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KRISLAI
Vakarai nepasimokė.
Istorija pasikartoja.
Atgaivino nacių galią, 
Užsienio prekyba.

Rašo V. Sūnus

Du milžinai Azijoje- “LAISVES” VAJUS 
lIEdlJcB ir Oirsifel GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Kinija šaukia savo 
tautiečius namo

Po Pirmojo pasaulinio karo 
Vakarų “demokratija” ne tik 
likvidavo Versalyje padary
tas taikos sąlygas, bet puolėsi 
gelbėti Vokietiją. Aiškino, 
kad jeigu joje nebus tvirta 
kapitalistinė santvarka, tai 
“komunizmas Įsigalės Euro
poje.”

Pirmoje vietoje Jungtinių 
Valstijų bankininkai ir fab
rikantai sukišo bilijonus dole
rių į Vokietijos reikalus. Jie 
atsteigė industriją, transpor
to priemones ir pastatė hitle
rininkų armiją ant kojų.

Hitlerininkai ginklą v o s i , 
tvirtino armiją, orlaivyną ir 
laivyną. Nacių vadai rėka
vo, kad jie “puls Į rytus.” Va
karų “demokratai” trynė ran- 

' kas ir nuinatė Tarybų Sąjun
gas pražūtį, nes kada Hitleris 
puls ją iš Vakarų pusės, tai 
tuo pat laiku Japonija puls iš 
Rytų. Turkija ir šiauriniai 
TSRS kaimynai nesusilaikys, 

i . nes jie turės progą atsiplėšti 
r I ' ' f nuo TSRS plotų.

v .< /■ te ‘ :—' /Jį įvyko, jau žinęme,
/ f / A Kai tik hitlerininkai įsigalė- 
/ 4 W jo, tai Jie pirmiau^ puolė Va- 
I' . kartis, neš numatė, kad jiems 
J ,tep karas bus lengvesnis. Tik 

beveik visą Europą gavę savo 
lt pusėn naciai jau puolė ir Ta- 

, rybų Sąjungą.
L Buvo reikalinga koalicija

Tarybų Sąjungos ’ ir Vakarų 
valstybių, kad nugalėjus hit- 

‘ ,lerįninkus ir Japonijos impe-
j f -rialistus. Baisiai pasaulis nu

kentėjo. Jūros kraujo išlieta. 
į ’ / Teherane, Jaltoje ir Potsda

me buvo susitarta, kad karui 
i pasibaigus, reikės daryti to

kias sąlygas, kad Vokietija 
| , j jau neąalėfu trečiu kartu už- 
I degti pasaulinį karą.

Bet istorija pasikartojo. 
Vakarų “demokratai” greitai 
pamiršo hitlęrininkų darbe
lius. Jie paleido iš kalėjimų 
.karo kriminalistus, jų tarpe 
maršalus ir industrialistus.

Hong-Kongas. — Čionai 
į ekonomistai ir i 
! atidžiai seką įvyius Kinijo
je ir Indijoje. Tai du pasau- 
lliniai milžinai — dvi di- 
1 džiausios šalys Azijoje.

Kinija užima 2,280,000 
ketvirtainiškų mylių plotą 

j ir turi 700,000,000 gyvento- 
į jų.

Indija užima 1,221,880 
ketv. mylių plotą ir turi 
virš 400,000,000 žmonių. Ki
nijoje gyventojų per metus 
priauga 30,000,000, o Indi
joje — 8,000,000.

Pirm Antrojo pasaulinio 
ikaro Indija buvo Anglijos 
'kolonija, dabar turi Brita
nijos dominijono teises; ji 
yra respublika. Indija pasi
suko į progreso pusę, bet 
dar nenugalėjo feodalų ir 
šimtų lokalinių kunigaikš
čių galios. Ji eina kapita
lizmo keliu.

i Indija daro progreso in- j 
Specialistai dustrijoje, bet daug ma-' 

žiau, kaip Kinija. Nuo 1951; ‘ 
m. iš Jungtinių Valstijų ga-! 
vo $2,000,000,000 vertės pa
ramos. Tarybų Sąjunga jai 
paskolino . $678,300,000. 
TSRS“ inžinieriai stato fab- 
rikus, jėgaines ir Įrengia 
užtvankas. Indijos indust
rinė gamyba dar nežymi, o 
blogiausiai yra su. gyvena
mųjų namų ir maisto reika
lais. 1960 metais bent 10,- 
000,000 tonų grūdų turės 
įvežti iš užsienio, kad apsi
gintų nuo bado.

Indijos ir Kinijos kaimy
niški santykiai buvo geri, 
bet juos pablogino Vakarų 
politika — iššaukė sienų 
reikale nesutikimų. Tas 
kenkia abiem šalims, oypa-įj Patkus, 
tingai Indijai, kurj didina Putlokas, humford, mc. 
apsiginklavimo išlaidas..

Vajus prasidėjo su 1-ma diena spalio ir baigsis su 
i saus.o—Jan, 31, 1960.

KONTEŠTANTŲ) STOVIS DABAR YRA TOKS: 
Punktai 

5784 
5750 
4460 
3404 
3236 
2666

W aterbiirio va j Įninka i 
New Jersey vajininkai . 
Brooklyn!) vajininkai 
Philadelpįhijos vajininkai 
R-Ka, \ 
Biiltiimorfes vajininkai 
S. Penkai skas—J. Blažonis, Lawrence-Lowell, M. 2264 
Pittsburgh© vajininkai .........
Gco. Shiųiaitis, Brockton, Mass 
K. Kasulis, Worcester, Mass.

|s Angeles, Calif

Į 
i i

Kinija .buvo, nepriklauso- fSRS rakeįy bandymai, 
ma, bet joje viešpatavo uz- T J
sienio imperialistai, savi 
kapitalistai ir dvarponiai.
Po Antrojo pasaulinio karo

“...
ir padarė milžinišką >pro
gresą.

tai nėra grąsinimai
Nice, Francūzija. —

Rochester-G vajininkai .....*...... 1328
M. Uždavinis, (Norwood, Mass. 1300 
So. Bostono vajininkai ....... 1240
LLD Moterų kuopa,

Binghamton, N. Y.......... 1064
B. SenkevičienĮe, Chicago, Ill. 1044 
Groat Necko pajininkai .......«....

, Nep Haven, Conn.

Now Britain, Conn. ................
Scrantono vajininkai ..............
K. Naravas, Shenandoah, Pa. 
Vera Smalstis, Detroit, Mich. 
Stamford, Corin. .................. .
Chester, Pa. įj............................
V. Žilinskas, Ųlymouth, Pa- t

976
924
770
744
716.
448
432
420
420
396

Kinija eina socializmo keliu; rybų Sąjungos profesorius

A.
V., 
V.

Jie panaikino Vakarų Vokie
tijai apsiginklavimo draus
mes. Jie net Hitlerio genero
lus pastatė NATO komando
je, vėl “gelbėti Europą nuo 
komunizmo.”

I

■fllr Pįkži? vokiečiai revanšistai 
■ hitlerininkai galvą, šiandien 

jie tėplioja svastikas ir įrašo 
grasinimu obalsius, rytoje jie 
po svastika vėl puls kitas ša
lis pavergti, jeigu Vakarai 
jieptablaivės ir laiku nesusi- 
PI’HS. f" <

• v Vėl vokiečiai karo kursty
tojai Šaukia prieš žydus ir ko- 

- munistus. Bet jie tuo pat kar
tu jau ima už gerklės ir tuos, 
kurie Vakarų Vokietijoje at
steigė industriją ir militariz- 

'f
■ t —:—

' 1968 metais Jungtinės Vals
tijos prekyboje su užsieniu 
turėjo v virš penkis bilijonus 
dolerių balanso, tai yra, tiek 
vertes prekių daugiau į už
sienį išvežė, kaip iš kitur par- 

> sivežė. c. ( ,
1959 metais Jungt. Valsti

jų balansas užsienio prekybo
je jau nesiekė'nė bilijono do
lerių, 1958 metais JV turėjo 
$350,000,000 balanso preky

boje su Vakarų Vokietija, o 
1959 metais jau deficitą.

Vakarų Vokietijos Industrie 
alistai jau ant kojų.’ 1959 m. 
jų išvežimai į užsienį siekė 
$9,750,000,000 vertės, o jve-

<

3*

protestavo prieš tokį Indo
nezijos tautinių mažumu 
^persekiojimą, bet tas hiekoj 
negelbėjo. įįl •

Fang-Fang, Kinijos Ui- . 
sienio komisijos pirmininko 
pagalbininkas, sako, kad 
bus priimta milijonai kinie
čių, kuriems susidaro Hė- 
pakenčiamas gyvenimas ki^ 
tose šalyse.

Jis sakė, kad sugrįžū- 
siems bus leista pasirinkti 
gyvenimo vieta ir darbas— • 
industrijoje, prie žemės ar
ba vaisių auginimo. Fan£- 
Fang sako, kad vien tik 
Hainano saloje galėtų ap
gyvendinti iki 500,000 su
grįžusių žmonių, kurie ten 

taipgi įvedė ir kitokių su- galėtų auginti tropiškus v ___ — J ““ 1 JI ~ Li _ Y • • z* • •

Pekinas. —Kinijos Už
sienio reikalų komisija lai
kė posėdį ir išleido pareiš
kimą, kad 1960 metais Ki
nija yra pasirengus priim
ti iš užsienio 600,000 grįž
tančių savo žmonių.

Iš Jakarta, Indonezijos 
sostinės, praneša, kad Kini
jos ambasadorius kalbėjosi 
,su Indonezijos Užsienio rei
kalų ministru Subandrio ir 
pateikė planus grąžinimui 
kinų iš Indonezijos.

Indonezijoje gyvena apie 
2,000,000-kiniečių. Vėlesniu 
laiku Indonezija patvarkė, 
kad kiniečiai provincijose 

216 negali turėti biznio įstaigų, 
216 i 
216 
180 
- ‘ 1 
144 

144 

108 
68 
36

2204
2048
1732

252
252
252
216-

Tilwick, Eastern, Pa..............
Navickas, Haverhill, Mass.
Vilkauskas, \Nashua, N. H.
Kvetkas, Cambridge. Mass.

Bridgeport, Conn.........................
V. Kralikauskas,

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

San Francisco, Calif.
P. Dambrauskas
Haverhill, Mass. .

M. Aranuk, Detroit

varžymų. Todėl desėtkai 
tūkstančių kiniečių neteko 
biznio, savo namų ir pra
gyvenimo įmonių.

vaisius' ir javus. Kutien 
elektros jėgainė, Fukien 
provincijoje, sutinka priim-

Kinija Iti 10,000 sugrįžusių žmonių.
A.

Mich.
J. Adams, Grand Rapids, Mich.

Puikiai' pasidarbavo brooklynietis Julius Kalvaitis. 
Ta- Jis buvo ūžėjęs į raštinę penktadienį, ir pridavė ketu-

ir raketų specialistas Ana
tolis Blagonravovas sako,

(Tąsa 6-tam pusi.) : ,
i.

1959 m. buvo blogi Kini- kad. Tarybų Sąjungos rake- 
jai, nes Centralinėje jos da- tų bandymai nėra grąsini- 
lyje sausra sunaikino tree- mai.
dali javu, kitur pakenkė Jis sakė, kad TSRS ban- 
upių išsiliejimai, bet ji su- dys raketas į Ramiojo van- 
ėmė^ 275,000,000 tonų mais- denyno erdves tik todėl, 

žemdirbystė davė 10 kad turi išbandyti naujas 
ir galingas. Tam reikalin
ga atsta ir tokia vieta, kur 
TSRS gali pasiųsti laivus 
tėmijimui šaudymo rezulta-

tų bandymai nėra grasini

dali javu.

to 
procentų daugiau, kaip 
1958. Bado nebus. Virš 300.- 
000.000 žemdirbių apsivieni- 
jo j žemės ūkio sąjungas.

Kinija nutiesė daug nau
jų geležinkelių, plentų, 
įrengė užtvankų, elektros 
jėgainių, pastatė šimtus 
naujų fabrikų. 1958 m. ji 
pagamino 8,000,000 tonų 
plieno, o 1959 jau 13,000,000 
topų, 25,000,000 tonų špižio, 
400,000,000 tonų anglies ir 
2,325,000 tonų medvilnės.

1960 metais siekia visai 
panaikinti beraštiją.
......... . ....... .  — ——............... .  
Amerikos lėktuvų 
GAMYBA UŽSIENYJE
NewYorkas. — Jungti

nių Valstijų lėktuvų gami
nimo kompanijos vis dąu- 
giau fabrikų steigia užsie
nyje. The United Aircraft 
Corp. 11 nuošimčių lėktuvų 
gamina užsienyje. Francū- 
zijoje ji turi fabriką vardu 
Snecma, kuriame dirba 10,- 
OOČ darbininkų ir gamina 
lėktuvams motorus.

Apie Ryty Vokietijos 
laimėjimą ir trūkumus

Berlynas. —V okiečių De
mokratinės Respubl i k o s 
premjeras Otto Grotewohl 
raportavo, kad 1959 m. in
dustrinė gamyba pakilo 12 
procentų lyginant su 1958, 
namų statyba pakilo virš 
16 procentų.

Bet jis sakė, kad maisto 
reikalai stovi blogai. Stoka 
mėsos, riebalų; o labiausiai 
sviesto. Tų dalykų reikia iš 
kitur parsivežti. Šalyje jau 
yra 10,100 kolūkių, kuriems 
priklauso apie 52 procentai 
dirbamos žemės. Jįs pasiti
ki, kad kada daugiau: že
mės ūkis bus apyienytas, 
tai geriau bus su. maisto 
reikalais.

.TSRŠmažina gynybos jėgas 
ir jprie to ragina kitus

Maskva. -- Aukščiausios 
Tarybos (parlamento) po
sėdyje premjeras Chruščio
vas pateikė nusiginklavi
mui planą. Jis Išdėstė 1959 
metų šalies atsįekimus ir 
pasiūlė, kad Tarybų Sąjun
ga 'pradėtų nusiginklavimą.

Chruščiovas raportavo, 
kad 1959 metais industrijos 
gamyba pakilo 11 procentų 
lyginant su 1958 m., tai yra, 
keturiais procentais pra
lenkė plano kvotą. Bendra
sis šalies turtas pakilo apie 
100 bilijonų rublių, arba 8 
procentais lyginant su 1958 
m. Per metus pastatė 2,- 
200,000 puikių gyvenimo 
apartmentų. Grūdų suėmė 
biskį mažiau, kaip pirmes
ni ais metais^ nes pakenkė 
sausra. Tarybų Sąjunga 
dabar jauz turi 
gyventojų. '

Chruščiovas 
kad milžiniški 
mokslo pakelė i

212,000,000

raportavo, 
pasiekimai 

šalies gyny

bą iki tokio laipsnio, kad 
galima sumažinti armijos 
kiekį. Jeigu priešai užpultų, 
tai TSRS raketomis galėtų 
juos atmušti.

TSRS premjeras nurodė, 
kad Tarybų Sąjunga tuojau 
po užbaigos Antrojo pasau
linio karo masiniai demobi
lizavo savo armiją, tai 
1948 m. po, ginklu jau buvo 
tik 2,874,000 žmonių. Bet 
Vakarų apsiginklavimas ir 
karo grūmojimai privertė 
ir TSRS padidinti savo jė
gų kiekį.

Dabar Tarybų armijoje 
yra 3,623,0 0 0 žmonių. 
Chruščiovas, pasiūlė tuojau 
sumažinti armiją 1,200,000 
žmonių. TSRS parlamentas 
pasiūlymą vienbalsiai užgy- 
rė.

Po jo kalbėjo Tarybų 
Sąjungos Užsienio minist
ras Andrius Gromyko. Jis 
kvietė ir kitas šalis mažin
ti armijas ir visas taikoje 
sugyventi.

Ir Indija vienija 
žemdirbius

Bangalpre, Indija. —Indi
joj politihiai vadai ragina 
gyvento jus enėrgi n g fa? 
dirbti šalies industrializaci
joje ir žemdiVystejė. Indi
joje stoka maisto, gyvena
mų namų ir kitų reikmenų.

Žemės ūkyje ragina jung
tis į kooperatyvus, nes taip 
ją galima geriau įdirbti ir 
javus suvalyti. Sako, kad 
pereitais metais 612,000 
kaimų valstiečių jau susi
jungė į žemės ūkio koope
ratyvus.

Lima.

Žemė drebėjo Peru 
respublikoje JS

ArėųuiįįraM^- 
te Ir jo ąpyl inkėjeyįįyk'odi-

’defis' žemės drebėjimas. 
Miestas turi apie 300,000 
gyventojų.

Galingas žemės drebėji
mas pasikartojo keils kal
tus ir šimtus namų sugrio- i 
ve, o daugybė jų suskilo. 
Kiek sužinota, tai žuvo: 70 
žmonių ir virš 200 sužeista. 
Bet, veikiausiai, žuvusių ir 
sužeistų bus daugiau, kai 
viskas bus ištirta.

Tyrinėja didelę 
lėktuvo nelaimę

Washingtonas.
Civil Aeronautics Board ty- .
rinėja nelaimę lėktuvo, ku 
riš sausio 6 d. susprogo

Vėliausios žinios
žiniai tik $8,100,000,000. Va
karų Vokietijos balansas už
sienio prekyboje buvo $1,65,- 
000,000. Reiškia, jų balan
sas jau didesnis už Jungtinių 
Valstijų. , Netoli laikas, kada 
vokiečiąi pareikalaus Kaize-' 
rio kolonijų.

1959 metais Jungtinių Vals
tijų gyventojai daugiau “bū- 
zino,” kaip 1958 m. Tik per 
devynis mėnesius proporcio- 
naliai kiekvienas išgėrė už 
$53. Bet prie šių išlaidų“ ne- 
priskaitoma “naminė,” viso
kie namie gaihinti Vynai ir ki
tokie svaigalais v .

Paryžius. — Prie Le 
Bourget orlaukio jauz įren
gė meterius pastatomiems 
automobiliams. Jki dabar 
dar jų Prancūzijoje nebuvo.

HOLLANDIJOJE JŪRA 
išlauže apsaugą 

r. i.

Amsterdamas. — Jūros 
bangos išlaužė 120 pėdų 
pločio nuo? vandens apsau
gą ir įsiveržė į miestą. Sku
biai buvo reikalinga iš
kraustyti . apie §,000 žmo
nių. Vanduo sugadino 2,750 
gyvenimo namų.

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris vyks 
j Tarybų Sąjungą birželio 
10 dieną ir/fen bus- iki 19 
dienos. Skris didžiuliu “B- 
717” lėktuvu.

a — ■ /
Wash) n g tona. — Atvyko 

Bulgarijos ambasadorius į 
JAV, Dr. Peter VoutoV. ?

Maskva. — TSRS prem
jeras Chruščiovas į Indiją 
vyks vasario. 20 dieną ir ten 
išbus.keii^ ^ienas. Iš Iridi* 
jos. jis ap$U^kys' ir Bur

te:moję.
r A,

/t

Bangalore, Indija.Bangalore, Indija. — At
sidarė Kongreso partijps 
suvažiavimasi , J o s vadai 
manė, kad susirinks. 100,000 
žingeidaujančių, bet susi* 
rinko tik 5,000.

Fairbanks, Alaska. — Su
sidaužė ■ karo lėktuvus “B- 
47” ir žuvo 2 lakūnai. /

Turčius pasistatė 
slėptuvę nuo bombų
. New Yorkas. — Long Is
lande, netoli Oyster Bay, 
savo 15-kos i akrų • žemės 
plote, R. B. Smithers pasi- virš N. Carolina valstijas, 
statė nuo atominių bombų * ’ ” '
slėptuvę.

Jos sienos yra po dvi ir 
pusę pėdos storio, iš cemen
to, ir pridengtos 15-kos pė
dų žemės sluogsniu. Viduje 
įrengta elektrinis apšildys 
mas, oro ventiliatoriai, 
įvesta vanduo, maisto pa
talpos. šešioms savaitėms 
ir kiti patankumai. Patal
poje gali tilpti 9 žmonės. 
Jos įrengimui išleido $50,- 
000. '

LOS ANGĘLES. SUSIRGO 
500,000 ŽMONIŲ

Los. Angeles, Calif. — 
Pusė milijono gyventojų su
sirgo, Numatoma, kad tai 
^ra Ązijos iiifluenza.

Sergantiems skauda gerk
lę, krūtinę ir vidurius. La
bai pakyla karštis.

The

Nelaimėje žuvo keliaunin
kai ir įgula—34 žmonės.

Lėktuve skrido advoka
tas Julian Andrew Frank, 
32 metų amžiaus, iš Conh. 
valstijos, kuris biznio ofisą 
turėjo New Yorke. Po ne
laimės jo kūną rado 21 my
lią atstoję nuo ten, kur lėk
tuvas susprogo. Pasirodė, 
kad jis turėjo šešis apsi
draudimus nuo nelaimių 
ant $887,500. Orlaiyinin- 
kystės viršininkai numato, 
kad galėjo lėktuvas su
sprogti nuo užtaisytos bom
bos.

Ottawa. — Kanadoje yra 
labai šalta. Ottawa mieste 
buvo 17 laipsnių žemiau nu- 
lia> o šiaurinėje , Onta$|/ 
provincijoje net : 45 laips
niai žOįau nulio.

te Ate rtDte.'te:

Milanas. — Traukinys iš
ėjo iš bėgių/ Nelaimėje 15 
žmonių užmušta ir 80 su
žeista. 

r\» ■ i ■ \

SAKO: INbUA EINA 
PRIE SOCIALIZMO

Bangalore,. Indija. — 
Premjeras Nehru per šešias 
valandas aiškino Kongreso 
partijos Centrąlinio komi
teto nariams rezoliuciją, 
kuri bus pateikta partijos 
suvažiavimui. Jis 
Indijai nėra kito past 
mo, kaip tik eiti socialioj 
niu keliuit y ; \;

V

Paryžius, .—ų Francūzija 
pasingus išsprogdinti si- 
vo primąją atominę bombą 
Saharoje. k

• XT*; . t,v j. *.14 . į

/''"te. ■

bos Angeles, Calif. - 
re Charles 7 Grace, n 
evangelistų vadas.
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Tegu bus susitarimas!
ŽENEVOJE ATSINAUJINO derybos dėl uždraudi- 

mo atominių ginklų bandymų. Tai jau labai senos dery
bos. Jos tęsėsi ištisus pereitus metus. Jos prasidėjo dar 

w 1958 metais. Užkliūta ties tuo punktu, kuris kalba apie 
'inspekcijas ir mokslinius būdus atpažinti atominį sprogi
mą po žeme. Kas liečia sudarymą administracijos, jau 

- susitarta.
Visa žmonija reikalauja susitarimo. Visi sunkumai 

turi būti pašalinti, ir pašalinti kuo trumpiausiu laiku. 
Reikia, kad susitarimas įvyktų ir būtų paskelbtas dar 
pfieš viršūnių konferenciją.

Mes nežinome smulkmenų, kodėl taip ilgai derybos 
tęsėsi be susitarimo. Kur nors, matyt, nebuvo tvirto pa
siryžimo susitarti. Dabar susitarimui sąlygos gana ‘ge
ros. Iš vienos ii* iš kitos pusės nusileidimas atidarytų du
ris į susitarimą. Tai būtų didžiausias taikos laimėjimas. 
Susitarimas dėl uždraudimo atominių ginklų bandymų 
tuojau plačiausiai atidarytų duris dėl susitarimo visa ei
le kitų klausimų, susisiejusių su pasiūlymais visiškai ir 
pilnai nusiginkuoti.

Štai kodėl taip svarbu Amerikos žmonėms padaryti 
didžiausią spaudimą ant mūsų vyriausybės, kad jos at
stovai Ženevoje dėtų visas pastangas dėl susitarimo. Te
gu žino mūsų prezidentas, ir valstybės sekretorius, kad 
Amerikos žmonės trokšta ir pageidauja susitarimo!

Kur tie socialdemokratai?
DAUGELIS ŽMONIŲ labai stebisi, kad taip nieko 

nebesigirdėti apie Vakarinės Vokietijos socialdemokra
tus. Nesigirdi jų jokio protesto prieš neo-nacių siautėji
mą prieš žydus. Nesigirdi jų protesto prieš areštavimą ir 
kalinimą komunistų.

’ ; Gal kitaip ir būti negali. Jie padarė du nepateisina
mus žygius. Jie atvirai-atmetė marksizmą ir atvirai pasi- 
šakįėuž Vokietijas’Hbgmklavimą iš naujo. Vadinami, jie 
pasidarė tiktai dar vieną paprasta buržuazinė> partija, 
kurios programa mažai kuo besiskirta nuo Adenauerio 
krikščionių demokratų pabijos programos. Visa Adenau
erio politika, kuri dabar jau y Va ir socialdemokratų po
litika, atidarė duris militarizmo ir nacizmo atgimumui.

Gerai, kad susikalbėjo
y. KIEKVIENAS TARPTAUTINIŲ SANTYKIŲ pa- 

gerėjimas yra taikęs laimėjimas. Gera, džiugi žinia atėjo 
, iš Azijos. Kinija ir Indonezija priėjo susitarimo, kurį 
nuoširdžiai pasveikins visi taikos šalininkai. Taikos prie
šai daug dėjo vilčių ir pastangų tarpe tų kraštų iššaukti 
ginkluotą susikirtimą. Jiems nepavyko. Laimėjo diploma
tinę, sveika išmintis.

Susitarimas visiškai protingas. Tie kinai, kurie nori 
pasilikti Indonezijoje privalo tapti Indonezijos pilie
čiais. O tie, kurie nori grįžti į savo tėvynę, tegu grįžta. 
Pagal sutartį, jiems 'Kinijos durys atdaros. Protinga ko- 

' monistinė valdžia jiems padės įsikurti. .
*• Kur yra noras, ten randasi ir išeitis. Ne ginklais, 

bet pasitarimais ir susitarimais reikia spręsti visus nesu- 
? šipratimus tarpe tautų.

Nuoširdžiai sveikiname
DIDELĖ IR LINKSMA ŽINIA nuskriejo per visą 

pasaulį iš Tarybų Sąjungos. Aukščiausioji Taryba nuta
rė šalies ginkluotas jėgas sumažintai 1,200,000 vyrų. Vy-

PRIEKABE AR 
BLAIVUS PROTAS

I •_ /

Labai susirūpinę Angli
jos darbiečiai. Jie priešingi 
Vakarinės Vokietijos gink
lavimui atominiais gink
lais. Jie reikalauja, kad 
Anglijos valdžia pasiprie
šintų' Amerikos politikai 
tuo klausimu.

Šitoks darbiečių užsilai
kymas labai nepatinka 
menševikų 
Jos sako, jog tai tik “. 
ja priekabė.” (“N,” 
šio 12 d.) Vadinasi, “Nau
jienos” pilnai pritaria nau
jam Vokietijos apginklavi
mui, naujam jos sumilita- 
rizavimui. Nieko nuosta
baus. Nepamirškime, kad 
didžiojo karo mėtų tos pa
čios “Naujienos” sveikino 
Hitlerio legioną. Joms bu
vo pikta, kai Hitleris karą 
prakišo ir sau kulką kak
ton susivarė.

Atgaivinimas Vokietijo
je militarizmo reiškia pa
rengimą sąlygų naujo Hit
lerio atsiradimui.

Darbiečių protestas prieš 
šitą naują žmonijai pavojų 
yra ne priekabė, bet blai-' 
vus protas. Juos reikia ne 
smerkti, bet sveikinti.

“ Naujienoms.” 
nau- 
sau-

“Drau- 
pasi ro

ANTISEMITINIS 
ŠLYKŠTYBĖ

Chicagos kunigų 
ge” (sausio 11 d.)
dė tikrai biaurus antisemi- 
nis straipsnis “Chruščiovas 
ir žydai.” Koks ten piktas 
kunigas, pasirašęs “M.,”

1

tų panašių v laikraščių su
kurstyti kriminalistai šian
dien užsiimdineja niekini
mu ir tepliojimu žydiškų 
sinagogų? Tai darbas hit
lerininkų. Ir h nereikia jų 
toli ieškoti. Jie sėdi kuni
gų “Draugo” redakcijoje.

ŠIMTU PROCENTŲ 
TEISUS

Aną dieną savo kolumno- 
je d. L. Prūseika pastebė- 
jo: - \ ■

“Vilnies”'kasdieninės pasa- 
bos ir “Laisvės” krislai turi 
įgyti daug daugiau agitacinio 
pobūdžio. Jos turi akstinti 
praktišką mūsų organizacijų 
veikimą, o nesitenkinti tik 
fragmentaliu kartojimu vė
liausių žinių, kurioms yra 
specialė ir daug didesnė 
vieta.

Artinasi laisviečių suvažia
vimas. Reikia pradėti dar
bas, o ne vien tik' apie jį 
vėptelėti ir užmiršti.

Patarimas labai geras. 
Bet kodėl taikomas tik vie-_ 
niem “Kasdien” ir “Kris
lų” rašytojams?, Kaip su 
mūsų laikraščių editoria- 
lais ir šiaip straipsniais? 
Kodėl juose taip pamiršta
mas mūsų pažangusis ju
dėjimas, mūsų įvairios or
ganizacijos, net ir patys 
laikraščiai?

Ši d. Prūseikos pastaba 
turėfe susilaukti tinkamo 
dėmesio iš visų redaktorių, 
iš visų bendradarbių ir ko
respondentų. Visi daugiau 
rūpinkimės mūsų organi
zacijų ir spaudos reikalais. 
Apie juos kalbėkime, juos

Paragvajaus liaudis kovoja už 
demokratijos atgavimą

Rašo Kuraitis
Paragvajuje didėja ne-1 Šalyje nuolat brangsta 

pasitenkinimas '’ Štresnerio p r a g y venimas, didinami 
režimu, kuris atvedė šalį 
prie ekonominės ir politi
nės katastrofos ribos. Pa
ragvajaus ekonomika yra 
užsieniečių, daugiausia -— 
Amerikos monopolijų ran
kose, 75 procentai valstie
čių neturi nuosavos žemės, 
tuo metu kai 11 kapitalis
tinių kompanijų valdo 5 
milijonus hęktarų geriau
sios žemės.

Diktatoriškas Stresnerio 
režimas leidžia užsi e n i o 
k o m p anijoms sistemingai 
plėšti nacionalinius šalies 
turtus. Jungtiniu Ameri
kos Valstijų naftos trestai, 
užgrobę 16 milijonų hekta
rų nafta turtingų Parag
vajaus žemių, negailestin
gai išnaudoja darbo žmo
nes, pasm e r k d a m i juos 
skurdui ir išmirimui. * Pa
ragvajaus darbininkas gau
na visiškai menką darbo 
užihokesnį. Vaikų mirtin
gumas siekia 75 procentus. 
Tuo pat metu vyriausybė 
leidžia apie 80 procentų 
valstybinio biudžeto gink
lavimuisi ir policijai. “Kas 
antras šalies gyventojas,— 
sako Paragvajaus dvasi
ninkas Ramonas Talavera, 
— neturi pastogėj, gyvena 
blogiau už gyvulį. Mūsų 
tėvynė pergyvena ekonomi
nį bankrotą . . . ( Darbi
ninkų klasė ir valstietija 
miršta is bado..-”

tiesioginiai ir netiesiogi
niai mokesčiai, nuvertina
ma valiuta.

^Imperialistinės kompani
jos visaip remia diktato
riaus ’ Stresnerio režimą. 
Jungtinių Amerikos Vals
tijų ambasadorius Parag
vajuje Plezeris, pateisinda
mas Stresnerio diktatūrą, 
pareiškė, kad, esą, “Parag
vajus dar nepasiruošęs de
mokratijai^ ir kad, esą, vi
siškas laisvės atgavimas 
(atkūrimas) šalyje gali 
“sukelti anarchiją.”

Šis Plezerio pareiški
mas, rodantis JAV kišimą
si į šalio.3 vidaus gyvenimą, 
sukėlė Paragvajuje protes
tų bangą. “Alkana ir basa 
Paragvaj aus liaudis, — nu
rodoma patriotinės huntos 
proklamacijoje, — pareiš
kia ambasadoriui protestą, 
nes jo žodžiai yra pasity
čiojimas iš jų skurdo ir 
kančių.” Q

Paragvajaus emigrantai, 
kurių skaičius viršija 400 
tūkstahčių, neseniai įsteigė 
“Vieningąjį Nacional i n i o 
Išsivadavimu Frontą,” ku
riame dalyvauja visos poli
tinės partijos. Ši organi
zacija ir paskelbė kovą 
prieš diktatūros režimą ir 
už laikinosios vyriausybės 
sudarymą.

Montevideo, gruodžio mėn. 1959

Pabėgiai iš asbesto
ir silikalčio

Nepaprastai' daug miško
Jh

“4|įt i

gausybe pasiūlė ginkluotąsias jėgas smarkiai sumažinti, dus* Gal niekados pirmiau 
nelaukiant nei viršūnių konferencijos, nei kokių nors su- net tame pačiame “Drau-

įrodinėja, kad būk žydai | diskusųokime, jais gyven- 
esą užvaldę ne tik Tarybų 
Sąjungą, bet ir Jungtines 
Valstijas. Pats “bolševiz
mas Rusijoje buvo įgyven
dintas tiktai žydų dėka,” 
putoja šis sutvėrimas. “Y-1 
pąč finansiškai rėmė JAV 
žydų milijonieriai... Gi da
bar visa pasaulio žydi j a .re
mia komunizmą. Kodėl re
mia? Žydai remia tik savo 
reikalus ir niekeno kito.”

“Juk ir JAV valdomos tų, 
kurių rankose yra pinigai ir 
k o m u n ikacijos priemonės,” 
—* net įkaitęs šaukia tas ši
mučio kolega. —: “Chruščio
vą rėmė J. A. Valstijų spau
da, radijas ir televizijos tink
las. Turbūt yra visiems žino
ma, kad American Broadcast
ing Co. pirm, yra Leonard 
Goldenson, Columbia Br. Co. 
—pirm, yra Wm. S. Paley-(jo 
tikroji pavardė buvo Palins- 
ky) ir National Br. Co. — 
pirm, yra Robert' Sarnoff. Jie 
visi priklauso tai kategorijai, 
kuri rėmė • Chruščiovą ir jam 
davė kalbėti per televiziją-. 
Jei Rusiją valdytų nacionalis
tai, kaip dr. M. M-das rašo, 
vargu Chruščiovas būtų susi
laukęs tokio šilto priėmimo.

If taip perdėm pikčiau
sias kurstymas K prieš žy-

kime.

ištarimų su kitomis šalimis.
§is Tarybų. Sgjųngos žygio aiškinimas yra labai 

įvairus. Girdi, Sčvietai tik perorganizuoja savo jėgas. 
Jie tik nori svietui pasirodyt^ kad jų žodžiai už nusi
ginklavimą nėra tik žodžiai. Jie juos paremia konkre
čiais žygiais.. ' , ’ '

Bet faktai kalba patys už save. Milijonas ir du šifn- 
tai tūkstančių vyrų ir motei*ų bus ištraukti iš armijos, 
laivyno ir orlaivyno. Jie stos į darbo gretas. Kokia tai

> Sumetimai nesvarbu. Svarbu tas, kad štai šauniau
sias pavyzdys visiems kitiems kraštams. Tegu panašiai 
tuojau sumažina savo ginkluotas 'jėgas Anterika, Angli
ja ir Prancūziją. .Mes tokį jų žygį nuoširdžiai pąsvęikih- 
sime. Tai bus ir nrtlsų įrodymas, kad ir mūsų krašto va
dovybė yra pasiryžusi palengvinti Amerikos Žmonėms 
militarizmo naštą. Tai bus konkretus įrodymą^, kad mes 
irgi savo žodžius ąpie nusiginklavimą paremiame dar
bais. . ' ; : -N

Skandalas N. Y. miesto valdžioje
TAI, KAS ATSITIKO New Yorko viesto Manhattan 

paviete, nedaro garbės Šiam didmiesčiui. Pavieto prezi
dentas. Hulan Jack rezignavo. Ir rezignavo - ne iš geros 
valios. Rezignavo todėl, kad tapo apkaltintas grąftė, ky
šių ėmime. Tiesa, jis sako, kad ^Jngar yra ■ ilgametis jo

čiant sudėvėtus ir supuyu- 
sius pabėgius, kasmet ^iŠ- 
eikvojama daugiau kaip 4 , 
milijonai kubiškų metrų 
medienos. Dar didesnis me
dienos kiekis eikvojamas, 
tiesiant naujus geležinke
lius ir požeminius kelius.

Rasti naują pigią ir pat
varią medžiagą, kuri galėtų 
pakeistu medieną — valsty
binės svarbos reikalas. To
kią medžiagą pasisekė gau
ti dirbtiniu būdu. Ji susi
deda iš silikalcito, į kurio 
sudėtį įeina smėlis, kalkės 
ir asbesto atliekos. Si me
džiaga pavadinta asbosilL 
kalcitu. Pagaminti iš jos 
pabėgiai puikiai’ išlaikė • 7 
bandymus ir buvo pripažin
ti tinkamais medienai pa- $ ' 
keisti. Spalio geležinkelio 
Bologoje-H stotyje statoma 
pirmoji pasaulyje eksperi- \į 
mentinė gamykla, kurioje t 
bus gaminami asbosilikalci- l 
tiniai pabėgiai. Gaminant \
tokius pabėgius, bus galima ’ 
kasmet sutaupyti dąug mi-' 
lijonų metrų medienos.

NAUJA LAIDA “KAIP 
PASIDARYTI PILIEČIU 

DABAR GAUNAMA AM.
COUNCIL ĮSTAIGOJE
Naujai peržiūrėta laida 

“Kaip Pasidaryti Jungtinių 
Amerikos 1 Valstijų Pilie* 
čiu”, parašyta Marion 
Schibsby ir Read Lewis, 
tik ką buvo atspausdinta 
American Council for Na
tionalities Service organi
zacijos. šis natūralizacijos 
vadovas, dabar pasiekęs ‘ - 
19-tąją laida, per 40 metų / 
buvo standartiniu š iuo (r 
kMsimii leidiniu. ’ Oį 

‘ NsSljas^ l^hių pusi: 
vadovas, dabar pasiekę 
įsigijimui statomus reika-

Ką mano, Lietuvos inteligentai?
s ■ ..

Mums net buvo nusibodę rytojaus, kai atsikėlėme, 
Lietuvos “vaduotojų” irdy- atrodo, kad tai buvo sap-

«ę0 jus ne; nas, o ne realybe.
važiuojate į .bolševikišką j Buvau pakvietęs drg.ML 
rojų?” Sputnikai susprog- ząrą dar kartą užsukti į 
dino tarptautinį mielių bur-1 svečius, bet negali—-užim- 
bulą, o musų delegacijos tas, nes turi daug darbo ir lavimus aprašo kiekvieną S 

set- į ft',.

naiistūs, kurie ir po šiai, m ai begalo buvo džiugu tu- 
dienai dar neatsipeikėjo.

Prieš keletą dienų gavau 
laišką nuo Lietuvos muzi
kos mokytojo Juozo Slėnio, 
kuris yra parašęs “Lais
vei” ir gausiai apdovanojo 
savo muzika Montello-Vyrų 
Dailės chorą. Jis rašo:

“Ž. m. lapkričio mėn. 21 d. 
į mano kabinetą vakare ne
lauktai ir netikėtai užėjo 
svečias su palydovu, ir, ži
note, nustebau—Rojus Mi- 
zara. Taip nelauktai, kad aš 
iš džiaugsmo ,vos nepašo
kau. Mes pasisveikinome, 
kaip seni pažįstąmi, lyg tik 
vakar buvome matęsi. Man 
padarė didelį įspūdį ,drg. 
Mizaros > paprastumas ir 
toks nuoširdumas. Tuoj

Sveikinimai y Laisvės”
suvažiavimui; . I pūkų zaunos: “Ko jus ne- nas, o ne realybė*
Detroit, Mich. \

Detroito Moterų»i pažan
gos Klubas sveikina Lais- 
aavimji sfoTvehVamoš !P*g ^taviškus nacijo- įvairių reikalų. Mūsų 

, “ , ' "no-harna Iriivno ir nn aini mai horraln htivn riwiiir
viso gero jūsų darbe.—Ma
ry Tvaska. 1LI

Oakland, Calif.
LLD 198 kp. sveikina su

važiavimą su $25. Šiuos pi-, 
nigus prisiuntė J. Gasiū- 
nas, kuris šiuo'laiku važi
nėja po tolimus vakarus. 
Jis siunčia visiems savo lin
kėjimus. / ' y

St. Petersbiirg, Fla.
Kitas ir labai s įvertintas 

pasveikinimas^ tai nuo 
ALDLD45-os kuopos. Per 
Joseph Davičlonį gauta nuo 
kuopos $100 laikraščio pa
ramai.

Adm

Katmandu, Nepalis. •*
Tarybų Sąjungos, prežiden-
tas Vorošilovas atvyks į 
šią šalį vasaribj 3 d.ge” nebuvo taip atvirai ir 

biauriai kurstoma prieš žy
dus. Šitaip kurstyti gali 
tiktai hitlerinės veislės pik
tybės. 'Ar - reikia stebėtis, 
kad šitaip “Draugo” ir ki- gelbėti atsilikusioms šalims

Paryžius. Jungtinės 
Valstijos kviečia; kitąs Eu
ropos valstybes bendrai pa- 

slbėti atsilikusioms šalims.

draugas, kad tie namo pataisymo kaštai (apie $4,500) 
faktinai tėra jam paskola, kurią jis ketiną atiduoti. Tuo 
būdu, negalima jam primesti jokio grafto.

Galimas daiktas. Galimas daiktas, kad kas nors po
litiniais sumetimais nori Jack išėsti iš tos dietos. Ypač 
nori jį iš pavieto prezidento vietos išmesti dar ir todėl, 
kad jis yra negras. Bet kaip tik todėl Mto Jack turėjo 
būti dvigubai atsargus ir nė iš tolo neprisileisti nieko, 
kas gali būti interpretuojama graftu, kysininkyste. Jei 
jis to nesuprato ir nenumatė, tai jau jo kalte, tai jau jo 
silpnybė. Jau tas vienas sukelia abejonių, ar jis tinkamas 
tokiai aukštai ir atsakingai vietai. ■ '

Su galutinu nuosprendžiu, žinoma, dar tenka palauk
ti: Visas reikalas atsiduria teismuose. Geraį būtų, kad, 
Mr. Jack galėtų teisme įrodyti, jog jis yra nekaltas, • jog 
jis y ra tiktai auka kokio nors suokalbio, arbanenumaty- 
mo, prie ko gali privesti priėmimas kokios “lockos” nuo 
kontrąktoriaus, kurisUš savo didelio 
taip j&u .lengvai sutiko jkm n.et puspen' 
lėrįų be joldų^roęentų ^pąsHolinti”.

vy

stančio do-

natūralizacijos procedūros 
žingsnį ir kiekvienam, no
rinčiam pasidaryti piliečiu; 
tiksliai nurodo, ką jis turi 
daryti, kad įsigytų piliety- ) 
bę. Šiame vadove be to yra 
specialus skyrius, kuriuo 
galima naudotis, kaipo nu- 

/ rodymais ruošiantis natūra- 
Mizaros pasilikimas, galuti-|.lizaci.-os egzaminams. Ja- 
nai nušvietė padėt}. O kas me yra kiau^]nu jr ab- ... 
svarbiausia, tai tas, kad saRymų apįe Amerikos is- 
piūsų daktarai parvežė tori ją ir valdžios sūtvarky- < 
mums neįkainuojamas do-1 Vadove taip pat yra K 
vanas: daktarasx Margens JAV Konstitucija ir Ne- ' 
smulkiai aprašė Lietuvos prikiausomybės Deklaraci- 
dabartinę gyvenimo padėtą, j 1a 
o daktaras Stanislovaitis 
su .žmona paveikslais at
vaizduoja Lietuvos gyveni
mą ir gamtą, kurią socia
lizmas naujai pertvarko.

Jaunutis

reti savo bute tokį įžymų 
Amerikos lietuvių progre
syvų veikėju ir rašytoja. 
Šis jo apsilankymas mums 
paliks ilgai atmintyje.”

Amerikos lietuvių delega
cijos, o ypatingai Rojaus

ja.
“Kaip Pasidaryti Pilie

čiu” knygelė yra skirta ne 
tik individualiam asmeniui, 
bet ir mokytojui; sociali
niam darbuotojui ir advo
katui, į kuriuos emigrantai 
kreipiasi patarimo ir pagel- 

vadovas suteikia lengvai 
suprantamą informac i j ą 
apie techniškas natūraliza
cijos ir pilietybės gavimo 
problemas.

Paskiros “Kaip ? Pasida
ryti Jungtinių Amerikos 
V aisti jų Piliečiu” t.. .
kaina yra vienas doleris ir 
ją galima gauti American 
Council for Nationalities 
Service įstaigoje, 20 West 
40th St, New York 18, N.Y.

i •.

Neįprasto ilgio laivas •Į I mm U*'

to aš pakviečiau vakarienės j Volgos upėje kursuoja il- 
į mūsų geriausį restoraną gesnis kaip 770 pėdų laivas. 
“Palangą”, sėdom į “Pobie- Jis susideda iš. 3 sekcijų- 
dą” ir atriedėjom į jį. Čia baržų ir stūmiko - buksyro, 
pasėdėjome daugiau kaip Stalingrado liaudies ūkio 
valandą, nuoširdžiai pasi- tarybos laivų - statykla šį 
kalbėjome visais klausi- laivą pagamino anglims, 

miško medžiagoms pervež
ti,' mineralinėms ir kitoms 
sausoms medžiagoms per
vežti. 1 Neįprastas upių mil
žinas gąli pervežti 8,600 to
nų krovinį. '

■ Naujojo laivo eksploata
cinės savybės • daug geres
nės už kitų laivų, naudoja
mų Volgos upėje. ' Jis žy
miai greitesnis, paslankes
nis. Sumažina krovinių per
vežimo savikainą. Laivą 
aptarnauja tik 3 žmonės.

> Sekčijinįąi laivai netru
kus pradės kursuoti ir kiw 
tomis Tar. Sąjungos upė- 
lijįs/ 'C' ■' ’■ / . .

... » ni i i <■ i.

vanojo Parkerį, ;už bendra
darbiavimą “ŲaisvČje”. Po

mais, pakėlėme ne vieną 
taurelę “Maskvos ypatingo*- 
sios” ir konjako..,.

Paskui pakvįėčiau juos 
pas save į namus, pabūti 
svečiuose mąsų bute, pas 
šeimą, čia sėdėjome ber 
veik iki. 24 vai. nakties, o 
kai atvyko, sake, tik ant 
vienos, valandos (tas buvo 
19.00 vai.). Namuose ;,pa- 
vaišinau ant greitųjų šam
panu, vynu. į$a draug. ML 
#ara surado malohų pokaL 
bį su maho žmona, sūnumi 
ir dukra. Keturios valandos 
prabėgo taip greitai ir bu- 
VO labai sunku atsiskirto su 
mylimu ir gerbiamu mūsų 
rašytojii. dr®. 
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Calgary, Kanada, 
berta provincijoje ji 
9.000 aliejaus šaltini 
rie.pėr dieną"duoda 800,000 
bačkų po 48 galionus.

....

StockholmaS, Švedija. — 
Tarybų Sąjungą jau nulei 
do į Baltijos jūros vand 
'atomines jėgos sūbmari 
ir dar penkis statos 
«< .b. nfc... i .4..   
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IŠ ISTORIJOS(VAIRUMAI
Jie pra-

“Beke” oloje

Turistus čia pat raukia čius antibiotikus. Kai kas

liautojo akių. Olos — štai 
kas paslėpta po žemėmis.

galvoja, kad dėl to požemio 
oras ir pasižymi gydomo-

lėsiniai grybeliai, kurie 
gamina stipriai veikian-

.    * ■ " 'r- --•* n ■ -r-. r*

mis savybėmis" atstoja net 
20 centimetrų stoMo mūrą, 
o, be to, tokiomis sienomis

.jiems praeidavo priepuo
liai ir t. t.

I Mokslininkams paaiškėjo,

Gydomasis oras yra 
žemės gelmėse

Pati -romantiškiausia šių|’<ad, š,is l,ože,’lio oras turi
dienų Vengrijos vieta yra kažkokių paslaptingų gy- Į 
Agtelekas. Šis kampelis ^ta- domų jų savybių^
po garsus; ne ' keliautojo dėjo tęsti tyrinėjimus? Pa- 
akis viliojančiu grožiu, bet sirodė, kad “Beke” . oloje 
tuo, kas^ slepiasi nuo . ke-]Paplit§ nef ^2-jų rūšių pe

Stiklo pūtimo meistrai
“Stoiko Iv. Pėjevo” stiklo 

fabrikas — vienas seniau
sių Bulgarijoje. Meistrišku
mas, kuriuo pasižymi seni 
stiklo pūtėjai, kurie gami
na iš stiklo lašo, paimto iš 
įkaitintos krosnies, tiek 
dailius daiktelius, tiek ir 
paprastą stiklą, — žinomas 
toli už Bulgarijos ribų.

Vladimiras Lasičkov a s , 
jaunas inžinierius, gavo 
pirmąjį Bulgarijos dirbtinį 
rubiną. Raudono rubininio 
stiklo gamyba labai įnorin
ga, bet atkaklūs kūrybiniai; 
ieškojimai davė teigiamų 
rezultatų, ir spalvoto 
palitra, kurią turi 
kas, praturtėjo dar 
ryškia spalva.

Dekoratyviniame

kuratorių kolektyvas piešia 
įvairius piešinius ant nedi
delių seno modelio porcelia
no vazų, ir jos visiškai pa
sikeičia, net atpažinti jų 
negalima.

Skulptorius Stojanas Sto- 
janovas — pripažintas por
celiano figūrėlių meistras. 
Jo darbai stebina lengvu
mu, g r a ž i omis linijomis. 
Vaikiškos figūrėlės, mažos 
balerinos primena juvelyri
nius dirbinius.

Namas permatomomis 
sienomis

Po vandenio miestai
Vienas povan d e n i n i o 

plaukiojimo mėgėjų italas 
Gargalo, ilgai ieškojęs, 9- 
15 metrų gilumoje atpiko 
miesto griuvėsius. Garga
lo spėja, kad jis aptikęs se
novinį etruskų pajūrio 
miestą, kuris buvo Tirėnų 
jūros pakrantėje, šiek tiek 
į šiaurę nuo Romoš.

Mokslininkams trūksta 
žinių apie -etruskų gentį, 
gyvenusią Italijoje senovė
je. Etruskų rašmenys iki 
šiol neiššifruoti Gargalo 
mano, kad povandeniniai

Viena JAV firma prade-• tyrimai padės mokslui įš- 
jo gaminti spalvotas per-1 spręsti šios senovinės gen- 

_i sienas gyvena-1 ties mįslę.
miesiems namams, paviljo-' yra žemėlapis, kuriame 

ceche, nams ir kitiems pastatams. ! pažymėta daugiau kaip 20 
i miestų ties 

Italijos krantais. Bet kaip 
šie miestai atsidūrė po 
vandeniu, gana toli nuo da-

st i klo
fabri-
viena matomas

kur afiksu gražiai išpaišo- Jos gaminamos iš plastma-i povandeninių

r
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mi stikliniai daiktai, skir- sės — poliestero, sustiprin
ti eksportuoti į daugelį pa-' to stiklo pluoštu. Čia pat 
šaulio šalių, vart o j a m a s g a m y kloję paruošiami iš 
ypatingas sąstatas. ;
sąstatu padengiami daiktai! anksto juose montuojami :

Šiuo j šios plastmases - skydai, iš kartinės kranto linijos?
; montuojami j juk Viduržemio jūros ly- 

spindi visomis vaivorykštės | langai, durys ir t. t. Staty- gįs nu0 ledynmečio iki šiol 
Į bos vietoje belieka iš tokių įj]<0 jįspalvomis.

Savo puikiais
riais garsėja ir porceliano nas. Boliesterinės sienos I įoje vietoje, 
cechas. Vadovaujamas dai- yra tik 6 centimetrų sto- 
lininko G. Bogoslovovo, de-1 rio, tačiau savo izoliacinė-

dckorato- skydų surinkti pastafo šie-1 Matyt, 
lorceliano nas. Poliesterinės sienos! tnin vii

esmes 
grimzta

nepakitęs.
sausuma

(Metras yra 3 
coliai ilgio.)

pėdos ir

nuostabus, pasakiškas sta- 
laktinių urvų pasaulis, su
si
metų.

Jaunas vengrų mokslinin
kas gydytojas i Laslo Jaku- 
čas atidengė labai įdomią 
požeminių, urvų paslaptį— 
gydomąją oro savybę. Da
bar viena • iš olų tyrinėja
ma.

Kaip pranešama, tyrinė
tojai buvo labai *nustebinti 
tuo/kad jie, kartais būda
mi iki juosmens vandenyje, 
kurio .temperatūra ne 
aukštesnė kaip 10°, neper-' 
sišaldydavo ir nesusirgda- 
ve. Dar daugiau—jeigu į 
požeminius urvus nusileis
davo persišaldęs < žmogus, 
tai jo liga neprogresuoda
vo,. bet, priešingai, jis vi- 

j siškai. pagydavo. Sergan
tieji astma, pabuvę pože

miniuose, pasijusdavo žy- 
i miai geriau, kuriam laikui

įkūręs prieš 2 milijonus šiomis savybėmis. Yra ir 
kitokių nuomonių — dalis 

! mokslininkų teigia, kad li
gonių kvėpavimo orgahus 
gydančiai veikia esantis 
ere didelis garų kiekis, pa
stovi oro temperatūra ir 
nepaprastas jo švarumas- 1

Kol kas požeminio oro| 
gydomosios savybės pilnai 
neišaiškintos. Tačiau jau 
dabar čia pradėjo veikti 
nedideli bandomieji poilsio 
namai. Nėra abejonės, kad 
stalaktinių urvų oras su
grąžins ne vienam ligoniui 
sveikatą.

Ryga, Latvija. — Iš šios 
prieplaukos išplaukė TSRS 
mokslinė ekspedicija, laivu 
“Michail Lomonosov”. Ji 
per tris mėnesius tyrinės 
vandens sroves Atlanto 
vandenyne.

77. Zimanas

Apie Amerikos žmones, muziką ir iilmus
(Pabaiga)

MOLERNIZMO
NEPOPULIARUMAS

. Modernizmas, atrodo, A- 
merikoje neturi plačios dir
vos, bent turistui jis krinta

jdenyno kranto, bet kartu ir (veikėjas yra pistoletas, gra-i
prie gyvybės kranto.
tarpu jie visi yra gyvi žmo
nės, jie myli, turi savo aist
ras, savo tikslus gyvenime, 
bet jie žino, kad jie gyvena 
paskutines dienas. Filmo

į alūs žymiai mažiau, negu autoriai perteikia šį tragiz- 1 T Ir/A i L ’ i t -v*zs ’, bėt kurioje Vakarų Euro- ]abaį šykščiomis prie-;

Tuo; nata, automobilių vaiky
masis su posūkiais, nuo ku
rių žiūrovams užima kva
pą. Šie filmai sudaro ame
rikinio žiūrovo kasdieninę 
duoną. Šaudosi ekrane kau
bojai, gangsteriai, nusikal
tėliai, policininkai, ir dargi

pos šalyje, kurioj*ą(.mąn te- monėmis# Niekas ypatingai f gana padorus žmonės yra
ko būti. Jis nepabrėžiamas 
viešose vietose, neafišuoja
mas. Ne sykį teko girdėti |

i ir matyti spaudoje labai
neigiamų pasisakymų apie Vejami’ stiprūs 
modernistini mena, kuris!‘ *. modernistinį meną, 

; ' buvo apibūdinamas, 
>, mėginimas paslėpti 

nemokėjimą sukurti 
meno kūrinį.

■- Jungtinėse Valstijose ma
razmas meno srityje, ma
tyti, labiausiai plinta per 
laikraščių spausdi namus 
vadinamuosius komiksus ir 

'/■ per filmų ekranus.
; Būtų neteisinga sakyti, 

kad JAV negaminami rim
ti, meniškų tikslų siekian
tieji* filmai. Neilgą laiką 
teko būti JAV, bet pasitai
kė matyti ypač rimtą ir 
gražu filmą “Prie kranto.” 
Tą filmą pagamino pagal 
jauno rašytojo Nevilio Siu
to to paties pava d i n i m o 
knyga žinomas režisierius

• ' ,8tenlis Kraemris.
ĮDOMUS FILMAS

1 Filmo siužetas nagrinėja 
atominio karo problemas, 
bet nagrinėja jas, neįpras
tu būdu. / Pavaizduojamas 
tas momentas, kai atominis 
karas jau pasibaigė. Ir iš

• turinio galima suprasti, 
kad JAV jam sunaikintos. 
Veiksmas ’ vyksta • karinia-

1 me povandeniniame laive, 
kuris sugebėjo išlikti kaž
kur prie Austrąlijos pieti
nio kranto. Su kuo karia
vo JAV, Anglija ir Aust
ralija, filme ’ neišaiškinta, 
bet nesunku suprasti, kad 
karo būta, matyt, su socia
listiniu pasauliu. Radiaci
jos banga vis labiau plinta, 
ir povandeninis laivas savo 

, vadovybes įsakymu ieško 
A vietos, kurios ta banga dar 

nepasiekė. Bet visi žmonės 
yra įsitikinę, jog. jie yra 
pasmerkti, jog anksčiau ar 
vėliau radiacija pasieks ir 
juos. Jie gyvena prie van-

4.fe

savo 
tikra

apie pasmerktumą nekalba, 
bet jis nuolat jaučiamas 
kiekviename poelgyje. Juo 
sunkiau, kad filme vaiz- 

; žmonės,

priversti griebtis pistoleto. 
Filmo ekranuose i_____
nuolat vienas kitam daužo 
veidą pagal visas bokso tai
sykles, verčia vienas kitą

j valingi ir drąsūs, pasiryžę ant žemės, raičiojasi apsi- 
atlikti savo pareigą, bet ne-. kabinę, badosi peiliais. Žu- 
suprantantieji aukos pras-'dynėse dalyvauja /ir mete-.

į___ • .

Tragiškos scenos vyksta 
vieno ' karininko šeimoje. 
Jis jaunas, turi jauną žmo
ną, kūdiki, kurie mirštą jo 
akivaizdoje. Jis turi maty
ti jų kančias, nors jis šim
tą kartų sutiktu būti j u 
vietoje, bet nieko negali 
jiems padėti. Dar stipriau 
yra pavaizduota povande
ninio laivo vado tragedija.

Filme nėra aiškinamos 
karo priežastys. Jame nėra 
nė vienos užuominos prieš 
socialistinį pasaulį, prieš 
Tarybų Sąjungą. Visa kal
tė suverčiama vienam ’ vei
kėjui, kuris yra iš profesi
jos mokslininkas ir kuriam 
kiti veikėjai priekaištauja, 
kad mokslas nesug e b ė j o 
teisingai panaudoti savo at
radimų. Atseit, pagrindi
niai karo ir jo fatalinių ne
laimiu k a 11 i n i n k ai yra 
mokslininkai ir mokslas.

STIPRI PAMOKA
i Tarybiniam žiūrovui toks 

karo priežasčių aiškinimas, 
žinoma, tegali r sukelti šyp
seną. Tačiau sunku reika
lauti iš Amerikos rašytojų 
ir režisieriu, kad jie mark
sistiškai aiškintų karo prie
žastis. B-et juos reikia ver
tinti už tai, kad jie su dide
le jėga parodė, kur gali nu
vesti ginklavimosi varžybos 
ir į kokią kančių prarają 
jos gali nustumti žmoniją.

Tačiau ne visi filmai yra 
tokie. Priešingai, galima 
tvirtinti, kad JAV ekrane 
neribotai viešpatauja fil
mai, kuriuose svarbiausias

rys, ir kartais intriga taip 
supainiota, jog žiūrovas li
gi filmo galo negali supras
ti, kas ką ir už ką muša bei 
šaudo nuo žemės, iš auto
mašinos, iš lėktuvo. Akto
riai šaudosi iš visokių pa
dėčių, net neišsiimdami pis
toleto, pro kišenę, viešose 
vietose, gatvėje, restora
nuose, teatruose, o viename 
filme dargi matėme, kaip 
veikėjas buvo nušautas Su
vienytųjų Nacijų rūmuose. 
NET SUNKU SUPRASTI

Tiesiog sunku išaiškinti, 
kodėl prigiję šie filmai, ko
dėl juos kenčia JAV visuo
menė, kurioje, kaip matė
me, yra nemaža žmonių, 
mėgstančių meną. Nejau 
tas pats amerikietis, kuris 
šeštadienio vakarą pralei
džia su violenčele savo na
muose, kai jo vaikai groja 
kitais instrumentais, o jo 
žmona skambina pianinu, 
nejau jisai žavisi nuolati
niais šaudymais, laipioji
mais dangoraižių atbrailo
mis ir visomis" tomis žino
momis ir įkyrėjusiomis 
rano priemonėmis?

KAIP JIE BANDO 
ė AIŠKINTI

Kreipėmės su šiuo klausi; 
mu į daugelį amerikiečių, 
bet. niekas nedavė išsabiaus^ 
atsakymo. Vieni sako, kad 
tai, girdi; yra nebūdinga 
JAV filmui, bet tai aiškiai 
prieštarauja tiesai. Kiti sa- 
ko, jog JAV filmų cenzūra 
ilgus metus draudė rodyti 
ekrane ką nors, kąs bųtų 
susiję su meile. O publikai 
reikėjo rodyti ką nors aštres-

nic, todėl ir buvo mestasi į 
! kriminalistiką, prie kurios 
i dabar žiūrovas, girdi, jau 
! pripratęs...

Nežinau, kokia iš tikrųjų 
JAV filmo smukimo prie
žastis. Sunku kartais tie
siog žiūrėti, kaip gabūs ak
toriai visą.savo talentą su
koncentruoja į kvailų kri
minalistinių siužetų vysty
mą. Sunku, žinoma, at
skleisti. to'reiškinio priežas
tis; bet. Šato /priežastis jis, 
be abejo, turi. 'Atrodo, kad 

aktoriai: kriminalistika filmuose 
tam tikru mastu tikrai 
atspindi JAV augantį nusi
kalstamumą. Ir filmas bei 
spauda PRIVALO 
daugiau kalbėti apie nusi
kaltimus, nes jais labai 
dažnai daug rūpinasi vi
suomenė.

Bet, matyti, svarbiausia 
yra ta, kad ekranas labiau 
atspindi tą tragediją, kurią 
iš viso gyvena dvasinis gy
venimas JAV; šioje labiau
siai išsivysčiusioje kapita
listinėje šalyje. Galima ža
vėtis Haidnu ir Bachu, ga
lima gėrėtis italų meistrų 
drobėmis, turėti šavo kolek
cijose Waruzo plokšteles. 
Bet menui .negalima gyven
ti tik praeitimi. Jis pavy
dus ir reiklus, ir jis nuolat 
reikalauja šviežio maisto. 
Jis vysta ir džiūsta, jeigu 
aplink jį, kaip apie gležną 
vaismedį,, NUOLAT nepu
renama žemė, jeigu jis 
NUOLAT" negąivinamas 
kūrybinėmis žmogiškų kovų 
ir pergalių idėjomis. Ame
rikos valdantieji sluoksniai 
klasta, ir apgaule, smurtų 
ir prievarta išgujo bet kokį 
idėjiškumą iš meno iš viso, 
o ypač iš filmo, kuris, kaip 
ir, .spauda, yra kapitalistų 
rankose, nes jisai reika
lauja ^galingų techninių ga
mybos ir platinimo priemo
nių, prieinamų tiktai ka- 
Pitalistams.; Štai kodėl to-? 
kia idėjine tuštuma J A V 
filmuose. Štai kodėl jie, ne
paisant puikios technikos, 
puikių aktų^ių, pupa ant 
kelmo,, o iš jų ekranų sklin
da šviežiam žmogui >ypač 
pastebimas, y nykimo ir žlu
gimo tvaikas; t Būna, žino
ma, išimčių, bėt jos, kaip 
paprastai;; i tik pa tvi r tin a 
taisyklę.

IŠIMTYS
Oie vięną

vo kalbėta. Antra, matyti, 
bus filmas “Ana Frank.” 
Jis sukurtas pagal to paties 
pavadinimo pjesę, > kurioje 
vyriausia veikėja yra žydų 
mergaitė, besislapstanti 
nuo hitlerininkų su savo 
šeima ir pažįstamais. Žino
ma, tarybinio žiūrovo ne
patenkintų pasyvumo dva
sia, ' kuri garbinama šiame 
filme. Jisai pripratęs žavė
tis ne tais, kurie slapstosi, 
o tais, kuHe kovoja, tegu 
dargi ir pasmerkti būdami. 
Ir jam daugiau prie širdies 
būtų pasakojimas apie aVr-

ek-
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PRIEŠ 15-KĄ METŲ
1944 m. gruodžio vidury

je Hitlerio komanda kirto 
smūgį Jungtinių Valstijų 
armijai Belgijoje. Tai buvo 
paskutinis Hitlerio bandy
mas Vakaruose priversti 
Angliją ir Jungtines Vals
tijas atskirai • nuo Tarybų 
Sąjungos taikintis.

Hitlerininkai užpuolimui 
gerai pasiruošė.. Jie žinojo, 
kad anglo-amerikiečiai jau 
pasiruošė žiemavoti, daug 
komandierių išvyko links
mintis į Paryžių, kad ame
rikiečių armijos užfrontė 
užkimšta ginklais, amunici
ja, gazolinu, maistu ir kito-

Naciai 
valdyti 
ir šau- 
ginklų.
15 d.

; kiais reikmenimis, 
saviškius išmokė 
amerikinius tankus 
dyti iš amerikinių

1944 m. gruodžio 
hitlerininku dvi tankų ar
mijos — 5-ji ir 6-ji — pra
dėjo ofensyva. Amerikie
tis karininkas Ralph Inger- 
sol, kuris buvo prie Eisen- 
howerio aukštosios koman
dos,, savo veikale “TOP 
SECRET” rašo:

“Hitlerininxai pirmą die
ną sukapojo į kavalkus 1-ją 
Amerikos Armija... Dar 
joks pirmiau mūšis vokie
čiams taip sėkmingai nebu
vo praėtas, kaip šis... Vo
kiečiai perėjo per amerikie
čių apsigynimo linijas 30 
mylių greičiu per valanda... 
Gruodžio 17 d. rytą atrodė, 
kad negalima juos sulaikv- 
ti. Jie sudaužę mūsų liniją 
išilgai 50 mylių, jau per tą 
spraga veržėsi, kaip van
duo. Gi visais keliais į va
karus galvotrūkčiais bėgo 
amerikiečiai, gelbėdami sa
vo gyvybę”. - ...

Jungtinių Valstijų 1—ji 
armija neteko 100,000 karei
vių ir karininkų užmuštais, 
sužeistais ir j nelaisvę pa

imtais. Vokiečiai pačiupo---- c 1---------- -------------- ------------------------ - J.--------- ------ | IJULULM. V

šuvos geto didvyrius, apie Amerikos ginklus,, amunici- 
kurie, ir į Osven- ią.iriųpagalbaveržėsilin- 

cimo dujų kameras vedami, kui Francūzijos, kad pa- 
stengėsi palikti būsimoms kartoti 1940 metų pergalę.

žmones,
kad pa-

kartoms ženklą apie tuos 
nusikaltimus, kurių aukos 
jie buvo, negu jauna mer
gina, kuri galėjo tiktai 
slapstvtis. Bet filmo žiūro
vas užjaučia ją, filmas dar 

primena tuos nusi; 
kaitimus, kurie buvo pada
ryti hitlerininku. Tai iške
lia jį iš visos pilkųjų pisto
letiniu filmų masės. Tokia 
išimtis yra, matyti, ir “Ka
ro ir taikos” inscenizavi
mas, kurį matė mūsų žiū
rovas. Tačiau šie ir pana
šūs filmai yra tarytum ma
žytės salelės drumstame ir 
purviname kriminalistinių 
JAV filmu sraute. Jie dar 
karta įrodo, kad svarbiau
sia ir pagrindinė ameriki
nio kino meno marazmo 
nriežastis yra idėjinis jo 
kūrėjų smukimas, nes ten, 
kur toji idėja blyksteli. A- 
merikos kinematogra f i j a 
sugeba sukurti vertingus 
kūrinius.

Daugel kultūrinių verty
bių yra sukaupusi Ameri
ka. Turtingi jos muziejai, 
daug ji turi gerų muzikų/ 
orkestrų. Bet nuo plačiųjų 
masių šie kultūros lobiai 
užrakinti aukso užraktu. O 
masėms tenka naudotis 
blogu surogatu, kuriuo jie 
maitinami iš filmų ėkranų, 
iš laikraščių puslapių ko
miksų pavidalu.

Kas tai? Amerikos tik
rovės atsitiktinis prieštara
vimas? Ne, tai kapitalis
tinio pasaulio dėsningu
mas, kuris kaip ir daųge- 
lis kitų kapitalistinės san
tvarkos dėsningumų, ypač 
ryškiai pasireiškia Jungj^ 
nėse Amerikos Valstijose^

•. .c k ■; 1 • a -r

Buvęs Anglijos premje
ras Churchillas atvyko pas 
Eisenhowerį. Jie pasitarė ir 
1945 m. sausio 5 d. Chur
chillas prašė Tarybų Sąjun
gos pagalbos.

Tarybų Sąjunga ruošėsi 
prie didelio ofensyvo, bet 
jos fronte viešpatavo žie
ma. Nei lėktuvus, nei sun
kiąją artileriją nebuvo ga
lima pavartoti. Bęt sausio 
7 d. Stalinas, TSRS premje
ras ir vyriausias komandie- 
rius, pažadėjo Tarybinės 
Armijos pągalbą antroje 
sausio -dalyje.

Tuč tuojau hitlerininkai 
tą sužinojo ir savo abi tan
kų armijas ir daug kitų da
linių skubiai gabeno į Rytų

frontą, visus lėktuvus taip 
pat ten permetė.

Bet TSRS Aukštoji kbi 
manda nelaukė antrosios 
sausio dalies, savo genera
linį ofensyva, nuo Baltijos 
iki 'Adriatiko jūros, per 800 
mylių frontą, pradėjo f sa
vaite anksčiau, būtent sau
sio J2 d. Tas patsai R. 
gersol savo veikale rašo:

“1945 m. sausio viduryje 
prasidėjo didysis rusųofen- 
syvas ant Vislos upęs. TąJ 
buvo didžiausias ofensyvas 
visame Antrajame pasaulį? 
niame kare. Jis turėjo'Ste
binančių pasekmių. Biskį 
daugiau kaip į dvi- savaites 
laiko rusai ištaškė vokiečių 
jėgas, išvarė juos iš Lenki
jos ir perėjo i Vokietiją iš
ilgai 300 mylių frontą, pa
darydami nuo 250 iki 300 
mylių pirmyn... Jie įsitvirti
no ant O droš upės. Hitle
ris visas savo jėgas metė į 
rytus, jau nepaisydamas ‘ 
vakarų fronto.”

Hitlerininkai Rytų fron
te neteko apie 800,000 Vien 
užmuštais, 350,000 .jų pate
ko į Tarybų armijos nelaią^ 
vę,‘ 400,000 buvo apsupta 
Rytų Prūsijoje, kurie vė
liau buvo sunaikinti arba 
suimti. Jie netęko savo,ka
ro technikos,, nes neskai- 1 
tant sudaužytos, į Tarybų 
armijos rankas pateko 
3,000 lėktuvu, 4,500 karo 
tankų. 12,000 patrankų it* 
daugybė kitų ginklų ;; W 
amunicijos.

Taip bendromis jegomiš 
buvo suardyti hitlerininkų 
planai. Prie Odros (Oderio) 
upės Tarybinė armija apsi
stojo, pailsėjo, patraukė pa- 
drūtinimų, amunicijos. įr 
balandžio r 16 d. įjf^Bėjo 
Berlyno puolimą.

Gegužės 2 d. Berlyne pa
sidavė' 120,000 hitlerininkų , 
karių ir karininkų, o pirm 
to, į rytus nuo jo, buvo su
imta 300,000. Gegužės 9 d. ( 
hitleriška Vokietija besątyr 
giniai pasidavė. Antrasis 
pasaulinis karas Europoje 
pasibaigė.

TILTAS PER PARANĄ.
Pastatytas tiltas per Pa- 

ranos upę, tarp Brazilįjoš’ 
ir Paragvajaus. ’ -. r

Naujas tiltas turi didelę 
e k o n o m i nę reikšmę pir
miausia Paragvajui, kuris 
neturi išėjimo į vandeny
ną.

Dabar pradėtas tiesiogi
nis susisiekimas automobi
liais tarp Paragvajaus sos
tinės Ašunsjono ir brazilų 
uosto Parangvos, esančio 
Atlanto pakrantėje.

Tiltas kerta Paraną ties 
žinomuoju Iguaso kriokliu.

Kaimo Saviveiklininkai
Gražiai veikia Kauno kul

tūros rūmų saviveiklinin
kai. Jie koncertuoja ne ik 
savo miesto įmonėse ir 
įstaigose, daugelio Lietuvos 
rajonų kolūkiuose, bet taip 
pat Maskvos, Leningrado, I

U k r ainos, Baltarusijos ir 
Estijos klubuose bei kultū
ros rūmuose.

Kauno mieste dabar vei
kia 28 įvairūs meno savi
veiklos rateliai, kurie jun
gia daugiau kaip tūkstanti 
dalyvių

Nuotraukoje: repetuoja Kauno saviveiklininkų 
išraiškingų šokių ratelio nariai. • ‘ y
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Didžiuokis, j ano drauge!
Šiandieniniuose Šiauliuose I Mano patyrimai

■ O, KAD GALĖTŲ IR DAINA...
Su ilgesio jausmu
Dairaisi pa Visatą:
Užsidegė ir vėl Žmogaus žvaigždė.

Dabar svajotojų, fantastų metai!
O, kad galėtų ir <iaina
Ntiskriet lyg raketa toli,
Tenai,
Kur net svajonė—reali...
O, kad galėtų ir daina
Ten degti '
Lyg širdies liepsna L-

Apie žvaigždes poetai 
Ir odžių, ir elegijų graudžių... 
Bet fizikams tu padėkot norėtum 
Už tikrą kelią 
Ligi pat žvaigždžių, 
Už realybę, 
Drąsią neregėtai, 
Kuri pralenkia šiandien poetus------
Slaptingas Kosmosas didus 
Atsiveria lyg naujos žemės, 
Ir skliautas. 
Nežinioj- pritemęs, 
Nušvinta, dega žvaigždėmis — 
Žmonijos atrasta svajonė •. .
Ir į žvaigždžių, tolimą kelionę 
Jau tu keliauji mintimis.
Nurimt negalima, 
Užmigt negalima, — 
Lai dega žvaigždės 
Virš gimtų laukų, 
Lai skelbia jos 
Didybę- mūs laikų! 
Užmigt negalima, 
Nurimt negalima, — 
Mes planetas 
Į dangų keliame!
O, kad galėtų ir- daina 
Ten degti
Lyg širdies liepsna . . .

DIDŽJUOKIS, MANO DRAUGE!..
Dabar -— nauji keliai 
Toli žvaigždynuos . . . 
Dėl jų. tiek šimtmečių 
žmogus kankinos: 
Ji knygos ir svajones 
Degė ant laužų, 
Ir dūmai temdė spindesį žvaigždžių, 
Ir kartuvėse melsvos akys blėso----
Stebuklai kur?
Stebuklų nėr.
NėraL
Yra žmogus ir jo keliai į šviesą.

Tos aušros vaikai.
Mes — jos nešėjai
Lig tolimų planetų ir žvaigždžių, 

pasaulio ribos praplatėja.
jr į Visatos ritiną išsilieja 
Plakimas žmogiškų širdžių* 
Plakimas neramių širdžių _. .

Kas buvo ilgus, amžius paslaptis,.
Lyg žaibas
Perskrodė žmogaus mintis, — 
Prabyla radije, bangom padange,

Ir kalba apie tuos kelius, 
Kurie iš neramių širdžių 
Nueina ligi pat žvaigždžių.:
Didžiuokis,
Mano drauge, mano broli, 
Gyvendamas tokioj Saly,

0^41!

Tu sava žvaigždę 
Palydėt gali•. 
Didžiuokis, 
Nes tiktai neramios širdys. 
Tiktai audringi ir neramūs protai 
Išdrįsta tarp gilių žvaigždėtų plotų

Minties galinga raketa,, 
Kokios nematė niekad Visata.

Dangaus šviesybių akcijoj atgjjo 
Ir štai jau aptarimuose girdžiu: 
Net solidžiausi kritikai nebijo 
Mėnulių ir žvaigždžių . • .
Matyti, dėsninga,
Kada Visatoj skrenda. įįfaita, 
Žmogaus į dangųrpaležtfa, 
Kaip simbolis širdžių, ugningų.
Juk būtų mums:-/
Didžiausia negarbė x
Apie žvaigždes- tylėt,ir nekalbėt,. 
Kada net pats dangus 
PrŽe žemės priartėja,

Kada iš žemės 
žvaigždės ir mėnuliai 
skrieja . . ,

PRO ŪKANĄ SMILKSTA
Pro ūkaną smilksta saulėlydis šiandie.
Ir tolyje gęsta diena vakarykštė . . .
O jūrų žirgai lekia, žąslus sukandę,
Ir putos lyg sniegas į krantą nutykšta, 
Padangė užges,
Ir naktis čia ateis,
O jūra nerims
Ties baltaisiais krantais,
O jūra ir širdžiai nurimti neduos, 
Brangiuosius vardus ir dainas

tau kartos.
O vandenys ošia ir bėga, ir krinta - - 
Vien jūrą ir mylimą balsą girdėsi - - 
Nakties kaip nebuvę.
Žiūrėki — jau švinta ...
Tu saulėtoj kopos viršūnėj stovėsi - - 
Nakties kaip nebuvę.
Virš jūros bangų
Žuvėdros jau kyla ir sklendžia lanku-
O jūrų žirgai lekia smagūs, jauni, 
Ir putos ištyška žalsvam vandeny. . .

YRA SUNKI RIBA
Yra lemtinga ir sunki riba, 
Kai tikrini save lig pat gelmių ... 
Vadinam tai ir meile, ir garbe, 
Vadinam tai mirtim ir gimimu------
Bet laimė gal —
Pajusti šitą ribą,
Kuri per sąžinę praeis kiaurai, 
Kuri darbe, pilkoj net kasdienybėj 
Staiga prabils tiesiai, atvirai.
Ir viskam prieš akis — be puošmenų: 
Rūsčios tiesos alsavimą jauti.
O nemanei,
Kad tiek tuščių dienų
Galėjo likti tavo praeity ...
Ir pamatai,
Kur meilė, o kur melas, 
Kur pelenai ir kur tikra liepsna . • .
Ir tau lig skausmo aiškus visas kelias, 
Visa būtis, jos kiekviena diena.
Ir tu jauti, kaip ta sunki riba 
Staiga nušvinta laimės tyrumu . ; . 
Vadinam tai ir meile, ir garbe, 
Vadinam tai antruoju gimimu . . .

TAVE MAČIAU
Ėjau į ryto aušrą, 
Ėjau į saulę — 
Tave mačiau.
Ėjau per lauką platųjį,

• Ėjau per kalną aukštąjį — 
Tave mačiau,
Ir ten, prie gintaro krantų, 
Kur ošia jūra, — 
Tave mačiau.
Ir ten, kur ežerai
Lyg mylinčios ir geros akys, — 
Tave mačiau.
Ir fen,. kur ilsisi
Žali pušynai
Vidurdienio kaitroj, — 
Tave mačiau.
Ir ten, kur nuvingiuoja upė 
Per žalią slėnį tolumon,— 
Tave mačiau-
Ir ten,, kur verčiasi nauja vaga, 
Kur nepailsta traktorius 
Lig, pat aušros, —- 
Tave mačiau.
Ir ten, kur vasara
Brandina grūdus ,
Ir kvepiančius vaisius, — 
Tave mačiau.
Ir ten, kur miesto aikštės 
Paskęsta liepų žieduose, 
Kur saulėji šildosi . , ,
Baltinamai,— 
Tave mačiau. .
Ir ten, kur mėnesiena krinta.
Ant mano rankraščių,

Tave mačiau . . ., 
i i , 7 '

O kai ateis žiema, 
Ar aš tave: regėsiu, 
Ar aš tave matysiu 
Kaip ryto aušrą, 
Kaip upelį, skapibų,- _ . -į ; 
Kaip žvaigždę, degąnčįą

■ Ant puslapių baltų?..
Sakyk,
Ar tu tada ateisi, r 
Visom pakrantėm
Ir visais keliais., : Oį 
Kai bus pavergusi širdis, 

, Kai bus pavargusi daina?..

ja techninę pažangą
Mėsos kombinate vyksta Xie^na^°

- . . •• J hm ■naVniiATiivoan iQhQ vno-

jos ir Kanados, Belgijos ir Apie Lietuvą man jau liui paėmė A. 
nedaug beliko kas rašyti, 
nes iš Pirmosios ir Antri- 
sios turistų grupių kiti ge
rai ir plačiai rašė. Labai 
esu dėkingas Lietuvos val
džiai, kad ji suteikė tiek 

!daug progų, per taip 
trumpą laiką, savo tėvų 
žemėje pamatyti . istorinių 
vietų, augančią pramonę ir 
susipažinti su žmonių gy
venimu.

Pirm mano vykimo Lie
tuvon, buvo tokių, kurie 
davė daug “patarimų.” 
Vienas, gydytojas sakė: Tė- 
myk, ką ten daro su miru
siais. Kiti sakė, kad manęs 
iš Lietuvos jau neišleis 
grįžti į Ameriką. Treti sa
kė, kad Lietuvoje nepama- 

, tysiu nei senų žmonių, nei 
i šunų. Senų nėra todėl, kad 
tarybinė vyriausybė “nenor

bių parduotuvėse. 1959 me
tais įmonė išsiuntė į užsie
nio šalis daugiau kaip 30 
tūkstančių lietuviškų dvi
mačių.

Neseniai dviračių fabri
kas gavo dar vieną naują 
užsakymą — pagaminti 1,- 
000 “Ereliukų” ir “Kregž^- 
dučių” Jungtinėms Ameri
kos Valstijoms. Tai jau 40- 
ta užsienio valstybė, į ku
rią bus eksportuojami lie
tuviški dviračiai. 
Naujametinė dovana Rytų

Vokietijos pionieriams
Draugystė užsimezgė ta

da, kai Fel. Žemaičio vardo 
vidurinės mokyklos ir Vo
kietijos Demokratinės Res-j 
publikos Riohrsdorfo kai- 

-i • 111 • LCVA V MA1AC V V A ACV UŪ V MV* A1UA1M7"mo pradines mokyk os pio- rį/kad lt< eik 
- Imerlai pradėjo keistis lais- f J

darbo našumą, ir duos per kaįS) kuriuose pasakojo vie- 
metus daugiau kaip 800 ni kitiems apie mokslą, 
tūkstančių rublių ekono- sportą, ateities planus. 
ITlijOS. . . -rr 1 -Neseniai Vokietijos pio- vilki1—jų drabužiai iš mai-

nauji techniniai patobulini
mai. Įmonės darbininkas 
Kazys Vizbaras Sukonstru- 
avo originalų priet a i s ą 
avių odoms lupti, kuris žy
miai palengvino darbą ir 
per metus duos beveik 13 
tūkstančių rublių ekonomi
jos. "

Dešrų cecho darbininkė 
Regina Gorelikova sukon- 
struavo celofanui pjaustyti 
.mašinėlę, kuri iš pagrindų 
pakeitė' varginantį rankų 
darbą. Taukų lydymo ce
che įrengta automatinė tau
kų lydymo linija. Pateikta 
ir visa eilė kitų vertingų 
patobulinimų.

’Šiais metais mėsos ko'rn- 
binate padaryti net 49 pa
tobulinimai, kurie leido be
veik 10 procentų pakelti

nuvežė į Kauną, 
mūsų grupė toliau 
tuvos apžiūrėjimą.

-Vėliau buvome pakviesti 
į pokalbį su valdininkais

maistą, o šunų nėra todėl, 
i kad “jie gina privačią nuo
savybę.” Dar kiti sakė, kad 
ten visi žmonės vienodai

Izoliacinės plokštes iš spalių menai šiauliečiams atsiun- šų pasiūti, ir tol nešioja, iki
T. _ . .. _ , tė daugybę dovanėlių — sa- visai suplyšta. i
Linų fabrike kasmet lik- vo pačių pagamintų spalvo

davo nesunaudota ir pūdą- ėlT diatilmų,, rankdarbių,
vo ant lauko apie 2,600 to- žaislų.
nų spalių. Įmonės kolekty- " ....
vas savo iėeromis pastatė ir Lietuvos pionieriai neh-

Linų fabrike kasmet lik-

vas savo jėgomis pastate ir 
įrengė cechą izoliacinėms ko skolingi tolimiesiems
plokštėms iš spalių gaminti. > draugams ir šiomis dieno- 

I wiia laaiiini-Z -iinTYlc* cavftYioll-

Jau pagaminti pirmieji 
plokščių iš spalių pavyz
džiai. Dabar fabriko kolek
tyvas pradės masinę jų ga
mybą. Dar 11950 metais iš 
gamybos atliekų bus paga
minta apie 100 tūkstančių 
o :

mis išsiuntė jiems savo nau
jametines dovanas ir karš
tus linkėjimus.

Knygų kioskas ceche
“Elnio” odų - avalynės 

kombinato juchtinės ava-
j 1960 ‘ metais — be- Ws ceche komjaunimo 
veik 3 milijonąįį ,800 tūks- organizacijos iniciatyva 
tančių kvadratinių metrų įsteigtas pirmasis mieste 
geros ir pigios izoliacinės i knygų kioskas be pardavė

, jo. Čia darbininkai galį 
gauti įvairių grožinės lite
ratūros ' knygų, ' žurnalų.

, [Miesto spaudos platinimo 
_ . v. , ' [skyrius į kioską kasdien

Is dviračių gamyklosįprįstat0 naujus laikraščius.

medžiagos.

Lietuviški dviračiai 
į 40 mlių?

mus, kad be jokio varžy
mosi pasakytume, 
mums Lietuvoje nepatinka, 
kas yra taisytiną

< Po to, kai kiti ekskursi
jos nariai išsireiškė, pasiė
miau balsą ir sakiau, kad 
senelių name grįžusieji iš 
Sibiro skundėsi, kad jų ne
registruoja, bijo, kad. ne
siųstų atgal. Vyriausybės 
žmonės atsakė, akd nė vie
no negrąžino'ir negrąžins į 
Sibirą. Jie bus suregistruo- •< 
ti, nes Lietuvai labai reika
lingi darbininkai-

Daug kas yra pasakyti, 
bet jau kiti rašė, tąi neno- > 
nu kartoti. Aš sugrįžęs į., 
Jungtines Valstijas išaali- 7^ 
jau laiškus ir dovanas 
tiems, kuriems parvežt Lie
tuvoje man įdavė.

Atsilankė pas mane ir di
pukų, bet jie, vietoje, pasi
teirauti apie Lietuvą, tuo
jau pradėjo burnoti; tar
tum jie geriau žino. Pa
klausiau jų, kas gi su pa
galba' Lietuvai atėjo po ka
ro, ar ne Tarybų Sąjunga? 
Jie atsakė, kad Rusija.tų-’ z 
rėjo duoti. Jiems pastebe- '7 
jau, kad jie pasakytų, kaip 
gi Lietuvoje elgėsi vokie- • 
čiai - hitlerininkai. Vieną 
moterukė, greitai kalbėda
ma ir karščiuodamasi, sa
kė, kad jie vokiečius pasi
tiko su duona ir druska. 
Tada pareiškiau, kad su 
jais nėra ko kalbėti. Hitle
rininkams jie tarnavo, su J 
jais iš Lietuvos ir pabėgo. į

Vienam iš jų sesuo Lie
tuvoje buvo įdavus dovaną 
su laišku. Kiek ilgiau iš-

į geležinkelio stotį dažnai 
rieda mašinos su konteine
riais. Ant jų matosi užra
šai : Irakas, Jugoslav! j a, Al- 
banija, Bulgarija... Vien 
lapkričio mėnesį į šias ša
lis išsiųsta beveik 8,000 
“Ereliukų” ir “Kregždu
čių”.

Paaugliams - skirtus dvi
račius su Šiaulių gamyklos 
ženklu; galime rasti Egipto i metų pradžios sugauta du 
ir Afganistano^ Indijos ir tūkstančiai centnerių ver- 
Naujosios Gvinėjos, Graiki- tingos žuvies.

Man pasiekus Vilnių, 
antroje dienoje teko matyti 
mirusio laidotuves. Prieš
akyje grabo apie 10 porų 
merginų nešė gėlių vaini
kus, o už grabo, tautiškais 
rūbais pasirėdę, turė
dami rankose gėlių puokš
tes, lydėjo mirusį.

Man neteko Lietuvoje nė 
vieno žmogaus matyti, ku
ris vilkėtų drabužius iš 
maišo pasiūtus. Lietuvos 
žmonių apsirengime nėra 
skirtumo nuo A m e r i k os 
žmonių. Paryčiais anks
čiau pakilus eidavau pasi
vaikštinėti, porą kartų net 
į užmiestį buvau išėjęs, bu
vau ir rinkose, kur vieni 
parduoda, o kiti - perka. 
Niekur niekas man nepa- sikalbėjome. Jis kl; 
stojo kelio, niekas manęs ir į jo kitas gimines, 
nesekiojo. Porą kartų bu
vau net per toli nuėjęs, tai 
pasiėmiau autobusą, kad 
suspėčiau pusryčiams.

Kaune viešint buvau už-

Spaudos ir knygų kios
kus be pardavėjų numato* 
ma įsteigti ir kituose įmo
nės skyriuose.,,
Senam žvejui vadovaujant kviestas ir į privatų butą.
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Kintų žuvininkystės ūkis 
—pirmųjų septy n m e č i o 
metų kūdikis, šią vasarą 
žvejai dvigubai įvykdė un
gurių sugavimo planą. Nuo

...Nuotriaukojc: įmonės., šupokavimo> skyriaus 
darbininkas A. Gepejonokas. ruošia lietuviškų .dvi
račių siuntą: į Iraką.
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Nuotraukoje: marių vetieraatoL Viliaus Balkaičio 
' vadovaujama grandis išima žuvis*

Tai . padarė baltimoriečių 
giminės. Ten suėjau ir se
nelių, bet šunų šaligatviuo
se ir parkuose nėra, kad jie 
“nelaistytų gėlių” ir ne
terštų gatvės.

Mat, Lietuvoje su šuni
mis yra kitaip, negu pas 
mus Amerikoje, kur jie tu
ri pilną “demokratiją” — 
laksto laisvi ir “padabina” 
šaligatvius.

Kitas, dalykas labai pa
tiko- Lietuvoje, kad ten 
žmonės, vaikščiodami- gat
vėmis, nekramto gumos- — 
“Čiūing gumos” ir nemėto 
ant šaligatvių, kaip pas 
daroipax Pas mus valgyk
lose-, kine po kėdėmis, au
tobusuose prie langų ir ki
tur yra “čiūing gumos” ga
balai prilipinti. Pamenu, 
kartą vienas, italąs juokda
rys televizijoje sakė: “Jei
gu Amerikoje nebūtų 
kramtomosios- gumos, tai 
vięa Amerika subyrėtų, — 
tik “čiūing guma” ją daikte 
dar laiko.” v

Seneliai- Lietuvoje nepa
miršti, jiems- yra prįeglau- 
dos namai. Netoli nuo Kap
sulio miesto (Marijampo
lės) buvome senelių name. 
Radome ten senelių ir grį
žusių iš /Sibiro. Jie sakė, 

vkad Sibire uždarbiai geits-* 
i ni„ tik nemalonu, kad ilga 
žiema ir šalta. -

Ketvirtą dieną man vie
šint.. pas savo gimines vėl 
atvyko šoferis su “Volga” 
autordobiliumi, paėmė ma
ne-, kartuwir brolio dukrą, 
kutt Kaune mokosi, pake*

-ui....mi II ... .

pasakiau, kad suėjau jo 
brolį, grįžusį iš Sibiro, ku
ris prašė šiam pasakyti, 
kad brolis už šio kaltes jau 
esąs atkentėjęs. Perdaviau 
jam laišką, dovaną, ir išsi- 
skyrėme.

Aš esu labai pasitepki- 
nęs, kad gavau progą ap
lankyti tėvų žemę, širdin* 
gai esu dėkingas Lietuvos

apžiūrėti. Jaučiau žmonių 
ir valdžios, vieningumą ir 
didžiausią draugia kūmą. 
Dėkodamas visiem® 
vos valdininkams ir žmo- i 
nėms, kurie taip ' nuošir
džiai mus priėmė, linkiu 
jiems laimių ir ilgiausių 
metų.

Jonas Smalenskas 
Baltimore, Md

Seniausi

auga
Tanganikoje (Afrika)

penkiatūkst««tmetis

rų aukščio, nepapr a š t a i 
storas — 47 metrų awn 
-ties, o lūpų vainiko apskri
timas 145 metrai. >

' Indijoje auga f ii 
turintis 3,000- stamb 
tiek pat smulkių kan 
Jis yra 60 metrų (j 
ir maždaug 3,000 zmetų
amžiaus
tilpti daugiau kaip 
žmonių.

Sicilijoje, Etnos pa 
je, augančio 2,000 
amžiaus kaštono kai 
apimtis 20 metrų;

<— it uiy»

Daugiau įvairių pai 
mų Laisvės naudai.

4 pusi.



Los Angeles, Calif Is Pennsyvanijos
40 metų sukakties, —viso 
$198.81 Ižde dar randasi 
$120.88

Praturtėjo kp. ir naujais 
nariais, 5 naujais iri persi
kėlė iš Hartford, Conn. Kaip 
mažai kolonijai, manau, yra 
kuom pasididžiuoti. Tai glė
bys kūrybinių vaisių.

Įvykdymui šitų žygdar
bių daugiausiai pastangų 
sukuopė sekanti draugės ir 
draugai: J. ir M. Demen - 
čiai, A. ir G. Bernotai, A.

Susirinkimai
Sausio 10-tą įvyko LDS 

35-tos ir LLD 145 kuopų 
metiniai susirinkimai, Da
nų' Salėje. Nors diena buvo 
lietinga, tačiau skaitlingai 
narių atsilankė. Tai pagir
tinas reiškinys.

Pirmiausiai svars t y t a
LDS kuopos eiga. Finansų 
sekr. M. Pūkis pateikė išsa
mų metinės veiklos rapor
tą, iš kurio paaiškėjo, kad 
kuopa visais atžvilgiais yra Grigaitienė, A. Zix, N. Pet- 
gerame stovyje. Tik nesma- ‘ rulienė, P. Rapekas, W. Po- 
gu buvo išgirsti, kad vėl 
randasi ligonių: A. Bušas, 
taurios sielos žmogus, per
leido dvi kritiškas operaci
jas — dabar sveiksta na
muose. Rimtai serga VictoP 
Oaksas, seniau per ilgą lai
ką buvęs 35 kuopos finansų 
sekretorium — nuoširdus 
draugas. Gei s t i n a, kad 
draugai jį aplankytų. Jo 
adresas yra: 681 Burling
ton Ave., apt. 6.

Nancy Yuris nesveikuo- 
ja motinystės nepajėgumu.

D. Navickas vis dar ne- 
sveikuoja, nors jo pašalpa 
išsibaigė.

Linkiu visiems laimingai 
sunkumus įveikti ir greit 
tvirtai sus veikti.

Ant vietos esant, J. Gašlū
nui duota visokių klausimų, 
į kuriuos jis judriai ir išsa
miai atsakinėjo. Taip ir 
baigėsi susirinkimas.

Sekė LLD 145 kuopos po- į Pasotino ištroškusią 
sėdis. Finansų sekr. J. A. I California buvo labai iš- 
Dementis pareiškė, kad troškusi. Mūsų laimei, pali-

Nerašau apie visą Penn- 
sylvanijos valstiją, kadangi 
ši valstija yra labai didelė. 
Dabartiniu laiku veikimą 
sudaro, kiek tenka tėmyti 
spaudoje, Philadel p h i j a, 
Pittsburghas ir kelios kitos 
mažesnės lietuviais apgy
ventos kolonijos. Tačiau no
risi pabrėžti vietą, kurioje 
apsigyvenau, apleidęs New 
Jersey valstiją.

Levittown, Pa., nėra se
na kolonija. Senesni pasta
tai šešių metų senumo ir 
vieta, kurioje tenka gyven
ti, 4 metų senumo, šis kai
melis susideda vien tik iš 
vienos šeimynos namų. Na
mai visi su moderniškais 
įrengimais. Į šią vietą bu- 

ivo patarta apsilankyti ir

zer, C. Pečiulis, S. F. Smith 
ir daugelis kitų. Geistina, 
kad tų draugių ir draugų 
ta neišsenkanti energija 
plazdentų ir 1960-tais ir per 
daugelį kitų metų, su lydin- 
ęia sveikata ir šviesiu ryto-' įa į a n č i a m'Arneriką 
jum. - —............................................

Vėliau, progai ' pasitai
kius, d. Gasiūnas išaiškino 
mums detališkai finansinį 
stovį “Laisvės”, Namo'ben
drovės, LLD centro t.t. Pri
siminus įvyksiantį “Lais
vės” bendrovės suvažiavi
mą, nutarta pasveikinti su 
$25.

Kilus iniciatyvai artimoj 
ateityje surengti kokią pra
mogą, įgaliota valdyba su
žinoti apie galimybę gau
ti naujų Lietuvoj išleistų 
filmų.

Ateinantys susirinkimai 
įvyks kovo 13, 11 v. iš ryto, 
toje pačioje patalpoje.

namus. Gyventi patogu my
lintiems ramų gyvenimą.

Bet reikia plaukus kirp
tis — nėra kirpėjo arčiau 
kaip trys mylios nuo gyve
namos vietos, ir neturint 
automobilio turi sugaišti 
pusdienį. į z v

Čia eina upelis. Antys 
pulkais juomi plaukioja. 
Jos primeną pergyventus 
laikus Lietuvoje, kubmęt 
ūkininkai laikydavo jų 
daug. Tai tokie mano pir
mutiniai Peųnsylya n i j o s 
valstijoje įgyti įspūdžiai.

Pilietis

Brockton, Mass.
Paveikslai iš Lietuvos 
Dr. J. Stanislovaitis ir jo

! Chruščiovui. Namai vieni žmona pereitą vasarą buvo 
nuo kitų atskiri, kiekvienas Lietuvoje ir nutraukė 450 
namas turi garažą automo- paveiksiu.* Juos jau dauge- 
biliui pasistatyti. Gyventi 'lyje kolonijų rodė, tai žmo- 
vieta rami, jokio bildesio nėms labai_patiko, nes dau- 
nėra, nėra autobusų. Nėra guma matė savo tėviškę, 
krautuvių pavienių žmoniy, sa.vo pažįstąmus kaimus ir 
bet didelių kompanijų, tolo- miestus, bažnyčias ir kito- 
kai nuo gyvenamų vi-ėtų. Ir|kius pastatus.

biliui pasistatyti, 
vieta rami.

neturint automobilio nėra 
lengva krautuves pasiekti.

Kalėdų išvakarėse pusėti
nai prisnigo. Zuikiai ir žvė
riukai , ieškodami maisto, 
ateina prie namų, tačiau 
bailūs. Bet štai vieną zui
kutį ištinka nelaimė. Ka
tinas, pasislėpęs, jį pagau
na, zuikis nugalėtas, ir ka
tinas nešasi jį Kalėdų pie
tums, Zuikis ir katinas 
vienokio didumo, ir nuosta-

Dr. Stanislovaitis paro
dys juos ir pas mus. Juos 
matysite šeštadienį, sausio 
23 d., Lietuvių Tautiško 
Namo svetainėje. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Ateikite 
ir pamatykite!

G. Shimaitis

H. Ikeda, vie-

Philadelphia, Pa. I
Sulauksime ir mes

Pas mus girdime nusi
skundimų, kad čia nerodo
mi paveikslai iš Tarybų 
Lietuvos/Žmonės yra nusi
klausę pranešimų iš kitų 
mieštų. Taip, philadelphie- 
čiai neturi būt nei, kokie 
apsileidėliai, nei kieno pa
stumti į šalį! Kuomet * iš 
mūsų senos tėvynės ateina 
kokia įdomi naujenybė, mes 
ją irgi turime pamatyti. 
Dabar gauti naujausi kūri
niai iš tėvynės . yra idelės 
vertybes. Nekurtuos mūsų 
turistai veizdėjo pereitą 
vasarą, kuomet juos baigė 
gaminti Vilniuje. Tai labai, 
labai juos įvertino.

Dabar philadelphiečiai ir 
apylinkės lietuviai skubėki
te skleisti šią žinutę kuo 
plačiausia, kad čia bus ro
domi įdomiausi krutami 
paveikslai kovo ,18 dieną 
vakare,' 7:30 v., Rusų Klu
bo svetainėje, 1150 N. 4th , 
St. . J

Paveikslai vadinami šiais 
vardais: “Tarybų Lietuva”,! 
“Viename kolūkyje”, “Ne
muno Žiotis” ir “Neringa”.

Tokių įspūdingų dalykų 
nepamatyti, tai jau nega
Įima. Mūsų turistai sako, paramos, įžengti į Naujus 
kad tie paveikslai verti ge- Metus. Podraug, šį smagu- 
ros dalies zmūsų keliones mą norisi ir su visuomene 
išlaidų.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Sausio 21-ą sueina dveji metai 
kai mirė mano mylimas vyras

CHARLES GALINAT
• * '

ir paliko mane vieną dideliame liūdesyje.

Ilsėkis, amžinai, maųo brangusis, aš 
tavo" kapą visada lankysiu, gailiomis 
ašaromis gėles aplaistysiu ir niekad, 

niekad tavęs nepamiršiu. 
ANNA GALINAT, žmona

Rochester, N. Y.

Kas kaip gina 
sveturgimius

Metų pabaiga,—-sveikini
mais, dovanomis apsikeiti
mo momentas. Tačiau ap
linkos verpetai ne,v visus 
įsuka į savo 'sūkurį. Tūliem 
asmenims kilo mintis išsto
ti su parama gynimūi sve- 
turgimių ir paties Komite
to.

Mums malonu buvo, ga
vus šiltus sveikinimus ir

I pasidalinti ir ją supažm- 
IL M. j dinti su geraisiais rėmėjais.

Štai keletas:
Washingtonas. - Balan- Clevelandiečių grupė $20.00 

džio 22 d. į Jungtines Vais- Baltmia, Miami, Fla.. 10.0 <
3 Konektikut Jankė, 

Stamford, Conn. ... 5.00

Tokio.
nas iš Japonijos ministrų, 
sako, kad jo šalis privalo tijas atvyks Francūzijos 
palaikyti gerus santykius prezidentas De Gaulle, i

Komercinės spaudos 
menkystė

Amerikos komercinė 
spauda atskiru asmenų -gy
venimo posūkius išpučia ir 
rašo visokias sensacijas, 
tartum tų žmonių gyveni- k 
mas turi ką nors bendro su/ 
visuomene.

Dabartiniu laiku “Daily 
News” ir panaši spauda per. 
savaitę talpino paveiks
lus ir dėjo didžiausias'ant
raštes apie Mis#' Gamble 
Benedict ir jos mylimąjį 
Porumbeanu.

Trumpai tų žmonių isto
rija tokia: 1946 metais nu
sižudė Gamble motina Jose-

kuopa triumfališkai užbai- jo kiek prieš Naujus metuš, bu, kaip katinas jį gali pa- su Tarybų Sąjunga ir Ki-.Pirm to jis lankysis Kana- Brooklynaš ir apylinke

paliko savo mažai dukrdi 
milijoną dolerių, kurį ji 
gaus, sulaukus 21 metųam- 

jžiaus. Dabar Gamble kąs
2 0 metai gauna po $10,000/Ji 

augo priežiūroje sayp boį 
PAJbutės Mrs. K. Geddeš.B^ 

nedict. / ' B >6.00 j 
5.00' 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.00 j 
1.00 i

' 1.00 
1.00

Gerosios
Brooklynietės .

LLD 185 kuopa 
per J. Grybą ..

Pirmoji kuopa ..
Mariutė W. .....
B. ir W. Keršuliai 
Senas Juozas ....
S. Sasna ............   <
M. Siman ...........
C. Anskis ........... .
K. Deps ...............
George ................
J. Grybas ...........
J. Bimba .............
Ch. Dzevečka ....
K. Petrikienė ....
Alice Tamm .......

nešti.
Mokyklos šalia miesto. 

Mokiniai, daugumoje, ve-

gė 1959 m. Užrašų sekr. S.' o 9-10 dd. ir gausiai palijo 
F. Smith pateikė raštišką ir pasotino ištroškusią Ca

lif ornijos ir Los Angeles 
žemę. Prieš kiek laiko ir žami miestavais busais, bet 
oras atšalo — ypač nakti- gera dalis suvyksta dvira- 

mis, termometras nupuola'Čiais. .'
iki 40 laipsnių — kaip kur mokyklos kiemą, tai dąro 
ir žemiau.

Naujų metų rožių paro-

santrauką metinės veiklos, 
žymėdamas, kad kuopa su
rengė 3 pramogas, nuo ku
rių liko $305.89. Išaukota 
Igeriems tikslams, ..būtent: 
“Laisvei”, “Vilniai”, “Peop
les į World”, “Darbu i”, 
“Liaudies Balsui”, Senam1 doje, Pasadenoje, dalyvavo 
Vincui, Sveturgimių Gyni- pusantro milijono spekta- 
mo komitetui ir kovingajai torių-žiūrovų.
mūsų partijai atžymėjimui šakalių žemaitis

Ir kuomet žiūri į

gražų vaizdą, kuomet dvi
ragiai eilėse, kaip automo
biliai, sustatyti. Mokyklos 
nėra aukštesnės kaip dviejų 
aukštų? v

Ir kuomet jokios industri
jos čia nėra, tai dirbantieji 
turi važiuoti į Philadelphi- 
ją arba Trentoną, N. J., ar
ba į artimus Pennsylvani- 
jos miestelius, kuriuose 

kūnas. Valdyba ir įvairios mo L.S.D. draugijos Kon- nau> kad )ietuviUi be ma. 
biznio komisijos davė ra- stitucijos ir pašalpos. Daly- nęS įr seimynos, čia dau- 
portusiš pereitų metų veik-/vaukit visi nariai ir narės. gįau randasi. 
los. Iš raportų pasirodė, Gausit atvirutes tuo klau- ’
kad biznis buvo netaip ge- simu.
ras, kaip kad turėjo būti, j Į naują 1960 m. valdybą lietuvių judėjimo centrų ir 
Žinoma, tam yra keletas išrinko 4 naujus narius —įgauni “Laisvę” tą dieną, 
priežasčių. Pirma: nepa- Richard Janulis finansų ^ada jį šieinĮ, esi pasiten- 
prastas taksų didumas, ap- raštininku vietoj W. Dup- ięįnęS. Tačiau čia gyvenant 
drauda biznio vietų, ir ant-, šo; M. Tamošiūną kasie- > ; vjs^ savaitę neteko

WORCESTER. MASS.
Sausio 5 d. įvyko L.S.D kare įvyks specialus susi- 

•• draugijos metinis susirin- rinkimas klausimu pakeiti- t • . v- 1 ' • • •• v y—v 1 • • -y -y '

Kuomet esi pripratęs gy
venti didmiesčiuose ir arti

nija. doje.

“VILNIES”
K'alėndorius

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

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

Svarbus kūrinys, gilus šaltinis mokslinių raštų, įvairių 
informacijų; dailiosios literatūros prozoje ir poezijoje

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

ir su plačiąja darbo žmonių liaudimi.

Tuojau įsigykite jį ii* pasinaudokite jo’ svarbiu turiniu 
į Užsisakydami adresuokite: v *

Dabar jauną, tiK 18-kpg

nu, 35-ių metų amžiaus, ve
dusį, kuris ieško perskyrą 
nuo savo pačios* Bobutę 
pareiškė nepasitik i j i iri ą 
“meile”. Tada Gamble su 
savo mylimuoju pabėgo Į 
Paryžių ir ten ketina ves- 

itis, kai tik jis gauą , 
pirmosios pačios perskyras?

_ _ i Ką šis įvyks turi Jfendroįp 
Primintina, kad kai ku- su žmonių gyvenimų, 1 sU 

rių čia paminėtoji parama gyvenimu apie keturių mh 
jau nebe pirma šiais me-: b jonų bedarbių ir jų. šei- 
tais.____________________ !w? Nieko bendro! Trečia^

Šiltas dėkui visiems už dįenį, kada /Daily
paramą. Ją įvertinsime ir vls$ Pirm§jį puslapį paį 
ateityje. Lauksime. v*dė paveikslams ir didžiu-

Money order-perlaidą ra- lel antraštei: “Lovers Tell 
švkite:M. Stakovas. o sius- Their Story”, tat Atlante

Šiltas dėkui visiems uz

ra, tai pačių narių apsilei
dimas, nelankymas susirin
kimų ir parengimų.

Metinis banketas
# > .A■ę Sausio 30 d. 6 vai. po pie
tų įvyks metinis Lietuvos 
Sūnų ir Dukterų banketas. 
Įžanga $2.50. Tai bus pri-

s verstina: vakarienė, * 
viepas narys ir narė turės na Sukackienė. Sukackienė 
Užsimokėti už tikietą — ar' 
dalyvaus, ar ne. Negalįs 
dalyvauti patsai galės savo 
tikiej^ duoti draugui ar bi
le kam. Katras narys ar na- 

, re atsisakytų užsimokėti, 
bus suspenduotas ir pašal
pos’^negaus.

Bus gera vakarienė, ir 
šokiai trauksis iki vėlos

' nakties. L. S. D. draugija 
nuoširdžiai kviečia narius 
įf mūsų gerus simpatikus 
dalyvauti šiame bankete. 
Jis įvyks 29 Endicott St., 
Worcester, Mass.

Draugija paaukojo 
dėl “March of Dimes”

Pastaba nariams
Vasario 16 d. 7:30 v. Va

rium vietoj M. Sukackie- gauįį 
nes.

L.S.D. draugija turi dar dufnazkiaifka/dedasiTifi- 
daug narių, bet netaip daug 'tuvių tarpe, koks judėjimas 
darbščių. Keletas vyrų ir organizacijų, kas mirė ai- 
moterų nuolat dirba viso
kius darbus. Čia reikėtų pa
žymėti viena narė, kuri iš-

i • i iš. kasamus vietos, reikalavimu mano troškimą 
kiek-.Tai gerbiama narė Marijo_- patenkintt Jie tą padarė

“Laisvės” bei “Vil
nies,” tai pasidarė nuobo-

šykite: M. Stakovas. o siųs 
kite. Anne Jones, 345 Lin
den St., Brooklyn 27, N. Y.

' Komitetas

$10 
fon-

per septynioliką metų • bū
dama bei eidama pareigas 
kasieriaus prisidėjo prie 
kiekvieno parengimo, dir
bo visokius darbus dėl labo 
L.S.D. draugijos. Manau, 
kad ji nepasitrauks iš vei
kimo ir ant toliau.

Daugelis jaunų žmonių 
lanko mūsų parengimus, 
bet dar nėra L.S.D. nariais. 
Argi ne laikas mūsų lietu
viams sulaužyt šį “šaltą 
karą” ir pradėti vėl kvė
puoti draugiškiau; laisvai, 
be baimės, atvirai?

cester, Mass.

susirgo.
Na, ir teko rašyti “Lais

vės” administracijai sii.

prisiųsdami visus mano ne
gautus laikraščio nume
rius. Ačiū jiems. .

Šis kaimelis yra tarpe 
Philadelphijos, Trentono ir 
ne per toliausia nuo Seho 
Vinca. Bet Vinco neteko 
aplankyti. Ateityje gal pa
vyks tai padaryti, kuomet 
keliai bus žinomi.

Levittown, (Pa., turi dau
giau savo vardu kaimų. Jų 
randasi New Jersey'valsti
joje ir Long Island, J^.' Y. 
Tai 'didelis ir didelių am-, 
bicijų kpntraktprius, ir kur 
tik jis* stato namus neapgy-

Sekantis ■. susirink imas- ventose Vietose,, tai tą Viė- 
įvyks vasario 2 d., 7:30 va- pavlicĮina Levittowii. 
kare, 29 Endicott St., Wof- §įuo iaįku užėmė neapgy-

Rep
ventą žemės plotą nuo New, 
Brunswick- iki,. s a, k o m d, * 
Pert Amboy,’. N. J., ir sįą-.

Antrad., sausio (Jan.) 19, 1960 tys irgi vienos šeimynos
i

i. LAISVĖ
T02 -02 Liberty Avenue 

Ozone Bark 17, N. Y.

DICKSON CITY, PA.
Sausio 9 d. mirė Jurgis

žuvo du Islandijos Žvejų 
laivai su 60 žmonių. Bet 
žvejų ir , jų šeimų nelaimei 
“D. N.” suteikė tik kelias 
ėiliukes.

Iš komercinės spaudos el-
Šarmaitis, 87 metų. Į' Ame- spręsti
riką atvyko. 1892 metais sahes ,z“01u’i 
pas savo žmonos brolį Juo- kultūrinę pakilimu. Jeigy 
zą Mikulskį šalia Scranto- spauda neiastų tokni

Worcester, Mass.
> ■ i •, ■ r '• •' . , ' ■ /

. /v ■ '<■' / ' ' ■: .) - ■ . 'j'' .

‘Laisvės’Metinis Banketas
'/ — IR —

• SPALVOTI I’AVEIKSLA I Iš LIETUVOS

Sausio 24, l-mij vai. popiet
29 Endicott St.

ALDLD 11 kp. rengia skanius lietuviškus pietus
' ' . J,” • i' ■ u z• ' '’’"’.H. ‘ ■' ' C ' J1 V ■ ; ■' ■ ' ■’ k

Pb skanią, pietų' bus rodomi spalvoti paveikslai
. LietuVds. PąVęikslus rodys Dr. J. Stanislovaitis, ku

riuos jis pąts nufotogriafavo važinėdamas pp. Liętuvą 
''pereitą vasalą su pirmąja lietuvių ekskursija.

Kviečiame Worcesterio ir apylinkes lietuvius atsilankyti 
ir pamMyti dabartinę Lietuvą, o gal pamatysite 

' ir(bakūžėlę, kurioj gimėte ir augote.

iŠ A

no į mažą miestelį, kuria
me išgyveno iki mirties. 
Velionis buvo labai rimto 
būdo žmogus, kuris mylėjo 
gyventi ant vietos, nežiū
rint, kokie laikai buvo, ar 
darbo turėjo, ar ne. Visada 
ramus ir kantrus, ir lauk
davo iki ateis geri laikai.

Ir taip /stūmė gyvenimą 
iki mirties. Velionis nesiva- 
rė ant didelių turtų ir ne
paliko didelių, turtų. Liko 
gyvenimo draugė 'Kostan- 
cija, trys sūnūs ir trys duk
terys, keletas anūkų ir ke
liolika proanūkių. Visa šei
ma yra pasiskirsčiusi po 
visą plačią Ameriką. Tiktai 
du iš šešių vaikų gyvena 
netoli. Vienas sūnus gyve
na tam pačiam miestukyje 
ir viena duktė gyvena 
Scrantone. šių žodžių rašė- 
jui velionis buVo dėdė.
■■•'V' - A 'T

žmonių, kurie prie sensaci
jų pultų, kaip “muses\ant 
medaus”, tai ir ji kįwip, 
elgtųsi. \

KINIJA NAIKINA ;
BERAšTIJĄ

Pekinas. — 1960 metais 
Kinija panaikins beraštiją 
tarpe fabrikų darbiųinkų. 
Pirm įsteigimo liaudiškos 
santvarkos 80 procentų ki
nų darbininkų buvo beraš
čiai, ov dabar jau yra tik 20 
procentų

Dabar po darbo' lanko 
mokslo įstaigas: 13,000,000 
darbininkų .pradines mo
kyklas, į,000,000 — viduti
nio moksle, ir 400,000 kole
gijas. '

. -—:--------
Tokio. — nuskendo laivas 

“Gambler”,l 5,700 tonų įtal
pos,' kuris., plaukė po Pana
mos vėliava.



t

. ’ ; ’ ' J

“LAISVĖS” VAJUS
(Tąsa iš 1-jo pusi.)

x •. rias naujas prenumeratas ir atnaujinimų. Taipgi Geo. 
Shimaitis, brocktonietis, prisiuntė naują prenumeratą 

. ir atnaujinimų.
Šie vajininkai pakilo punktais su atnaujinimais: A. 

Lukaitis, Bayonne, N. J.; R. Merkis, Philadelphia, Pa.; 
A. Žemaitis, Baltimore, Md.; J. Blažonis, Lowell, Mass.; 

'A-L. Bekešienė, Rochester, N. Y.; A. Kandraška, Dorches- 
, ' ter, Mass.; B. Senkevičienė, Chicago, Ill.; John Patkuš, 

New Haven, Conn.; K. Naravas, Shenandoh, Pa; V. Vil- 
, kauskas, Nashua, N. H.

■ ' • ' ’i ■ ' /' ' . ? ■- V r \ •

Po miestą pasidairiusUžgiria lietuvį 
dailininką

Praėjusį sekmadienį Al
inus Art Gallery, Great- 
necke buvo atidaryta Romo 
Viesulo ,neseniai iš Euro
pos sugrįžusio Amerikos 
lietuvio dailininko, paroda. 
Atidaryme dalyvavo gau
sus būrys lietuviško meno 
gerbėjų. Tą pačią dieną 
šios lietuviškos dainos te
momis sukurtos litografi
jos, gražiai įrištos su dai
nų tekstais ir vertinas kny
goj “Dainos” buvo išstaty
tos žinomojoj Niujorko u

Worcester, Mass.
LLD 11 kp. .susirinkimas 

ir parengimas
Sausio 11 d. atsibuvo pir

mas šių metų kuopos susi
rinkimas. Sniego storas už- 
klodas sulaikė moteris nuo 
atsilankymo.. Tik viena A. 
Vosilienė i tarp * desėtko vyrų 
buvo. Šiaip , dažnai būna ! 
susirinkimuose daugiau 
moterų. Šis susirinkimas 
išklausė kuopos komiteto 
metinius raportus. Kuopos 
iždas dar netuščias, tai li
ko nutarta pasiųsti delega
tą į “Laisvės” dalininkų su
važiavimą. Delegatu išrink
tas J. Jeskevičius.

K. Kosulis, “Laisves” va- 
jininkas, pranešė, kad bai
gia visų skaitytojų prenu
meratas išrinkti. Susidarys 
virš $500 šiame vajuje.

Kuopos valdyboje šiems 
įjį. metams pasiliko visi tiepa- 

J tys, tik pirmininko vietoj 
Vokie- apsiėmė J. Jeskevičius, o 

kiti seni: užrašų sekr. D. G. 
Jusius, fin. sekr. V. Žitkus, 
ižd. J. Senkus.

Parengimo : komis i j o j e 
yra* šeši—trys vyrai ir trys 
moterys. Jie pranešė, kad

Propaganda už karo 
Laivyną 

I

Kai tik Kongresas susi
renka ir skiria pinigų, tai 
komercinėje spaudoje pra
sideda propaganda už “gy
nybos reikalus”. Vieni ko- 
lumnistai rašo už armiją, 
kiti už orlaivyną, treti'—ka
rinį laivyną. Suprantama, 
kiekvienas už tą, kas jam 
moka.

Pereitais metais komer
cinė spauda rašė, kad būk 
Jungtinių Valstijų jūrų lai
vynas surado mūsų pakraš
čiais, jūrų dugne, vietomis 
net 1,000 pėdų gilyje meta
linius vamzdžius. Aiškino, 
kad tai “Tarybų Sąjungos 
sumarinų darbas”. Būk tie 
vamzdžiai buvo sukišti į jū
rų dugną, kad TSRS rake
tomis tiksliau galėtų patai
kyti į cielių, jeigu karas 
kiltų. Kitais žodžiais, spau
da sakė: z “Žiūrėkite, ;

Šiemet dar vienas tiltas 
bus pastatytas. Jis stato
mas nuo Long Islando į 
Bronx miesto dalį, kur 
jungsis su keliais Throgs 
Neck iškyšulyje.

Auto vairuo t o j a s H. 
Strauss, 18-kos metų am

is Great Neck, už-

gą nuo kontraktorlaus to-^. 
dėl, kad jis jam davė mies
to darbų.

Dalykas atsidūrė teis
mo rankose. New Yorkomo rankose. New Yorko 
majoras Wagneris ketina \ 
vykti pas valstijos 
natorių Rockefellerį 
reikalu.

Jack yra negras, tai ąis 
skandalas blogai pasitarna-< 
ja negrų rasės žmonėms; v

Ateinantį pavasarį jaw 
užsidarys Carnęgie Tjall, 
57th St., Manhattane, kuri 
nuo 1891 metų buvo mųsii-/ 
kos centru New Yorke. Jo-v 
je grojo ir dainavo pašau-'' 
liniai menininkai.

Kol naujas centras ,>us 
pastatytas, koncertai per
keliami į Hunter College 
Assembly Hall, 69th St. ir

1 Park Ave., M a n h attan.

guber-

ziaus, 
mušė S. Calandą, moterį 
82-ių
Side, Manhattan.

Policija areštavo S. Gul
ly, 19-kos metų amžiaus. 
Kaltina, kad jis Kalėdų 
dieną atliko “stick-up” IRT 
stotyje ant 66th St. ir 
Broadway, M a n h attane. 
Sako, kad jis nuo ten dir
busio G. Smith atėmė z$60 
pinigais ir $750 vertės “to
ken ais”.

metu . amžiaus, v • z

$11.00 
10.00
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
5.00 
5.00 
5.00 
4.00 
'3.00
3.00 , 
2.00 | 
2,00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.50

Weyne” galerijoj, 794 
Lexington Avenue, prie 62- 
osios gatvės. Čia “Dainas” 
pamatė “The New York 
Times” dailės kritikė “Dora 
Ashton, kuri iš kelių tautų 
žinomų grafikų joje išsky
rė Romą Viesulą, pradėju-| 
sį dailininko karjerą i 

j lietuviškojoj Frei b u r g o 
! Meno Akademijoj, __

tijoj, 1948 m.
“Puikiai reprezentuoja 
Jungtines Valstybes”

Miss Asehton, nurodžiu
si, kad Weyne Galerijoj 
yra išstatyti kelių tautų 

■ menininkų darbai, pastebi, 
'kad “Jungtines Valstybes 
j nepaprastai gerai repre
zentuoja su spalvotais me- 
1 džio raižiniais Antonio 
'iFrasconi ir litografijomis 
i—Romas Viesulas...”

Toliau, pirmadienio, sau- 
'sio 11 d., laidos meno sky- 
i riuje šitaip rašoma: “Mr. 
; Viesulas, kuris gavo savo 

Didelis ačiū vaiininkams už gražų pasidarbavimą ir gTafikai Gogenheimo vardo 
prieteliams, kurie nuoširdžiai parėmė laikraštį Laisvę.; kujtūros fondo paramą, su- 
Vajus eina prie užbaigos. Dar yra laiko užrašyti naujas į kūrg senųjų lietuviškų 

liaudies dainų temomis 
juoda - balta litografijų 

- prctielį (? — Redakcija). 
Siu dainų minorinė gai
da (jos yra tekste iš-

Paulsboro, N.J.

/ BIUDŽETO SUKĖLIMUI 1960 METAMS
Baysidietis, N. Y..................
J. Herman, Nashua, N. H. ...
Ed Kelly, Brockton, Mass ..
Mrs. T. Lapin, Hudson, N. H.
S.A. Smith, La Porte, Ind. .
Fr. Bush, Brooklyn, N. Y. .
A. Jocis, Clearwater, Fla.
Velionės Vaičaitienės šeima,
A. Švėgžda, Bridgeport, Conn.
F. Riaubis, Philadelphia, Pa. .
Marytė, Verdun, Canada
F. Yokubqnis, Tewksbury, Mass. ..

. S. Valaskas, Plainville, Conn..........
K. Grimašauskas, Philadelphia, Pa
J. Ziulys, Toronto, Canada .........
V. Stančikas, Nashua, N. 11............

< ’ J. Kazlauskas, Dracut Mass..........
G. Račys, Toronto, Canada .........
Po $1: L. Večkys, Nashua, N. H.; A. Jankus, A. Ka

valiūnas, Dorchester, Mass.; A. Stravinskas, J. Palubins
kas, Lowell, Mass.; F. Kalanta, St. Petersburg, Fla.; J. 
Mamonis, Wm. Vance, Brooklyn, N. Y.; C. Tarnui, 
Bridgewater, Mass; J. Sandusky, Volga, W. Va.; J. 
Aup’lis Billerica, Mass.; Chas. Savickas, Roxbury, Mass; 
A. Trask, San Leandro, Calif.; A. Paukštienė, Miami, 
Fla.; J. žemaitis. New Haven, Conn.; A. Sholunas, W. 
Haven, Conn.; V. Treinys, Baltimore, Md.; J. Shaskas, 
A. Didžarkis, A. Paukštys, Phila, Pa.; F. Pikūnienė, 
Connerton, Pa.; F. Čižauskas K. Motuzas, Shenandoah, 
Pa.; J. Stoškus, J. Orintas, Brockton, Mass.

prenumeratas. Prašome tai padaryti. Ačiū.
Laisvės Administracija

Pranešimas apie Pradėjome gerai 
Latviją

Plačiai žinomas senas lat-
< vių veikėjas Charles Dirba 
’ neseniai buvo nuvykęs į
Tarybinę Latviją. Dabar iš 
ten sugrįžo ir duos platų 
pranešimą apie savo paty
rimus kelionėje po Latviją.
Tai bus šeštadienį, sausio

• 23 d., 8:30 vai. vak. Vieta:
Estonian Hall, 2061 Lexing-

> ton Ave. (prie 125th St. I 
kampo), Manhattane. Įžan-

' >ga nemokama.

Pereitą savaitę NewYor-1_ ____  _______ > ko gyventojai skundėsi, kad1 NauJa PatalPa J™ tlk
geras sargas jūrų laivynas, 7as. dvokia. Dabar 2,200 žmonių.

net 1,000 pėdų po vandeniu 
surado priešo įrengimus. 
Na, tik reikia laivynui dar 
daugiau pinigų.”

, Dabar vėl tas pats pasi- 
laikraščiairuošia skanius pietus, 1 vai kartoja^ Vieni 

dienos, sekmadienį, sausio įrodinėja, būk TSRS turi 
24 d.

Po pietų bus rodomi pa
veikslai iš Tarybų Lietu
vos. Rodys Dr. J. Stanislo
vai tis, o jo žmona Kristyna 
aiškins paveikslų reikšmę. 
Taigi, begalo yra svarbus 
šis parengimas.

Prieš 15 metų Antrasis 
pasaulinis karas pasibaigė, 
jis baisiai buvo Lietuvą nu- 
teriojęs. Ir štai pereitą va
sarą pirmufci n ė lietuvių 
amerikiečių turistų grupė 
nuvyko į Lietuvą.- Dr. Sta- 
nislovaitis, pirmiau nema
tęs Lietuvos, ‘nusivežė gerą 
aparatą ir daugybę ' nuo
traukų padarė važinėdamas

tris kartus tiek karinių 
laivų, kaip JAV, kiti rašo, 
kad ‘mūsų laivai senį, o 
TSRS nauji”.

Sausio 14 d. “N. Y. Jour
nal - American” sekmadie
nių laidos redaktorius J. J. 
Karpf parašė atvirą laišką 
j skaitytojus po antrašte: 
“Laivyne, budėk!” Jis pa
sakoja, būk Jungtinių Vals
tijų pakraščiais “plaukioja 
rusų submarinai”, kurie ra
ketomis gali pasiekti už 
tūkstančių mylių taikiklius 
ir tik vienu pasimojimu su
naikinti “70 procentų in
dustrijos.”.: r,. ,-j

sveikatos skyrius sako, kad 
“smarvė” atėjo iš New Jer
sey valstijos, bet ji buvo 
nepavojinga.

Važiuotės darbininkams 
per dvejus metus bus pri
dėta $35,000,000 algomis. 
Atskiri darbininkai gauna 
nuo 4 ik 13 centų pakėlimų 
per valandą.

Prieš Naujuosius Metus 
Times aikštėje buvo susi
rinkę apie 300,000 žmonių, 
daugumoje jaunimas.

Jau kelinta savaitė eina 
skandalas reikale Manhat- 
tano prezidento H. Jack. 
Jis eina pareigas kaip ma-

Milijonieri u s Tommy 
Manvile, 65 metų amžiaus^ 
apsivedė vienuolikta pačią. 
Dabartinė jo žmonėlė yra 
Christina Ėrdlen, 20 metų 
amžiaus, buvusi valgyklos 
patarnautoja White' Plains ,, , 
mieste. .

Po 43-ių metų tarnybos 
pasitraukė policijos inšjpek- 
torius Thomas Nielson, ku* • 
ris jau sulaukė 64-ių metų 
amžiaus. H

MIRe Dr. JONAS
Valukas

Sulaukęs ‘apie 74 . mębį \ 
amžiaus mirė Dp ..Jonas 15 « 

tus daktaro ofisą turėjo)/
joras toje miesto dalyje. Jo . Valukas. Jis per ilgiis me- / 
metinė alga $25,000. į-us daktaro ofisą turėjo Z

Iškilo skandalas, kada pa- Williamsburge. .Qerai į|toafe 
r . . . r aiškėjo, kad Jack šeimai i^įstaųias. daugeliui lietilyiųA

Kokia išvada? Nagi, rėi- kontraktorius gyvennamk Dąfyar gyveno savo farm^—-Cnlimn na aidžia u oti kad verstos) Viesulo yra per- traukų pądą^ mažinėdamas i .Kokia išvada L Nagi, rei- kontraktorius . e v ¥ -a
kalime pasidžiaugti, kad duodama §ve]nju juodumu, po'Lietuvą.; Vot/ ? štai čia kia daugiau skirti pinigų ištaisė-veltui, o , darbai siekė ję, Huntington, L.. L Laido-

[ mūsų LLD 185 kuopa šiuos 
metus pradėjo labai gra
žiai. i

kuriame išsiskiria vos įma-
Praėjusio trečiadie- [ tqm° baltumo skraistės, 

nio susirinkime paaiškėjo, i litografijos buvo, pasigere- 
jog mes jau turime net 35 V.nai ^spausdintos aiY_ 
narius, pasimokėjusius šių ziaus' Desjqbei1 spaustuve- 
metu duokles. Tame ,ma-NL\ . , i . . -.
tyt, labai puikiai pasidar-1 ^aiP konstruktyviai

tos nuotraukos ir bus paro- šalies laivynui, kad reikia $5,500 vertės. Sakoma, kad į jamas ketvirtadienį.
' -l . ' ■ -A________.-------- ____ !_•„ > V T- ____________ -L- — • -1____ l .•

jog išspausdintos Pary-

bavo mūsų finansų sekre
torius Klemensas Briedis.

' Turime vilties, kad šiemet 
pavyks dar ir naujų narių 
įrašyti. Gori raportai bu
vo iš praeitų metų veiklos. 
Kuopos pirmininkas Ans- 
kis plačiai paraportavo iš 
Sveturgimių gynimo kon
ferencijos', kurioje jis da
lyvavo mūsų kuopos atsto
vu.

Nepamiršome ir savo 
spaudos. “Laisvės” šėrinin- 
kų suvažiavimą pasveikin- I • -| v • . •

POLICININKAS PAMIŠO
Policininkas Anthony

Dottip 55 mėtų amžiaus, ku
ris per 31 metus tarnavo

• i policijoje, vienu kartu pa- 
t z mišo. Jis įsiveržė į Diek

karčiamą, 114 6th Avė., 
'$Ianhattane, nušovė' du, .

**. žmones, sužeidė bartenderį isime su dešimtine.
ir patsai nusišovė. 1

Svarbu Kiekvienam Apšvietąi Branginančiam

p,—Laisve (Liberty)— Antrad., sausio (Jan.) 19, 1960

South Boston, Mass.

METINIS BANKETAS
Pasveikinimui “Laisvės”1 bendrovės dalininkų 

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

Įvyks sekmadienį t

Sausio 24 January
V. \s

Pradžia 1-mą vai. dieną, vieta 318 Broadway
'Gražių dainų programą duos mūsų pagarsėję 

dainininkai Robertas Niaura ir Julia Rainard.
Protarpiais ir visa publika dainuos kartu 

su jais. Bus ir kitokių pamarginimų.
pagaminti geri pietūs, pasirūpinkite jais pasinaudoti.

* Svečių bus iš New Yorko ir Jš kitur.> ‘ ---- n - --- . Į
rengia Liet. Literatūros Draugijos 2-ra kuopa ir 

kviečia visus atsilankyti. <

Vsas šis kūrinys rodo, 
buvo 

:sunaudota inteligentiškai 
suteikta parama. Kiti geri 
darbai yra tokių garseny
bių grafikų, kaip Soulagas, 
Hagiwara, Adam, ir Ko
koschka.”
Lietuviai gar-e Niujorke

i

Jei iki šiol Jungtinėse 
Valstybėse lietuviai garsė
jo tik kaip darbštūs ir 
nuošrdūs darbininkai (jų 
mokyti vaikai kažkodėl 
nemėgdavo vadintis sa
vo tėvų pavardėmis ir 
naudotis savąja kalba), tai 
pastaruoju laiku čia mini
mas lietuvių vardas didžio
joj Niujorko spaudoj paža
dina ne.vieno užsimiršusio 
Amerikos lietuvio savigar
bą. Kaip tai per R. Viesu
lo parodos atidarymą 
Great Necke atsilankė gra
žios išvaizdos amerikietis 
su svetimtaute žmona ir 
pareiškė: “Pamačiau spau
doj pranešimą apie ‘lietu
višką parodą Great Necke’ 
ir atvažiavau pasižiūrėti 
lietuvių.” Girdi, jo tėvas 
kilęs iš Kauno.

Artimoj ateity lietuvių 
vardas bus minimas gal 
dar dažniau. Niujorko di- 
d ž i o j i spauda, patyrusi 
apie Vatikano pašto ženk
lą, turėjo pasikalbėjimus 
su to pašto ženklo autoriu
mi V. K. Jonynu iš Ja
maica, N. Y. Nemažo su
sidomėjimo, tikimasi, ' su
kels ir lietuvių simfoninės 
muzikos meistrų piaųsto 
Andriaus Kuprevičiaus iš 
Clevelandq, Ohio, su'^Sym
phony of the Air (buvusio 
Toscanini Orkestro) Jkori-

dytos.
Rengėjai . kviečia visus. 

Negaminkitėsh namie pietų, 
o ateikite į=291 Endicott St., 
kaip 1 vab, gausite skanius 
pietus ir pamatysite intere-, 
singus vaizdus iš mūsų7 
gimtinės Lietuvos. Yra tei
singas posakis, kad kame
ra nemeluoja. Koks dalykas 
yra, taip jį ir nutraukia. 
Visi pasinaudokite proga. 
Įžanga ypatai $1.50 už vis-

Mergina, kuri dabar 17- 
kos metų, gyvenanti Jersey 
City, apskundė mokytoją 
Dr. 'Basil Warnerį. Ji sako, 
kada buvo dar tik 14-kos 
metų, jai nesisekė algebros 
mokslas, tai mokytojas įsa
kė pasilikti mokykloje. Vie
toje algebros; jis ją išmokė 
“mylėtis”. Na, jie tą “mei
lę” ir praktikavo nuo 11956 
metų mokykloje ir Berge
no bažnyčios viešrūmyje.

Paliuosavo: taksiko vai
ruotoją Theo. Sutherlandą, 
kurį buvo areštavę už Mrs. 
Eliza Hackęl, 24 metų am- 
ži aus, išprieva r t a v i m ą. 
Mat, vėliau buvo suimtas 
kitas taksiko vairuotojas— 
Robertas Pearsonas, kuris 
ir prisipažino Hackelienę • 
išprievartavęs.

\ ■

certas, kuriam diriguos ki
tas lietuvis Vytautas Mari- 
jošius iš Hartfordo', Conn.

Tikimasi, kad visi Niuį 
jorko lietuviai f šviesuoliai,' 
nežiūrėdami politinių įsiti- 
kinmų, visi kaip vienas pa
rems šias pastangas keltį 
pasaulin mažos lietuvių 
tautos kuįtųr^. Pats kon
certas įyj&s kovo $ d. žino
mojoj TotynBIIalljkoncertų

S®

daugiau ginkluotis. būk - Jack gavęs tą pašiau- p
-r ' ___ . )• . - • ' '

""Laisves” Metinis

BANKETAS
\ Jaii laikas turėti mintyje, kad “Laisvės” 

suvažiavimas ir po suyažiavimo vakare 
banketas įvyks sekmadienį

Sausio 31 January
Vakarienės Kaina Tik $2.50

Suvažiavimas ir banketas bus laikomi

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

Visi “Laisvės” bendrovės dalininkai, kuriems tolis 
nekliudo, būkite suvažiavime, pasirūpinkite 

įnešti geros iniciatyvos laikraščio naudai.

Gaukime Naujų Skaitytojų
“Laisvės” vajus gavimui naujų skaitytojų yra pra
tęstas iki suvažiavimo. Taigi pasirūpinkime gauti 
naujų skaitytojų “Laisvei” ir tuomi pralinksminkite 
suvažiavimo dalyvius.

Svarbu Atnaujinimas 
Išsibaigusių Prenumeratų

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

j įųir nėra vajiniųkų, prašome pačius skaitytojus, 
kurių prenumerata jau yra išsibaigusi, atsinaujinti 
iki suvažiavifno. \ 
h ’ > : ■ ” .
Suvažiavimo Pradžia 12 Vai. Dienų

* 4’ ’ * ■ . 1

Pasirūpinkite tikrai būti salėje A12 valandą, 
kad galėtume pradėti suvažiavimą 

nustatytu laiku.

-c 7' A'-C\ ' ' kIff WW—WH—g—

Motery Klubo narėms
■ *■ ' ' ’*

Mūsų Klubo susirinkimas 
įvyks trečiadienį, sausio 20 
d. Vieta visiems žirioma: 
Kultūrinio v Centro salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park. Tai bus labai svar
bus susirinkimas. Visos na
rės prašomas dalyvautu r

Valdyba

PRANEŠIMAI
CAMEDEN, N. J.

LLD 133 kuopos susirinkimas*' 
įvyks sekmadienį, sausio (Jan.) 
24 d., 2-rą vai. popiet, naujoje vie
toje, pas dd. Bakšus, 1622 Fill
more St. Prašome visus narius da- \ 
lyvauti šiame susirinkime.

A. J. P., kp. sekr. (6-7)

BROCKTON, MASS. ;
j Spalvoti Paveikslo! iš Lietuvos
! šeštadieni, sausio (Jan.) 23 d.,
7 vai. vakare, Liet. Taut. Namo 
žemutinėje salėje, 8 Vine St., bus 
rodomi spalvoti paveikslai iš Lietu- 
vos. Rodys Dr. J. Stanislovaitls, iš 
Waterbury, Conn. Jis važinėdamas 
Lietuvoje su turistų grupe pats nu
fotografavo 450 svarbiausių vietų:. 
fabrikus, kolektyvinius ūkius, upes, 
tiltus, visuomenines, mokslo ir 
kultūros įstaigas. Labai įdomūs., 
paveikslai, pamatykite juos. Jžango 
nemokama. Kviečiame vietinius ir 
iš apylinkės atsilankyti. ,

■

Rengimo komisija z(5-6) .
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MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKA5) . 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS
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Newark 5, N. J.
MArkat 2-8172 ?I 

: i 426 Lafayette St
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