Tai bū
tinai reikalinga.

Ar žinote, kad 1961 metais “Laisvei” sukaks lygiai 
50 metų! Jau šiame suvažiavime turėsime apie tą auk
sinį mūsų jubiliejų rimtai pasikalbėti.

Suvažiavime išgirsime raportą iš dabartinio vajaus. 
Visiems reikia sutelkti jėgas likusiomis keliomis dieno
mis vajų baigti taip, kaip pridera susipratusiems ir 
spaudą mylintiems lietuviams.

žodžiu, prašome visus laisviečius, tiek “Laisvės” 
bendrovės dalininkus, tiek šiaip skaitytojus, vienaip ar 
kitaip prisidėti prie padarymo busimojo suvažiavimo 
vienu iš geriausių visoje mūsų laikraščio gyvavimo is
torijoje.

Ne visi dalininkai, žinoma, galėsite asmeniškai į su
važiavimą pribūti. Bet kiekvienas, mums atrodo, galėtų 
suvažiavime dalyvauti savo pasveikinimu, savo gerais 
laikraščiui linkėjimais bei parama.

Rimtas Lietuv. dvasininky balsas
PRAĖJUSIO ANTRADIENIO “LAISVĖJE” visi, 

be abejonės, perskaitėme Lietuvos katalikų bažnyčios gal
vų atsišaukimą. < Ji§ rimtas, jis svarbus. Mes karštai svei
kiname kiekvieną balsą už taiką ir prieš atominio karo 
pavojų, už pilną ir visišką nusiginklavimą, už taikų su- 
gyvenimą, už ramybę ir laisvę visame pasaulyje? Gerai, 
kad ir Lietuvos dvasininkija tarė savo žodį, pridėjo sa
vo balsą prie balso visos taikos trokštančios'žmonijos.

Tiesa, jie savo nuomonę grindžia religiniais šalti
niais. Mums ne tas svarbu. Mums svarbu pasisakypias 
už taiką. Mes norime, kad visų religijų ir tikėjimų va
dovai ir valdovai taip atvirai ir aiškiai pasisakytų prieš 
naujo karo kurstytojus ir už taiką, kaip pasisakė Lįetu- 

’■ vos aukštoji dvasininkija. To reikalauja visos žmonijos 
gerovė ir ateitis. Iš tikrųjų, joks karas nebūtų šiais lai
kais galimas, jeigu už taiką kalbėtų ir darbuotųši visos, 
bažnyčios, visos dvasininkijos. Kol kas šimtai milijonų 
žmonių tebeseka savo kunigus. Kol kas dvasininkijos 
balsas tebėra labai svarus. Su tuo reikia skaitytis, štai 
kodėl labai svarbu, kad tos mašytės Lietuvos dvasinin
kija supranta 'taikos išlaikymo troškimus ir prisideda 
prie jų įgyvendinimo.

' O ką daro Amerikos lietuvių dvasininkija? Gaila, 
labai gaila, kad iki šiol dar nė vienas lietuvis prelatas, 
nė vienas lietuvis kunigas nėra drąsiai ir atvirai taręs 
savo žodį už taiką, už nusiginklavimą. Kaip tik priešin- 

' gai: musų kunigų organai “Draugas” ir '‘Darbininkas” 
neslepia savo pasipiktinimo kiekvienu tarptautinės pa
dėties pagiedrėjimu, kiekvienu balsu už taiką ir nusigink
lavimą. Su baime ir pasipiktinimu jie kalba apie bendra
darbiavimą ir sųsitąrįmųs tarpe socialistinio ir kapita
listinio pasaulių. Jie dedasi su tomis reakcinėmis jėgo
mis, kurios vįsomis keturiomis priešinasi bet kokiam su
artėjimui tarpe Amerikos ir Tarybų Sąjungos.

Ai’ šis Lietuvos aukštosios' dvasininkijos atsišauki- . 
nias už taiką ir nusiginklavimą susilauks prielankaus 
atgarsio Amerikos lietuviškoje kunigijoje? Labai, labai 
ąbejojame. Gerąi būtų, kad mes pasirodytumėm klaidin- 
gt Palauksime ir pamatysime. >

; * . • .......i.—' ....... ... .. ’— ---------

Nusivylimo dienos
DĄR KARTĄ AMĘRIKOS ŽMONĖS tapo skau- 

dS^.sųyilti. Jie tikėjosi, kad šie metai gal suteiks jiems 
norš njažytį taksų pastos palengvinimą. Bet viskas eina, 
Sūkąsį ątbulai. Iš Washingtono girdime, kad nė vienąm 
iįTjntisų vąldovų nė į gąlvą neateina mintis mažinti fedę- 
rąlįtdus taksus, par blogesnės naujienos • gula mus 
iš ..valstijų.'.sostinių ir miestų rotušių. Valstijų ir 
Įmestų galvos išgalvoja visokius naujus būdus; iščiųlpi- 
mui iš žmonių daugiau dplerių. Visur auga biurokratų, • 
yęfįaėdžių armija. Viršininkas ant viršininko, valdovas 
ant yąldpvo, parazitas ant parazito—visį susigrūdę ant 
tp.paprasto, eilinio ajnerikipeio t

"Kas, žinonįa, blogiausia? kad šiuo atvejų nęąįjųąta ir 
nęširąnda jokio skirtumo tarpę dgmokęatų. iv respubli
konų. Gi pasirodymui trečiosios partijos, vienoje ar ki
toje formoje darbo partijos, kuri reįntųsį didžiuoju or- 
gąnizuptų darbininkų judėjimu, jokių ženklų nesimato. 
Apie tai. nė kalbėti nekMba darbo ųųijų vadai. Jie pasi
tenkinę kapitąlfatinių partijų “globa”. C

Kas ką rašo ir sako
AR APSIMOKA 
LINKSMINTIS?

- Kanados klerikalų laik
raštis, matyt, paskelbė fi
losofiją, kad netikintie
siems neapsimoka links
mintis. Ant jo truputį 
pyktelėjo pažangiečių 
“Liaudies balsas” ir patie
kė sekamus visiškai protin
gus išved ž i o j i m u s apie 
linksminimosi prasmę:

' žmonės iš gilios senovės yra 
išskyrę tam tikras dienas dėl 
poilsio ir pasilinksminimo. 
Nauji metai, matyti, buvo 
švenčiami ryšiumi su tuo, kad 
beveik nuo to laiko pradeda 
diena eiti ilgyn, o naktis 
trumpyn. žmonės švenčia vi
sokias datas, tautines, valsty
bines, atžymejimui visokių

Ir kodėl žmogui nesilinks- 
‘ ' Jis sukuria tas gery

bes, kurios duoda jam 
džiaugsmą. Lietuvoje dabar 
vėl atgaivinama derliaus su
ėmimo šventė. Ir labai pritin- 
karnai. Juk tai yra kuo 
džiaugtis ir yra k u o pasi
linksminti.

Religiniam žmogui nėra kuo 
linksmintis. Jam yra sakoma, 
kad žemiškas gyvenimas yra 
mažos vertės. Jam yra sako
ma, kad juo daugiau jis ken- 

j tės, tuo jam bus geriau. Gir- 
■ di, jautis lengviau išlįs pro 
adatos akį, hegu turčius pa
teks į dangų. Religiniam žmo
gui visai neverta stengtis 
kurti gerybes. Gerybės juk 
veda žmogų prie nusikaltimų.

Bet tie, kurie religijas pa
laiko ir “dangaus karalystę” 
perša, nesiišalina nuo žemiš
ko gyvenimo, nuo žemiškų 
turtų. Priešingai, kada bolše
vikai kur nusavina, paverčia 
liaudies turtu, tai jie šaukia 
žmones į kryžiaus karus. Pri
vati nuosavybė visiems religi
jų skelbėjams yra šventas da
lykas. Jie net žmogui vardo 
neduoda veltui.

, Religinė šventė kalėdos bus Į 
seniai išnykusios, o nauji me- PAVLOVO ŠUNeS IR 
tai tur .bųt bus dar švenčia- GEDIMINO GALVOS 
Ąlj^ors kai kam jm atrodo VAKARINIAI' x
nė verti švęsti. . ; ;

Mes irgi sojame už links- 
suminimąsi, tik, žinoma, 

saiku ir su protu.

NEMATO PAVOJAUS
Dienraščio “Vilnies”

men ševikų ■ “Naujienose” 
prabilo koks ten “literatū
ros kritikas'’ V. Prirašė 
jis skilčių skiltis net trimis 
skyriais. Jo išvada, tačiau, 
labai trumpą:
.' Juozo Bąltusio novelių ro

manas “Parduotoj vasaros” 
nėra nepriklausomos Lietu
vos kaimiečiu gyvenimų vaiz
duojąs romanas... Lietuviams 
išeivijoje šis romanas yra Tro
jos arklys su Chruščiovu ir 
Sierovu viduriuose “kultūri
nio bendradarbiavimo’ savo
tiškam tikslui siekti.” (“N.,” 
sausio 9 d.).

Ką čia bendro turi Chruš
čiovas su Sierovu ir kultū
rinis bendradarbia v i m a s 
tarpe Amerikos ir Tarybų 
Sąjungos, tai tik vienam 
V. težinoma. Gal dar žino
ma ir “N.” redaktoriui Gri
gaičiui, kitam tokiam pat 
niekintojui visko, ką suku
ria patys gabiausi lietuvių 
tautos rašytojai.

Galimas daiktas, kad pats 
V. samdė ir išnaudojo pie
menėlius. Galimas daiktas, 
kad jo tėvai bei giminės lu
po kailį penmen ė 1 i a m s . 
Jam pikta, kad toji išnau
dojimo sistema Lietuvoje 
visiems laikams išnyko. 
Jam pikta, kad Juozas Bal
tušis savo talentinga 
plunksna tąjį senąjį Lietu
vos kaimo gyvenimą mums 
pavaizdavo, jį demaskavo, 
parodė jo beprotiškumą ir 
žiaurumą.

Už tai jį, tą V., per daug 
barti gal neapsimoka. Bet 
taipgi jis neturėtų taip di
džiuotis per keletą desėtkų 
špaltų išstenėjęs tik .tokią 
bukaprotiška išvadąA apie 
“Parduotas vasaras.”

Kas nors .^ashirigtone 
arba Londone turėų rimtai 
apsigalvoti, kai. jie tariasi 
su Chruščiovu. Jei patikėti 
uDraugon ^šauniuoju” 
bendradarbių Gediminu

re
daktorius V. Andrulis, kai- ___v _
bėclamas apie antisemiti-[poziciją, 
nius fašistų išstojimus,' 
klausia: “Ar yra fašizmo

lyje pavojus?”
Įdomus ir svarbus klau

simas. Koks atsakymas? 
Jis pats ir atsako:

Atrodo, ne. šis faistų siau
tėjimas daugiau panašus į jų 
desperaciją. Matydami, kad 
TSRS ir liaudies respublikos 
stiprėja, kad JAV keičia sa
vo politiką, aršieji reakcinin
kai puoją desperacijon. Jų 
prospektai vis labiau temsta, 
giedrėjant taikos padangei.

Mes irgi esame dideli op
timistai. Mes irgi manome, 
kad reakcinės jėgos busxsu- 
triuškintos. Tačiau ar ne
bus čia, drauge, jau persū
dytas optimizmas? Pavo
jus yra, ir didelis pavojus 
visoje eilėje kapitalistinių 
kraštų. Ir tas pavojus bus 
taip ilgai, kaip ilgai tuose 
krąštuose. kąpitalas viešpa
taus. Didelis pavojus yrą 
toje pačioję Vakarų Vokie
tijoje. Nė valandėlei, dar
bo žmonės neturi liautis 
budėję.. .

ĘUKĄPROČĮO IŠVADA
“Laisvės^’ skaitytojai dar 

nčrą pamiršę Aper mūsų 
laikpąščio skiltis pęrėjųsįo 
nepaprastai gražaus Juozo 
.Baltušio kūrinio* “Parduo
tos vasaros.” Ten sukurti 
senosios Lietuvos kaimo, 
gyvenimo vaizdai neišdildo
mai pasiliko mūšų skaiįy- 
tojij ąiinintyjęti •:

, Apie šį ggpjįuliį 
veikalą plačiai i ęjiįęągte

r: LUKINSKAS

Eugenija Tautkaitė—tauri 
lietuvių tautos dukra

Sausio S d. Vilniuj e mirė Eugenija Tautkaitė, įžymi 
veikėja ir kovotoja ųž darbo liaudies reikalus, žemiau 
sieką apie ją straipsnįsi, tilpęs “Literatūra ir m'enas” 1959 
metų gruodžio 19 d. proga jos 60 metų sukakties minėji
mo. — Red.

Gražu tvarkingame sode la, Juozu Greifenbergeriu 
rudenėjant. Tai kas, kad ir,.kitais Lietuvos komunis- 
paraudo vyšnių lapai ir tą partijos ir komjaunimo 
-saulės spinduliuose vyšny-' vadovais, giliami pogrin- 
nas sutvisko rudenine lieps- dyje ji dirba revoliucinį 
na? Tai kas, kad virpėda- darbą, platina revoliucinę 
mas krinta žemėn pageltęs literatūrą, i 
obels lapas? Betgi obels ša- moko dirbti partines ir 
kos apsunkusios svyra vai- j komjaunimo kuopeles viso- 
siais ir, tarsi pasididžiuo- je Lietuvoje, 
damos, gręžia į tave švel- [ 11922 m. rugpiūčio mėnesį 
niai paraudusius obuolių bebaimė kovotoja patenka 
skruostus.

Jeigu tu sodininkas, kurs gus. Negąsdina veidmainiš- 
jaunystės metuose sodinai, kas kariuomenės teismas ir , 
šitą sodą, jautria širdies j ilgi sunkiųjų darbų-kalėj i-Į 
meile ir darbščiomis ranko- ^„„4.
mis auginai ir puoselėja! 
kiekvieną medelį, rūpestin
gai globei jį nuo šalčių ir 
nuo audrų, tai argi dabar 
ne kupina tavo širdis 
džiaugsmo ir pasididžiavi
mo, žiūrint į vaisių gausy
bę ir grožį?

Toks sugretinimas savai
me iškyla, kai galvoji apie

tas, darančią - pranešimus, 
pasakojančią1 atsiminimus 
iš herojiškų liaudies revo- ? 
liucinių kovų.

Skaitytojas'vis dažniau 
mato Eugenijos Tautkaites 
vardą respublikinėje spau
doje, susilaukia jos maujų 
knygų.

Dar ankstyvoje jaunys
tėje, neįgudusią ranka pa
ėmusi rašytojos plunksną,^ - 
Eugenija Tautkaitė jos ne-< 
bepaleidžia iš rankų. Pir
mieji jos beletristiniai kū
rinėliai buvo išspausdinti 
Amerikos lietuvių pąžan- v 
giojoje spaudoje dar tais ; 

organizuoja ir' laikais, kai Lietuvoje siau
tė klerikalinė reakcija, kai 
už kiekvieną pažangesnę / 
mintį grėsė ilgi kalėjimo 
metai. _ ’

Pirmasis rašytojos apsa- / 
kymų rinkinys “Partijos., 
kurjerė” išėjo Minske 1934 ’ 
metais.

Pokario metais lietuvių 
mo metai. Eugenijai Taut- skaitytojas 
kaitei tai ne pabaiga revo
liucinės kovos ir net ne 
pertrauka. Tai tik naujas 
kovos etapas pasikeitusio
mis aplinkybėmis.

Kauno sunkiųjų darbų 
kalėjime kartu su savo ko- jlią” ir pjesės saviveiklos te- ' 
vos draugėmis ji mokosi,' atrams “Pradžia”. Savo 
skaito revoliucinę literatu- garbingo jubiliejaus išva
rą, drąsiai kovoja prieš ka- karėse E. E. Tautkaitė pa- >- 

mūsų rašytojų šeimos narį, Įėjimo administracijos sau- dovanojo skaitytojui nau> •* 
jos apysakos “Pirmieji” 

_____________ _______ pirmąją dalį. ; p ' 3 
sąlygomis palaužę sveikatą, | Gorkiška meilė ir užuo- 
buržuaziniai budeliai nepa- jauta paprastam darbo.; 
jėgė priversti drąsią revo-; žmogui, tikėjimas jo suge- 
liucionierę prašyti jų malo-. bėjimais, jo kūrybinėmis 
nės, išsižadėti pasirinkto galiomis veda rašytojos 
kovos kelio.______________ | plunksną per visus jos kū*

1926 m. pabaigoje Mask-' rinius. Skaitome “Partijos 
voje gyvenančią jubiliatę kurjerę” ar “Mama pas mi- 
pasiekė šiurpi žiniar—nuo nisterį”. “Prie apkalto lan-
fašistinių žmogžudžių ran-; go”' ar “Prie geležinių var- 
kos kartu su kitais Lietų-, tų” ir visur mes sutinka^ 
vos komuųistų partijos va
dovais žuvo Karolis Pože-

garbingą jubiliatę-rašytoją, 
kovotoją - revoliucionierę 
Eugeniją Tautkaitę, šven
čiančią. savo brandaus am
žiaus — šešiasdešimties 
metų sukaktį.

Ne tuščiomis rankomis 
ateina jubiliatė į savo šven
tę. Jos darbščių rankų do
vanas, jos karštos širdies 
meilę mes jaučiame įvairio
se mūsų gyvenimo srityse.

Aistringa meilė žmogui, 
nenumaldomas troškimas, 
geresnio, laimingesnio gy

t

1

į buržuazinės žvalgybos na

valę.
Nežmoniškomis kalinimo

susilaukė E.
Tautkaites apsakymų rin- ą 
kinių: '‘Mažasis draugas”,-^ 
“Sargybiniai”, “Liaudies 
dukros”, meniškai parašy
tos prisiminimų knygos 
“Takais takeliais į didį ke-

me išdidžius žmones, bebai
mius kovotojus, * nemokan
čius ir nenorinčius nusi
lenkti J smufsauvalei.

E. Tautkaites knygų vei
kė j ab—vaikai apdovanoti 
guviu protu, jautria ąirdi- t 
mi, noru aukotis dėl kitų 
laimės. Toks yra Juliukas

geresniu, innnHige&mu gy- . ;. . . , , .
venimo pačioje jaunystėje ąrtimiąusmą bendrosko- 
nuvedė Eugeniją Tautkaitę vos ir bendro gyvenųnd 
į žūtbūtinę revėliucinę ko- draugas. Bet ir ąi tragedi- 
v ja Eugenijos Tautkaitesne
spaudą, už Lietuvos darbo Pa^ūžė.> Ji dar atkakliau 
liaudies išvadavimą. mokosi ir dirba phitijospa-

Niūrus 1918 metų ruduo. yes^. darbą, kad pnar m- .
Lietuva slegia geležinė kai- Lietuvos išvadavimo va-is apsakymo Juliukas^pa- Avirlvinl/na _

vą prieš buržuazinę prie-

liaudies išvadavimą

ja Eugenijos Tautkaites ne- n SZ — TF • *f ii ’I 1 •
mokosi ir dirba partijos pa-

Galva, tai vakariečiai tapo Lnrinii/ nknnantu letena ! landą, kuria niekuomet ne-įdėjo”, toks Andriukas-?- pastatyti į Pavlovo šunų ! ^nlolikametF>5 buvo suabejojusi |“P™
"-----.’U Chruščiovas giįnė akimirkos nesvyruoda- Maskvoje E. Tautkaitė Achmedka is to paties’pa
yra Pavlovas su varpeliu !ma pasirenka savo gyveni-: baigė Vakarų tautų mažu- vadinimo apysakaitės.

mo’kelią — su partija, su i mų. komunistinį universite- Ir savo.gyvenimų ir są- 
kovon kylančiais darbinių- Literatūros institutą, vo kūryba Eugeųųa Taut-

v IT T/ U z-. i\ rl m I z,, n IrHiTA CIT 1AO11

Chrųščiovas gi į akimirkos nesvyruoda- 111 1 • T •
rankoje.

Dalykas štai koks:
Pavlovas darė bandymus su kais, su visa liaudimi 

triušiais ir ii. C -- 
niau varpelių skambindamas. 
Ir kai imta :trumpomis per
traukomis skambinti, gyvuliai 
buvo apimti sąmyšio, ėmė 
lakstyti ir putoti. ■

Pradedant 1955 m. Chruš
čiovas ėmė vis dažniau varpe
lį naudoti, šio skambinimo 
įtakoje vakariečiai dalinai ati
traukia kariuomenę įš atspa
ros taškų, pasimetė apsigink
lavimo ir gynybps srityse. 
Europoje kyla nerimastis. A- 
zijoje baimė, Afrikos reika
luose vyksta nesusigaudymas, 
o pietinėje Amerikoje, leidžia
ma augti' pagįęžąį prieš “A- 
meripa.no del Nortę.” — 
pos gynybos reikalais tas 
pats klausimas: ar ištiesų ru
sai puls vakąrinę Ęuropą?

Chrųščioyąs, nęlyg Pavlovas 
šunims, yąkąrįeįiajųs vęl imą 
dažjiiąu x skambinti kviesda
mas į pirmūnų pasitarimus. 
Girdėjome vakariečių — nė, 
nenorime. Po Ženevos gėdin
gų pąšitąrimų:: Jau buvo ta
riamą : pažiūrėsime. Praėju
siu. metų pabaigoje. buVo pą- 
mėgdžiojamas Chrušči.ovas ne 
tik tautas lankyti, bet ir sku
bėti į pirmūnų pasitarimus net 
marškinių nepakeitus. Chruš
čiovas varpeliu skaiųbina: te
būnie taiką pąsąiįlyje ir iš 
vakarįėčių lūpų ataidi; teat
eina taika x ir vyrauja tarp 
mūsų. <“D.,b sausio 9 d.)

Skaityk žąiųgųs ir verk.. 
It' mųęu pr^ęntas, 
Anglijos y :tr'; 
Francūzijos Dę GaųŲę tik
rai “sąmyšio apimti pavlo- 
viniai gyvuliai,”!./ N^,. q jau 
t<> ,S h r u š čioyo išgudrejį-

šunimis

(“Prie geležinių vartų”,toks 
Maskvoje E. Tautkaitė Achmedka iš to paties i)a- 

; baigė Vakarų tautų mažu- vadinimo apysakaitės..
Ir savo gyvenimų ir są-
' i — i n-i

kaitė duoda šviesų pavyzdį 
mūsų jaunajai kartai, kaip 
reikia mylėti savo 
kaip reikia kovoti dėl ko- - 
munistinių idealų įgyvendi
nimo, kaip reikia ištverti ir U 
nepalūžti sutikus kad ir 

skaitytojai, ypač jaunimas, > 
mėgsta jos knygas ir laukia 
vis nauių.

Palinkėsime gar bingai 
jubiliatei daug sėkmės, 
daug sveikatos dar daugelį, 
daugelį metų taip tvrirtaį^- 
rankoje“ laikyti rašytojo 
plunksną, kaip kad jaųnyą? , 
tėję ji tvirtai laikė šautu
vą, atsuktą į mūsų .laisvės 
ir laimės priešus.

mo’ kelią - su partija, su I . komunistinį universite-

j

■ ■

/. t. ■

z

- j m., v. Kapsuko -Mickevičiaus 
is vis daž-i kelią jai parodė Rusijos: vądoyaujama, ilgai dirbo

.. proĮeįarįaįas> nusimetęs, Koinmterne, Lietuvos sek- 
nuo savo pečių jungą ir clJ<>je.
pradėjęs naują, laiminges- I kur praleido
nį ir teisingesnį gyvenimą, vargingą vaikystę,^ kur ga- 

Eugenija Tautkaitė — 
viena iš pirmųjų Lietuvos 
komjaunuolių. Nedaug ta
da jų buvo, tomis rūsčio
mis kovų dienomis. Jų įsta
tai buvo partijos žodis, pro
gramą diktavo kovos prieš 
prispaudėjus būtinybe.

Ten, kur. siuntė partija, 
ėjo Lietuvos komjaunuoliai

Euro- (nesvyruodami. Tarp jų pir- 
4moji visuomet būdavo Eu

genija. Reikėjo mirtino pa- 
vojaus akivaizdoje platinti t „„ven}™ 
Komunistu partijos' atsi- , į , . , ,“ 1 J • - Jp dirba atsakingą darbą 

j švietimo mįniste ri j o j e, or- 
oi’ganizuoja Vilniuje Pio
nierių rūmus* ir jiems vą- 
dovauja, o vėliau vadovau
ja Tarybinių • darbuotojų 
kursams, kuriuose mokosi 
yaldyti ir tvarkyti išvaduo
tą kraštą darbininkai ir 
vąlstięčiąi. • t

; • Tik gęrokąi pasilpus svei
katai, Eugenija Tautkaitė 
išeiną į pensiją, tačiau ne 
iį nohsį. ■ •

Vidurinėse įr aukotosio
se mokyklose, fabrikuose ir 
[kolūkiuose, kur tik susįbu- 
iriū jaunimas, nuolatos su- 
itinkąine jubiliatę, - pilną

ųįąl?ščį#, skabančią paskui-: fikuoti. • ' W
Pd*t.,' sausio (Jam.) 15, 1960

.k-' vrtu

Į Vilnių, kur praleido

vo pirmąjį revoliucinės ko-
vos krikštą, jubiliatė sugrį- sunkiausias kliūtis

i žo 1944 metais, Tarybinei 
Armijai išvadavus miestą 
iš hitlerinių grobikų.

Laisvoje Tarybų Lietuvo
je Eugeniją Tautkaitė ati
duoda visas savo žinias, di
delę darbo patirtį, neišsen
kamą energiją ir karštą 
širdį įgyvendinimui tų ide
alų, už kuriuos kovojo nuo 
pat ankstyvos jaunystės, 
kuriems pašventė savo tau-

t

ir
f ir

šaukimus, — jį plątįno, rei
kėjo, eiti sargybą prie reyo- į 
liucinip štabo patalpų — ji 
ėjo, ręikėjb su gipklų ran
koje kautis prįeš vokiškuo
sius okupantus ir fašisti
nius baltalenkių legionus— 
nesuęlrebė j o sunkus šautu
vas jos rankose. z .

Nesusvyravo jaunos mer
ginos ryžtas nė tada, kai 
buržuazija svetimšalių dur
tuvais pasmaugė-Lietuvoje 
darbininkų ir valstiečių su
kurtą Tarybų valdžią.

Partijos pasiųsta. į Ęąu^ 
ną, kartu su Karoliu P(iže

.'t;■'<>!—--7?—r—r- 
giedravus, tąį būsime pvi“

prašyti, kad jinai jį nomi
nuotu

s®
U

M F

100 naujų namų

ba Kapsuko rajono Černia- < 
chovskio vardo kolūkio sta- j 
t y b i ninkai, ' vajovąįjąmb 
prityrusio meistro And
riaus Vizbaros. Jų darbo 
dėka plečiasi kolūkinis 
miestelis. Praeitais metais 
kolūkio gyvenvietėse išaugo 
trylika naujų gyvenamųjų 
namų. Du iš jų pastatyti 
iš molio. Moliniai namai ne 1 
tik 35% pigesni; už. mūri
nius, bet ir daug šiltesni 
bei sausesni..

Kolūikio ’gyvenvietėse, iŠ 
viso pas^tyta daugiau kaip > 
.100 namu. Beveik visi na? 
mai elektrifikuoti ir radio-W

meripa.no


ĮVAIRUMAI
Vagystės Vakaru 
vokiečių muziejuje

i randto etiudo dingimą įvy- 
I ko vagystė Frankfurte prie 
Maino. Iš miesto muzie
jaus nežinomi asmenys pa- 

Tai įvyko viename Vaka- grėbė vokiečių dailininko
rų Vokietijos muzie j u j e . [ Kranacho visame pasauly- 
Tarp kitų tapybos kūrinių | je žinomo paveikslo “Vene- 
jame saugom i didžiojo į ra” originalą. 
Rembrandto paveikslai.! 
Muziejaus . tarn a u t o j a s ,! 
kartą eidamas per salę, ku-' 
rioje yra paveikslų galeri-j

medžiagos. Ir sakoma, kad 
tas dirbtinis tabakas "nebus 
nė kiek žmonių sveikatai 
kenksmingesnis už tikrąjį 
tabaką. Rūkorius nė ne
žinos, ar jis,rūko išaugin
tą tabaką ar chemiškai pa
gamintą.

Taigi, progresas yra įvair 
riose šakose ir tabako ga
myboje. Kada daugiau ga
mins cheminio tabako, tai 
tūkstančiai derlingos žemės 
akrų liks nuo jo auginimo*- 
dėl maisto auginimo.

Stasys W alaus Jas

Raudonos baAgOS ^rsms mzmių sušikau.
Aiuuuvnvu uiui^uu pimo vietose nusidažo rau-

Tai atsitiko 1955 metų donai................
spalio mėnesį.
įlankoje esančio

Dirbtinis tabakas
Prieš 50 metų atvažia- 

ja, pamate, kad dingo vie- vau į Ameriką. Man teko 
nas paveikslas. Apie tai ■ dirbti prie tabako auginimo 
buvo nedelsiant pranešta' Connecticut valstijoje. Ši 
policijai, ir jau netrukus | valstija yra nedidelė, tai 
muziejų apsupo poheinin- i antra iš mažų jų valstijų 
kai. Visų muziejuje buvu- j Jungtinėse Valsti jose, bet 
šių lankytojų patikrinimasl augindavo apie 16,00'0 ak- 
nedavė jokių rezultatų., rų p]ote tabaką. 
Garsusis Rembiandto etiu-1 Tabakas yra auginamas 
das, kuname vaizduojama j aukštos rūšies, kuris beveik 
Kristaus galva, dingo be vjsas skiriamas cigarų su-' 

•pėdsakų. vyniojimui (dėl “banders i
Kaip pranešė spaudos at-i & rapers”). 

stovams muziejaus saugo-: lapų išauginimui yra rei-Įda, kai ere būna smulkių 
tojas, pastaruosius 70 metų i kalinga gera žemė, daug i dalelyčių. J" .......
muziejuje buvo eksponuo- trąšos ir patyrimo, 
jami 24 Rembrandto kuri- Bet kaip visur < 
niai. Pagrobėjams buvo, progresas, taip ir

Lietaus lašų paslaptis
Iš pirmojo žvilgsnio atro

do, kad lietaus vanduo vi
siškai švarus — juk jis su
sidaro iš garų, o priemai
šos atsiranda vėliau, dirvo
je ištirpus įvairioms m i ne- 
ralinėms medžiagoms.

Bet tai neteisinga. Lie-
Tokio tabako taus lašai susidaro tik ta-

daug ; dalelyčių. Jie pirmieji ir
' užteršia lietaus vandenį,

daromas ! Krisdami žemėn, lietaus la-
a mu v v : įji ugi rodo, iciip ii tabako[sąi pi įsijungia naujas

lengviau atlikti savo uždą-[ srityje. Dabar jau gamina! dalelytes ir pasiekę žemę
vinį dėl to, kad paveikslai; dirbtinius tabako 1 a p u s . i gausiai turi įvairių prie-
nepakankamai gerai pri-! Sumala į dulkes, kad ir'maišų, 
tvirtinti. Tik grynai atsi-, prastą tabaką, jo lapus ir i 
tiktinumu arba nusikaltę-‘ kamblius ir pagamina taba- į 
lių neišmanymu galima pa-, ko lapus, panašius į popie-; gą lietaus 
aiškinti tai, kad jie nepa- riaus lakštus. Tas dirbti-! grafiją.” 1

Meksikos Žiužinių veikimo, į gyvus 
Verakru- organizmus paslaptis dar 

zo uosto gyventojai- buvo nežinoma. Yra tik spėlioji- 
nepaprasto reiškinio liūdi- mai. Pagal vieną, žuvys 
ninkai. Uoste ir išilgai pa- ^ūsta todėl, kad jų žiaunas 
krantės priplūdo "daugybė užteršia žiužinių kolonijos, 
negyvų žuvų. Dėl pūvan-1 ’
čios žuvies kvapo žmonės 
ėmė kosėti, ašaroti. Tvaiko 
veikimas buvo toks didelis, 
kad uosto gyventojai turė
jo pertraukti darbą. 13-die-

Kitos hipotezės autoriai jū
rų gyvūnijos žuvimo prie
žastimi laiko žiužinių išski
riamas nuodingas dujas.

“Raudonos bangos” la
biausiai išplito Meksikos

nu tęsėsi ši nelaimė. 375 ki- įlankoje. Jas pastebėjo in- 
krantas į^nai prieš daugelį amžių.lometrų nuotoliu 

apsidengė negyva žuvimi, 
moliuskais ir kitais žuvu
siais gyviais. Verakruzo jū
rų stotis pranešė, kad ne
aprėpiamos jūrų platybės 
nusėtos negyva ‘žuvimi. 
Daugelyje vietų visiškai žu
vo austrių seklumos.

Kažkas panašaus atsiti- 
iko 1957 metų lapkritį prie 
Techaso krantų.

Šis nepaprastąs reiški
nys — viena iš gamtos, mįs
lių. Mokslininkai galvoja, 
kad jį sukelia nepaprastai 
stiprus išplitimas smulkaus 
žiužinio gyvio, šiltų jūrų 
gyventojo. Esant palan
kioms sąlygoms (iki šiol 
neaišku, kas sudaro jų “pa-

Kada jos prasidėdavo, .pa
krantės rajonų gyventojai 
išstatydavo “kar i n ę ap
saugą”. Sargai turėdavo 
perspėti gyventojus, kad 
pavojinga vartoti maistui 
išmestas į krantą žuvis. 
Bet Meksikos įlanka nėra 
vienintelis “raudonų ban
gų” rajonas. Jas galima- 
stebėti prie Peru ir Kali- i 
fornijos pakrančių, prie 
Afrikos ir Japonijos kran
tų. Japonijoje šį paslaptin
gą reiškinį vadina “karčiu 
vandeniu”. Japonai stengia
si kovoti su šio reiškinio 
šaltiniu cheminėmis prie
monėmis, kad išgelbėtų 
nuo sunaikinimo austres.

gai. Dvejus metus jie ty
rinėjo Afrošiabo miestelį, 
atrastą dabartinio Samar
kando šiauriniame pakraš
tyje.

Savotiškas metrinis Sa
markando amžiaus įrody
mas yra kasinėjimų metu 
rasti keramikos dirbiniai, 
priklausantieji V-VI am
žiui prieš mūsų erą. Ne
paprastai įdęmus ir kitas 
radinys — asmeninis Ache- 
minidų dinastijos valdovų 
antspaudas. Uzbekijos 
Mokslų akademijos narys- 
korespondentas J. Guliamo- 
vas, kalbėdamasis su TĄS- 
S’o korespondentu, pabrėžė, 
kad 25 amžiai — negaluti
nai nustatytas Samarkando 
amžius. Jis įkurtas grei
čiausiai bronzos amžiuje. •

Archeologiniai kasinėji
mai /Afrosiabe tęsis dar ke
lerius metus. Tyrinėtojai 
pirmą kartą ėmė detaliai 
studijuoti senojo miesto 
gyvenamojo komplekso pla
ną.

Laboratorijose spektrinė lankumą”), šis paprasčiau- 
alizė atskleidžia sudėtin- sias gyvūnas dauginasi fan- 

bio-1 tastišku gręičiu. Jeigu pa
prastai viename jūros van-

lių neišmanymu galima pa- ko lapus, panašius į popie-; gą lietaus vandens 
aiškinti tai, kad jie nepa- riaus lakštus. Tas dirbti-1 grafiją,” kuri įgalina nu- ;-------- -------- ~ d----- —
grobė garsaus Rembrandto nis tabakas dega, rūksta ir [statyti tos vietos, kur iškri- dens litre šio gyvio būna 
kūrinio “Vyriškis su aukso i kvepia, kaip ir tikras taba- ’ to lietaus, atmosferos sūdo- apie tūkstantį vienetų, tai, 

tinamas, maždaug, 
milijonu markių. [tabaką galima pagaminti ir ; lašus, mokslininkai

Atkreipia dėmesį tai, kad [ne iš tabako lapų, kamblių [ka duomenis api'3
kelios dienos, prieš Remb-! ir gyslų, 1 ........ .................. į

esantŠis paveikslas ver- kas. į
vienu; Jau žinoma, kad dirbtinį; Tuo būdu, tirdami lietaus mam 

suren-, mis”, 
oro už-i dens 

bet iš kitokios i teršimą įvairiose vietose, 'kaip

Seniausias miestas
Samarkando amžius 2,- 

500 metų. Jis yra seniau
sias tarybinių Rvtų mies
tas. Tokią išvadą padarėreiškiniui, vadina- tas.

“raudonomis bango-1 Uzbekijos Mokslų akademi- 
žiužinių jūros van- jos ir Uzbekijos Valstybi-
litre būna daugiau nio universiteto kompleksi-
60 milijonų. Jūros nes ekspedicijos archeolo-

Waterbury, Conn.
Sveiksta draugai,z 
permaina mieste

Prieš keletą savaičių bu
vo “Laisvėje” minėta, kad 
guli ligoninėje ir serga Mo
tiejus Balunukas. Džiugu 
pranešti, kad jo sveikata 
pagerėjo, spėkos stiprėja. 
Per Naujus metus buvo už
ėjęs 'pas mus, užsimokėjo 
už “Laisvę”. Atrodo gerai.

Taipgi draugė Karalina 
Sinkevičienė, keletas savai
čių grįžusi iš ligoninės, da-

b&r'randasi savo namuose, 
ir gydosi. Teko atlankyti? 
Atrodo, kad gražiai svei
kata eina geryn. Taipgi pa
simokė jo už “Laisvę”.

Teko užsukti pas drau
gus Petrą ir Oną MarozuĘ. 
Draugė Marozienė taipgi 
nesveikuoju, serga.

Visiems ligoniams velimt 
greitai pasveikti.

Sausio antrą dieną mūį 
sjų miesto rotušėje įvyko 
pasikeitimas. Republikonai 
apleido rotušę, užėmė dei- 
mokratai. Taigi, šitas įvy
kis republikonams nemalor 
nūs. Bet demokratams la* 
'bai linksmas įvykis.

J. Strižauskas

IŠ laiškų redakcijai ?
Lapkričio i r gruodžio, 

mėnesiais labai sirgau. Bu-. 
Ivo plaučiai sutinę. Ligonį?;' 
nėję išbuvau 6 dienas. Dafc- 
tarai sužiūrėjo ir surado, 
kad taip ilgai bus, tai pa*, 
leido namo gydytis. Dakta
rai kiekvieną savaitę-egza
minuoja. Dabar sakė, kad- 
plaučiai mažai sutinę, tai 
leido po stubą pavaikštinėy 
ti. Jaučiuosi geriau, bet' 
žinau, kaip ilgam. Esu sęį. 
nas, 1960 m. vasario 3 d? 
sukaks 81 metai.

Sumaniau pasveikipti 
“Laisvę” su $2. Taip pat 
sykiu sveikinu visus 
skaitytojus, savo pažįsta
mus Amerikoje ir Lietuvo
je. Visi būkite sveiki!

Ig.f Kariūnas, 
82 Dunwoodie St. 
Scarsdale, N. ^Y.

77. Ziinanas

Apie Amerikos žmon es, m u z i k ą ir i ilmus
ftierikos Valstijose musų 
kelionės metu.

Dar daugiau: publika aiš
kiai mokėjo atsirinkti ge
resnius numerius nuo ma
žiau gerų. Programa buvo 
visa nebloga ir atlikta ji 

| taip pat buvo visa neblogai.

Yra paplitusi nuomo
nė, kad amerikiečiai abe
jingi kultūrai, kad jiems 
maža terūpi menas, mu-; 
z ik a, dailė, literatūra. 
Per maža esu buvęs Jung-| 
tinėse Amerikos vajs-1 
tijose, kad galėčiau, spręsti j Tačiau "buvo" numerių, kur 

matyt, tikėjosi 
laimėti publikos simpatijų 
daugiau spalvingais kostiu
mais, negu pačios vaidybos 
ar šokio plastiškumu. Pub
lika tai tuojau pastebėdavo,x 
bet užtat ji su dar didesniu 
entuziazmu sutikdavo tik
ruosius menininkus, nors ir 
visiškai kuklius savo išore. 
Nepaprasto pasisekimo su
silaukė Maskvos Didžiojo, 
teatro baleto šokėjai, kurie 
atliko kai kuriuos klasiki
nius šokius.
PUIKUS ATSILIEPIMAS 

Vienos pertraukos metu 
kalbėjomės savitarypej ko
ridoriuje. Staiga prie mū
sų priėjo jaunas, lieknas, 
civiliai apsirengęs vyrukas.

—Girdžiu, kad kalbate 
rusiškai, — tarė ijs visiš
kai gera rusų kalba, beveik 
be jokio akcento, — noriu 
jums pasakyti, kad laikau 
jūsų aktorių koncertą nepa
prastai puikiu. Aš esu ka
rinio JAV laivyno karinin
kas, noriu, 'kad jūs žinotu
mėte mano nuomonę apie šį 
koncertą. ’

*Mes dar tik rengėmės su 
juo pradėti kalbą, kai jis 
bematant dingo minioje.

Jis tikrai reiškė bendrą 
nuomonę. Po koncerto 
trumpam susitikome su ak
toriais ir pasakojome jiems 
įspūdžius iš žiūrovų salės. .

—Čia, Vašingtone,—pa
sakojo jie mums, — mus 
sutiko daug šalčiau, negu 
bet kur kitur. Matytumė
te, kas dėjosi kituose mies
tuose., Ten buvo tiesiog

šiuo atveju, bet laikau sa- j autoriai
vo pareiga pasakyti, jog 
tokios nuomonės nesusida
riau. Priešingai, man teko 
sutikti JAV žmonių, turin
čių labai gerą skonį muzi- 

t kos dalykuose, nusimanan
čių mene ir subtiliai jį ver
tinančių, mėgstančių gerą 
knygą, aistringai mylinčių 
teatrą. Tarybinių meno 
meistrų nepaprastas pasi
tenkinimas Jungtinių Ame
rikos Valstijų įvairiuose 
miestuose būtų neįmano
mas, jeigu ten nebūtų dau
gelio žmonių, kurie supran
ta meną ir moka jį vertinti.

; MOKA VERTINTI
Turėjome ir patys progos 

įsitikinti, kaip JAV publi- į 
ka moka . vertinti meną. 
Kaip tik tuo laiku, kada 
buvothe Vašingtone, tenai 
viešėjo jungtinis tarybinis 
kolektyvas, kurį ąudarė 
daugelio musu šalies mies
tų bei respublikų ir sričių 
meno atstovai ir grupės. 
Publika jį sutiko su begali
niu susižavėjimu. Kolekty
vai buvo tikrai geri, ir pub- 
ka priifndavo jų pasirody
mus su didžiausiu' entuziaz
mu. Visą spektaklio laiką 
aidėjo plojimai, o per per
traukas tik tegalėjai girdė
ti: “Puiku!,” “Nuostabu!,” 
^‘Žavinga!^. Publikos re
akcija į tarybinių artistų 
pasirodymą tiesiog jaudino, 
ir tuo ^momentu negalima 

. buvo nesididžiuoti mūsų 
šalimi. Tas vakaras Va
šingtone buvo, * be abejo, 
vienas maloniausių momen
tų, kurį mums iš viso teko 
pergyventi Jungtinėse A-

j

milžiniškos, nesibaigiančios 
ovacijos.' ' •

Tai, žinoma, būtų neįma
noma, jeigu JAV būtų tik 
žmones, abejingi menui.

Tuose negausiuose ame
rikiečių namuose, kur 
mums teko lankytis, matė
me nemaža muzikos instru
mentų. Čikagoje praleido
me vakarą pas vieną dantų 
gydytoją. Jo namuose ra
dome ištisą orkestrą, kurio 
dalyviai yra jo namiškiai.

Ne, tikrai susidarėme 
įspūdį, kad Amerikos dar
bo žmonės mėgsta muziką, 
meną, dailę,-literatūrą. /

KOVA UŽ BŪVĮ
Kas kita, kad tokioje tur

tingoje šalyje, kaip JAV, 
menas yra labai sunkiai 
prieinamas plačiosioms 
darbo žmonių masėms. Ne
lengva Amerikoje užsidirb
ti dolerius,, reikalingus pra
gyvenimui. Šioje labai turs 
tingoje šalyje darbo žmo
gui, dargi ir neblogai už

venimą, galimumą išsilai
kyti...

Bet ir šiaip sąlygos nau
dotis kultūros lobiais Ame
rikoje ne tokias jau leng
vos. Su nustąba ne sykį ga
lėjome įsitikinti, kad tokio
je šalyje, kaip Amerika, 
valstybė labai maža tedaro 
kultūros įstaigoms1 išlaikyti 
ir plėsti.

KAS IR KODĖL 
NEGALIMA

Vaikščiojome po puikų 
dailės luziejų Vašingtone. 
Įeinant į muziejų, jums 
duoda mažą radijo apara
čiuką, kurį jūs kaip foto- pro juodą, suskretusį, ap-

—Matote, visi šie kūri
niai yra dažniausiai paau
koti. Tuo tarpu aukotojas 
dažnai atiduoda muziejui 
savo rinkinį su tam tikra’ 
sąlyga. Dažnai tai yra rei
kalavimas, kad jo kolekcija 
nebūtų išardyta, kad būtų ' 1 • 1 •• • "I t • •

PUBLIKOS nuotaikoj;
• - ' •* 4’ ,

Mums teko lankytis ope
retėje. Jos turinys buvd; 
žinoma, atitinkamas, pilnas 
įyūirių sensacijų it 

’Bet atlikimas buvo gaw 
padorus. Ir Čia buvo maty-

si daryti, nes jis neturėjo 
lėšų. Teatras tikrai buvo 
neblogas, aukštos kultūros, 
bet jis neišsilaikė. Dabar 
žinia apie tai, kad viepintę- 
lis Jungt. Amęr. Valstijose 
Šekspyro teatras užsidarė,

. . . . pasklido po yisą pasaulį. A- publika vertina ' mu-
laikonu jo paveikslai taip, .pie tai parašė ir tarybine zįkinę kultūrą. Prieš pyftįŽr 
kaip jie buvo laikomi jo na-j spauda. Tai kažką sujaudi- į jecĮant spektakliui į sceną
muose. Todėl mes ir turi- no ir, rodosi, jį vėl atida- 
me laikyti Koro, pavyz- rys, bet kol kasi jis nevei- 
džiui, eilėje salių greta su kia. O kada jis veikė, tai jo 
visai svetimais kūriniais. | darbuotojai daugiau rūpi- 
Mes čia nieko padaryti ne
galime...

Grįždamas namo į vieš
butį Niujorke,. praeidavau

aparatą užsikabinate ant 
peties. Jis turi nedidelį au-

leistą pastatą.
—Tai mūsų opera, —C • JL X V-zJp/\_zA

sinį, ir jūs galite Rausyti paaiškino man sykį vienas 
kažkur esančio , aiškintojo niujorkietis, — mūsų vie- 
žodžių absoliučioje salės ty- nintelė Metropoliteno ope- 
loje. Nenorite . klausyti,^ iš- ra. štai,.. matote, čia buvo 
si jungiate radijo aparačiu- išsirikiavę tūkstančiai žmo- 
ką,_ir žiūrite į paveikslą. niu, kurie stovėjo eilėse bi-

— mūsų vie-

Salėje tylų, o „tuo t a r p'u 
diktorius1 aiškina tiems, ku
rie jo nbri klausytis.

• Bet štai jūą,p a daro te 
keistą ' atradimą. V ienoj e 
salėje pamatote kokio nors 
įžymaus» dailininko kūri-

_ v. , . «nius. Einate į kitą salę, o
dirbančiam, reikia labai į.ęn į0 payes dailininko 
daug triūso ir kovos, kad kūriniai. , Trečioje salėje 
galėtų išlaikyti savo viete- jūs v^į pamatote to paties 
lę gyvenime, ir jam, atrodo, meistro veikalus. '
nedaug laiko ir energijos 
telieka menui, kultūrai, — 
vienu žodžiu, viskam, - kas 
nėra tiesiogiai susiję su jo 
kieta kova dėl būvio. Ame
rikoje, kaip ir kiekvienoje 
kapitalistinėje šalyje, o gal 
ir daugiau, negu bet kurio
je kitoje'kapitalistinėje ša
lyje, galioja dėsnis, kad 
suklupusį reikia pastumti, 
kad silpnam reikia ne padė
ti,. o pasinaudoti jo silpnu
mu. Ir todėl niekas nenori 
būti silpnojo ;vietoje, nes 
jis labai gerai žino, kad jei
gu jis kris, jo kūną negai
lestingai sutryps šimtai, 
tūkstančiai kojų.

Ar begalima stebėtis, kad 
eilinis' amerikietis dažnai 
rūpinasi svarbiausia tiktai 
tuo, kas duoda jam•. praįfe 

f - ■ z . v’ - . ■ 7

—Kodėl'taip išmėtote po 
įvairiais sales atskirų meis
trų kūrinius? Juk daug 
Įdomiau kada vieno meist
ro kūriniai yra greta. Gali
ma palyginti, pasižiūrėti, 
stebėti talento vystymąsi,— 
paklausėme vieną iš muzie
jaus darbuętojų, kuris pats 
labai, norėjo sužinoti fary- 
binių žurnalistų nuomonę 
apie muziejų. ' •

^-Mes neabejojame, kad 
būtų patogiau sukabinti 
vienoje vietoje kokio nors 
atskiro dailininko kūrinius. 
Tai tikrai būtų daug tiks
lingiau, bet muziejus to ne
gali padaryti.,.

— O kodėl, jeigu jums 
tai atrodo tikslinga? /

i.r.i i, * „f 1.1 I,., iii miiii.jnąri

lietų, kai' į Niujorką atvyko 
'Maskvos Didysis teatras.

Tačiau mano pažįstamas 
dar papasakojo, jog ši ope
ra irgi nėra valstybinė, o 
išsilaiko iš aukų.

—Dėl to ji taip ir atrodo, 
—pridūrė jis, linguodamas 
galvą.
PRIVATI NUOSAVYBĖ

Meno, dailės organizaci
jos ir įstaigos, o ląbai daž
nai ii* mokslo bei mokymo 
įstaigos yra išlaikomos pri
vačiai, joms renkamos au
kos. Vienintelis dalykas, 
kurį valstybė padaro šiuo 
atveju, yra tas, kad ji at
leidžia nuo mokesčių aukas, 
duodamas kultūros reika
lams. Tai kapitalistams yra 
labai patogu, nes jie tuo 
būdu išvengia mokesčių ir 
išgarsina savo vardą, , d 
kartais ir tam tikrą biznelį 
galima padaryti.

—Buyo Niujorke vienin
telis Šekspyro teatras, — 
pasakę jo man mano pažįs
tamas niujorkietis, — vie
nintelis visose JAV.’ Da
bar Jįs buvo priverstas už-

nosi aukų rinkimu, negu 
pačiu teatru. Jie tiesiog sa
kydavo: jeigu jums patiko 
mūsų spektaklis, tai paau
kokite ką nors jam, nes jis 
gyvena paskutines dienas. 
Tik paaukokite mums ne 
čia, nes tada mes turėsime 
mokėti mokesčius, o ten, už 
kampo, parke yra , vienas 
žmogus — jam įteikite. Jei
gu aukosite parke — netu
rėsime mokėti, mokesčių. .

KULTŪRA IR 
KAPITALIZMAS

Taip gyvena turtingoje 
Amerikoje kultūros įstai
gos, panašiai gyvena ir 
mokslo įstaigos. Bet visa 
tai nereiškia, kad amerikie
tis yra nejautrus meno ir 
kultūros reikalams. Tai tik 
reiškia, kad ■ kapitalizmas 
yra nejautrus kultūros rei
kalams.

Kadangi kultūros reika
lai yra tokioje padėtyje, 
tai nesunku suprasti, jog 
labai nepigu JAV aplanky
ti teatrą, nusipirkti knygą. 
Vidutiniška knyga, išeinan
ti jau kelintu leidimu, ma
sine 'laida, kainuoja tiek, 
kiek .neblogi marškiniai. 
Yra, tiesa, ir visai pigių 
leidinių, už pusę dolerio, 
bet tai jau labai* populia
rios knygos, ii* jos kartais 
sutrumpinamos.

Būtų, atrodo, neteisinga 
kąltinti amerikiečių publi
ką, kad jiz labai mėgstanti 
chaltūrą, menkavertį šokį, 
dainą, kaip tąi gali kartais

3'pust Laisvė (Libertyl. Penkt^ ąausio (Jan.) iŠ, 1960 JAV.
kurių filmų, paga m i n t ų

išėjo administracijos atsto
vas ir pranešė, kad dainuos 
ne ta aktorė, kurios pavar
dė išspausdinta afišoje, 
kita. Nepasit e n k i n i m o 
ūžesys nusirito per vįsą sa
lę. • Daugelis pradėjo kilti 
iš savo vietų ir eiti iš sa
lės. Jie ėjo į kasą atsiimti' 
savo pinigų. Eilės gerolžd 
praretėjo, ir vaidiriimas 
prasidėjo su pavėlavimu. 
Bet muf labai nustebino,, 
jog ir kita aktorė, kuri tū
rėjo dainuoti vietoj neatė
jusios, buvo sutinkama la
bai draugiškai, vieningais 
plojimais.

Orkestras skambėjo pute 
kiai, balsai buvo geri, vai* 
(įyba gyva ir įdomia Šo
kiuose, tiesa, ypač maste 
niuose, sėdimoji kūno dalis 
vaidino labai pabrėžtą vaid
menį, bet šiaip ko nors ne
padoraus nebuvo galimi 
pastebėti.

Aukšta kultūra pasižy
mėjo ir koncertas, kurį ma
tėme didžiausioje Niujorko 
salėje —• Radio City, kurio
je telpa apie 5,000 žiūrovų. 
Visuose šios salės kampuo
se vienodai gerai matyti ir 
girdėti. PĘęgrama šioje Saį 
Įėję — tikrai įstabi. Dide
lis filmas, kuris nepapras
tai ryškiai matomas, mil
žiniškame ekrane, orkestrą, 
masiniai garsiųjų “girls” 
pasirodymai, o į pabaigą— 
spalvinga didžiulė' fejerija. 
Ir čia visi šokiai buvo ga
na padorūs, nors merginų 
šokiuose sėdynė vėl turėjo 
gan svarbų krūvį.

Tačiau, kada masės at
stumiamos nuo tikros kul
tūros, 
ros surogatai. z

(Bus daugiau)

ima plisti kultū-



Tarybų Lietuvos jaunimas 
ir menas

Lietuvos jaunimai, tai—- 
šalies pažiba. Kur tik kelia- 
voine, ten matėme gražiai 
išauklėtą jaunimą. Jie kuk
lūs, mandagūs, bet tuo pačiu 
kartu ir vikrūs —pilni en
tuziazmo ir tautybės. Jiems 
jųjų kraštas, Lietuva, yra 
arčiausia prie širdies.. Jie 
mėgsta progresą. Jie dirba,

są programą iclausytojąs 
pergyvena visokius įvykius, 
visokias' artimas mintis, 
nuo baudžiavininkų raudų, 
nuotakos sielvartavimų, iki 
komiškų jaunų bernų ir 
merginų šposų.

Lietuviški liaudies instru
mentai iš paviršiaus atrodo 
gana menki, bet. iš po meis-

PAŽVELGUS Į PRAEITĮ Žinios iš Lietuvos

ną bandymą randa savyje 
kokį talentą: ai' eiles rašy
ti, ar piešti, ar drožinėti, 
dainuoti, ar šokti. Tai tie
sa. Žinoma, tame gali daug riškų rankų pilnai iššaukia 
padėti geri mokytojai ir susidomėjimą. Kanklių 
namų vedėjai, kurie sugebi Striūnos ir verkia, ir šoka, 
tą talentą iššaukti. Skudučiai harmonizuoja vi-

Visų talentingų jaunuo-, šokiais balsais, o ta, rodos, 
lių priekyje stovėjo vienuo- prasta kaimiška birbynė ga-

je (Varnių rajone). Juose 
salė, įrengtas kinoy stacio
naras ir biblioteka.

★ Dvi dienas Šeduvos 
kultūros namų salėje buvo 
demonstruojamas spalvotas 
dokumentinis kino filmas 
“N. S. Chruščiovas Ameri
koje.” Aštuonis seansus sa
lė buvo perpildyta. Šį išsto- . 
rinį - dokumentinį filmą 
žiūrėjo mieste daugiau 
kaip 1,120 žmonių, o rajono 
kolūkiuose ir tarybiniuose 
ūkiuose—1,400 žemdirbių.

ir K. Sajos vodevilį “Vis 
per gerą širdį,” keletą dai- • 
nų ir intermedijų Pandėlio' 
mechanizacijos mokyklos 
moksleiviai neseniai atliko 
“Suvainiškio” kolūkio kolū
kiečiams.

Šiame rašinėlyje noriu 
padaryti trumpą peržvalgą 
LDS Trečiosios Apskrities5 
praeityje nuveiktų darbų. 
Apskritis sųsiorgani z a v o 
tuojau po LDS : įsikūrimo 
ir gavo iš centro trečią nu
merį. Nuo apskrities susi- 
organizavimo yra du pa
stovūs komitete nariai —' 
A. Skairiūs ir1 G< Stasiu- 
kaitis, Reikia pridėti ir 
d-gę B. Makutėnienę, kuri 
eina finansų raštininkės 
pareigas. Mes nedaug mo
terų turime savo tarpe, ku
rios tiek metų dirbtų orga
nizacijai.

Dirbant organizacijoje, 
tenka sutikti gerų ir blogų 
įvykių, bet visada rimtai į 
dalykus žiūrint, galima 
blogumus nugalėti. Susi
organizavus apskričiai ir 

mindamas savo pirmas die- neturint iždo, pirmutiniai

Skudučiai harmonizuoja vi-

kad šalis būtų stipri, kad j likametis berniukas Šauliu- Ii saldžiausiu balsu dainuo- 
gyvenimas visiems būtų kas Bertulis. Jis pasakė pa- ti.
lengvesnis, reikšmingesnis sitikimo kalbą taip jaus-i ~ Ansamblio yedėjąs Jonas 
ir Unksmensnis. Bet tuo pa- mingai ir tiksliai, kad vi- f 
čiu sykiu nepamiršta savo siems mums beveik kvapą muzikos ir dainos 
tautos garbingos praeities, • atėmė — rodo, viskas su- T1’° —Vo/I 
senų papročių ir meno.

Mes keliavome po Lietu
vą vasarą. Jauni studentai 
ir moksleiviai liuosai šven
tė atostogas laukuose-kem- 
pėse, poilsio ar sporto na
muose ir ant ūkių. Daugelį

stojo, sklido^ tik jo balsas. 
Sauliukas toliau parodė sa-

Švedas yra pilnai atsidavęs 
• menui.

Jis priminė, kad jam „tą 
pirmąją dainos ir muzikos 
dvasią įkvėpė prof. J. žile- 

kuris jau seniaivo kitus talentus, vadovau- vičius, 
damas jaunuolių chorui ir Amerikoje vargonininkau- 
šokdamas liaudies šokių an- ja. Prof, 
samblyje.

Jaunimo

Žilevičius, atsi-

auklėjimas at- nas kaipo muzikos mokyto- komiteto; nariai, rengdami
tu stovvklu apžiūrėjome ir sPin^s šalies gerovėje. Žiū- jo Kauno Muzikos Konser- parengimus, turėjo rūpes- 

■ J - F J i rint į Lietuvos jaunimą, ga- vatorijoj, taipgi pasakoja čio, kaip jie pasiseks. Rū-visur radome gražaus jau
nimo. Ypatingai buvo įdo
mu matyti, kad tą liuosą 
laiką jie praleidžia vertin
gai: ar sporte, kuris buda- 
voja sveikatą, ar kokioje 
nors meninėje veikloje.

Nidoj mes apžiūrėjome 
kelias stovyklas. Jaunuoliai 
pasitiko mus su dainomis, 
muzika, deklamacijomis ir 
su pačių rankomis padirb
tomis dovanomis. Kiekvie
nas išdidžiai parodė savo 
atostogos namus (paaug
liams palapinės, .mažesnie
siems bendri miegamieji 
kambariai). Priešais na
mus pastatyti įvairūs pa
minklai — vienur stovi Ge
dimino pilis, kitur grupė 
tautiškų instrumentų, tre
cioje žvejų laivas, tinklai, 
ir t.t. Visi paminklai atžy
mi tautos darbus, kultūrą, 
ištopją;

Kuršėnuose aplankėme

i Įima tikėtis garbingos atei
ties.

ŠVEDO LIAUDIES 
DAINŲ IR ŠOKIŲ 

ANSAMBLIS
Liaudies dainos ir šokiai, xa^uuv, 

užima svarbią vietą Lietu- ka disciplinuotai mokyti ir 
vos meniniame veikime. I Ansamblį, nes jis kas sezo- 
Kaip pirmiau pastebėta,1 ną nuveikia sunkius ir 
liaudies ansamblių yra-šim- reikšmingus darbus. Jie 
tų šimtai, ir visi gražius gastroliuoja po visą Lietu- 
darbus nuveikia. Bet di-ivą. Pereitais metais An- 
džiausia pažiba šioje srity-! samblis įvykdė 150 koncer- 
je yra Vilniaus Nusipelnęs' tų—26 koncertus užsienyje, 
Liaudies Dainų ir Šokių Rumunijoj. 1957 metais jie 
Ansamblis, .vadovybėje Lie-1 koncertavo Lenkijoje. Mū- 
tuvos TSR artisto, kompo-1 
zitoriaus, profesoriaus J. 
Švedo ir baletmeistro, Lie
tuvos TSR Nusipelniusio 
meno veikėjo J. Lingio.

Vilniuje prieš iškeliavi

apie jkūno Švedo didžiausią , pėsčiai buvo nugalėti, kuo-
norą tapti muziku. Jis vis 
prašydavęs daugiau ir dau
giau užduoti darbo, kad jis 
galėtų viską greičiau iš
mokti.

Pasirodo, kad Švedasmo-

šų vizito metu dar nežino
jo, kur teks koncertuoti šie
met. Jie planąvo šį sezoną 
pasirodyti su trimis skir
tingomis programomis. Ir, 
žinoma, didelę rolę turės

mą iš Lietuvos girdėjome ^Respublikines Dainų 
Ansamblio koncertą. Tai į sV?ntes ,196^ ]!eP?s 
tikrai buvo mums svarbus -Pabaigoje. Ansamblis ir jo 

Vaiku namus Namas dide- ‘ pavyzdys aukšto meninio ■ \e(^eJai nljmato, kad neto- vainų iiaznus. jyamas ame j j limoje ateityje jiems gali
hs, sviesus, aplinkui apso-;W°- J J &
dinta visokiomis gėlėmis, 
sodeliai pasivaikščioti, pa
sėdėti. O vidus, tai tikrai 
meniškai aptvarkytas. Ko
ridoriai išpuošti vaikų 
rankdarbiais — piešiniais, 
keramika, medžio droži-

mų vaikučiai, tautiškai ir 
specialiai pasipuošę sulyg 
savo skyriumi, vedžiojo 
mus visur ir aiškino apie 
savo gyvenimo namus, štai 
mokyklos klasės kambariai, 
miegamieji rūmai, bibliote
ką, supigęs sale, valgymo 
kambarys. Viskas taip ar
tistiškai papuošta — ir vis
kas pačių vaikų darbas. Ne
tikėtum, kad viename na
me galėtų raštis tiek daug 
artistų.

Jauni vedžiotojai aiški
no, kad kiekvienas per daž

met tais laikais turėjome 
apsčiai jaunimo su pilna 
energija ir pasiryžimu dirb
ti organizacijai..

Ir štai iškyla antras pa-

ir čia ir pasįmo k ė j o m ę 
bausmę, megaudami garbes 
Untrū kartu. Trečiu kartu 
II apskritis ^iškvietė mus į 
lenktynes. Jie manė, kad 
pirmose lenktynėse lengvai 
mus pralenkę pralenks ir 
kitu kartu. Tačiau antru 
kartu nė vieni nelaimėjo. 
Dalykas buvo taip sutvar
kytas iš III apskrities pu

psės, kad ir chicagiečiai su 
daug didesne lietuvių kolo
nija, negu mes, to nepasie
kė. 4

Užėjus makartizmo štur
mui ir organizacijai pate
kus į nemalonią padėtį, ap
skrities komitetas nepasi
davė nusiminimui, laikėsi 
vieningai, ir nė vienas ne
pasitraukė iš savo eilių, ti
kėdami, kad mūsų organi-1 
zacija yra neteisingai 
įskųsta ir ji bus pergalėto
ja, ieškodama teisybės. Ap
skrities komitetas tame bu
vo teisus.

Bet turime priminti, kad 
narių skaičiumi žymiai nu- 
kentėjome. Na, ir kad pa
kėlus narių ūpą ir nedavus 
nupulti į nusiminimą, daž
nai rengėme parengimus. 
Rengėme ne tik -apskrities

Refrižeratorius
, “Julius Janonis”
KLAIPĘPA.—-Jūrų uos

to reide išmetė inkarų ši
luminis laivas “Julius Ja
nonis,” pastatytas Danijoje 
pagal Tarybų Sąjungos už
sakymą./ Tai pirmasis re
frižeratoriui^ laivas, kurį 
gavo Lietuvos žvejai. Per 
parą jis galės sušaldyti iki 
50 tonų žuvies.

Naujasis laivas priiminės 
iš Šiaurės Atlanto žūklau
jančių laivų žuvį ir sušal
dytą pristatys įmonėms į 
krantą. Iš, karto laivas ga
lės pristatyti apie 1,000 to
nų šaldytos žuvies.

Praeitų metų pabaigoje 
Lietuvos žvejybinis laivy
nas-taip pat gavo Lenkijo
je pastatytą plaukiojančią 
bazę “Tarybų Lietuva.”

saulinis karas. Gera dalis ižd0 pakėlimui, bet ir kuo- 
mūsų jaunimo tapo paimti pų naucįai. Aišku, jog kai 
į karinę, tarnybą. Apskri- kurių kuopų iždai buvo tuš-

Aišku, jog kai

ties ribose pasidarė pusėti
na spraga. Reikėjo jų ei
les atpildyti senesnio am-

ti. Gi kuopos, gavę para
mą iš apskrities, kiek pa
gyvėjo. Rengėm savo na

žiaus LDS nariais. Pusme- rjams pagerbti pokylį, ku- 
tines, ir metinės konferen- rie per ilgus metus dirba
ei jos jau nebuvo tokios 
skaitlingos ir jaunimu gra
žios.

Bet pasilikę jaunos mo- siųsti delegatus į seimą per 
terys bei merginos, su pa- eilę metų, tai apskrities ko- ii • v* ’• i . • i — -i

organizacijoje.
Ir jeigu pridėjus apskri

ties paramą kuopom pa

galba senesnio amžiaus na
rių, ėmėsi už ' konstrukty
vaus darbo —.darbo, kuris 
duotu moralinępir mąteria- 
linę pagalba išvykusiam s 
užjūrin- ŠiųstsĮ jiems siun
tiniai. Siųsta atvirutės ap
skrities komiteto vardu. Gi

tekti keliauti ir per Atlan-J būdami toli nuo LDS ei
lių, jie, gaudami siunti
nius, atsiuntė rhums širdin
gus padėkos žodžius.

Na, ir kuomet pasibaigė 
karas ir jie parvyko į na
mus, apskrities komitetas

Ansamblis susideda iš 
virš 60 artistų: dainininkų, 
liaudies instrumentų muzi
kų ir šokėjų. Kurie Ameri
koje matė koncertuojant 
Rusų Piatnickio chorą ir 
jų šokėjų grupę, gali supra
sti, kokį įvairų koncertą to
kia grupė gali duoti. Viso 
koncerto metu dainininkai ______ ________
ir muzikantai yra scenoje į tų amžiaus. Velionė ilgai' Jaunimo sekretorius J. Or- 
ir dažnai jie pritaria ir šo- I sirgo. Kada, pasveiko, tai I manas, iteike, par^kusienis 
kėjams. , daktaras patarė jai eiti į li-

(Bus daugiau)

Cleveland, Ohio
Dar apie E. Panzer

Gruodžio 4 d. mirė Elz- iiems suruošė, sutiktuvių 
bieta Panzer, po tėvais Li- banketą, 
kiūtė. Mirė sulaukus 64me-

. Bankete įteikta 
kiekvienam po dovanėlę.

kėjams. . daktaras patarė jai eiti į li-
Visa programa liaudies ■ goninę sveikatos patikrini- 

temomis ir forma. Daini- inuį Ligoninėje sveikatą 
ninkai, pasipuošę liaudies tikrinant gavo smūgį — 
kostiumais, dainuoja liau- kraujo užliejimą ir mirė.
dies dainas; muzikantai 
groja vien tik liaudies in
strumentais ' — kanklėmis, 
skudučiais, birbynėmis ir 
Rūdomis; o šokėjai visaip. bu^o “^aša^ota
choreografuoja Ijaudies te-. grabOriaus koplyčioje ant 
mas šokių formoje. Per vi- 76th st ir Superior Ave.

APDŪMOJIMAI...
Šiaulių pionierių rūmus lanko daugiau kaip 

700 miesto vaikų. Plačiai Tarybų Lietuvoje žinb- 
•7- , mi pionierių rūmų jaunieji saviveiklininkai. Dra- 

. męs, choreografijos būreliai, akordeonistų ansam- 
‘ Mis ir styginis orkestras koncertavo Vilniaus te- 

‘ Revizijos studijoje. Veikia mezgimo, siuvimo ir 
4 audimo būrelis. Vadovaujamos liaudies meninin

kes Juzėfos Vainauskienės, mergaitės ..audžia tau- 
/ < tines juostas. Aktyviai dirba dailiojo čiuožimo, 

stalo teniso, turistu ir kiti būreliai.

Nuotraukoje: pionierių rūmų poilsio kam

po garbės raštą. Išvykusių 
kariuomenėn buvo renka
mos nuotraukos ir išstaty
tos LDS centro • raštinėje. 
Tėvai ir jų artimieji buvo 
apskrities komitetui dėkin- | V V
gi‘ •• C

Apskrities komitetas pri
sidėjo prie dviejų LDS sei
mų surengimo, kurie įvyko 
Brooklyne. -Ir. reikia pri
minti, kad rengiantis prie, 
seimo, tenka padėti daug ir 
sunkaus darbo, Reikia ;fi-! 
nansų, reikia eiti ir rinkti 
skelbimus programai. Rei
kia ruošti pokylius bei kon- 

eiles ja išlydint į kapus, o “rtus kartį žiūrėti, kad. 
- - _ - - --- į Jie pavyktų; nębutų nuosto-
ni^Ū'amžtao'ponsid vtetą 9? seimų, prirengimas 

x nėra šimto dolerių klausi
mas. Aš esu pats tai paty-. 
ręs> einant apskrities pir
mininko ir rengimo komite
to nario pareigas’ Tačiau 
visi'sunkumai nugalėti ir 
darbai buvo gražiai atlikti.
' Trečiosios apskrities kę-

mitetas nuveikė gana daug. 
Delegatai jautėsi geriau ir 
neturėjo tiek daug pridėti 
savų iškaščių.

, Taip, nors, senatvė > mus 
vargina, nors nebesame to
kie veiklūs, kokie buvome 
prieš kelerius metus, bet, 
surėmus stipriai visiems ir 
visoms pečius į bendrą dar
bą, dar galime, daug ką nu
veikti.

Baigdamas šią trumpą 
peržvalgą, trumpą palygi
nimą apskrities praeityje 
nuveiktų darbų, linkiu or
ganizacijai augti, būti tvir
tai7 ir lenkti galvą, tiems 
praeities LDS darbuoto
jams, kurie tebėra gyvu ir 
kurie guli po velėna.

A. Matulis

Truputis statistikos
★ Tarybų Lietuvoje iki 

1959 metų sausio 1 d. buvo • * 
elektrifikuoti 522 kolūkiai; 
121 tarybinis ūkis. Pernai 
gavo elektros energiją 140 < 
kolūkių, o 1960 m. gaus 
180 kolūkių. Tada respub
likoje bus elektrifikuota 43 
nuošimčiai kolūkių.

★ Dabar respublikos liau
dies ūkyje dirba apie 76 
tūkstančius specialistų su 
aukštuoju, ir viduriniu spe
cialiu išsilavinimu arba 8.5 
kario daugiau negu 1941 
metų pradžioje. / ;

★ Mokyklose dirba apie
26,000 mokytojų. Vadina
si, maždaug vienam šimtui 
gyventojų tenka vienas mo- , 
kytojas. /

/

★ Tarybų valdžios me
tais lovų skaičius ligoninė-’ 
se išaugo 5.5 karto, o gy* 
dytojų skaičius — 3.5 kąr-

Knygą apie įžymų 
vokiečių mokslininką
VILNIUS. — “Kuršių 

Nerija yra tiek savotiška, 
kad norint neprarasti savo 
sielai nuostabaus vaizdo, ją 
reikia būtinai pamatyti, ly
giai taip pat, kaip Ispaniją 
arba Italiją.” Šiuos didžio
jo vokiečių mokslininko A. 
Humboldto žodžius pateikė 
savo pranešime, išspausdin
tame šiomis dienomis pasi
rodžiusiame rinkinyje 
“Aleksandras Humboldtas,” 
geologas Vytautas Gudelis. 
Straipsnyje aprašomos 
Aleksandro Humboldto ke
lionės Lietuvos pajūriu 
XIX amžiaus pradžioje.

Knygoje yra Lietuvos ge
ologų, geografų ir biologų 
pranešimai praeitų metų 
pavasarį įvykusioje moksli
nėje konferencijoje, skirto
je įžymaus , vokiečių gamti
ninko, mirties lOO-osiom* to. Biudžeto asignavimai r

Velionė numatė, kad rei
kės mirti, tai viską buvo 
sutvarkiusi. Sūnus mo
tinos pageidavimą išpildė.

šešios klubo narės, pasi
keisdamos, .budėjo prie ve
lionės karsto, atiduodamos 
paskutinę pagarbą. Kazilio- 
nienė paskaitė pritaikytas

kitas ant Lake View kapi-• \Z • • W • • a .

lydėjo gražus būrelis jos 
draugių.

Elzbieta palaidota šalia 
jos mylimo vyro Prano, ku
ris mirė 1951 m. Velionė 
netekus savo draugo jo ne
pamiršo, bet kiekvieneriais 
metais paminėdavo jo mir
ties sukaktį per “Laisvę”, į mitetas iššaukė .Connect! 
parašydama jo atminčiai ei- —i—- i—u-
les. ' ' '

Nuo kapinių visi palydo
vai buvo pakviesti į ~ LDS 
klubo svetainę, kur buvo 

' tinkamai priimti ir pavai
šinti.

Miela drauge, ilsėkis ra
miai! Jos sūnui, marčiai ir 
artimiems reiškiu gilią 
užuojautą. > s

ėut valstijos apskritį į lenk
tynes per du atveju. Gaila, 
kad per abus atveju mes 
pralaimėjome ir turėjome 
pasimokėti už pralaimi J i 
mą bausmę. Negavome gar
bės vainiko,, bęt: pakelėm a- 
biejų apsk.nąrių ūpą,ener
giją dirbti organizacijai. 
Negana to, mbs ouyome /iš
šaukę Chicagos II apskritį 
į lenktynes, pralaimėjome

y A ’■; i V --v v?. ’ <• «į m.r- -a

Montello, Mass.
- ŠURUM-BURUM
Sausio 16 d. 7:30 vai. va

kare turėsime pasilinksmi
nimo vakarą. Rengia Mon- 
tellos Vyrų Dailės Choras. 
Įžanga tik 25c asmeniui. 
Choristai duos gražių daį- 

j nų, juokų ir suloŠ monolo
gus; taipgi bus laimėjimų, 

• o,- prie to/skanių valgių ir 
šiltų gėrimų.
- : Tačiau z reikia atiduoti 
kreditą šios grupės organi
zatoriams; . Šmitui, Yuodei- 
kiui, Steponavičiui, Čereš- 
kai ir visiems, kurie taip 
pąsišventusiai darbuojasi. 
Nereikia riė aiškinti, kate 
buvo, kai mirė mišrus cho
ras. Su choro mirimu mi
rė ir visas Monfellps judę^ 
jimas.
s. Aš. jums į ausį pasakysiu, 
kad kitataučiai negirdėtų: 
choristams reikalinga ne 
tik moralinė, bet materiali
nė parama, nes pamokos 
kiekvieną, mėnesį atsieina 
$60. . Ir tai tik svetainei 
ir mokytojui. Ar tai nedi
delis choristų pasišventi
mas? Ateikite šeštadienio 
vakarą , į 'šurum-burum, o 

ii pratekite 
u /parimsite

metinėms."
kabai įdomus yra popu

liariai .išdėstytas geografi
jos mokslų daktaro K. B lė
liuko pranešimas apie Alek
sandro Humboldto gyveni
mą ir mokslinę veiklą. Ge
ografas S. Tarvydas apra
šo vokiečių mokslininko ke
liones, geografai A. Basa
lykas, V. Cbomskis ir K. 
Kaušyla nušviečia H u m - 
boldto tyrimų reikšmę šiuo
laikinei geografijai, klima
tologijai. Biologijos moks
lų kandidatės M. Narkevi- 
čaites - Ivanauskienės pra
nešimas skirtas vokiečių 
mokslininko darbams fito- 
geografijos srityje.

1960 metų piniginė- 
daiktine loterija

VILNIUS. — Lietuvos 
TSR Ministrų Taryba nu
tarė surengti 1960 metais 
piniginę - 4

sveikatos apsaugos įštai-” 
goms ir priemonėms finan
suoti padidėjo palyginti su 
1945 metais daugiau kaip 
5 kartus.

ir Vilniaus televizijos 
centas — vienas pajėgiau- 

’-'sių Tarybų Sąjungoje — 
pradėjo veikti 1957 getais. 
R e t r a nsl iacinės televizijos 
stotys pastatytos < Kaune, 
Panevėžyje, Druskininkuo
se ir Kėdainiuose.

★ Respublikoje platina
ma daugiau kaip 1.6 milijo
no egzempliorių laikraščių 
ir žurnalų. Kiekv i e n a ni 
tūkstančiui gyventojų ten
ka po 604 egzempliorius 
laikraščių ar žurnalų.

★ Kolūkiniai dailės mu
ziejai šiemet atidaryti Za
rasų rajono V. Kudirkos 
vardo ir šakių rajono “Ne
muno” kolūkiuose. Rokiš-

piniginę daiktinę loteriją kyje, Jurbarke ir kitur 
bendrai 15 milijonų rublių'viso 5 miestuose — veikia 
sumai. , Loterijos bilieto 
kaina—3 rubliai. Visi lote
rijos bilietai bus išleisti ke
turiomis laidomis. Pirmo
sios laidos laimėjimų tira
žas jvyks kovo 13 dieną 
Kapsuke, antrosios ~ bir
želio 12 dieną Telšiuose, 
trečiosios — rugsėjo.18 d. 
Biržuose ir ketvirtosios — 
lapkričio 27 dieną Ukmer
gėje. . ' i

Daiktinių laimėjimų tar
pe yra 4 automašinos “Vol
ga”'^ 8 “Moskvič,” 40 mo
tociklų, 16 motorolerių, 400 
siuvamųjų mašinų, 124 šal
dytuvai, 100 skalbimo ma
šinų, dviračiai, kilimai, pi
aninai, akerdeonai, televi
zoriai, foto aparatai, laik
rodžiai ir kitos plataus var
tojimo prekės bei namų 
naras ir biblioteka.

liaudies dramos teatrai, o 
Klaipėdoje — liaudies ope
ros teatrai ir —? Kaune 
liaudies simfoninis orkest
ras. AV.'.'

choristus. įg.

> Nauji kultūros namai 
pastatyti “Pašiles” kolūky- 
5>.n'||| r' niwu'im VII I .■ ■■! Him J    i i

Suomija numato dar 
geresnę ateitį

Helsinkis. — 1959 metai 
Suomijai buvo daug geres
ni už 1958 metus. 19£Š me
tais bedarbių buvo apie 
100,000, o pereitais metais 
jų skaičius sumažėjo iki 
70,000.

Šalies įvežimas ir išveži
mas padidėjo. Kaimyniški 
santykiai yra geri. Maisto 
ir kitų reikmenų 1959 me
tais buvo pasigaminta dau
giau.. Suomių politiniai vah-A 
dai ir ekonomistai numato, 
kad 1960 metai bus dar ge-*’ 
resni, nes pasaulyje įtempi-1 
mas atslūgsta. / 
" """ ......... .......... . T*

4 pusi. Laisvė (Liberty) Puiki., gausio (Jan.) 15, 1VGO



kytoįų buvo. Palton, 
■irgi LDS jaunuolių kuopos 
narys. Eaęk tai lięčįą dai- 
nąvįmą, choras buvo gra
žiai sųmokytąs ir galėjo bet 
kur pąsiręįyii su pagarba. 
Tačiau vąidinįme jiems bu- 
vo daug trūkumu. Gerą da-lmai: 
lis choristų, kaip čia giųįę 
ir augę, neturėjo reikiamos 
tarmės lietuviu kalboje, 
kas būtinai reikalinga vai
dinime. Tęįėl tuo reika
lu prisieidavę ieškoti akto
rių kitose draugijose. Bet, 
reikalui esant, rasdavo iš
eitį ir reikiamas vietas 
užpildydavo. Taip choras 
tęsė savo veikimą iki pra
džios antręjo pasaulinio 
karo. Jam prasidėjus, mū
sų jaunuoliai be išimties 
buvo pakviesti karo tarny
bon, tokių būdų ir choras 
tapo likviduotas. .

Kiek vėliau buvo bandy
ta chorą pąįąikyti vien iš 
merginų. / 
pakviesta’gąbi mokytoja ir į 
solistė Aldona DeVįatzko 
(Klimai te), bęt po keleto 
pamokų choras pakriko. 

f

Užsibaigus, anra j am pa
sauliniam karui 1945 me
tais ir sugrįžus choristams 
iš visų karo frontų, vėl bu
vo dedamos pastangos at-

Nun 1UO’-? iki 1 M ‘2 7 motu .. - * | . —v i gaivinti choią., Tas dalinai' “RankpelniuiIXUO IKI metų,lltimų nuotaikų, nes tuo i jau sunku chorą sutverti. | ir pavyko — 1948 metais! 
tąi puvo araugijos vaisin-■ laikotarpiu buv0 bandoma: To pasėkoje ir gimė Lyros i choras vėl buvo gerai sumo-! 
taSj°g menas'choras’ KaiP Mirtos> taip'kytas ir laike LDS seimo1 
tais, švenčiant iu metų gy- turi j3utį nepartinis, 
vavimo sukaktį, draugija j 
turėjo^275 narius. .Nuo to ^oį nebuvo įvykių, 
laiko pradėjo narių skai-; mintį išblaškė

Cleveiando lietuvių progresyvių 
draugijų istorija

(Pabaiga)

Kadangi originaliai į 
draugiją buvo priimami tik 
vyrai, tai 1920 metų sau
sio 18 dienos susirinkime 
27 balsais prieš 7 nutarta 
priimti ir moteris. Šalia 
Šv. Kryžiaus vyrų pašalpi- 
nės draugijos buvo sutver
ta ir moterų — Lietuvos 
Dukterų pašalpos draugija, 
kuri 1920 metų kovo 21 d. 
nutarta priimti į Lietuvių 
Darbininkų pašalpinę drau
giją lygiomis teisėmis, i

Pradžioje 1922 metų, kai 
tapo sukurta Amerikos 
Darbininkų Partija, pasi
reiškė politinėse draugijose 
kaip ir persigrupavimai. 
Nors tai tiesioginiai pašal
pos draugijų nelietė, tačiau 
Mariuose pasidalinimas bu
vo jaučiamas. Lie tuvių

CDarbininkų pašalpinė drau- Tuo dažniausiai užsiimda- ( 
gija visą laiką buvo su A. vo chorai.

Clevelande chorai prade- patikai. Jiems prisiėjo ieš- 
jo organizuotis dar priešikoti išeities, prieita išva- 

• •• _

pėdsako neliko, bet L. Dai\ 
bininkų pašalpinė draugi
ja dar ir šiandien gyvuo
ja ir veikia. Ji pradėjo 
1959 metus dar su 105 na
riais ir virš 10 tūkstančių 
dolerių iždu. Prie draugi
jos iždo pakėlimo ir išlai
kymo daug prisidėjo karo 
laiku varomas draugijos 
vardu “bingo.” Prie - jo 
daugiausia darbo įdėjo ir 
juo rūpinosi S. Maženskas. 
Vien tik narių duoklėmis 
būtų' buvę sunku draugijai 
iki šių dienų išsilaikyti.

MENINIS VEIKIMAS 
IR CHORAI

Nors Lietuvių Meno Są
jungos kuopa Clevelande 
nuolatos pasilaikė, tačiau 
nepasiekė to veikimo laips
nio, kad vadovauti vietos 
sceniniams vaidinim a m s .!

lyąiinąą prąmęgąs,... para
šiau z 2$ korespondencijas, 
kuriose buvo aprašyti 67 
skirtingi dalykai, ir sekiau 
visų draugijų aukas visuo
meniniams reikalams.

Draugijos aukojo seka-

9^ jjs

§ Hartford, Conn, - s
statymo, ir, kaip, matysi
me vėliau, jų-nemažai ir 
buvo pastatytą. z

Tų laikų meniniame v.ei-' 
kime, kaip dainoje, taip ir 
vaidinime, daugiausia dar
bavosi ir visam veikimui va
dovavo sekami: A. Gailiū- 
nas, F. Panz-eris, S. Telks- 
nis, J. Krasnickas, J. Ja
kas, D. Baukiūtė, S. Ku
činskaitė, B. Raseliūtė,. V. 
Čepliūtė, A. Baltrušaitis ir 
keletas kitų.

“Kornevilio varpus” Cle- 
velande pastatė Detroito 
Aido choras vadovybėje A. 
Kvedaro su puikiausiomis 
pasekmėmis. 1922 metais 
prasidėjusieji pol i t i n i a i 
persigrupavimai palietė ir 
meninį veikimą, ir žymiai jį 

I susilpnino. Mirtos choro 
I vadovybė didžiumoje pasvi- 
r o į darbiečių opoziciją. 
Tuomi, aišku, nesitenkino 
Darbininkų Partijos sim-

>

Apšvietos Draugija
Politinių kalinių fondui $1,624.37
Apšvietos reikalams 200.00
“Rankpelniui” ........................ 50.00

z —\-------
Viso $1,874.37

Lietuvių Moterų Progresyviu 
Susivienijimo 24 kuopa

Politinių kalinių fondui $217.78 
“Moterų Balsui^...........— • 115.00
Aplietai ......... .7^................ 35 00
“Rąųlcp,elniui” ...................... 75.00
Waterburio streikieriams 25.00 
“Ląjsvei” ......................   1000

Viso $477.78
LLP 22 kuopą

Politinių kalinių fondui .....
Knygos “Atžalos” išleidimui 
Sibiro vaikučiams ..... ..........
LLD 10-taj Apskričiai .... .

Viso 266.66
Mirtos Choras

Politinių kalinių fondui

Laisvės Chorui, Laisvės štabui 
ir visiems Laisves skaitytojams 

laimingų i960 metų. . ' J
H. SVEČIAS

D. Partija ir rėmė visas 
jos vedamas kovas.
- i ♦ 1 1'1 c\ "i r*7 i o ' į pirmąjį pasaulinį ? karą' dos tverti kitą chorą. Ka-1

kwk pAkilo^-1917-18 m. 1914 metais, bet per ‘ tūlą 1 dangi tais laikais dar bUvo 
turėjo apie 100 narių, laip jaiką jie buvo, taip sakant, Į nemažai dar jauno amžiaus 
ir lai esi iki 1^23 metų, i bespalviai — be aiškių po-lietuvių 
Nuo 1923 iki 192 7 metų; litinių nuotaikų, nes i

ja kiek pakilo—1917-18 m. 1914 metais, bet per 'tūlą dangi tais laikais dar buvo

'■i"." ■ '■............"I‘.' 'A 1,1 i' 1,1 1

Cleveland, Ohio
Mire Raulusevičius pinių visi buvo pakasti i* 

Gruodžio 14 d., ryte, ne- namus, kur buvo tinkamai 
tikėtai mirė Juozas Raulu- priimti ir pavaišinti, 
sevičius. Iš vakaro buvo i Lai būną Juozui lengva 
sveikas, ryta moteris rado amžinai ilsėtis! Šeima; ir 
mirusį. Velionis buvo 7?-ių giminėms reiškiu u^uojaUr 

tą. ’ r*.,
gausių 7 d. draugių bare

lis apsilankėme pas Raulii*. 
seyįčienę pasikalbėti liūde
sio valandoje ir jos pačios 
nesveikatoje. Turėjome ir 
skanių užkandžių. *' į

Marijona parodė, ’ ką jį 
gavus iš Lietuvos nuo savo 
sesutės. Gavo gražiausių 
rankdarbių, kaip iš medžią, 
taip ir išsiuvinėtų, išaustų“. 
Malonu, kad Lietuvoje jau 
pagaminamos tokios grožy
bės. ' ' 4

J. Werner gavo iš Lietu
vos gražių atviručių, tai 
yra, sveikinimų su Naujai
siais' metaise. 'į*z

Pasikalbėjus, Raulusevįr, 
čienė paaukojo “Laisvėj"

mirusį. Velionis buvo 77-ių 
metų amžiaus. Prieš porą 
mėnesių nukrito nuo gara
žo, susitrenkė, bet nesųsi- 
ląužė kaulų.

Paliko dideliame nuliūdi
me žmoną Marijoną, kętu- 
ris sūnus, marčias, anūkų, 
ir daug draugų. Taipgi tris 
seseris, dvi Lietuvoje, o Ve
ronika gyvena Clevelande.

Paėjo iš Vilkaviškio ra
jono, Keturvalakių parapi
jos, Paseminių kaimo. Jo 
tėvelių vardai Matėjušas ir 
Ona. Juozas buvo pažangus 
žmogus, nuolatinis “Lais
vės” skaitytojas ir prigu
lėjo prie LLD 22 kuopos.' 
Vėlesniu laiku mažai išei
davo, -nes nesveikavo.

Pašarvotas buvo koply
čioje 7202 Superior * Ave., $3. Nors pati yra neturtin- 

235.poi grabas apstatytas gėlių ga, bet savo spaudos nepą^ 
115 oo vainikais, kurių buvo apie miršta. ' Marijona nuošir- 
35.00 20. Gruodžio 17 d. tapo išly- džiai dėkoja Moterų Klų- 
25.oo dėtas į Lake View kapus, bui už užuojautą liūdesio 

■ J^oo Palydėjo . gražus būrelis valandoje ir už jos *aplaų- 
—— | draugų ir draugių. Nuo ka- kymą. vĄ. R.

$232.66
15.00
10.00

. 9.00

< - j . i jt/oiiunių Kamilų lonaui $148.01
JĮ mOKypl DUVO Knygos “Atžalos" išleidimui . 10.00

Viso $158.01
Laisvės Pašalpinė Draugija 

Politirių kalinių fondui .......
Waterburio streikieriams

Viso
Lietuvių Darbininkų 
Palaipinė Draugija 

“Rankpelniui” ....................
Clęvelųndo Lietuvių Progresyvių 

Draugijų Sąryšis
Politinių kalinių fondui

$27.09
10.00

$37.09

$38.00

$25:34 
50.00

Viso $75.34 

Susumavus visas aukas į 
O tą-j ir Lyros choras iki 1930, Clevelande išpildė šeiminio i skyrius, gauname sekamus 

ją mintį pravesti sekesi, metų pasilaikė gana gerai, koncerto programą, kuria-1 skaičius: a
i__i - 1 ’ 1 ............................ Politinių kalinių fondui $2,275.25

Apšvietus reikalams ......
“Rankpelniui; .................
“Moterų Balsui” ...........
Waterburio streikieriams 
“Atžalų” išleidimui .......
Sibiro vaikučiams ..........
“Laisvei” ...........................

, tai nebuvo taip

kurie; Kaip vienas, taip ir kitas 
................................... Štai | draugijų kviečiami neatsi

etus palaipsniui mažėti, o įvyksta 1919 metų reakci- sakydavo joms patarnauti, 
nuo 1930 metų, kuomet jos pU0]imaį ant bent kiek Taipgi neretai dalyvaudavo 
Clevelande pradėjo . veikti p r 0 gresyviškesnių organi- ir tąrptautin i u o s e pobu- 
net keturios Lietuvių Dar-iZacįjų bei jų veikėjų. Tas, viuose.

i, i*—* i • kuo" i matomai, daugelį pastūmė- 
pps, lokalinėms draugijoms/ • • • -
dirva z y m i a i susiaurėjo, k į e aiškesnių politinių 
dar mažiau liko progų nau- krypčių. Todėl nuo to lai- 

. ko ir chorai pasirinko sau 
metų draugj-! aiškesnes pažiūras. Cleve

lande jau 1919 metais veikė 
gana skaitlinga progresy-

me gana puikiai pasirodė. 
Tačiau po to, matomai, 
choristu°s*e nebuvo reikia
mo ryžto, kad chorą palai
kyti. 'Todėl jis už dviejų 
trijų mėnesių nustojo vei-

jo ir minimų veikėjų prie

jos jubiliejų, buvo paskelbi 
ta sekami skaičiai.

Pašalpomis nariams 
išmokėta $1,769.22

Pomirtinėmis 927.66

Mirtos choro mokytojai 
iki 1^19 metų pabaigęs: J. 
Valentinas, po jo užėmė 
vietą J. Butėnas, kuris mo
kė apie 2 metus. Kilo ne
sutikimai tarp inokytoję ir 
choristų. To pasėka —

CLSVĘLANDO
PROGRESYVIŲ

DRAUGIJŲ SĄRYŠIS
Esant keletui draugijų

choristų. To pasėka -rr- jo viename mieSte/yra būtinas 
vietoų pakviestas J. Žuro.- reikalai, turėti sąryšį, ku-

vių lietuvių grupė, tamp- nas. Tas irgi neilgai mo- rio užduotis yra palaikyti n i onvinln o’i’i 1 j ta . ••• i i i _ • • •_

Viso $2,697.66
Iš draugijos iždo įvai

riems darbininkų reikalams 
išaukota $934.39. Apie 
kita tiek nariai yra suau
koję draugijos susirinki
muose. Be to, 2 nariam 
draugijos pastangomis bu
vo . nupirktos kojos, būtent 
J. Katkauskui ir J. Mat- 
kauskui.

Kiek tų lękalinįų drau
gijų čia buvo, visų šventų
jų bei kunigaikščių var
dais, kurių šiandien jau nė

riai surišta su tuo laiku čia 
gyvuojančiu Mirtos choru. 
Kaip dainavime, taip vaidi
nime — pastatyme įvairių 
veikalų — šioji grupė užė
mė pirmą vietą tarpe Cle
velande gyvenančių lietu
vių.

Tuo laiku žmonės buvo 
dar .jauni, pilni energijos 
kaip dainoje, taip ir vaidi
nime. Choras dainas iš
mokdavo į dvi tris "savaites, 
ir net nemažus veikalus. 
Po vieno gero pasisekimo 
sekė kitas, taip kad meno 
veikėjų jipo pakilime pra
dėta siektis operečių pa-

kytojavo. Po Žūrono Mir
tos choro mokytojo vietą 
užėmė J. Krasnickas. Jis 
mokytojavo nuo 1922 iki 
1930 metų.

Mirtos choro pastango
mis buvo ppastątytį sekami 
veikalai: 
broliai,” 
meilė,” “

PASIKLAUSKITE SAVĘS
SEKAMŲ KLAUSIMŲ 

i • / Apie Firmą, į Kurią Kreipsitės,
Pirm Negu Siųsite

DOVANŲ PAKETĄ Į U.S.S.R.
X Ar firma patikima?

g 2. įrodžius tai?
3. Ar atsargiai ir tvarkingai atlieką pakavimą, 

išsiuntimą ir priruošimą dokumentų? 
t 4. Ar naudoja geriausias dėžes?

5. Ar ši firma biznyje daugiau 25 metų?
6. Ar yra oficialiai autorizuota firma?'

Atsakymas yra TAIP i visus viršminėtus klausimus, 
jeigu jus siųsite savo dovanų pakus per 

bile sekantį skyrių, priklaūsąntį

GLOBE PARCEL SERVICE, Ine
1991 Broadway 263 Market St.
NEW YORK 28, N. Y. NEWARK 2, J.
LYceum 5-0900
6446 Michigan Ave. 390 W. Broadway 
DETROIT 10, MICH. S. BOSTON 27, MASS.
TAshmoo 5-7560 ANdrew 8-8764
683 Hudson Ave. 346. Third Ave. ’
ROCHESTER 21, N.Y. PITTSBURGH 22, PĄ.
BAker 5-5923 ‘ GRant 1-3712

716 Walnut St.
PHILADELPHIA 8, PA.
WAlnut 5-3455
4102 Archpr Ave.
CHICAGO 32, ILL.
FRontier 6-6399
1313 Addhpn Road
Cor. Superior & 71 St. -
CLEVELAND 3, QHIO 

/ UTah 1-0807'
-Greitai Savo Pakus Mums PRISIŲSKITE, 

i O Mes Greitai IŠSIŲSIME!'

263 Market St.

MArket 3-1968

■ ■ I ■ — lĮ.yrTi. i ■ct.h.u. .» w.i < «|r t i »W«—' !«'»l||

5 p.-Laisve (Liberty)— Penkt, sausio (Jan.) 15, 1960

-‘Genovaitė;” “Du 
“Veidmainystė ir- 

Blinda/* ^‘Sylvia/’ 
“Velnias išradėjas”, ir ne
mažai mažesnių veikalų. 
Taipgi kąsmet surengdavo 
keletą koncertų; dažniau
siai vien savo jėgomis.

Lyros choro mokytojai: 
Pirmas buvo V. Bętyrius, 
po jo Girnius, vęliau koks 
tai iš Kanados atvažiavęs 
Dubauskas,. Pq jo buvo pa
imtas ukrainietis M. Slį- 
sarchuk. Chorųį, vis mai
nant mokytojus, nekaip se
kėsi. Ukrainiečiui atsisa
kius, buvo paįmtas gabus 
ir daugelio.-chorų' mokyto
jas A. Artschuler. Jo va
dovybėje/choras pakilo vi
sais atžvilgiais, ir bėgyje 
virš 3 metų pastatė nema
žai įr gą^ą stambių veika
lų, kaip, tąį : ^Ųąimą,,,? “^ęr 
pita,” “GHgutis,’' J 
na i,” aktas iš “Carmen’' 
oĮieros, ųę gąną daug 
žespių yęi^alų, Taipgi cho* 
ras duodavo ir keletą kon
certų / Artščhųlje-
r i u i apleidus Clevelandą, o 
kartu ir Lyros cjhprą, vėl 
buvo pakviestas Slisaixiuhr

Viso $2,918.25

Prie užbaigas korespon
dentas priduria, jog čia toli 
gražų ne visos surinktos 
aukos, ir prašo visų drau
gijų finansų sekrętųrius at- 
eityję priduoti pilną aukų 
sąrašą, tuomet ir raportas 
bus pilnesnis. į

Bėgyje 40 metų, tai yra 
nuo 1920 iki 1960 m., daug 
kas pasikeitė, daug žymių 
veikėjų per tą_ laikotąrpį 
netekome, tai, natūralu, ir 
visas mūši; veikimas suma
žėjo. Tačiau likusieji, ne
atsižvelgiantį į didžius pa
saulinius laimėjimus, su 
pakilusia energija deda pa
stangas, kiek tai galima, 
palaikyti tas pažangiąsias 
organizacijas, palaikyti mu
šu pažangiąją spaudą ir vi
są abelną veikimą, nors ir 
mažesne skale.

" J. Žebrys

lėktuvų nelaimėse
ŽUVO 778 ŽMONĖS

Washingtonas. 
metais kompanijų lėktuvąį 
kurie vežioja keliauninku^, 
turėjo daug nelaimių. Jose 
294 keliauninkai ir lėktuvų

1959 metais dar . įvyko

-r* r=*

<♦>

<

<♦>

kas. Bet po keleto pamokų" džiagos šaltiniu dėlei visų 
choras pakriko^ ' /

Vėliau, po 1930 m e t ų , 
kuomet Clevelande ■ veikę 
gana " skaitlinga Lietuviu 
P a r biniųku Susivienijimo 
jaunuolių kuopa, Lyros 
'choras buvo vėl at^ąiv& 
tas, susidęįįąs iš. jaunuolių 
ir, kaip toks, buvo pątrąuk-

' ir j^do ■ 
šiltos ųžųoUutps.:^Jo ymor

rio užduotis yra palaikyti 
tam tikrą tvąrką draugijo
se. Bet tūlais atvejais vien 
tik tvarkos “j^ą 1a i k y m u 
draugijose sąryšis nesiten
kina. Jis pats imasi inici
atyvos veikti ir tuo vado
vauja visoms draugijoms. 
Taip veikė Cleveiando 
drąugijų sąryšis 1920-1925 
metais. Sąryšio žinioje bu
vo visų draugijų reikalai. 
0 jeigu kur nęrs pasireiš
kė kokfe trūkumai, sąryšis 
dėjo pastangas tuos trūku
mus pataisyti. Pirmas 
trūkumas buvQ pastebėtas, 
tąi per menkas draugijų 
veiklos aprašymas spaudo
je. Tai dažniausiai įvyk
davo ne dėlei stokos kores
pondentų, bet dėlei pasiti
kėjimo vienas kitu.
>. 1920 m. gegūžės 19 d.
sąryšio susirinkime nutarta 
išrinkti ; kę£$Sff _
pondentą, WahlM įgulų nariai žimx 
JtieĮ^įę^^^j ą mp^ą,, ąr Į9b9 metais dar / įvyko 
šiaip kokį svarbesnį įvykį, privatinių lėktuvų nelai- 
tiet ir draugiją metu žuvo 432
mūs. ? Tai be galo svarbi ir p žmonės, tai viso lėktuvų 
ąunki, ūzgįųęiįįs; pąjigęjis nelaimėse, be militarinių, 
net abejojo, ar tuo . žings- ' 
piu mibęįi. k^pbpdęnęįjų 
trūkujnąį pagerės./ Tąčišu 
isrihktąšįs ■ /./są^ysio kpręs.- 
pond-entas ‘Ž^^s tą už
duotį atliko, čįar ir ąų kau
pu . Be to, jo tų laikų ko
respondencijų kopijos, ku-!
ribs sudaro keletą;; storokų j 
knygų, buvo didžįįhsiu me-

Clęvėlando draugijų įs^orf- 
jos, rašymo./|Cąd pilnai sii- 
prasti, ką įuo'•laiku veiką 
sąryšis,^ bus; vietoje įdėti 
bent dalį ' 7; mėnesių kores- 
pondą-ątp rąpprto-, Į kurį ' j&v 
pateikė 192’1 ’ mėtų sausio

šio . priguhncjij , draugijų

žuvo 778 žmonės
"."'■-V"'" ' . .... ------------------
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Worcester, Mass. .
. • • yj Ą ‘ > I į • f ? , }

Laisves’ Metinis Banketas
-IR- ' . <

SPALVOTI PAVEIKSLAI IŠ LIETUVOS ; '

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

ALDLD 11 kp. rengia skanius lietuyiskus pietus
po skąnių pietų bus rodoniĮ spalvoti paveikslai* iš 
Lietuvos. Paveikslus rodys Dr. J. Stanišlovaitis, ku
riuos jis pats nufotografavo važinėdamas po Lietuvą 

pereitą vasarą su pirmąja lietuvių ekskursija.
Kviečiame Worcesterio ir apylinkes lietuvius atsilankyti 

ir pamatyti dabartinę Lietuvą, ę gal pamatysite
1 ir bakūžėlę, kurioj, giipete ir augote.<|>

? Pasipaudokite inūsų firmos patikimiausiu, atsargiausiu ir tinkamiausiu patąpptjvmik

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO;, Inte. J
SIŲSKITE SAVO (HMlNEMŠ^šVEMiNiŲS.DOVANŲ PAKETUS 
i Lietuva, ukRaina, baltarusija. LAtvIja, EsXonija ir ritąs respublikas 
' . ; SIŲ8KB$ P&KUSJOĄBĄR <: ' \v-'

135 W. 14th St., N«w YoĄ H, N. Y., Telephone CjMsea 3r?5l88
Atdara kasdien nuq 9 iki 6 vai, vak. Sekmadieniais nuo 9 iki 4 vai dieną.

141 Second Avė., New York Cit/TTeĘ GRąmei-cy
<' Ąi;ti subways W Tarp 6th ir'Tth Aved. Atdara k^sc|i^ir M; M
" • . lirrfvari axrVniKT Afi'rrNlftGf**'' ... ' ‘

332 Filrriore Avė. ‘
Bjurffąlę fy’fcf. ¥>>'

M0Wk 2674
632 W. GHrąrd Ąve.
I‘UllR<Inlphia 28, Pa.

mūsų skyrw rastinas : ‘ 
. . 8ft8 W. VohltJ? Sfe’. 

Boston $7. lų&ss. 
Tėl. ANdrevtf 8-5040

tend 9-8980 Tek WAMwt '
Mūsų didele" ir patikima firma yra pątamavpsl ttycstanėljMns papiteuWnuslj) k Ii jen tų.- 

garantija, kad kiekvienas paketas bus pristatytas. HsiunmhM^,1 48 valanda^
Adresatą pasiekią i 6-7 savapatštji j 7-12 .dienų.

Mūsų raštinėse t^nOaal pHhhwsias pasirinkimas pirmos klasės medžiagų.
. Klausyti piiųc kataiogOį .roflančio kainas k Patarjmvimo. Katalogas veltui.

' ' 182 Frąijklln Avė.
\ - Hartford, Conn.

OHap>I 6-4724
89 Raymond PlaxaW. 900 Literary Rd- 

t Newąrk, N- J- x Cleveland 13, Ohio 
Tęl. MArket 2^2877 Tel. TOwer 1-146J

Mūšų didelė ir pa * ■

11389 Jos. 
Detroit 12, Mieli.
3M TQ

t

f,s 'V, V“
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KRISLAISan Francisco,. Cal

tuviams yra žinoma, kad d. niekuomet neišleidžia

Alvinas

Gasiūnui

pasitikę

PAIEŠKOJIMAI

PITTSBURGH, PA

South Boston, Mass
Svarbu Kiekvienam Apšvietę Branginančiam

Laisvė (Liberty)—Penkt sausio (Jan.) 15, 1960 m

Apie J. Gasiūno prakalbas
.•Jau plaičiai Amerikos lie-

JŪS DABAR GALITE 
APLANKYTI VILNIŲ!

turėjom 
gruodžio

Primi- 
vasarą 
seimas, 
ruoštis, 
narius

jo automobilyje abu negy
vus. Jis merginą nušovė ir 
patsai nusišovė.

V. U. Burdai .......
Alekas Connie ... 
Tilda ....................
M. Baltulionytė .. 
Franas ir Daratėlė 
Juzytė Anscott ... 
J. M. Alvinai .......
J. M. Mozuraičiai .

29 d. pas drg. Sutkus Čia 
S.F., Naujus Metus pasiti- 
kom San Leandro pas drg. 
Taraškus, Naujų Metų po
pietį praleidom pas drg. 
Mij at. Dėkingi esam drau
gam už vietą, taipgi dėkui 
mūsų rengėjam, už nuošir
dų darbą.

New 
Haven-Hart-

BROOKLYN 
; NEWARK, N. J

A. J. Kasmočių
91 Steamboat Rd

P. B

Gerai pavyko Laisvės 
vajaus ir spaudos vakaras, 
įvykęs, gruodžio 19 d., LT 
Namo kambariuose.

Trys atsinaujino Laisvę, 
du Vilnį. Laisvės fondui au
kojo sekami:

Po $10: Konstancija Kal
velis, A. J. Skirmontai ir 
George Shimaitis.

Po $5: Marijona Gutaus- 
kienė ir J. K. Sireikiai.

Po $3: A. R. WallanirM. 
Žaliukas.

M. B., Anna Chestnut au
kojo $2.

Po $1: Ida Glodinis, K. 
Čereškienė, J. Nenartas, J.

Pranešimas apie 
, Latviją

rodyti filmus' iš.Lietuvos. 
Taip pat pažymėjo, kad ir 
LLD šiemet laikys savo SU

PRASTA “MEILĖ”
Massena, N. Y. — Anne 

Cole, ll9 metų mergina, ati
davė susižiedavimo žiedą 
savo buvusiam vaikihui G.

Aukos “Laisvei
Mūsų kolonijos v<

Daugiau įvairiu parengi 
mu Laisves naudai.

ši didžiulio 
pasitraukė 

savo jėgas

78—2nd Avė.
New York 5b N. Y.
ORegon 4-1540
' ; , J832 N. 7th St.

Philadelphia 23 
WAlnnt 8-1747

PARDAVIMAI
Rihmond N.

narnas 
vpta ' 
mom..
portacijų. Geras, •1 plotas žemės
Aliejaus šiluma., Aliuminiai langai.
2 maš. garadžius?
5Ms %. mortg. ; Sav,

LLD 1 kp. svarbus sutsi- 
rinkimas įvyks sausio 15, 
7:30. Tarsimes filmų iš Lie
tuvos ir kitais nedelsiamais 
reikalais. Vieta: Kultūri
niame Centre, Liberty Avė. 
ir 102 St., Ozone Park.

Ieškau 
Jono arba jo vaikų 
Martyno, arba jo 
Adukcnis išvykęs j 
Žaslių parapijos, , 
gyveno Lawrence, Mass. Mano ad 
resas. 
Vievio 
Varei konių km

ristas. Jis pateiks turinin
gų žinių apie Lietuvą ir ki- Į 
tus svarbius įvykius. Prie1 
to, muzikoj patyrus., jauna j 
gražuolė linksmins lietu-; 
viams mėgiamu akordeonu i 
ir gros šokiams. Nepraleis-1 
kite tų visų įdomybių.

Rengia LDS 35-ta kuopa, 
šakalių žemaitis

Miesto važiuotas virši
ninkai ketina duoti 470 nau
jų BMT vagonų viršuti
niams ir požeminiams trau^. 
kiniams. Sako,% kad tas 
baigs, kamšatį.

FOR RENT
BRONX, N. Y. 1280 Clay Ave., 

kamp. E. 169th St. 4 kambariai, 
3-čias aukštas. $61.07. Matykite 
Super ar skambinkite Y O n k e r s 
5-6940.

New Yorkas
York, New 
ford Railroad kompanija 
rengiasi pakelti 10 procen* 
tų už važiuotę.

Pakviestas Jonas Gasiū- 
nas, ĮjDS pirmininkas bei 
žurnalistas.' Jo prakalba tę
sėsi arti dvi valandas ir 
klausytojai atidžiai išklau
sė visus jo pareiškimus apie 
patyrimus Lietuvoje. Jis 
aiškiai .palygino » žmonių 
gyvenimą ų* tvarką, kokia 
buvo prie Rusijos caro vieš
patavimo, ' o vėliau prie 
Smetoos valdymo, ir kaip 
dabar yra. J. Gasiūno kal
ba, taip sužavėja klausyto
jus, kad* ta pora valandų 
tdip greit praslinko, jog, 
rodos, būtų gerai klausyti 
$ar kitas; dvi valandas. Po 
prakalbų tęsėsi klausimai 
veik- valandą laiko, apie 
Lietuvos industriją ir žmo
nių gyvenimą. Į visus klau
sinius kalbėtojai aiškiai at
sakė kiekvienam.
, Prie užbaigos d. Gasiū- 
pas trumpai kalbėjo apie 
LDS organizacijos reika
lus ir graliai agitavo stoti 
į LDS. Taipgi priminė, ko
kia svarba yra skaityti 'ir 
platinti mūsų darbininkiš
ką spaudą.'Mano suprati
mu' tokių kalbėtojų būtų 
įdomu klausytis gana daž
nai, jeigu tik būtų galima 
surehgii prakalbas ir gauti 
kalbėtojus. Tikiuosi, kad 
mūsų kolonijos Žmonės il
gai atsimins šias įdomias 
prakalbas.

re ir šiuo sykiu. Atvykus J. 
Gasiūnui, buvo suruošta 
trys draugiškos sueigos, ir 
tų sueigų pelnas skirtas 
laikraščiui “Laisvei”, kaipo 
sveikinimas nuo mūsų ko
lonijos draugų ir draugių 
sausio 31 d. įvyksiančiam 
suvažiavimui. Nuo mūsų 
parengimų ir pavienių au
kų sukelta $103.67. Taipgi 
priduota d. 
kelionės lėšų

Pavieniai 
aukomis:

J.S. Karosai

Pastebėjau, kad pabaigoje 
praėjusių metų Lietuvoje at
šventė savo 60-ąjį gimtadie
nį dvi žymios moterys, dvi žy
mios veikėjos. Tai Eugenija 
Tautkaitė ir Aleksandra Stas
kevičiūtė. . Apie jas gražiai 
buvo atsiliepta taryb i n ė j e 
spaudoje.

Draugės Tautkaitės nebėra 
gyvųjų tarpe. Ji šiomis die
nomis Vilniuje mirė. Didelis, 
skaudus lietuvių tautai nuo
stolis.

Brocktmi'Mass.
Elzbietą Kaulakienė mirė 

sausio 1$ d., General ligoni
nėje, Bostone, po sunkios 
operacijos galvoje.

Kūnas pašarvotas Yaka- 
vonis Funeral Home, 78 No. 
Main St., Brocktone. Laido
tuvės įvyks šeštadienį, sau
sio 16 d.

Velionė paliko nuliūdime 
vyrą Praną ir daugiau šei
mos. Šią liūdną žinią pra
nešė L. administracijai te
lefonu Jurgis ‘Šimaitis.

Yonkerse mirė Ann Nils 
son, kuri miegojo per sep 
ty neris ir pusę metus, tai 
yra nuo 1952 m. liepos U 
dienos.

t- — —

JOHN KRAUSS, Ine.
117-09 Liberty Av®. 

Richmond Hill, N. Y. 
(Smulkmeniškas pardavinėjimas) 

MF.SOS IR VVURSTWAREN

I Spalvoti paveikslai iš Lietuvos
rodomi sekmadienį, sausio 17 d., pradedant 2
LMD name, 142 Orr St. (Soho)f Pittsburghe.

Paveikslus rodys Dr. J. Stanislovąitis, kuris va
žinėjo Lietuvoje su pirmąja Jungtinių Amerikos 
Valstijų lietuvių turistų grupe ir pats nufotogra
favo įdomiausias Lietuvos vietas, turi apie 450 skir
tingų paveikslų. < ' ; ' '

Pittsburgho ir apylinkės lietuviai, jei jums mielą 
Lietuva, dalyvaukite ir pamatykite, kokia ji. dabar 
yra. ■ į- . •

1241 N. Ashland Avė. 
Chicago 22, III. 
HUmboidt 6-2818

107 S 
Loa AagelfB. 
Dunkirk

■BBSBMi

Great Neck, N. Y
Syarbu ir įdomu Long 

Islando lietuviams
Jau šį sekmadienį, sausio 

17 d., turėsite puikiausią 
progą pamatyti nepapras
tai gražius filmus iš Lietu
vos. Bus parodyti net ketu
ri filmai. Savo akimis pa
matysite vaizdus savo seno
joje tėvynėje, kokių nesate 
matę. Susipažinsite su Lie
tuvos žmonių gyvenimu ir 
kūryba.

Rodymas prasidės 4 vai. 
po pietų. Filmų rodymą 
rengia LAP klubas, o ro
dys Jonas. Grybas iš Brook- 
Ivno.
/ Vieta: 
svetainė

Queens. Prašėme telefo 
1-6887.

•METINIS BANKETAS
. • . . ‘ ■ 1 / 1 ' ■■ ' "T ■ . ■ t. i

Pasveikinimui “Laisves”1 bendrovės* dąlinirikų 
suvažiavimo, kuris įvyks sąusio'31 dieną 

Brooklyne, yra rengiamas banketas, s
' z Įvyks sekmadienį

Sausio 24 January
Pradžia 1-mą vai. dieną,, vieta 318 Broadway 1 

1 : I • f ■ , '

Gražių dainų programą duos mūšų -pagarsėję 
dainininkai Robertas Niaura ir Julia Rainard. / .

Protarpiais ir visa publika ■'?
su jais. Bus ir kitokių pamarginįįnų.

Bus pagaminti geri pifetūs, pasirūpinkitfe jais Jpąsinaudoti.
< i Svečių bus iš New• Yorko ir iš kitųį
Banketą rengia Liet. Literatūros Draugijos 2-rą kuopa ir

Motery Klubo narėms
Mūsų Klubo susirinkimas 

įvyks trečiadienį, sausio 20 
d. Vieta visiems žinoma: 
Kultūrinio Centro salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone 

|Park. Tai bus labai svar
būs susii’inkimas, fVisos na
rės prašomas dalyvauti.

Valdyba

savo dėdžių, Stakeliūno 
ir ,Adukonio 

vaikų. Dėdę 
Ameriką iŠ 

Ariogalos kpi., 
>. Mano ad-' 

Bronius (Motiejaus) čiulada, 
rajonas, Paparčių paštas, 

Lithuania, USSR.

taįp; gražiaiišioję nuotai
koje mūsų pietūs ir baigėsi. 
Už tuos pustrečio dolerio, 
gavome pietus vertės visos 
penkinės. O tos gražios ir 
naudingos kalbos niekam 
nieko nekaštavo! Rep.

MATTHEW A 
liUYUS 

(BUYAUSKAS) 
LAIDOTUVIŲ j? 

DIREKTORIUS

Ieškau išnuomoti pusę apartmento i 
prię 2-ro vyro arba kambarį Brook- 
lyne arba 
nuoti MI.

IŠNIEKINO ŽYDŲ 
KAPINES l

Vandalai ant Staten Is
lando išniekino Baron 
Hirsch žydų kapines. Kelis 
paminklus apvertė, o ant 
virš šimto prirašė visokių 
hitlęriškų obalsių ir grū
mojimų prieš žydus. -

PRANMtfvl 
BROCKTON, MASS.

Spalvoti Paveikslai iš Lietuvos 
šeštadienį, sausio (Jan.)

7 vai. vakare, Liet. Taut. Namo, 
žemutinėje salėje, 8 Vine St.$‘ bus 
rodomi spalvoti paveikslai iš Lietu
vos. Rodys Dr. J. Stanislovaltis, iš 
Waterbury, Conn. Jis važinėdama# 
Lietuvoje su turistų grupę pats nu»' 
fotografavo 450 svarbiausių vietų; 
fabrikus, kolektyvinius ūkius, upps, 
tiltus, visuomenines, mokslo ir 
kultūros įstaigas. Labai įdomūs 
paveikslai, pamatykite juos. įžanga 
nemokama. Kviečiame vietinius 
iš apylinkės atsilankyti.

Rengimo komisija (5-6).Aleksandra Staskevičiūtė 
daug, daug metų praleido te
atre kaipo operos dainininkė. 
Tai ištikima, nenuilstanti Lie
tuvos liaudies dukra. Turė
jau garbės su ja nusitikti ir 
susipažinti anais pokario me
tais. Tai buvo baisiai sunkūs 
laikai, bet Aleksandra į ateitį 
žiūrėjo su viltimi 
į imu.

Nuo 1953 metų 
talento menininkė 
iš teatro ir visas 
paskyrė pedagoginiam 
visuomeniniam darbui.

MES ORGANIZUOJAME 
GRUPINES ir PAVIENES 

KELIONES į VlLN%-
' •.D*'Kelionės suorganizuojamos* 

greitai ir. nebrangiai.
• ' f jcbcir. i*

Mes išrūpiname vfyasė
Susižinokite su mumig.

Prašykite platesnių ■ J 
informacijų. '

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

Taip pat keliones į f 
kitus kraštus. J

COSMOS TRAVEL 
BUREAU, Inc.
45 West 45th Street .< 

New N. Y<
Tel. CI. 5-7711

Viso ......... $31.00
Apie mirusius

Pabaigoj praėjusid metų 
netekom mūsų artimi kolo
nijų trijų lietuvių—fš San 
Mateo, Calif., mirė Jonas 
Brazis; iš Stockton, Wal
ter Vaičiūnas, ir iš Seattle, 
Wash., Julia Sitkienė.Visi 
buvo laisvų pažiūrų žmo
nės ir yra buvę LLD . na
riais. Gaila, kad niekas 
apie juos nerašo. Žinau, visi 
turėjo nemažai simpatijos 
draugų, ypač d. Julia Sit- 
kienė dar nelabai seniai lan
kėsi, pas Kaliforniečius 
draugus ir gimines; Lillian 
Gajauskienė yra jos brolie
nė. Aš nežinau, kodėl ji 
nieko neparašo į mūsų dar
bininkišką spaudą, nes ji 
yra gabi rašytoja ir gerai 
žino jos gyvenimą.

Ligoniai
Sunkiai serga Jonas Ra

dęs. Randasi Southern Pa
cific Hospital, San Francis
co, ant 3-io aukšto, Room 9. 
Jis Kalėdomis atvyko į San 
Francisco iš Yucaipa, Ca
lif., pasisvečiuoti, ir ta pro
ga nuvyko patikrinti savo 
sveikatą pas ligoninės gy
dytoją? Iš pirmd apžiūrėji
mo jam daktaras pasakė, 
kad jis skubiai turi eit į li
goninę, nes i o sveikata kri
tiškoje padėtyje, turi šir
dies ligą. Vietoj svečiuotis 
nas savo posūnį ir kitus 
draugus, yra saugiai padė
tas į ligoninę ir atidžiai gy
domas. Jo gyvenimo drau
gė Marytė labai susirūpi
nus dėl Jono sveikatos ir 
kasdieną lanko^ jį ligoninė- 
ie. Vėlesni daktaro pareiš
kimai nusako, kad ligonio 
padętįs dar tebėra kritiška, 
ir kaip greit susveiks, dar 
nėra žinios.

Antras ligonis irgi gyve
na išlaukiniai nuo San Fran
cisco, tai yra d. J. Bakeris 
iš Vallejo. Calif. Gyvena 
250 Reis St. Kadangi jis 
vra mūsų LLD narys ir 
buvo pasižadėjęs kalbėti 
laike d. Gasiūno prakalbu 
tai tą dieną pranešė, kad 
i o sveikata silpna ir nega
li pribūti ne tik kalbėti, bet 
negali ir' iš stubos. išeiti. 
Šis draugas jau: antru sy-- 
kiu sunkiai serga. Sugrį
žęs iš Lietuvos sirgo dvi 
savaites plaučiu uždegimu, 
dabar turi sunkų šMtį,

Labai gaila mūsų gerų 
draugų, linkime greit su- 
sveikti.

Mūsų pramogėlės
Laike švenčių 

tris pramogėles -

tuviams yra žinoma, Kaa a. niekuomet neisreiazia sve 
J. Gasiūnas važinėjo po lie- čio iš savo sueigos tuščio 
tuviais apgyventas koloni-' mis kišenėmis, tai tą pada^ 
jas. Ta pačia proga aplan
kė ir mūsą Kalifornijos lie
tuvių kolonijas. Kadangi d. 
Gasiūnas yra artimas gimi
nė Petro ir Agotėlės Nor
kų, tad jam buvo proga ne 
tik aplankyti drg. Norkus, 
bet ir porą savaičių pasi
svečiuoti. Ir mums, buvo

• proga gana gražiai ir įdo
miai su juo pasikalbėti. Ir 
kur tik jis nuvyko pas drau
gus į Oaklandą, San Leand
ro ir San Francisco, visur 
buvo draugiškai sutiktas ir 
pavaišintas.
^Sausio 3 d. gražioj Finų 
svetainėj įvyko Oaklandoir 
San Francisco LDS ir LLD 
kuopų suruoštos prakalbos.. 
Į jas buvo kviesti visokių 
pažiūrų ir įsitikinimų žmo
nės. St/lyg mūsų neskaitlin
gos lietuvių kolonijos, susi
rinko y pagirtinas skaičius 
klausytojų.
/ Tos dienos prakalbų pir
mininkas d. A. Taraška pa
sakė įžanginę prakalbėlę. 
ir ,pranešė, kad turėsim du 
kalbėtoius, kurie abudu 
praėjusią vasarą lankėsi 
Lietuvoje, ir matė ten da
bartini Lietuvos žmonių 

‘gyvenimą, ir kiek yra pa
žengęs hitlerininkų nute- 
riotoje Lietuvoje progre
sas pokario metais. Taipgi 
priminė, kad musu .artimos 
kolonijos d. J. Bakeris ser
ga, negali kalbėti. ' *

Pirmiausia buvo pakvies
tai pakalbėti Juozas Nai- 
nis. Jis kalbėjo apįg pusę 
valandos. Juozas y Naipis 
iš jaunų.dienų ąugęs čia' 
Ąttįerikoj, tik mažas buvo 
parvežtas iš Amerikos į 
Lietuvąt. Jis iš Lietuvos grį
žo Amerikon Smeto n o s 
viešpatavimo, laikais. Todėl 
jis kaip kuriuos dalykus pa
lygino, ką jis. matė pirmiau 
it kaip yra dabar. Kadangi 
jam lietuvių kalba nelabai 
sėkasi vartoti, todėl nesiry
žo daug kalbėti. Bet kiek 
mums buvo'žinoma iš apra
šymo visu turistu kalbų, tai 
■Juozas. Nainis kalbėjo tei
singai, ir.vertas pagyrimo

(Tąsa iš pirmo pusi.)
“veržias?’ į visas .aukštojo 
mokslo įstaigas.

Aš turiu mintyje mokyto
jus ir protėšOrius.

Tai tiesa ne tik Amerikoje. 
Panašiai dedasi ir mūsų se
nojoje tėvynėje, štai skaitau, 
kad mūši/ sesės drąsiai bai
gia laimėti Visą Vilniaus uni
versitetą. Profesorių ir dės
tytojų kolektyve jos jau tu
ri 107 vietas!

Beje, Vilniaus universitete 
mokosi 1,838 Jaunos moterys.

Visa tai mus labai džjugi- 
i na. Socializmas be veiklios 
moters rankos, be šviesaus 
moters proto neįmanomas.

Los Angeles, Gal.
Svečias 'ir parengimas

Pas mus .dabar svečiuo
jasi gerbiamas svečias d. J. 
Gasiūnas, LDS prezidentas, 
kuriam sausio 24-tą Danų 
svetainėje, 1359 W. 24 St., 
yra rengiamos prakalbos-ir 
šveicariško kepsnio pietūs. 
Pradžia 1 vai. dienos laiku.

Draugas Gasiūnas yra gi
liai susipažinęs su svarbiau- 

5.001 siais pasaulio įvykiais ir 
4.00 Lietuvoj važinėjęs kaip tu- 
2.50 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.00

Gerulskienė, J. Vaitiekū
nas. Viso $57.

Sveikiname visus laisvie- 
čius su Naujais Metais.

LLD 6 kuopos
Rengimo Komitetas

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

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

1530 Bedford Ave. ? kamp. Lincoln PL IN. 7-6465. IN. 7-7272 
312-14 Market St. Tel. Ml. 2-2452. ML 2-1681

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

•. ' . , Kiekvienas pakas apdraudžiamas.
.Mūsų klientų patogumui, mes turime įvairių aukščiausios kokybes medžiagų prieinamomis kainomis. ?
Atdara kasdien nup 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro. į šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 ryto iki 4 popiet <

JyrSSl Albany- Ave. 
Hartford, Conn. 
CHapel 7-Sl64

11601 Jos. Campau Avė. 
Detroit IS, Mich.

; ... ; X. TOw^end 8-0208

Ieškau savo /dėdžių Martyno ir 
Petro Lažaunikų. Jie seniau gy
veno Bostone. Jau ilgas laikas kai 
nutrūko mūsų susirašinėjimas. 
Prašau juos pačius, arba jų waikus 
man rašyti. Petras Lažaunikas, Jo
no, . Kaišiadorių rajonas, Žaslių paš
tas ir miestas, Vytauto g-vė 41, 
Lithuania, USSR. x'

Ieškom Antaninos Savickaitės- 
ŽVingilienės, d. Motiejaus, ir Ste
fan Savicky, s. Motiejaus, gyvenu
sieji Lowell, Mass. Kilę iš Lietuvos, 
Vievio ra j., Paparčių apyl., Nara- 
vų km. Ieško jų sesuo Bronė Sa- 
vickaitČ.-Malūnavičienė. Kas žinote, 
malonėkite pranešti sekamu adresu. 
Iš anksto tariu nuoširdų ačiū. 
Bronė Savickaitė - Malūnavičieriė, 
Vievio rajonas, Paparčių apyl., Na- 
ravų km., Lithuania, USSR.

Skaniai pasivalgėme, 
gražiai pasikalbėjome

Praėjusį sekmadienį LDS 
13 kuopos suruošti pietūs 
pavyko visai gerai. Tiesa, 
valgytojų galėjo būti gero
kai daugiau. Bet tie, ku
rie buvome, išėjome pilnai 
patenkinti viskuo. Mus pui
kiai pavaišino mūsų darbš
čiosios gabios šeimininkės 
Marcelė Jakštienė, Stefani
ja Vinikaitienė ir Brusokie- 
nė. Gal prisidėjo, ir naujai 
įruošta Kultūriniame Cent
re virtuvė, įr naujutėlis pe
čius, kad toji vištiena ir to
ji košeliena tirpte tirpo 
gerklėje. O buvo ir kitokių 
pątrovų. Netgi gavome ten 
pat iškepto skaniausio py
rago su kava. Ačiū mūsų 
šauniosioms gaspadinėms.

LDS sekretorius Jonas 
Siurba tarė žodį kitą orga- 
niząęijos reikalais, 
nė, kad ateinančią 
įvyks Susivienijimo 
Reikia prie j o 
Smarkiai paragino 
darbuotis vajuje įki seimo, 
įrašyti naujų narių.

Pranas Buknys priminė 
“Laisvės” suvažiavimą, ku
ris įvyks sausio 31 d. šioje 
pat salėje. Dalininkus pra
šo suvažiavime dalyvauti. 
Visus prašė suvažiavimą 
pasveikinti su parama laik
raščiui. Julius Kalvaitis 
taip pat pakalbėjo apiedar- 
bavimąsi spaudos vajuje. 
Prašė jam, kaipo Brookly- 
no vajininkui, padėti.

Jonas Grybas, naujasis 
Literatūros Draugijos sek
retorius, pakalbėjo tos kul
tūrinės organizacijos reika
lais. Jis sakė, kad jis pasi- 

Plačiai žinomas senas lat- rengęs visur nuvykti ir pa- 
vių veikėjas Charles Dirba 
neseniai buvo nuvykęs į 
Tarybinę Latviją: Dabar iš 
ten sugrįžo jr duos platų 
pranešimą apie savo paty
rimus kelionėje po Latviją. 
Tai bus šeštadienį, sausio 
23 d., 8:30 vai. vale. Vieta: 
Estonian Hall, 2061'Lexing
ton Ave. (prie 125th St. 
kampo), Manhattane. Įžan
ga nemokama.

<: Newark 5, N. J.
H MArket 2-5172 J

• 426 Lafayette St. i
• <

Atskiras
11 gražiu kambarių. Spai- 

vonia. Tinkama dviem šei- 
Geroj viėtpf,* arti visų trans

Geras', ' plotas

$24,750. 20 m 
VI. 6-2816.




