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Smarkios moterys.
Nėra teisybės.
Anglų atsilikimas. 
“Pabaisa.”

Rašo A. Bimba 
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Washingtonc pasirašyta “ap- 
4 sigynimo” sutartis yra neap

galvotas dalykas. Sutartis, 
reikia atsiminti, nukreipta 
prieš Kiniją.

Su Japonija mes kariavo
me. Keletas šimtu tūkstan
čių mūsų jaunų vyrų padė
jo galvą. Gi Kinija buvo mū
sų 'pusėje. Bet štai dabar su
tarta su Japonija prieš Ki
niją !

Jokia istorija šios sutarties 
nepateisins.
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Vakarų Vokietija ir 
nacių siautėjimas

Bonna. — Vakarų Vokie
tijos kancleris Adenatieris 
patarė “mušti žydų, prie
šus”, bet jis tuo pat kartu 
teisino vokiečius, kad jie 
“nacizmą priėmė tik kietai 
diktatūrai spaudžiant”.

Tą pat dieną Vakarų Vo
kietijos televizijoje buvo 
rodomas filmas, kuriame 
demonstravo nacizmą. 
Koks tas'filmas buvo, štai 
ką rašo Sydney Gruson:

Filmas vadinasi “Geriau-

stepping” maršavo, ir la-t 
kūnus, kurie kreida ženkli
no ant lėktuvų “priešo nu
šautų lėktuvų kiekį. Rodė, 
kaip naciai varė žydus į 
koncentracijos kempes, ir 
nušovė 5-ių metų berniuką. 
Komentatorius teisino na
cius, nes berniukas nelaikė 
art galvos iškėlęs rankų. 
Jis teisino ir Hitlerio gvar
diją (S.S.), sakydamas, kad 
jie buvo tik kariai ir dau
giau nieko”.

Filme demonstravo hitle-

Ir vėl karo reikalams skiria 
daugiausia pinigų

Washingtonas. — Prezi- kininkių ir užlaikymui per- 
dentas Eisenhoweris patei- eitųjų karų veteranų ski- 
kė Kongresui Jungtinių I riama 30 procentų. Visiems 
Valstijų biudžetą 1960-1961 kitiems reikalams, kaip tai 
metams. Metinės įplaukosI farmerių pagalbai, apšvie- 
turėtų būti $84,000,000,000. tai, sveikatos, namų staty- 
Įplaukų 52 procentus siūlo bai, valdžios užlaikymui ir 
sukelti asmeniniais taksais, kitiems belieka 
o nuo turčių - korporacijų : centų įplaukų, 
tik 28 procentus, I.” ’ ~
20 procentų sukels 
kiais taksais. Išeina 
biudžeto sukėlimo sunkiau-; 000. Bet niekas tam netiki, 
šia našta gula ant papras-'nes kiekvienais metais, ka
tu žmonių, didelėje daugu-• da tik buvo daromas biu-

tik 20 pre

likusius i Prezidentas
kito-' lyme sako, kad
kad į dar turėtų likti $4,200,000,-

savo pasiu- 
nuo išeigų

METAI 48-ji

Žmonija susirūpino 
gimdvmp kontrole.

šieji metai mūsų gyveni
me”. Jis prasideda: komen
tatorius skaito motinos 
laišką Hitlerio kariui fron
te laike Antrojo pasaulinio 
karo. Motina rašo: “Nėra1 

i reikalinga, kad jūs sugrįž- 
; tumėte namo, yra reikalin- 
•ga, kad jūs ten atliktumė
te savo pareigas”.

ši.j/nis dienomis- mirė italas .Televizijoje rodė hitleri- 
ateivis Arturo Giovannitti. į ninku armiją, kuri goose- 
Mirė sulaukęs 75 metų am- ....— -—- - - ■

j žiaus. Puikiai jį atsimenu, 
J kai jis dar buvo veiklus žmo- 
u r Dažnai užeidavo į. A- 

malgameitų rūbsiuvių unijos
^laikraščių redakciją. - -

Tai buvo’ didelio talento po
etas, žurhalistas ir oratorius. 
Už dalyvavimą audėjų strei- | 
ke 1912 metais jis buvo įka- 
lintąs ir teisiamas. Jam buvo 
primetamas užmušimas ske- drių plantacijas Sagua 
bo. Bet bylą jis laimėjo.

Arturo Giovannnitti buvo 
vienas iš smarkiausių kovoto
jų už Sacco ir Vanzetti. Il
gus metus dirbo Šiaurinės A- 
merikos Antifašistinio susivie
nijimo sekretoriumi. T 

* savaitraštį “U Proletario 
bendradarbiavo “The “Liber
ator.”

Jo kovingi eilėraščiai ties
iog mane sužavėdavo.

Gerai, kad mūsų amerikie
tės moterys nesnaudžia, štai 
dabar jos pritrūko kantrybės 
ir įkūrė “NOW for Equality” 
U‘Už lygybę DABAR“). Va- ! 
sario 17-19 jos susirinksi 
Washingtone.

^0S.re^-a^a^č? reikalaus, Kongreso partijos, suvažia- 
i vime atsirado tokių, kurie 
įpuolė vyriausybę, kodėl ji 
! armijos pagalba neišvaro

žodis mūsų skaitytojams, i 
Nepaskūpėkite pasveikinimų i 
ir patarimų “Laisvės” šuva- ■ 
žiavimui. Norime išgirsti jū- j 
sų nuomonę. Pasakykite, kas | 
jums “Laisvėje“ nepatinka, Į 
o kas patinka. Patiekite su- i 
manymų. Prisidėkite prie j 
laikraščio turinio pagerinimo.

moję darbininkų. 1 džeto pasiūlymas, tai buvo
Išeigas siūlo paskirstyti, • sakoma, kad nuo išeigų 

liks pinigų”, o tikru- 
susidarė deficitas, 

septyneris Eisenhowe- 
įplaukų I rio prezidentavimo metus 

skolų I deficitas viršija $15,000,- 
! 000,000 (penkiolika bilijo-

rininkus pasipuošusius me
daliais ir gyrė vokiečių mi- 
litarizmo tradicijas. i kad tiesioginiam kariniam Į dar

Tai tokius “geriausius 
metus” vokiečių gyvenimo 
garbina Vakarų Vokieti
joje. Adenauerio valdžia 
sako, kad filmą rodė “Lais
vo Vakarinio Berlyno Ra
dijas”. Amerikietis kores
pondentas S. Gruson rašo, 
kad tai aiškus nacių filmas.

I Kubos priešai jau Vakarinio Berlyno
mėto bombas
,r-. . į.;.

Havana. — Dienraštis
“Revolucion” rašo, kad

pasiruošimui tektų $45,-'moję 
568,000,000, arba po 54 cen-1 Per 
tus iš kiekvieno 
dolerio. Federaliniu 

j ir nuošimčių atmokėjimui, i uw,vw vijej 
pagalbai užsienyje JAV tai-Inu dolerių).

Šveicarai giriasi 
savo gerbūviu

Geneva. — Šveicarija gi
riasi pakilusia užsienio pre
kyba. namų gamyba ir pra
turtėjimu. Šveicarai į pa
saulinę rinką išveža laikro
dėlius, grožio gaminius, sū
rius ir kitką.

Šveicarijoje stoka savų 
darbininkų.' Bet kada ne
darbas jaučiamas Italijoje 
ir Vakarų Vokietijoje, tai 
1959 metais iš tų šalių at
vyko 300,000 darbininkų.

Šveicarija — kalnų vals- 
plakatus, reikalaudami pa- tybė.Ji randasi tarpe Aust- 
šalinti iš Vakarų Vokieti- rijos ir Vakarų Vokietijos. 

jj.1 jos valdžios nacius T. Ober- Užima 16,000 ketvirtainiu

studentai ir naciai
Berlynas. — Steinplatz 

aikštėje, kur yra nacių au-
j trys lėktuvai numetė, pen- koms pastatytas pamink- 
* kias bombas į cukraus nen- las,

la studentų iš Berlyno
Grande srityje. Kubos versiteto.
premjeras Castro sako,' Į platformą pakilo J. Lip- 
kad du lėktuvai, kurie at-!schitz, vakarinio Berlyno 
skrido iš Jungtinių Valsti- valnininkas, ir pradėjo ver
iu, mėtė padegančias bom-^sti kaičią ant komunistų. 

L,, .° i bas Šiaurinėje Kuboje ne- Tuo laiku studentai iškėlė 
11 X — cukraus fabriko. 1 1 -j- — - —

vyriausybė ap-

susirinko virš 3,000. 
uni-

toli nuo
1 Kubos
į ginklavo darbininkus , v i x •
! žemdirbius, kad jie gelbė-! Globkę, Schrdeda-: Riylių^ plotą ir tun
i tų kariams. Prie fabrikų 
j pastatyta speciali sargyba.

_____
K. MENON KRITIKAVO 

KARO KURSTYTOJUS
Bangalore, Indija. —

.kad’ rasinė diskriminacija ir I 
segregacija būtų panaikintos 
tuojau, dabar.

Linkime šioms smarkioms i V/."'.*.*' .f ^7*77.
amerikietėms visokios sėkmės I Kinijos 1S ginčijamų plotų.

, jųjų garbingose pastangose.

Ir federalinė džiūrė nešura- 
.. do jaunuolio Parkerio nulin- 

čitfotojų. o žinomi žmogžu- 
(džiai vaikštinėja laisvi. Fe- 
I deralinis FBI pirštu parodė 

žmogžudžius, o feder alinė 
džiurė jų nesuranda!

Neribota begėdystė.
Paaiški, kad toji neva fe- 

degalinė džiurė buvo sudary
ta ten pat Mississippi valsti- 

. joje iš vietinių baltųjų šovi- 
nistų. Ne vienas jų gal da
lyvavo Parkerio nulinčiavime. 

-< Kaip ilgai dar bus tyčioja- 
<Jmasi iš negrų teisių ir žmo

niškumo!?
* į 9 f : . /'■ .

Ąr žinote, kad Anglijoje iš 
kiekyfeno'milijono gyventojų 
tiktai 1,815 jaunuolių lanko 

> aukštąją mokyklą, o tuo tar
pu pas mus Amerikoje 'jų 
randasi net 16,670?

Nesinorėjo tikėti, kad ang
lai taip toli atsilikę. Bet su 

/•aktais reikia skaitytis.

i Krishna Menon, pažangus 
, indusų diplomatas, ✓ kietai 
juos kritikavo, kad jiė pa
sirenka katastrofos kelią, 
kuris būtų žalingas visiems.

ir akuratniau atliks darbą už 
31 darbininką. Baltakalnie- 
riams darbininkams ši mašina 
yra pabaisa!

Kas kita, jei tokia mašina 
pasirodytų socialistinėje san-. 
tvarkoje. Ją visi sveikintų. Ji 
patarnautų visiems. $a, pas 
mus, ji išmes iš darbo darbi
ninkus, o padidins pelną ka
pitalistams.

Skaitau ’pranešimą,Skaitau ’pranešimą, kad 
tapo išrasta ir pagaminta au
tomatiška skaičiavimo maši
na, kuri viena daug greičiau

virš 
Švei- 

per
rį ir kitus. 5,000,000 gyventojų.

Lipschitz ėmė studentusj carija išvengė karo 
j kaltinti, kad jie yra “komu- daugelį metų.
nistai, atėiė iš rytinio Ber- į 
lyno”. Policjja atėmė pla-, 
katus ir areštavo 10 stu
dentu. Bet vėliau paleido, ■ Kingston, Jamaica.
nes jie buvo vakarinio Ber-1 Colombia lėktuvas susidau- 

nusileisdamas. Žuvo 39 
40 žmonių. Išsigelbėjo 
9, jų tarpe lėktuvo įgu-

i Vakaru Vokietijoje 
laisvi žmogžudžiai

Munichas. — Hitlerio 
gvardijos (S.S.) komandie- 
rius Richard Bugdale vis 
laisvas Vakarų Vokietijo
je. Karo laiku jis buvo sar- 

i gu Sachsenhaseno koncent
racijos stovykloje. Tos. sto
vyklos kalinys Villy Leeu- 
vvarden sako:

“Tai ne žmogus, o žvė
ris”. Bugdale mušdavo ka
linius, spardydavo tol, kol 
juos užmušdavo. Kartą jis 
grupę kalinių uždarė į ma
žą patalpą ir penkis užtroš- 
kino.

Gustav Sorge, buvęs sto
vyklos sargas, kuris dabar 
yra kalėjime, sako, 
Bugdale nužudė 28 
nes.

Vėliausios žinios
lyno studentai. žė

ar
i tik
la.

ir

kad 
žmo-

Yorko, nuskandino italų 
“Andrea Doria” laivą.

Havana. — Kubos vy
riausybė numušė vaistų 
kainas 20 procentų.

Gerai, kad Kubos revoliuci
nė valdžia nesnaudžia. Jos> 
užsienio- reikalų ministras va
žinėją i po pasaulį ir organi
zuoja industriniai atsilikusių 
kraštų konferenciją. Sako
ma, kad dar šią vasarą su
važiuos Lotynų Amerikos, A- 
zijos ir Afrikos kraštų atsto
vai pasitarti bendraisiais rei
kalais.

Castro teisingai orientuoja
si. Viena maža valstybė kal
nų nenūvers. Reikalinga dau
gelio talka. ____

Planuoja sušaukti 
konferenciją

Havana. — Kubos
Jungtinės Arabų Respubli
kos vyriausybės susitarė 
sušaukti atsilikusių šalių 
konferenciją. Kubos Užsie
nio ministras Dr. Roa lan
kosi Europoje, tai tuo rei
kalu jis tarsis su Graikijos, 
Italijos, Jugoslavijos, Bel
gijos ir kitų šalių valdžio
mis.

Yra sumanymas, kad sši 
konferencija įvyktų pra
džioje rugsėjo inėnesio, tai 
yra, pirm Jungtinių Tautų 
Asamblėjos.

Washingtonas. — Netoli 
Turkijos dingo JAV karo 
laivyno lėktuvas su 16 žmo
nių. 

L.

Bostonas. — Sulaukės 75 
metų amžiaus mirė genero
las C. Parker.

NUŠOVĖ savo vyrą 
IR ŽUDĖ VAIKUS

Hollywood, Fla. — Mar
tha Hall nušovė savo vyrą 
Lawrence Hali, vieną kūdi
kį ir tris kitus pašovė. Su
žeisti vaikai paimti į ligo
ninę. šeimos tragediją dar

I neišaiškinta.

Belgradas. — Jugoslavi
jos prezidentas Tito priė
mė Castro pakvietimą ap
silankyti Kuboje.

New Delhi. — Policija 
suėmė 40 Lucknow univer
siteto studentų, kurie su
ruošė demonstraciją.

New Delhi. — Tarybų 
Sąjungos prezidentas ‘ Vo- 
rošilovaš ir grupė veikėjų 
jau atvyko Indijon. Jie bu
vo gražiai pasitikti.

Berlynas. — Rytų Vokie
tijos darbininkų unijos, nu
pirko, švedų laivą “Stock
holm”, 2,400 tonų įtalpos. 
Nadiai juomi turės, ekskur- 
sijąsr < “Stockholm” laivas 
1956 metais, netoli New
U. ik.7

• s 
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New Yorkias. — Genero
las Douglas MacArthur 
sausio 26 d. minės savo 80 
metų gimtadienį.

Pekinas. — Kinija pa
smerkė JAV ir Japonijos 
sutartį, kaip pavojingą tai
kos reikalams.

Ankara. — Skandinavų 
lėktuvas susikūlė į kalną., 
Iš 42-ių žmonių tik vienas 
lilfo gyvas.. ' 

,...l l
Fackler, Ala., — Tavori- 

nis traukinys sudaužė .mo
kyklos busą. Keturis vai
kus užmušė ir 8 sužeidė.

Miami — Vice-preziden- 
tas Niksonas piktai pakal
bėjo prieš Kubą. ,

Bangalore, Indija. —In
dijos vyriausybė susirūpi
no gimdymų kontrole. Da
bar Indija turi 420,000,000 
gyventojų, o kiekvieneriąis 
metais jie padaugėja 7,000,- 
000. Premjeras Nehru nu
mato, kad gimdymų kiekis 
sumažės, kada šalies gy
ventojai bus daugiau apsi
švietę. Dabar Indijoje dar 
80 procentų žmonių tebėra 
beraščiai.

Pakistanas, kuris j a u 
i turi 90,000.000 gyventojų, 
I labai susirūpino gimdymų 
Ikouarole. Vyriausybė pra
dėjo vesti kampaniją. Jos 
vadai sako, kad nuo to pri
klauso šalies žmonių “gy- j 
venimas arba mirtis”, nes! * •jų kiekiui didėjant, btis ba-1 

i das.
Kinija, kuri turi 670,000,- 

1000 gyventojų ir kiekviene- 
Įriais metais padaugėja 30.- 
1000,000, vedė kampaniją už

! gimdymų kontrolę. Bet da
bar, kada šalyje eina milži
niški statybos darbai, kada

1 reikia daug darbo rankų, o 
I maisto gamyba pagerėjo, 
tai tą kampaniją sumažino.

Visame pasaulyje moks- < 
liniukai prieina išvados, 
kad jeigu žmonės savo, ge- 

i rovei gali kontroliuoti na
minių galvijų veisimąsi, tai . 
žmonijos gerovei yra dar 

; didesnis reikalas savo pa
čių gimdymus sutvarkyti. 
Žinoma, yra daugybė įvai-j 
rių pasiūlymų.

Katalikų bažnyčios vir- 
. šūnės, taip pat ir žvdų reli
gijos vadai, pasisako prieš 
gimdymo kontrolę. v

____________
Bangalore, I n d i j a.z — 

Premjeras Nehru kriti* 
kavo tuos, kurie siūlo, kad :■ 
Indija atsisakytų nuo ne- 
utrališkos politikos.

Kinija susitarė su 
Indonezija

Jakarta. — Per kelis;mė- 
j nesiūs buvo įsitempę santy
kiai' tarpe Kinijos ir Indo
nezijos. Nesutikimai kilo to
dėl, kad Indonezija suvar
žė ten-gyvenančius kinus, 
o ypatingai smulkius biz
nierius.1

Dabar Indonezijos Užsie
nio reikalų ministras Su- 
bandrio sako, kad Kinija ir 
Indonezija susitarė ir san
tykiai vėl normališki.

Subandrio pripažino, kad 
Indonezija buvo padariusi 
klaidų, bet pamatiniai Ki
nija priėmė Indonezijos po
ziciją. Kinija plačiai atida
rė duris savo tautiečiams 
grįžti namo.

Prez. Eisenhower ir 
užsienio politika

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris, kon

ferencijoje su spaudos at
stovais, kritikavo Demo
kratų partijos vadų pozici
ją. Jis sakė, kad demokra
tai šalies gynybos ir tarp
tautinės taikos reikalus pa
verčia partijiniais ir dali- 

i na Jungtinių Valstijų poli- 
I tiką. ‘ (

Prezidentas sakė, kad tie 
reikalai turi būti bendri vi
sų Jungtinių Valstijų gy
ventojų.

ARGENTINOS GAZO IR 
ALIEJAUS VAMZDŽIAI
Buenos Aires. — Argen

tinos vyriausybė tiesia na
tūraliam gazui ir aliejui 
1,100 mylių vamzdžius. Jie 
prasideda nuo Campo Du
ran, prie Paragvajaus, ir 
eis iki Buenos Aires. Vamz
džiai yra po 12 colių sker
sai. Projekto pravedimas 
gyveniman kainuos $226,- 
000,000.

TSRS finansuoja Tv- 
Aswmo statjfe,.^,

Kairas. — Tarybų Sįjun* 
£a vėl sutiko suteikti Jung
tinei Arabu Respublikai di* 
dėlę paskolą finansavimui. 
antro baro Aswano užtvan
kos statvbos. Pirmiems • 
darbams TSRS buvo pa
skolinus $173,000,000.

Tarybų Sąjungos inžinie- • 
riai ir specialistai vadovau
ja užtvankos ir elektros jė- 
gainėse darbui. AcSwanbuz* 
tvanka bus skersai didžią
ja Nilo upę ir viena iš du ,r 
džiausiu pasaulyje, kuri 
Egiptą aprūpins vandeniu 
ir elektros jėga. „■./ ' T

JAV ir Japonijos Ė 
“nauja” sutartis f yy •

Washingtonas. — Baltą-‘ T: 
jame Name Jap o n i’j o s - :• 
premjeras Kishi ir JAP 
Valstybės sekretorius Her- 
teriš pasirašė 10-ties metų 
“apsigynimo sutartį”.

“Nauja sutartis” taip 
pat suteikia Jungtinių. 
Valstijų karo laivynui, ar
mijai ir orlaivynui bazešr , ■ 
Japonijoje. Bet ji yra di- 
plomatiškiau pagaminta už 
pirmesnę. ' .

Rojus Mizara jau 
grįžta j Ameriką

Gavome' laišką nuo Ro
jaus, Mizaros, iš Vilniaus* 
išsiųstą 1960 m. sausio 14 
dieną. Jis tarpe kitko rašo f

“Būtinai grįšiu namo šio 
mėnesio gale, kad sausio 31 
d. galėčiau dalyvauti lais- 
viečių suvažiavime”. ■ f

Kaip žinome, “Laisvės” tO 
redaktorius Mizara Lietu
voje išbuvo daugiau pusės 
metų. Netenka aiškinti 
kad jis daug naujo paša-" 
kys.

-s■■/r /»: *. z ytnrTWj'
■
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Kas ką rašo ir sako
IR “PERŠOKO” 
IR ĮSTEIGĖ
Pabėgėliai menševikai, ku

rie leidžia visiškai nususį 
laikraštuką “Darbin inkų 
balsą,” visiškai nesibijo sa
ve juokdariais pasidaryti. 
Jie netgi tuo labai didžiuo
jasi. /

Pavyzdžiui, jie dar ir da
bar tebesmerkia ir tebekri- 
tikuoja bolševikus, kam 
anie nesielgė pagal menše- 
vikišką marksizmo aiškini
mą. Marksas, girdi, mokė 
prie socializmo eiti tiktai 
per kapitalizmą. Na, “o 
bolševikai kaip tik užsimo
jo tuos negalimus dalykus 
padaryti: peršokti per vi
sas kapitalizmo vystymo 
fazes ir dekretais įsteigti 
socializmą.” Niekas iš to 

The 1 neišėję. Socializmo jie, men
ševikai, niekur nesurandą.

Labai gaila. Gaila aklų 
žmonių. Gaila kvailų žmo
nių. Jie nuo gyvenimo 
atsilikę per ketvertą desėt- 
kų metų. Kuomet socializ
mas praktikoje savo atsie- 
kimais stebina visą pasau
lį, jie užsimerkia ir trau
kia seną melodiją: “Nieko 
nematome, nieko neranda
me, nieko nėra”!

Kaip nekalbėsime, bet 
visgi tos pačios politinės 
vieros “filosofas” Chicagos 
menševikų dienraščio re
daktorius yra toli palikęs 
savo brolius “darbiečius.” 
Jis, nors tiek kredito ati
duoda bolševikams, kad jie 
“sukūrė didelę pramonę, 
kuri žada ‘paVyti ir pra- 

KONGRESAS JAU APLAIKĖ prezidento Eisenho- j lenkai’ Ameriką.” Tiesa, 
werio 1960-11961 metų biudžetą. Jis milžiniškas. Jis $1,- | ir jam tai baisiai nepatin- 
200,000,000 didesnis už!-praėjusių metų biudžetą. Jis su
sideda iš $79,816,000,000. Suma tiesiog pasakiška. Nieka
dos visoje Amerikos istorijoje tokio milžiniško biudžeto 
nėra buvę. Kiekvienam Amerikos gyventojų;, 
nam dar gyvam Amerikos, žmogui atšiėis po 

Jpėr metus!
z. Kaip senajame biudžete, taip naujajame 

Jaugiau kaip pusė skiriama “apsigynimo”, tai yra, apsi
ginklavimo reikalams. Apsiginklavimas prarys net $.45,- 
5$8,000,000. Tame ir nelaimė. Nebelieka pinigų tokiems 
reikalams, kaip mokyklos, mokslas, sveikata, namai, me
nąs, pensijos, apdraudos. Beveik visiems šiems būti-, 
niems žmonių poreikiams federalinės lėšos apkarpomos. 
Nenukenčia tik apsiginklavimas!

Tiesa, prezidentas džiaugiasi, kad pagal jo patiek
tas išlaidų ir įplaukų sąmatas, dar liksią keturi bilijonai 
cfolerių sumažinimui federalinių skolų, iš po kurių Ame
rikos žmonių nė galvos nebesimato. Bet ar su šiuo “per
viršiu” neatsitiks tas, kas atsitiko'su prezidento numa
tytu. perviršiumi senajame biudžete? Kai metai baigėsi, 
tai pasirodė, kad mes turime ne daugiau įplaukų, negu 
išlaidų, bet dar keliais bilijonais dolerių mažiau. Ir taip 
perviršius pavirto deficitu.

Kaip ten nebūtų, prezidento patiektasis naujas biu
džetas dar kartą mums parodo, kaip mūsų krašto žmo
nas, kaip ir žmones visame pasaulyje, smaugia milita- 
rizriio-ginklavimosi našta. Tai supranta ir smato socia
listinės šalys ir stengiasi tą naštą palengvinti, štai Ta
rybų Sąjungos parlamentas nutarė šiemet krašto gink
luotąsias jėgas sumažinti visu vienu trečdaliu. Kodėl 
apie tai savo biudžete ir pranešime Kongresui nįeko ne- 

'fcąlba mūsų prezidentas? Kodėl šis klausimas nekelia- 
mąs Kongrese?

' Labai vietoje Tarybų Sąjungos parlamento atsišau
kimas į mūsų Kongi^esą. Labai vietoje paraginimas ir 
Amerikai ir kitoms kapitalistinėms šalims taipgi suma
žinti ginkluotas jėgas vienu trečdaliu. Mūsų Kongresas 
tprėtų Tarybų Sąjungos paraginimą nuoširdžiai ap
svarstyti ir priimti. Tuojau bilijonai dolerių biudžete 
pasiliuosuotų dėl visuomeninių, socialinių poreikių. Tuo
jau susidarytų galimybė federalinius taksus žymiai su

mažinti.

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

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

112.00
$6.50

Štai praktiška programa
JUNGTINIŲ VALSTIJŲ Kongresas pradėjo savo 

sesiją. Žada būti viena iš svarbiausių sesijų. Abiejų di
džiųjų kapitalistinių partijų politikieriai Kongrese susi
rūpinę rinkimais. Jie nesigailės žmonėms pažadų. Tai 
pasikartoja kiekvienais prezidentiniais rinkimais.

Bet kaip tik tokiais laikotarpiais susidaro Ameri
kos žmonėms auksinė proga padaryti į Kongresą kuo 
didžiausią spaudimą. Jie neprivalo snausti. Jie turi vi
sokiomis formomis reikšti savo reikalavimus^. O tokių 
reikalavimų yrą daug. Angliškas savaitraštis “Th: 1 
Worker” iškelia sekamus svarbiausius punktus, kuriais 
ragina veikti šią Kongreso sesiją:

Įstatymais pakelti minimum algų skalę.
Suteikti paramos nedarbo ir krizes paliestoms 

tims.
Įstatymais visiems garantuoti civilines teisies.
Pagerinti sveikatos patarnavimą senatvėje.
Pagerinti nedarbo apdraudą.
Paremti mokyklų sistemą.
Aprūpinti visus tinkamais namais.
Užtikrinti šalies ekonominį augimą.
Neleisti samdytojams bloginti darbo sąlygas.
Sumažinti taksus.
Išvystyti ir apsaugoti šalies medžiaginius šaltinius. 
Apsaugoti vienos šeimos farmas nuo bankruto.
Reikia, kad visais šiais reikalais būtų Kongresan 

įnešti ir priimti atitinkami įstatymai.

Prezidento biudžetas

sri-

kiekvie- 
$4337.74

gerokai

įJAUNg DEŠIMT DIENŲ nebepaliko iki“Ląisvės” 
dalininkų suvažiavimo.' Reikia, kad kiekvienas nuošir- 
dųą laisvietis apie tai pagalvotų. Reikia, kad kiekvienas 
pagalvotų apie laikraščio ateitį, apie jo kasdieninius rei
kalus* . Svarbu, kai į suvažiavimą, kartu su sveikinimais 

linkėjimais, suplaukia gausios laisviečių nuomonės 
apie tai, kaip pagerinti laikraščio turinį ir kaip jį nuo
latos stiprinti medžiaginiai.

.. “Laisvė” yra plačiųjų lietuviškų masių laikraštis. 
Ateinamais metais, sukaks lygiai penkiasdešimt metų, 
kai '-Laisvė” toms lietuviškoms masėms darbuojasi ir 
tarnauja. Stengkimės, kad busimasis suvažiavimas, ku
ris įvyks sausio 31 d., pasitarnautų mūsų pažangių tiks
lų siekimui.

ka, ir jam tai nėra socia
lizmas, bet visgi negalima 
sakyti, jog tie neklaužados 
bolševikai nieko mums ne
davė, niekuo nepasirodė.

bia tas pats “Keleivis,” 
kuris dar taip neseniai 
skelbėsi esąs bedievių bib
lija!

Dalykas bus, tame, kad 
“Keleivio” redaktoriai bus 
“sudievėję.” . Argi jie Ame
rikos Lietuvių Tarybos su
važiavimuose nekalba po
terių kartu su prelatu Bal
kumi?. Kadangi dabar jie 
žegnojasi, tai netiki, kad 
yra žmonių, kurie nesižeg
noja. Nereikia stebėtis, 
kad jievT nebemato jokio 
mokslo laimėjimo prieš re
liginius prietarus. Jie jo
kiu būdu nebedasileidžia 
nė minties, jog” net toje pa
čioje Amerikoje randasi 
milijonai ir milijonai žmo
nių, kurie pakluso mokslo, 
išsilaisvino iš religinių 
prietarų ir nebesižegnoja. j

Šis “Keleivio” 
rių atviras nebepasitikė- 
jimas mokslu parodo, jog 
jie yra atsisyeikinę su vis
kuo, ką kadaise laikė savo 
viso gyvenimo misija, bū
tent: kovoti religinius prie
tarus, laisvinti lietuvius iš 
bažnyčios jungo. Tas tik 
parodo, kad jų politinis su- 
kvailėjimas ir išsigimimas 
privedė juos prie visapusiš
ko išsigimimo.

tinėjo neilgą, bet drūtą 
“gromatą,” kurioje, be kit
ko, ,į visus pažangiečius at
sikreipia sekamai:

I960 metais sukanka 40 
pietų, kai Chicagoje įsisteigė 
Liaudies laikraštis “Vilnis.” 
Gruodžio 20 dieną skaitlin
gas chicagiečių susirinkimas 
rimtai svarstė, kaip tinkamiau 
atžymėti šią reikšmingą su
kaktį, ir priėjo vienįngos nuo
monės: Steigti $40 Klubą!

Kadangi 1955. metais man 
teko garbė būti nerinktu pre
zidentu $35 zKlubo, tas pa
čias pareigas susirinkimas už
vertė ant manęs ir šiemet su 
griežtu įsakymu:

Tučtuojau gauk 500 narių 
j $40 Klubą! Pats ir visi kit 
499 nariai pasimokesite 
$40 ir įrodysite svietui, 
“Vilnis” gali gyvuoti ir 
vuos ilgiausius metus!

p< 
kac
gy

nę ir Liuciją Nomšaitę už ; 
sūsižinojimą su velniu.”

Ir .vis dėlto katalikų dva- • 
sininkai stengiasi tvirtinti, 
kad “pirmaisiais lietuvių 
švietėjais, mokytojais ir 
auklėtojais buvo' vienuoliai 
jėzuitai, kunigai ir vysku
pai. Tuo metu .katalikų 
kunigai daugiausia mokėjo 
atlikti tik bažnytines ap
eigas,. o vyskupai nuo jų 
skyrėsi tik tuo, kad buvo 
kilę iš didikų. Reformatai 
teisėtai išjuokdavo katali
kų dvąsininkų tamsumą, 
nes buvo apsišvietę žmo
nės, kaip Abraomas Kul
vietis, Stanislovas Rapalio
nis ir kiti.

1547 m. Karaliaučiuje 
sėjo Martyno Mažvydo ka- 
ekizmas ir elementorius.

Census Bureau, kuris v&- 
da gyventojų surašinėji
mus, skelbia, kad dabar 
Jungtinės Valstijos jau tu
ri 176,365,000 gyventojų. 

. Apart vedusių vyrų yra: 
6,904,000 
000 našlių 
vorsuotų.

Moterų 
pavienių, 
ir 1,359,000 gavusių pef- 
skiras.

Šios skaitlinės apima gy
ventojus nuo 20 iki 64 me
tų amžiaus. Kaip matome, 
tai moterų našlių yra be
veik

pavienių, 726,- 
ir 937,000 dį- •

yra: 4,795,000 
3,552,000 našlių'

Len£v? Pasakytl “gauk 50< į paį buvo pį'rmojį lietuviška ATinunc nota Unrc . vnarių,” bet vienas pats, non 
ir prezidentas, to nepadary.

i Tik su Jūsų, draugės ir drau-
I gai, buvusieji $35 Klubo na 

redakto- riši, talka esu tikras,

GERIAUSIOS TAU, 
LEONAI, KLOTIES!

Čikagietis Leonas 
kas yra pasimojęs labai di- • 
deliam darbui. Štai, va, I
jis šiomis dienomis išsiun- riu.

Joni-

penkis kartus tiek, 
vyrų.

knyga. Ir tik 1595 m. pa
sirodė pirmoji katalikiška 
knyga b’e tuvių kalba. Bet

Laiškai
Panevėžys, 1959 I. 8

k a g ) katalikiškos m o k y klos ir ' Diliai gerbiamas 
ne tik išpildysimn kvotą, be :nygQS maža tedavė naudos 
gerokai viršysime. - - ....

Apie tai dar pašnekėsime . . ..
kitu kartu, per laikraštį ii į ™U1 ,nes jose ilgą laiką bu- 
laiškais. © tuo tarpu visi iki i vo dėstomi ■’ tik religiniai 
vienam stokime i $40 iKJuba į lalykai.' Dėstojnoji kalba 
Įstojimas ir ^narinė duoklė ik (’ouvo lotynų arba lenkų, 
gyvos galvos tik keturiasde j 
šimt dolerių. i Dar 1575 m. popiežius

Su draugiškais linkėjimais, ! Grigalius XII suteikė jėzu- 
legaliai išrinktas Just, j itams plačias teises cenzū- 

prezidentas • ’ • •
Leonas Jonikas

lietuvių kultūrai ir švieti-
draugas Bimba!

Leiskite, nors ir paveluo- > 
tai (bet, kaip sakoma—ge 
riau vėliau, negu niekada) 
Jus ir visą “Ląišvės” ?e-
dakcijos kolektyvų pasvei
kinti su Naujaisiais Metais

i vuoti knygas ir kitas privi
legijas. Prasidėjo knygy- 

Ką gi bereikėtų pridėti? nų ir bibliotekų “valymas.” 
Gal tik tiek: iš gilumos šir- Vilniaus-aikštėse degė lau- 
dies, Leonai, mes linkime i žai, kuriuose žuvo ne tik 
jums didižausios sėkmės. [ mokslo veikalai, bet ir dai- 
Neabejojame, jog ne vie-; nos, pasakos. „ 
nas ir laisvietis taps to , 
garbingo “$40 Klubo” na

J. Lazauskas, P. Peciūra \

Krikščionybė ir Lietuva
Kartais gali atrodyti, kad nančių visos Europos kata- 

krikščionybė iš' tikrųjų ne- likus kovoti’prieš pagonis 
blogas dalykas..; Juk ji lie- lietuvius, ši bažnyčios kova 
pia mylėti šaviiVąrtimą, nie- Žalgirio mūšio pergale bu
ko blogo nedaryti.? Bažny- vo pralaimėta, 
čios atstovai’ mėgina net 
girtis, kad krikščionybė yra 
daug nusipelniusi lietuvių 
tautai.

Bet kas du šimtus metų 
laimino kryžiuočių žygius 
prieš Lietuvą senovėje, nuo 
ko, poeto kun. Maironio žo
džiais tariant, lyg sparnai 
debesies padangėmis raitėsi 
dūmai? Tai popiežiaus lai
minama Europa 
Lietuvos sodybas 
žudė ir išvesdavo 
žmones.

Jau 1234 m.
Grigalius IX paskelbė, kad 
vienas prūsų 'kraštas yra 
apaštališkojo sosto nuo
savybė, kurią jis už tikrą 
motiną atiduoda kryžiuočių 
ordinui amžinai valdyti, 
žinoma, prūsai su tokiu 
‘4 a p a š t ai i ško j o sosto” 
dosnumu nesutiko ir ilgus 
metus kovojo, bet prieš Eu
ropą atsispirti nepajėgė. 
Ordinąs užvaldė prūsus. Ši 
narsi tauta tirpte x tirpo...
Ir 1685 m. vokiečių met- i “klausyti savo ponų kai

VIS TIEK 
GAUSI MUŠTI!

Aną dieną “Keleivis” su
rado ir paskelbė, kad An
drulis ir Bimba jaučiasi 
“kaip naujai ant.svieto pa
sirodę.” Gal manė, kad tie 
du vyrai už tai ant “Ke
leivio” supyks ir smarkiai 
jį išbars. Deja, A. Bimba 
ėmė ir prisipažino, kad jis 
iš tiesų labai, labai gerai 
(politine prasme, žinoma) 
jaučias;. Ir nurodė, kodėl. 
Jam atrodo, kad “laikai ge
resni, laikai šviesesni.” Su
sipratusiam žmogui yra 
kuo pasidžiaugti.

Tik vien už tai dabar 
(sausio 13 d.) “Keleivis” 
Bimbą pakartotinai išva
dino “išdaviku.” Ir dar 
kokiu baisiu “išdaviku.”! 
Jis visą Ameriką esąs par
davęs ir išdavęs. Dar dau
giau: jis “už sovietų rake- 

(tinęs artilerijos pasislėpęs 
džiaugiasi, dedasi iš nau
jo ant svieto užgimęs,”

Kur toji “raketinė arti
lerija” randasi? Kaipgi 
Bimba, New York-e gyven
damas ir sėdėdamas “Lais
vės” redakcijoje, gali už 
tos artierijos pasislėpęs to
kius triksus išdarinėti, tai 
suprantama tik nelaimin
gam “Keleivio” redakto
riui, kuriam, matyt, jau 
rimtai galvoje visokios 
šmėklos kazoką šoka.

Beje, iš šios “Keleivio” 
tirados sužinome ir tai, 
kad mokslas niekur nenu
gali “religinių prietarų,” 
ką, girdi, skelbia tas^ pats 
Bimba. Tiesa; “mokslas 
daro pažangą, bet dėl to 
žmonės visai nemažiau žeg
nojasi,” tvirtina “Kelei
vis.” Vadinasi, . religiniai 
prietarai nenugalimi, ( 
mokslas. prieš juos yra be- mos popięžįaf išleido apie 
jėgis. Ir taip dabąr skel- 100 įsakymų ?(bulių), ragL

degino

į vergovę

popiežius

raštis paskelbė, kad miręs 
paskutinis žmogus, mokėjęs 
prūsiškai kalbėti.
prašų “krikšto” 
buvo baigtos,

Popiežius Inocentas III 
pavedė lenkų dvasininkams 
apkrikštyti ir “stabmel
džius” jotvingius. Per 300 
metu vyko nelygi kova, kol 
jotvingių likmai apleido 
savo sodybas įr atsikraustė 
į jiems giminingą Lietuvą.

Lietuviai, atkakliai prie
šinosi visa; tai “civilizaci
jai,” kuri šiaip ar taip sie
josi su kryžiuočiu vardu. 
Jie priešinosi; taip/ pat ir 
katalikybei,, kįiri buvo kry
žiuočių. agresijos' vėliava. 
Todėl, nežiūrint, kad Ro-

Taip 
apeigos

Tąčiau ir tada, kai Lie
tuva jau buvo priėmusi 
krikštą, kryžiuočiai nenu
stojo kėsinęsi į lietuvių gy
venamas žemes . Štai 1417 
m. krikščionių žemaičių' at
stovai apskundė kryžiuočių 
ordiną ,vyskupų susirinkį-

ir palinkėti visiem darbuo- j 
tojams geros sveikatos, 
energijos ir ištvermės Jūsų 
kilniame darbe, šviečiant 
ir auklėjant progresyvius 
Amerikos lietuvius-išeivius. 
Iš visos širdies Jums lin
kiu geriausios sėkmės dar
be ir asmeniniame gyveni- ■ 
me. ’ ;

Ilgiausiu metų “Lais
vei” !

J. Slėnys x .

Kyla klausimas, kuo dva
sininkai pakeitė šias nau- 

j dingas ir pamokinančias 
i knygas?
1 kizmai,”
'tai,” “L
i sūdo dievo,

kūriniai. ačiū. JLinKsma giraeti, j
ii • .... jums sekasi. Geriausios fnuolankumą tarifui ir ne- • oje a^ow. Į

apsakomą kalbos darkymą. I... ManJ taiori 2 Jai (
Kilę iž sulenkėjusiu bajorų

Pasipylė “kate- 
“Šventųjų žyva- 

Garsai apie baisybes 
ir kiti' panašūs 

“kūriniai.”

mokyklose, kunigai buvo 
pirmieji Lietuvos lenkinto
jai ir lietuvių liaudies kul
tūros niekintojai.

Jei bažnytinėse mokyklo
se išgirsdavo lietuviškai kal
bant ar dainuojant, tuoj 
užkabindavo ant kaklo gė-

mui Konstancoje, išdėsty- j dos lentelę. Iš tokio žiauriai
darni baisius žudymus, kan
kinimus, deginimus ir plė
šimus, “Šventasis” susirin
kimas atsakę:

“Nuo šios dienos ir to
liau žemaičiai turi priklau
syti Šventajai Komos impe
rijai; pasaulietiniuose da
lykuose turi klausyti Ro
mos imperatoriaus, o dva
siškuose Lenkijos - Lietuvon 
vyskupų vyriausybės”...

Nei Romos popiežius; ne 
jo patarėjai nesipriešino i: 
baudžiavos įvedimui, o til 
dievo vardu laimino ją. Ka 
1447 m. Lietuvos valstie 
čiai buvo galutinai paverg 
tį ir pririšti prie dvarų 
bažnyčia ne tik nepasmei 
kė to, bet dar patarė jiem Į z J . • ■"""z i •
tikrų "tėvų ir melstis už j- 
sveikatą.”

1623 m. kovo 20 d. po] 
Grigalius XV išleido b.ul 
kurioje buvo sakoma: “šių 
raštu įsakome ir liepiame 
kad, susekus žmogy tikę j i 
mo išsižadėjusį,, su velnii 
sandėrį padariusį, per bur 
tus ir žavėjimus vieną a 
keletą žmonių numarinus1’ 
tuojau atiduoti į teisėji 
rankas, kurie jį pagal nu 
sikaltimo dydį turi nubaus 
ti.” ...• -

Prasidėjo raganų “teis
mas ° irG deginimas. Pvz.. 
1698' m. birželio 27 d. Kra
žių Šv. Benedikto vienuoly
no viršininkė - pareikalavo 
nužudyti Dlrvenų dvarui 
priklausiusio Kirklių • kai
mo gyventojus- Lauryną 
Kuzmą, Magdaleną Šąulie- 

/ū'? > I SBlU O®

Jonui Grybui
. Gavau jūsų, laiškutį. 
Ačiū. Linksma girdėti, kad

dienų ėunpams ir kitieųis 
veikėjams. ’ ’V ■ V

Jonas Gašlūnas,
Los Angeles,

Iš Lietuvos
Brooklynietis Petras Šat

kauskas gavo laišką įš Lie
tuvos, kuriame, be asme
niško pobūdžio dalykėlių, ' 
randame įdomiu žinių apie ’ 
mums labai mažai :tegirdė*‘Wv 
tą Lietuvos, kampeli, Bal- į 
būriški. Skaitome: < v

“Balbieriškis smarkiai '• 
atsistato, kurį vokiečiai ei
dami atgal iš Rusijos buvo

tyčiodavosi ir niekindavo.
Buržuazijos valdymo me

tais uždavinys buvo ginti 
k a p italistinius santykius, 
skelbti kląsių taiką. Ir tai 
ji, už pinigus, puikiai at
liko.

Gerai visi atsimename, 
ką veikė kai kurie reakci- 
liniai vyskupai ir kunigai 
okiečių okupacijos ir pir
maisiais tarybiniais metais.

Taigi matome, kad yel- 
ui šiandien bažnyčia sten- 
iasi kalbėti apie savo nuo- 
elnus • Lietuvai. Faktai 
'mdo, kad ji Lietuvos liaih 
žiai nieko gero nedavė. Ji 
3U buvo svetimą..

Nepadeda šiandien ji ir
jmunizmo statybai, skelbi O kur buvo spirito faM- 
ama, kad tikrasis žmo- kas> tai įrengė citro Jr 
aus gyvenimas ir laimė krakmolo fabriką, ir jau 
ra pomirtiniame gyveni- atvedė iš Kauno elektros, * .

Tnn . alri.arn..inun irr,vniio

dvaro centrą atstatė tokį. . 
kokio grafas savo- laikais 
neturėjo. Ten dabar įstei
gė melioracijos mokykla, * 
kurioje mokosi apie 500 
mokinių. Ten pastatė Kul
tūros namus, bendrabutį 
valgyklą, vaikų. daržeff 
mašinų stotį, įvairią dįrl> 
tuvę, -elektros stotį, A krau
tuvę ir daug kitų dalyku

i

ie. Tuo bažnyčia skiepija 
.epasitikėjimą $ąvo jėgo- 
iis, atitraukdama nuo tik- 
ovės.

\r žinote?
Lydeka gali praryti to- 

io pat dydžio žūvį, kaip 
į pati. Pasipjovus žuvį ją 
y ją galva. Suprantama, 
:ad žuvis iŠ karto negali į 
ydeką ' įtilptL Pastaroji 
lėl to nesirūpina, ji įryja 
ousę žuvies ir ramiai lai
kosi. Jos viuriai virškina 
rukos galvą. Po trijų die
nų lydeka ‘ jau būna pra
rijus' visą tokio pat ’dydžio 
žuvį. / \

kuri suks visus įrengimus 
ir kolūkius apšv^s. Daug, <

Rusija ir kitos tarybinės . 
šąlys. Keliai išlieti asfaltų, 
pakelės apsodintos obelimis; 
liepomis ir vyšniomis. Vie
nu žodžiu, pasipuošė mūsų 
Tėvynė Lietuva . . . J ■> 'į

Vytauto Balkevičius”

Maskva.
Dimitrius Martynovas kai* 
bėjo'per radiją ir sakė, kad 
TSRS moksrninkąi paruo
šė planus raketos skridimui 
į Marso planetą. Joje būtųp; 
ir žmonių. Pasiekti Mars^ 
ir sugrįžti į Žemę imtų 
dienų.

,Procesorius

2 p.-Laisve (Liberty)—Penkt, sausio (Jan.) 22,
A./-'V
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ROJUS MIZARA

* LENKIJOS LIAUDIES RESPUBLIKOJE
Vykdamas į Lietuvą taip į Judėjimas čia kaip bet ku-| ankštai gyvenančių 

galvojau: ot, jei pasitaikytų I riame didmiesty. j jau butuose,
proga nors trumpam laikui i Įdomi Edvardos Orlovs- 
nuvykti į Lenkiją ir susi- kos praeitis. Ji—sena re- 
pažinti su Seinų apskrity- voliucionierė. Ji 
je gyvenančiais lietuviais,; ja 
su jų buitinei, tai būtų ge-: ateities, kovotoja iš 
rai! i jaunų dienų.

Matyt, panašiai galvojo į v. ‘ 
ir kai kurie Lenkijos lietu-i 
vių veikėjai, sužinoję, kad > 
aš esu Lietuvoje. Jie siun-, 
te Lenkijos ambasadai: 
Maskvoje pareiškimus, kad 
ji man padėtų pas juos at
vykti. Bet ambasada to
kiais dalykais neužsiima, 
ir ji man nieko nesakė. Ta
čiau, kai aš nuvykau į am
basadą Maskvoje prašyti 
vizos, pamačiau, kad ji tu
ri telegramų mano vykimo 
^reikalu. Dėl to ir viza man 
buvo duota be jokių 

^apklausinėjimų — už 
atlikti formalumus, 
davėjas tik paklausė:

—Ar tamsta žinote datą, 
kurią pasieksite Lenkiją?

—Nežinau,—atsakiau.
—Reikėtų žinoti ir mums į 

pasakyti. M e s 
žinią Varšuvai, 
ten pasitiktų, kad parū-' 
pintų

— kovoto- griaučių 
dėl liaudies laimingos žmonės, 

pat “atminčiai, 
ninkais to,

Tai įdomus vy- vyras ir labai malonus. teisės di- Punsko katalikų bažnyčioje 
liras. Gimįs ir augęs Vilnių- Užėjome mes tik pusvalan- džiuotis savo Kultūros ir

Zimanus Lenkai turi

L ‘ je, matęs karšto ir šalto, | džiui, bet praleidome tame 
i lietuviškai gerai kalbąs,! n e p a p rastame palociuje 

bet dabar jis teikia žinias 
Varšuvos “Pravdai.”

iš | apie tris valandas.
—Norint viską pilniau 

—Tik sakykite, kokios pažinti, — sakė direkto- 
; aš esu rius, — turėtumėt čia pra- 

kurių tūlus, sako ' pasirengęs ją suteikti, > — leisti ištisą dieną, 
vyriausybė paliks užtikrino mudu žurnalis-1 

n

Yra dar griuvėsių.
r didižulių pastatui paslaugos jūs norite; 

iii 4- 1 1 liifi 1 r. i -i/i TO n 1 t 4- O 1
i mudu žurnalis-! Ir čia mes buvome pir- 

paliks liūdi- tastas. — Automobilį tu- miausiai pavaišinti kavute, 
kas buvo, kad riu, galiu padėti.

—Vilnius man gerai pa- jie bylotų ir bylotų būsimo-! 
žįstamas,—pasakoja ši ma- sioms gentkartėms apie fa-;

f - , - -
jos 1 jokios tą vakarą nenorejo- 

kan- ’me: mums buvo parūpinti 
bilietai 'pamatyti anglišką 

Mes vykstame į Hotel operetę lenkų kalba “The 
anglišką pava- Vagabond King” (“Krol 

viešbutis į Wlaczegow”). V a i d y b a, 
‘ i, ir I muzika ir dainos buvo at- 

, metų pabūti j jam, kaip ir kai kurioms I likta gerai, tačiau niujor- 
" 1 bažnyčioms, teko laimė iš-; kiškio pastatymo nepralen-

buvo tuoj prieš I likti nuo fašistinių bombų, j kė.
Kitą vakarą mačiau Bi- 

pastatytą 
ir visais Varšuvos Valstybinėje ope- 
ia ,dušu, I rojo. Karmecitos rolę at-

-Joni, draugiška moteris. — | šistinio siaubo baisenybes, 
Kai Vilnija buvo Lenkijos - apie lenkų tautos ir

į okupuota, aš, kaip komjau- ■ sostinės
' nuole, dirbau ten, organi-: čias.
zavau, šviečiau, kiek gale-:
jau, jaunimą, traukiau jį I Bristol.
i kevą prieš eksploatato-J dinimą nešiojąs
rius. Na, ir to pasėkoje, į buvo atstatytas seniai 
t-eko keletą i
Lukiškių kalėjime Vilniu
je. Tai 1
Antrąjį pasaulini karą...

i Šiandien E. Orlovska 
ten 1 sveikata didžiuotis negali, 
>p0'bet ji kupina entuziazmo
Z()SHr džiaugsmo, kad jos gim-

i tasis miestas eina nauju 
keliu į šivesią ateiti.

Ji džiaugiasi, kad tarp:
Lenkijos ir Taiybų Sąjun-1 
gos draugiškumo ryšiai;

Varšuvos teatruose
Bet mes iš jo paslaugos

išgyventas

šis (“Krol

Mudu su V. Zenkevičium 
ga u n ame d i do k ą kam bar į i 3e ttų “ K a r m e n, 
su dviem lovom ir 
patogumais — vonia 
nuolat yra šiltas \

tuomet padarėme apžiūrą 
s t e b u klingai turtingo ir 
įdomaus palociaus.

Palocius buvo pradėtas 
statyti 1952 metais, o pa
baigtas 1955-aisiais. Jį 
statė TSRS architektai ir 
darbininkai. Kiekviena ply
ta, kiekviena vinis, kiekvie
nas didžiausias ar mažiau
sias daiktelis, reikalingas 
palociaus pastatymui, buvo 
atvežtas iš tarybinių 
publikų. Yra salių, 
rioms 
atvežti 
gos.

Dovana didele, dovana.

res- 
ku- 

net ir baldai buvo 
iš Tarybų Sąjun-

mokslo palociumi!
Privačios krautuvėlės

Lenkijoje kol kas leidžia
ma veikti smulkiai priva
čiai prekybai. Nemaža yra 
krautuvėlių privačiose ran
kose. Daugiausia vis kak
laraiščių, marškinių, mez
ginių ir kitokių smulkių 
rūbelių krautuvėlės; .nema
ža yra jose ir juvelyrinių 
daiktelių, visokių žibučių. 
Daug šiose krautuvėlėse 
parduodama impor t u o t ų 
daiktų; kainos brangios.

Pridėsiu dar ir tai: iš
keltus dolerį į zlotus ir jais 
perkant privačiose krautu
vėlėse parduodamus daik
tus, jie atsieitų kur kas 
brangiau negu tokius daik
tus pirktum Amerikoje.

Už dolerį čia gauni (ofi-

buvo iškilęs sav o t i š k a s 
skandalėlis? — klausė Sla-Z 
vas.

—Ne, nežinau.
—Punsko parapiją suda? 

ro lietuviai, bet klebonas; 
buvo lenkas. Vadinasi, 
“pamokslai” ir viskas baž- 
nyčioje buvo atliekama 
lenkų kalba. Lietuviai ėmė 
reikalauti, kad būtų lietu
vis kunigas, bet aukštoji 
Lenkijos dvasininkija at$i- ' 
sakė jų reikalavimą išpil
dyti. Lenkai kunigai sa
kė: Panelė švenčiausia kal
bėjo lenkų kalba, o ne lietu
viška, todėl ir bažnyčioje 
“šventą žodį” reikią skeliu 
ti lenkų kalba, kurią Pane
le švenčiausia suprastų. 
Na, ir mūsų partija buvo 
priversta įsikišti. Reikala
vome vyskupo, kad jis pa
skirtų Punsko bažnyčiai

LV pillOU, • V

vanduo, liko Kristina Ščepanška, o.galima sakyti, amžina.

• navimas—taipgi.
Visi patogumai

Bristolio viešbutyje 
, ■ i tvirtėja, ir nori ir dirba I didžiulis
duotume : tam> kad tai.p vigų šnlin Į trimis erdviomis 
ai jus ; būtu taikus sambūvis, rl rvi v»i 1 _ į v ,

, . L ; —Mes, mieli svečiainakvynę ir t. t. gako Orlovska> _ pa, 
gerajam tarnautojui me jums viskuo,, kad jūsų 
padėkojau ir primi-^Lenkijoje buvimas būtų 
kad Vilniaus visuo- ■ smagus, linksmas ir vaisin- 

organizacijos turi; gas.
Kalbuosi su Tatiana Gal- 

jauna, malonia 
' varšuviete. Man rūpi patir- 
iti, kaip ji gyvena, kaip ji 

Moteriš-

Švara pirmos rūšies, patar- Don Choses Francišek

r ėst o ran a,s su 
, _____ ________  salėmis.
v ; Pirmosios dvi užsidaro 
_ anksčiau, o trečioji apie 3 
_ vai. ryto. Čia žmonės, va-

Arno. Tenka pastebėti: vi
sas operos kolektyvas — 
jauni žmonės, nauji jauni 
talentai. Man buvo saky
ta, jog geriausia šiuo me
tu Lenkijos opera yra Po-j 
znanėje.

Tiek operetėje, tiek ope
roje stebėjau publiką, ban-

—Kažin, kiek visa tai lė- 
šavo? — klausiu direkto
riaus.

— Nežinau, nieks pas 
mus to nežino. Bet žinome, 
jog visa tai šiandien pini
gine verte nebūtų galima 
ir apskaičiuoti.

Palocius turi 45 aukštus 
su 288 salių bei kambarių.

cialiai) 24 zlotus. Bet, gir-i^e^uvi kunigą.
dėjau, Varšuvoje smarkiai* Paklausė jis? .-m 
veikia juodoji rinka, kurio-i Taip, vyskupas . mūsų4 
je už dolerį moka ir po 50 i reikalavimo paklausė. Da- 
ir po daugiau zlotų. j bar Punsko lietuviai tūri’

Man sakė vienas žymus lietuvį kunigą.. /J
valdžios žmogus, kad pri-valdžios žmogus, kad pri- Toliau A. Slavas pasakė, 
vačios prekybos Lenkijoje kad dalis Lenkijos lietuvių, 
dienelės suskaitytos. ypatingai inteligentija;!

Kai kam ši prekyba pri- baigia nutautėti.
mena kadaise Tarybų Są- veda lenkaites arba lenkai. 
jungoje veikusį Nepą. lietuvaites, na, tokiu būdu 

—O kada jūs : .

Tūli jų

šiltai 
niau, 
meninės 
ryšį su Lenkijos lietuviais, ; 
tuo būdu jos ir praneš; kovskaja, 
jiems, kurią dieną Lenki 
joje būsiu.

Dieną prieš išvykimą, ! į gyvenimą žiūri, 
valgiau restorane pietus, !kė aiškina: 
kur kai kada valgo ir ope-’ — Tarnauju Lenkijos - 
ros solistė Irena Jasiū-1 TSRS Draugystės draugi- 
naitė. Pasitaikė sėdėti] joje, padedu ‘,kuo galiu, iš 
prje vieno stalo, tai aš jai 
ir ' papasakojau, kur rytoj 
abudu su žurnalistu V. 
Zenkevičium vyksime.

—Vytautui, — sakau, — 
tai gera. Jis turi žmoną. 
Marytė bus aerouoste jam (rįu gražų sūnelį... 
palinkėti laimingos kelio
nės, b mano žmona gyvena 
Niujorke . . .

—Jei tamsta sutinkate, 
tai aš atvyksiu palinkėti 
jums gero vėjo.

—Prašau! Man tai bus 
ne tik malonumas, o ir gar-

kitur atvykstantiems sve
čiams, daugeliui patarnau
ju vertėja.1. .

—Ištekėjusi?
—Taip, taip! Vyras dip

lomatinėje tarnyboje. Tu-

karais ilgiau dirbą, gali at- dydamas palygintų ją su jame xmokosi ir dirba 23,- 
vykti užkąsti ir pasidalyti 
žodžiu; čia griežia orkest-

Taip, aerouoste buvo ir 
Marytė, ir Irena, ir, mūsų 
nuostabai, H. Zimanas. 
Lėktuvas, skriejąs iš Mask
vos į Varšuvą, nusileidžia, 

•E ir mudu su Vytautu neužil
go jin sėdame, pasakydami 
išlydėtojams ir Vilniui ligi 
pasimatymo!”

Už kelių minučių mes 
.“ jau esame viršuje debesų.

Dairausi į sankelei v i u s , 
.kurių buvo 18, gal pamaty- 
^siu^kokį pažįstamą. Nėra 

tokių-. Pačiame lėktuvo ga
le sėdi šauniai išsipuošusi 
jauna4 dama, gal kokio dip-

štai ir mūsų šaunioji Var
šuva !

Prisikėlus Varšuva!
Nors buvo apsiniaukę, 

debesuota, nors lynojo, ta
čiau iš tolo mačiau Varšu
vos baltuojančius pastatus, 
tokius didingus ir masin
ius.

Įvažiavus į miestą, metus 
pirmą žvilgsnį į gatves, į 
judėjimą, Varšuva atrodė 
man panaši Čikagai, tik 
čia viskas kvepėjo nauju
mu. Dailūs mūro pasta
tai, gatvės plačios, jomis 
kursuoja dar -elektriniai 
tramvajai, sujungti po du.

Varšuva!.. Varšuva — 
miestas, kurio vieton be
smegenis Hitleris buvo pa
siryžęs palikti tik kalnus 
griuvėsių, tik miesto vardą 
be vieno pastato! Ir fa
šistiniai bestijos darė visa,

lomato žmona ar dukra, 'kad tai būtų pasiekta. Ir 
Vyksta pora kiniečių.
Dauguma sankeleivių snū-

>,■ buriuoja. Vytautas užim
tas: kalbasi su jauna, dai
lia- maskviete stiuvardese.

1 r f Aš bandau užsnūsti; bet
A ko1 prisirengiau, lėktuvas 

jau atsargiai leidosi žemyn,
..... žemyn, ir staiga jaučiame 

žį.- žetnę motiną. Mes jau Var-
2 į Šuvos aerouoste Lokoncie.

JAU VARŠUVOJE!
>, ’ Vilniuje orą palikome

. saūsą ir šaltoką, o Varšu
voje'radome lietų.

; ' , Mums prisistato Lenki-
jos. - TSRS Draugystės
draugijos atstovas: genera-

^linę sekretorė Edvardą Or- 
y^lovska ir Tatiana Galkovs-

kaja. Pastaroji — gidas;
>vartoja lenkų, rusų ir an
glų kalbas. /

Dairausi po. aerouostą:
jis didelis, pilnas lėktuvų.

:jie griovė, griovė, lygino; 
miestą su žeme.

Sakoma, buvo ir pačįų 
lenkų, kurie, pasibaigus 
karui, abejojo, ar verta 
V a r š uvą atstatyti šitoje 
vietoje, ar nepradėti mies
tą statyti kur kitur.

Varšuva—nauja Varšu
va. Kiekvieną žmogų su
žavinti Varšuva, nes ji ne
mirštanti, kaip nemirštanti 
tauta, kurios sostine mies
tas tarnauja. Ir aš tirpstu 
džiaugsmu, kad man tenka 
važinėti ir vaikščioti atgi- 
m u s i o s , atsinaujinusios 
Varšuvos plačiomis gatvė
mis.

—Pasibaigus karui, — 
man pasakoja, — čia gyve
no, sulindę į griuvėsius,’ į 
rūsius, po griuvėsiais, apie 
40,000 žmonių, šiandien 
mūsų miestas turi arti 1,- 
500,000 gyventojų, tiesa/

lietuvaites, na, tokiu būdu 
manote jų vaikai jau mokomi 'tik, 

baigti kolektyvizaciją že- lenkiškai. Yra lietuvių 
mės ūky?—klausiau. IV a r š u v o je, Krokuvoje,

—Tam ims nemaža laiko, j Vroclave, Ščečine; yra lie-;, 
-—buvo atsakymas.

Vykstame toliau
Gerokai apsidairęs Var

šuvoje, ruošiausi grįžti at
gal pas Lietuvos sieną su
sitikti su lietuviais.

Bet prieš išvykdamas į 
Seinų apskritį, nusitariau 
p a s i k a Ibėti su Lenkijos

teatrų lankyto- qqq asmenų.
Rodosi, Vilniaus ope- ^y^]os.

bu vyriausiai apie moteris) noteaįraj« jaunimo rūmai; 
i puikus maudymuisi basei
nas; koncertų salė: kongre
sams salė su 3.000 vietų; 
du. restoranai, 16 bufetinių 
užkandinių, ir tt.

Ligi šiol, sakė direkto
rius, jau

Vilniaus 
jais. “ 
įjos lankytojai (aišku, kal-

ti, kas nori. , I
Čia yra nedidele parduo-, puošiasi dailiau, prašmat- 

tuvė — marškinių, megzti-! niau. ųž Varšuvos operoš 
nių ir visokių suvenyrų, i publiką. Tačiau Varšuvos 
Vienus jų gali pirktis už;operos lankytojos atrodo 
zlotus, kiti parduodami tik j “gyvesnės,” “vakarietiškes- 
už dolerius — jie impor-: nes.” Pertraukų metu ma
tuoti. Ičiau daug lenkų mergai-

Greta viešbučio veikia čių ir senesnio amžiaus 
nedidelis kabaretas “Špak,” 
kur gali gauti kavos ir vy
no, taipgi lengvų užkandė
lių. Kabaretas įdomus tuo, 
kad jame programa aukš
tame lygyje. Čia nematysi 
pusnuogių merginų; čia 
išgirsi tik monologus, dia
logus, dainuškas Ir kt. nu
merius, kuriuose dažnai 
znybtelėjama į pašonę biu
rokratams, sėdintiems 
“au k štenybėse.” Ateina 
čia ir jie patys pasiklau
syti ir pasijuokti.. Bet įėji
mas. į šį kabaretą (porai 
valandų) 30 zlotų asmę-
niui.

Varšuva turi nemaža pa
našaus, ką galima matyti 
’’Vakaruose.”

Sužinojęs, kad mudu su 
Zenkevičium esame sosti
nėje, tuoj atvyko į viešbu
ti Leonidas Romanovičius, 
Maskvos “Pravdos” kores
pondentas Varšuvoje. Ro
ni anoviči u aš buvau anks
čiau sutikęs Vilniuje pas

moterų rūkant, ko Vilniuje 
nepastebėjau. Ir lenkės rū
ko lyg s.u -kažkokių pasidi
džiavimu, tarytum ne tam, 
kad norėtų, o kad parodytų 
savitą fasoną.

Gal iš tikrųjų tik “dėl 
fasono” jos ir rūkė.

Kultūros ir mokslo 
palociuje

Nežiūrint iš kurios pusės 
į Varšuvą važiuosi, pir
miausia .pamatysi besistie
biantį į dangų aukštą bal
tuojantį pastatą—Kultūros 
ir mokslo palocių. Tai Ka
rybų Sąjungos dovana Len
kijai. Tai, be kitko, Var
šuvos papuošalas.

Didelę klaidą padarytų 
tas, kuris, būdamas Var
šuvoje, nepamatytų Kultū
ros ir mokslo palociaus iš 
vidaus, kuris nesusipažintų 
su jo vaidmeniu. Aš tos 
klaidos’išvengiau.

Palociaus direktorius yra 
Barščevskis, vidura m ž i s

Veikia mo- 
yra trys redakci

jos, penki teatrai, penki ki-

buvo parduota Jungtin§s Darbininkų Par.
dagiau kaip 27 milijonai tijog Cantro Komiteto taU- 
bilietų i visokias pramogas, tin| mažumų komisijos
vykusias palociuje. Veikia 
muziejai, vyksta visokios pirmininku Alek sandru 

Slavu. Vykome abudu su
parodos. Dažnai ši palocių Zenkevičium.
vienokiais bei kitokiais rei
kalais aplanko po 50,000 
moniu kasdien.

Kiekviena salė skirtingai 
įruošta ir išpuošta. Visur 
žvilga marmuras — pilio
riai atrodo kaip pasakiški.

Nepamirštamą įspūdį 
manyje paliko kongresų 
salė: didelė, moderniškai 
nušviesta, liuksusiškai iš- 
’vošta. žinoma, su viso
kiausiais patogumais. Ne
atsimenu, kad būčiau kur 
kitur tokią matęs. Nema
nau, kad tokių pasaulyje 
būtų, daug.

Kur tik žvilgsnį meti, vi
sur matai savitą stilių ir 
retą grožį.

Išėjęs iš palociaus, aš 
net pagalvojau: ar ne per 
daug čia buvo liuksuso pri
krauta?

SKULPTORIAUS DIRBTUVĖJE
Nemaža įdomių darbų nulipdė žymus Lietuvos skulpto

rius Napoleonas Petrulis. Jam yra suteiktas Tarybų Lietuvos 
nusipelniusio meno veikėjo vardas. Skulptoriaus dirbtuvėje 
galima pamatyti daugelio pasižymėjusių respublikos žmonių 
—rašytojų, artistų, gamybos rp irmūnų skulptūros.

Neseniai skulptorius N. Petrulis nulipdė šiuo metu Lietu
voje viešinčio pažangaus Amer ikos lietuvių rašytojo, “Lais
ves” redaktoriaus Rojaus Mizaros biustą.

B

ŠI

r

Nuotraukoje: skulptorių? N apoleonas- Petrulis ir Rojų?
Mizara. ■ ■ ■ ■ '
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Pastatas, kuriame veikia 
Centro Komitetas, didelis, 
naujas ir dailus, visur tik 
blizga, — švara nepapras
ta. A. - Slavas mus priėmė 
su kavute ir lengvais už
kandėliais. Tai viduram
žis, neaukšto ūgio vyras, 
gerai pažįstąs savo parei
gas ir mokąs .papasakoti 
apie tautinių mažumų prob
lemas Lenkijoje. Jis kalbė
jo lenkiškai, o aš — lietu
viškai: V. Zenkevičiuš bu
vo vertėjas.

Lenkijoje lietuvių, sakė 
A. Slavas, yra apie 20,-. 
000, o gal kiek ir dau
giau, bet neviršys 25,000. 
Dauguma jų gyvena Biali- 
stoko vaivadijoje. Seinų 
apskrityje, Lietuvos pasie
ny, yra ištisi lietuviški 
kaimai ir valsčiai. Tauti
nis jausmas ten labai stip
rus.

—Jie ten turi septynias 
savo pradžios mokyklas, o 
kitose aštuoniose pradžios 
mokyklose lietuvių kalba 
dėstoma kaip privalomas 
dalykas. Punske veikia lie
tuviška vidurinė mokykla, 
o Seinų vidurinėje mokyk
loje lietuvių kalba dėstoma 
kaip privalomas dalykas.

Lietuvių santykiai 
su lenkais

Sakė, Seinų apskrity jau 
yra šeši lietuvių kolūkiai 
ir vienas valstybinis ūkis. 
Bendrai, lietuviai su len
kais sugyvena gražiai, bet 
tai nereiškia, kad neįvyktų 
smulkių' nesusipr atimu. 
Ot, hts i r a n d a iš tamsių 
lenkų gaivalų, kurie kai 
kada pasijuokia iš lietuviš
kai kalbančiųjų, bet tai ne 
dažnas atitikimas ir par
tija prieš tai kovoja.

—Ar tamsta žinote, z kad

i tuvių profesorių bei dėsty- 
i tojų universitetuose, bet •, 
kai kurie jų jau atitrūkę 
nuo lietuvių bendruomenėj: .

Klausiau, ar nereikėtų 
pradėti leisti kokį laikraš
tį bei žurnalą Lenkijos lie
tuviams jų pačių kalba?. , 

—Mes apie tai seniai gaL 
vojame, — atsakė jis. 
kas jį redaguos? Seiniečiai 
savo tarpe redaktoriaus ne
turi. Na, o jei tokį žurna-r 
lą redaguotų asmuo, gyve
nąs Vąršuvoje bei Kroku
voje, tai jis, būtų bevertis. 
Mes norime, kad patys sei
niečiai būtų leidėjais ir re
daktoriais; valstybė, žinb- 
ma, jiems padėtų materia- . 
liai.
, A. Slavas palietė mokyk
las bei mokyklinius vadovė
lius. .

—Lietuviai nori, kad mes ( 
Čia juos aprūpintume lietu
viškais vadovėliais. Mes 
patariame jiems naudotis 
Lietuvoje išleistais vadovė; 
liais, bet kai kurie jų 
daryti nenori, sako, Tary? 
bų Lietuvoje išleisti vado-} 
vėliai esą per daug “kai
rūs.” Gerai, mes leidžia
me jiems vadovėlius, bet tai 
daro nemaža valstybei 
nuostolių. Vienam vadovė; 
lio egzemplioriui* atspaus
dinti mums lėšuoja apie . 
35-40 zlotų, o jį parduoda
me už 5-6 zlotus. Lietuvių \ 
kalba literatūros daug iš
leisti mes negalėsime. Ne
rime, kad Tarybų Lietuva 
čia stotų mums į talką, kad 
ji aprūpintų Lenkijos ,lįe£ 
tuvius savo knygomis. 
ypatingai iš grožinės lite- ’ 
ratūros.

(Bus daugiau)

Bet

EISENHOWERIO IR 
CHRUŠČIOVO DOVANOŠ

Washingtonas. — TSRS 
premjeras Chruščiovas pri
siuntė prezidentui įvairių 
dovanų, kaip tai medelių, 
grožinių dirbinių ir tt. Pre
zidentas siunčia jam angųs 
veislės telyčią, o buvęs pre- 
kybos sekretorius Strauss 
— tos veislėš veršiuką.

•—"  ■ v

Washingtonas 
kurie kongresmanai ruo
šiasi priešintis plaukioji* 
mui JAV kapitalistų laivų 
po Panamos vėliava. :

Kai

3 purt. Lahv« (Liberty). Pettkt., sausio (Jan.) 22, 1940



Vieno fašistinių banditų 
gaujos nario išpažintis

seniui. Juk ir mano tėvas 
visą gyvenimą troško že
mės. Ir keturiasdešimtai
siais, kai Tarybų valdžia 
prie jo skurdžių keturių 
hektarų sklypelio priskyrė 
dar tiek dvaro žemės, ma
čiau, kaip jis, atsisėdęs ant 
naujai supilto ženklinančio 
ribą kapčiausį apsiverkė.”

Mano mintis nutraukė 
šūvis. Vienas, antras. Ir 
vėl viskas nutilo. Dar ke
lios minutės, ir išgirdau 
žingsnius. Grįžo jie — 
“Gruodas,” buožė Bakanas 
ir kiti.

—Einam! — grybštelėjo 
už rankovės mane “Gruo
das.” Eidamas greta jo, bi
jojau paklausti, ką jie pa- 

'darė su Jokubausku.

. Neseniai Vilniaus “Tiesoje” 
buvo atspausdintas vieno bu
vusio Lietuvoje fašistinių ban
ditų gaujos nario laiškas. Jis 
Įdomus ir Amerikos lietu
viams, nes čia ne iš vieno bu
vo išviliotas doleris tų siautė
jusių gaujų rėmimui. Laiško 
autorius yra Jonas Stropaitis. 
Jo laiškas skamba:

Vakaruose blykčiojo bom
bų sprogimai, ir iš toli, tar
si iš po žemių, atėjo pri
slopintas, kurtus jų trenks
mas. Tarybinės Armijos 
daliniai sėkmingai pralau
žė fašistų grupuočių mėgi
nimus stabilizuoti mūšius 
Lietuvos žemėje, mušė juos 
jų pačių teritorijoje. Pa
gal Berlyno komandą buo
žės bei jų talkininkai sku
biai organizavo banditines j

tuo laiku, kai formavosi 
Plechavič i a u s “rinktinė,” 
aš padaviau pareiškimą į 
policiją...

Su banditais
Ir štai, bijodamas liau

dies teisingumo rankos, aš 
atsidūriau buržuazinės-na
cionalistinės bandos sudė
tyje. Nors žinojau, kad 
manimi čia abejoja, nepasi
tiki jau vien todėl, kad esu 
kumečio vaikas, bet kitos 
išeities, kaip man tuomet 
atrodė, nėra. Perdaug ma
no sąmonę užvaldė Pociaus 
grasinimai keršyti tiems, 
kurie mėgins “nukrypti 
nuo teisingo kelio.” O kad 
jis moka “keršyti,” aš žino
jau. Neišėjo iš galvos senu
ko Jokubausko likimas.

Jau būnant gaujoje, man 
ir kai kuriems kitiems kri
to į akis socialinės nelygy
bė. Vietoj skelbiamų “tau
tinės vienybės” ir humaniš
kumo principų visu savo 
ryškumu čia ryškėjo nea
pykanta ir nepasitikėjimas 
neturtingiesiems, o ypač 
tiems, kurie drįsdavo sua
bejoti betiksliu blaškymusi. 
Bet visuš kaustė baimė.

Nežinau, kokių nusikalti
mų būčiau pridaręs toliau,1 
bet vieną 1945 m. sausio 
mėn. naktį, eidamas į susi
tikimą su Pociumi, netikė
tai susidūriau su tarybinių 
karių grupe. Įsakomas stoz- 
ti aš mėginau pasprukti, 
bet buvau sužeistas į koją. 
Po 'keleto dienų kankynės 
sužeistoji koja man buvo žengiu į grabą. Jau mažai lai- 
amputuota.

Tuo metu mano nusivy
limas pasiekė bene aukš
čiausią laipsnį. Ne tik kad 
pats per savo silpnadvasiš- 
kumą sužlugdžiau sau gy- i tam pašaukimo. Bet buvau 
venimą, T 
kams tapau invalidu.

—Kaip gyventi toliau? vargingas. 
—kvaršino mane mintis.

J. Gaudrimas

B. Dvarionas: kompozitorius, 
dirigentas, pianistas

Užaigus savo kasdieninį tvarkosi ir be kapitalistų 
darbą jaučiausi pavargus, laimingiau 

Pasiė- darbininkai 
miau teptuką ir pradėjau‘ jaunimas gali mokytis, 
piešti savo mylimą vaizde- sakiau: 
lį. Į studiją įėjo senas, 
apie 70 metų amžiaus, vy
riškis. Jis buvo sausas, su
linkęs, jo veidas, pageltęs ir 
labai raukšlėtas. Matyti, 
kad sunki gyvenimo našta 
jau baigė jį sunaikinti. Jo 
ploščius suplyšęs, apavai 
kiauri, nors lauko pusėje 
buvo šalta ir snigo.

—Kokiu reikalu 'atėjote, 
ar aš galėčiau jums pa
gelbėti? —• klausiau jo.

Jis man nieko neatsakė, 
tik įbedė akis į mano pie
šiamą vaizdelį. Už poros 
minučių jis klausė:

—Tai mokiniesi piešti?
—Taip, bandau. Bet gy

venimo aplinkybės susidėjo 
nelabai palankiai. Mažai 
turiu laiko praktikuoti, o 
nėra ištekliaus užsimokėti 
specialistams už lekcijas. 
Bet myliu paišybą, tai savo 
laisvalaikį praleidžiu ban
dydama.

Senelis paėmė iš mano 
rankų teptuką ir pradėjo 

u,1 piešti tą mano vaizdelį. Į

Atsisėdau pasilsėti.
gyvena. Ten 
turi darbus,

> Ir
rinys turį pasisekimą dėl 
to, kad kompozitorius or
ganiškai ir visapusiškai 
panaudoja lietuvių folkloro 
—vieno originaliausių Eu
ropoje — temas, o tai tei
kia Dvariono muzikai sa
votiško kolorito ir žavaus 
gaivumo.”

Sukurti tokius kūrinius 
B. Dvarioną paruošė ne 
sausas kompozicijos teori
jos dėsnių ir taisyklių stu
dijavimas, o ilgametė muzi
kos praktika, nuolatinis do
mėjimasis liaudies daino
mis. Todėl jo kūryboje vy
rauja ne techninis išsimik- . 
linimas, o melodingumas, 
pagrįstas folkloru.

Savo kūryba, koncertine 
veikla ir muzikaliniu-publi-k 
cistiniu darbu TSRS liau
dies artistas B. Dvarionas ►

VILNIUS. — Balio Dva
riono kūryba yra neatski
riamai susijusi su liaudi
mi, su jos godomis ir žyg
darbiais, ir, matyti, dėl to 
ji taip artima ir supranta
ma žmonėms.

B. Dvarionas su muzika 
susidūrė dar vaikystėje. 
Būdamas šešerių metų ber
niukas, jis jau mokomas 
skambinti fortepijonu ir 
griežti smuiku, o 12 metų 
amžiaus jis jau vadovauja 
jaunimo chorui. 1920 me
tais jaunasis dirig e n t a s 
įstoja į Leipcigo konservą?- 
toriją ir, ją baigęs, parva
žiuoja į Lietuvą. Netru
kus jis pakviečiamas vado
vauti fortepijono klasei 
Kauno muzikos mokykloje. 
Daug dėmesio jis tais me
tais skiria koncertinei veik
lai.

—Jeigu tamsta ten bū
tumei gyvenęs, tai būtumei 
turėjęs progą iš jaunų die
nų mokytis savo mylimo 
paišybos darbo, dirbti jį ir 
džiaugtis. Gal dar būtu
mei ir sveikas, o jeigu li
gotas, tai valstybė rūpin
tųsi tavo sveikata.

Jis tylėjo, pagalvojo ir 
sako:

—Apie- Rusiją nieko ne
žinau. Bet girdėjau, kad 
ją valdo komunistai, o' aš 
jų bijau. Aš esu girdėjęs, 
kad jie nori viską atimti ir 
pasidalyti.

\ —Bet ką nuo tamstų ga
lėtų jie atimti? — klau
siau jo. — Ką jie galėtų 
atimti ir dalytis? Ar šį 
suplyšusį ploščių, ar kiau
rus batus? Taip, aš ma
nau, kad nuo jūsų juos at
imtų, bet, vietoje jų, jums 
duotų naujus, gerus, šiltus 
rūbus. Ten seneliais rū
pinasi valstybė, tai yra visi 
šalies žmonės.

Senelis tylėjo. Nežinau, 
ar jis suprato mane, ar ne. 
Jisx pasiruošė išeiti. Bet 
atsisuko ir paklausė, ar aš 
jam galėčiau paskolinti 25 

pieno nusipirkti.
Sakė, kad jau trys dienos, 

—Taip, išmokau piešti, kai gyvena tik arbata ir 
'duona, o iš miesto pagalbą 
gaus dar tik už kelių dienų- 

Man jo buvo gaila, da
viau jam dolerį. Jis padė
kojo. Ketino ateiti ir pamo- i 
kyti mane piešti, taipgi at
nešti man dolerį, kaip tik 

j iš miesto gaus pagalbą.
Bet daugiau man jį jau 

neteko matyti. Vėliau suži
nojau, kad jam beeinant 
gatve ištiko jį širdies smū
gis ir bevežant į ligoninę 
jis mirė.

Tik 
su- 
Su-

grupes, manydami tuo su- pamažu pradėjau pats 
trukdyti nurimusį gyveni- Plasti. Jį sušaudė... 
mą ir sudrumsti jį pasalu- sande vien už tai, kad norė- 
niškiais šūviais. J° zemės. Ir pirmą įkartą

Nedidelėje Pralinskinės; į mano širdį įsirangę abe- 
miško aikštelėje rinkosi/"111 “Ti~

niškiais šūviais.

Jį sušaudė...

jo žemes. Ir pirmą kartą

pilki šešėliai. Po kojomis 
traškėjo sausos lūžtančios 
šakutės. Nebylus mėnulio 
skritulys nedrąsiai apšvie
tė susirinkusių veidus.

—Ar jau visi?—pusbal
siu paklausė buvęs polici
ninkas Pocius.

— Visi, visi! — kažkas 
riktelėjo, užmiršęs atsargu
mą.

— Tyliau, tu!.. — niršo 
Pocius. — Čia tau ne poli
cijoj rėkauti! Na, prade
dam! — Čia Pocius atsi
krankštė į delną ir pradė
jo aiškinti apie einamąją 
padėtį. Visi kiti, susispie
tę apie jį ratu, klausėsi.

—...Vokiečiai atsitraukė 
iki sienos, bet toliau jie nė 
žinsgsnio neis. Tik sulau- 
kim pavasario, tai tada vo*friaunos. 
kiečiai parodys, ką gali. 
Mums reikia išvengti susi
dūrimų su reguliaria ar-, 
mija. Bet prijaučiantiems 
bolševikams, visokiems ak
tyvistams mes parodysime.
* Čia Pocius atsiduso, ap-: 
sižvalgė ir vėl tęsė toliau. 
—Nuo šiol mūsų būrys va
dinsis “Gluosnio” vardu. 
Visi išsirinkite slapyvar
džius. Aš va d i n s i u o s i 
Aruodu”...

Taip kūrėsi “Gluosnio” 
vardą pasirinkusi naciona
listinė gauja.
••—o tu su šitais kumečiu- 

* kais būk atsargus,—kai vi
si skirstėsi, timptelėjo buo
že Skrickus Pociui ranko
vę.—Miško paukštis į miš
ką žiūri. Susiuostys su bol
ševikais ir susems visus ! 
Jonaitis, Stropaitis, Dap
kus privirs košės!.!

—Nebijok. Aš juos trum
pai laikysiu. Žingsnis į ša
lį, ir—prie medžio! — Nu
ramino suabejojusį buožio- 
ką Pocius.

“Kryžiaus žygis”
< Nepraėjo nė/mėnuo, o 

v ^Gruodas” organizavo 
“kryžiaus žygį”. Kaime lo
jo šunes, kai .banditai, klup
dami arimuose, artėjo prie

so-’

jonių šaltis. — “Jie taip 
pasielgtų ir su mano tėvu, 
jei tik ne aš... eičiau čia su 
jais...” — galvojau.

Krito pirmosios snaigės. 
Joks vėjelis nedrumstė jų 
ramybės, ir jos leidosi ty
liai prilipdamos blakstieno
se, ištirpdamos, vos prilie- 
tusios skruostą. Juk aš bu
vau kumečio, o vėliau ma
žažemio valstiečio sūnus. 
Bloga protekcija, bet aš ti
kėjau dievu. Jis padės. 
Juk ir kapelionas sakydavo 
—“belskite ir bus jums ati
daryta... prašykite — bus 
duota...” Bet dievas nieko 
nedavė man. Kažkodėl jis 
buvo dosnesnis buožių ir 
dvarininkėlių vaikams/

Atūžė karas. Pro šalį 
pražygiavo hitlerinės ka-

trumpą laiką jau malonu 
buvo žiūrėti. Vaizdas atro
dė kaip tikras gamtos pa
veikslas, o ne ant audeklo.

—Ar tamsta -esate artis- centus 
tas? — klausiau jo-

lai. Išpopuliarėjęs Lietu- zYmiai prisidėjo prie lietu- 
voje, B. Dvarionas išvyksta muzikinės kuĮtūros 
koncertuoti į užsienį. Mi- klestėjimo. Kas kartą, kai

mažažemio Jokubausko 
<^bos.

Per daug jo duktė 
sidraugavo su valdžia. 
Tf įats senis užsigeidė 
mes... — patyliukais šnibž
dėjo išblyškusios “Gruodo” 
:iūpos. — Truputį pamoky- 

Žino...
> -^Ką. tu‘ jam darysi? — 
n ą staudamas paklau
siau “Gruodą.” ‘

^Xn^Tai mano reikalas! — 
mačiau kaip staiga krypte-

su-
CT

. Kas kartą, kai 
tenka su juo susitikti ir 
kalbėti, jauti, kaip daug 
jis turi naujų, dar neįgy
vendintų planų, karšto sie
kimo dovanoti savo • liau
džiai nuostabių melodijų.

nėtini jo pasirodymai 
Maskvoje ir Leningrade. 
Kelionė į Tarybų šalį pada
rė kompozitoriui didelį 
įspūdį. Grįžęs į Lietuvą, 
jis rašė: “Niekur pasauly
je nerasi tokių dėkingų au
ditorijų ir tokių gerų sąly
gų gastrolėms, kaip Tary-' 
bų Sąjungoje.”

B. Dvarionas vis labiau 
tobulina savo, kaip dirigen
to, meistriškumą. Jis su- ei vis 
pažindina Europos muziki- kartu 
nę visuomenę su lietuvių kartą

Worcester. Mass.
OPERETĖ “IŠEIVIS” 
BUS SUVAIDINTA '

St.
V

tik jau peryėlai, kada jau 
ko beliko, kad galėčiau pasi
džiaugti savo mylimu dar
bu ir taip sunkiai pasiektu. 
Nuo pat jaunystės mylėjau 
paišybą ' ir, rodos, turėjau

bet visiems lai- nelaimingas. Mano gyveni- 
Imas nuo jaunystės buvo 

d jaunu me-

Laikraščiai, radi- Karas pasibaigė tarybinės
jas diena iš dienos skelbė 
vis naujus ir naujus mies
tų bei vietovių pavadini
mus, užimtus puolančių vo
kiečių. Blėso paskutinė 
vilties kibirkštėlė, nedrą
siai gimusi pirmaisiais ta
rybinio gyvenimo metais.

Ir mane pasigavę
1943 metais gyvenantys 

Veliuonos' miestelyje Ba- 
zikas ir Stašaitis pri
kalbino mane įstoti į taria
mai pogrindinę organizaci
ja.

-—Kai busi organizacijo
je, galėsi nebijoti išvežimo 
į Vokietiją darbams. 0’jei
gu ir norės išvežti — žino
si iš anksto, nes policijoj 
tarnauja mūsų žmonės... 
praneš. — Taip jie įkalbi
nėjo mane. Aš sutikau. Tai 
buvo pirmasis žingsnis, pa
darytas mano klaidų kely
je. Aš susirišau su nacio
nalistiniu pogrindžiu, ku
rio veikla toli gražu nebu
vo priešiška vokiškiesiems 
okupantams, kaip buvo 
skelbiama. Ši organizacija 
toli gražu neketino pradėti 
ginkluotos kovos prieš oku
pantus. Tai rodė kad ir 
toks faktas,* kai, traukiam 
tis vokiečių armijoms nuo 
t r i u š k i nančių tarybinių 
smūgių, visiems organiza
cijos nariams, buvo išduoti 
liudijimai, parašyti vokie
čių kalba ir rodą, kad tokio 
liudijimo turėtojas tarnau
ja ' “Hilf spolizei,” atseit 
“pagalbinėje pilicijoje.”

—Tu turi išmokti var
toti ginklą, —■ kartą susiti
kęs pasakė Stašaitis ir Ba- 

Stok į policiją, o

j liaudies pergale. Pocius 
tuoj po mano sužeidimo 
buvo likviduotas. Gauja 
pakriko ir pagaliau visiš
kai iširo. Dauguma bandi
tų pasinaudojo Tarybinės 
vyriausybės suteikta am
nestija. Tik keletas buožio 
kų prisijungė prie kitų. 
Jiems nepakeliui buvo su 
tarybine santvarka. Jie pa
sirinko nusikaltimų kelią 
ir, visaip terorizuodami 
pradėjusius legalų gyveni
mą buvusios gaujos narius, 
mėgino bent baime sulaiky
ti juos nuo įsijungimo į 
naujo gyvenimo statybą.

Pasielgti taip, kaip dau
gelis, aš neišdrįsau ir, vei
kiamas priešiškos tarybinei 
santvarkai, propagandos, li
kau gyventi nelegaliai. Bi
jojau bausmės, bet jos neiš
vengiau.

Susidūręs akis akin su 
tardymo organais, tuoj pat- 
įsitikinau, kiek buvo šlykš
tus melas apie tariamai' 
vykdomus čia kankinimus, 
nežmonišką elgimąsi ir kt. 
Su manimi buvo ęįgiamasi, 
kuo, žinoma, iš stebėjausi, 
žmoniškai. Jokio brutalu-' 
mo bei fizinių priemonių 
prieš mane nenaudojo, štai 
čia griuvo dar vienas stul
pas, remiąs , buržuazinių 
n a c i o n alistų prasimany
mus.

tų dirbau tmgfįęs kasyklo
se. Darbas buvo '■ sunkus. 
Kelis kartus buvau ir su
žeistas. Vedžiau dar jau
nas būdamas. Mergina, ro
dosi, sveika buvo, bet vė
liau susirgo džiova. Jauna 
būdama ir mirė, paliko 
man dvi mažas mergaites. 
Jos taipgi mažos būdamos 
mirė. Aš gi gaVau anglies 
kasyklų dusulį, o vėliau ir 
širdies liga .prisimetė. Tai-, 
gi, likau vienas, be sveika-’ 
tos ir be pinigų. Tos ligos, 
nelaimės 
manęs.
nedirbu—gyvenu iš miesto 
pagalbos, nes sveikatos ne
turiu. Bet, kaip jau žino
ma, miesto pagalba maža, į 
tai dažnai tenka badauti, o ■ J 
apie nusipirkimą drabužių 
ir apavų jau nėra ką ir 
kalbėti-

Mudu ilgai ‘ kalbėjomės 
apie gyvenimą, mūsų šaly
je ir kitur. Iš kalbos pasiro
dė, kad žmogus, labai ma
žai apsiskaitęs) labai ma- 

' žai turi supratimo. Jam 
atrodė, kad tik, jis nelai
mingas, o mūsų santvar
koje viskas yra/ gerai. Jis 
manė, kad darbo žmones 
negalėtų gyventi- be Jkapita- 
listų. ■ . t ; •'

Aš jam nurodžiau į liau-i 
dies respublikas, į buvusią 
Rūsiją, kur patys

kompozitorių kūryba, pro
paguoja rusų klasikinę mu
ziką. Fašistų siautėjimo 
Lietuvoje metais dirigentas 
drąsiai įtraukia į savo 
koncertų programas tary
binio kompozitoriaus Šosta-

Šimkaus operetė “Iš- 
pas mus bus antru 
suvaidinta. Pirmą 

ją čionai vaidinome 
38 metus. Tuomet /prieš

pas mus buvo labai daug, 
jaunų ir energingų vyrų 
ir moterų. Vaidinome va
dovaujant J. Butėnui Bu
tėnas turėjo Jono rolę, ku- 
rireikaląujagero daininin-^

kovičiaus pirmąją simforii- k0 ir 'aktoriaus. VaicfinE^ 
jų- I m as labai gerai pavyko, v

Į V • . • 1 1 • '
Margaret V alincius Džiaugsmingai jis sveiki- į Žmonių tiek daug prisirin-

Paterson, N. J.
Nepaprasta proga 

lietuviams pamatyti 
gražiausius filmus 

iš Lietuvos!
Tai jau bus ateinantį 

stekmadienį, sausio 24 d., 3 
vąl. po pietų. Atvažiuoja iš 

viską atėmė nuo Brooklyn, N. Y., J°nas 
Dabar jau senokai <Svbas Parodys net pen-

kis gražiausius filmus iš 
Lietuvos. Tai puikiausia 
proga visiems Patersono ir 
apylinkės lietuviams pama- 

ir pasidžiaugti iš savo 
senosios tėvynės įspūdin
gais vaizdais.

Bus parodyti net penki 
filmai:

“Tarybų Lietuva” 
“Viename kolūkyje” 
“Nemuo žiotys” 
“Neringa” 
“žydėk, jaunyste” 
Rodymas įvyks salėje ;

num. 89 Carrol Street,, 
Paterson, N. J. Visi ir vi
sos širdingai kviečiami da-į 
lyyautį. Visiems salės' du-į 
rys ątdaros, visi būsite lie-į 
ftuviškąi broliškai pasitik-1 
ti ir priimti.

Rengėjai

na Tarybų valdžios atkūri- ko 
mą Lietuvoje. Jo iniciaty
va suorganizuojamas Vil
niaus miesto simfoninis or
kestras. Vėliau buvę įsteig
ta Lietuvos valstybinė fil
harmonija, ir B. Dvarionas 
pakviečiamas į ją vyriau
siuoju dirigentu.

Kompozitorįaus kūrybi
nis kelias būdingas lietuvių 
inteligentijai, patyru šiai

mo
inteligentijai, patyru s i a i 
b u r ž u azijos viešpatavimo 
metais visišką valdančio
sios klikos abejingumą tau
tinio meno likimui. Tik 
Tarybų valdžios metais me
no meistrų kūryba tapo 
liaudies nuosavybe.

Žanrai, kuriuose 
B. Dvarionas, yra 
įvairūs.
rą “Dalia,” baletą “Pirš
lybos,” simfoniją, koncer
tą smuikui su . orkestru, 
pjeses fortepijonui, smui- 

p0 | kui, fagotui, liaudies in- 
< eini mniri-o vna mnrzilra

dirba 
labai 

Jis sukūrė ope-

strumentams, muziką ke
liems filmams, chorines ir 
solines dainas. Kiekvienam 
jo kūriniui būdingas gilus 
turinys, melodingumas, su
sijęs su liaudies dainų in
tonacijomis, ir formos ryš- 
kuinas.

Populiariausias kompozi
toriaus kūrinys — koncer-

i, kad netilpo Lietuvių 
svetainėje.

“Išeivis”—4ai yra viena 
iš gražiausių operečių, ku
rias St. Šimkus parašė: 
Yra žavejančių dainų, yra. ; 
tokių, kurios įraukia kiek
vienam ašaras, yra smagių 
juokų, kad turi juoktis, ne- | 
paisant kaip blogai būtu
mei nusiteikęs. Operetės 
suvaidinimui reikalinga 
energijos ir spėkų.

Aido choras pasimojo ją 
puikiai suvaidinti, ir tikiu, 
kad tai bus atlikta. Choro 
mokytojas Jonas Dirvelis 
deda visas pastangas, kad 
vaidinimai ir dainavimą! 
kuo geriausiai būtų atlikti. 
Jis aiškina .rolių svarbą, > 
kaip reikia jas atlikti. Tą 
rolę, kurią prieš 38 metus 
vaidino J. Butėnas,» dabaęį, 
suvaidins žinomas daini
ninkas J. Sabaliauskas. 
Pasitikiu, kad jis ją. atliks 
puikiausiai.

Bet kada prisimeni, kas v 
vaidino prieš 38 metus, tai 
labai liūdna, nes iš senų 
dalyvių beliko jau tik 4.

Prašau visus choriečius 
nuoširdžiai kooperuoti «u> 
mokytoju. Visi mes nori
me, kad vaidinimas išeitų 
kuo geriausiai, o tą galėsi*

ir žiūrėk—-nieko nepraleisk, 
nuėjo. Aš likau vie

nas. V/Mintys šaudyte šau-: 
dė * po smegenis.
jie ‘ nieko blogo nepadarysi

"Ne.

zikas: — Stok į policiją, o 
tai ko gero pagriebs ir iš
siųs į frontą.

Šie žodžiai mane prįtren- 
kė, bet pateikti į frontą ne
nore j am—-“Geriau iš dvie
jų velnių pasirinkti vie
ną...’?— nusprendžiau, . ir

II.
Jų žodžiai ir darbai

Atlikdamas pelnytą baus
mę, atidžiai, stebėjau žmo
nes, gyvenimą. Šimtus kar*. 
tų teko įsitikinti, kiek toli 
nuo tiesos buržuazinių, na
cionalistų žodžiai ir darbai. - 
“Tautinės vienybės”, mintį, 
jie naudo j o^ tik tam, kad, 
galętų apgauti < mases, kad 
galėtų išnaudoti paprastą- 
žmogų. Y 
ėjo įvairūs

mėgstamas ne tik Tarybų 
Sąjungoje, o ir užsienyje. 
Čekoslovakijoj jį grojo įžy
musis tarybinis smuikinin
kas D. Oistracha's. Didelį 
pasisekimą koncertas turė
jo Rumunijoje ir Vokieti
joje. 0 štai ką apie šį kon
certą rašė Lenkijos spau-

n u o š i r džiai besilavindami 
ir vaidindami. Geras pa- 
s i r o d v m a s daug . ‘reikš 
mums visiems. Kas žino,

oač šia linkme 
dvasiškiais 
daugiau)

ateityje pasirodyti ir Vik 
niuje, Lietuvos sostinėje..

Aido choras turėtų, aug
ti ir stiprėti. Turime Už

dą: * ‘‘Tarybinio koippozi- augusių sūnų ir dukterų, 
toriaus-' Dvariono > smuiko kaip būtų gražu, k a d jie, 
koncerte yra visi elementai, dainuotų chore. Ką sako*' 
kurie teikia muzikai labai.-te, progresyviai žmonės, 
didelę meninę vertę... Kū- apie tai? Kalvis



Ų Cleveland, Ohio
^Elizabeth Panzer - Likiūtę veikėjos

I
 prisiminus • —

Gruodžio 4 dieną po sun- į

kios ligos Čion mirė Z. P^- ... . ...
žer. Lietuvoje velionė buvo 1 P°.
kilus iš Vabalninku rajono,! Lais7s P^laP^e. .

- Žadeikių kaimo, mažaže-i Be to, jr prisidėjo ir pne 
mių šeimoje. Taip, kaddar!"!in™?l55lst„°IT.S 3 I 
jaunametei esant, kaip ir 
jos broliams Juozui ir Ka
zimierui, prisiėjo ieškoti 
geresnės dalios išeivijoje

yra įrašytas ir 
įamžintas Cievelanclo Lie
tuvių Progresyvių Draugi-

Montello - Worcester, Mass.
Daktaras Stanislovaitis 

pavaizduos Lietuvą 
paveiksluose

Lietuvos gyvenimo kronikaWaterbury, Conn.
Po miestą pasidairius
Lietuvių šv. Juozupo pa

rapija nupirko tris namus 
nuo Adomo Bandzlevario ir 

nauji gyveninio namai, Jy-, sumokėjo $3Q,000. Sakoma, 
gūs kęnai, naujas Lietuvos kad namai būsią nugriauti 
ūkis, cemento fabrikas ir ^en bus pastatytas na- 
lietuviškos cemento mai-1mas “seselėms”.
nos. Lietuviškos mankos ~
orie Kauno Padarė dirbti* i Pasirodo, kad demokratų

■
tuos vaizdus, aš susižavė
jau/ savo akimis ihątyda
mas, kaip jaunas socializ-

1915 metais, Waterbury, mas keliasi iš po karo griu-
E^ Pan-Istorijoje, kuri šių metų Conn., jaunas, dailus, tiesus 1

11 ‘ J?’“ i tąsomis it nendrė vaikinas slaptai
| įleido į mano kišenę \bro- 
šiūraitę: “Socializmo surė
dymas” — juomi buvo An
tanas Dudonis. KadangiJi parašė gražų įvadą į 

| Lietuvių Moterų' Progresy- 
vio Susivienijimo Istoriją, 
tik kai kurias tam reikalin- 

Dar prieš Pirmąjį pasauli- datas prisiėjo surinkti 
nį karą 1913 metais atva- ls. 1 sa ini^‘ 
žiavo pas vyresnįjį brolį .. - ži
Juozą į Lowell, Mass. At-, palaiaota Siazlose 
važiavus nedelsiant prita-1 
po prie tuolaikinių progre- i 
šyvių draugijų veikimo,1 
taip, kad 1917 metais, at- j 
važiavus į Clevelandą, jau, 
buvo gerokai p a ž engus 
progreso keliu. 1919 metais 

a rugp. 5 d. apsivedė Frank 
Ęanzer, su kuriuo gražiai 
sugyveno ir užaugino sūnui

vėsių. Naujos mokyklos,

namuose visi buvome kata-i prie Kauno padarė dirbti* j ... , ,x.
likąi, tai nedrįsau jos na-1 nę “jūrą”! Laivų statyba ir naujoji ^miesto valdžia ge- 
mie skaityti, kad namiškiai lietuvis jūreivis išplaukė į Ųaui rūpinasi. Ji^ geriau 
nepastebėtų ir. neišdepor- audringą okeaną...

I tuotų laukan. Nedėlios ry-

Naujas automatas
VILNIUS.—Po terminio 1 J?mas

ra šalis,” kurioje vaizduo*

jimas tėvų žemėje, ir “Ko
vų keliais/’ skirta Tarybų . % 
valdžios įkūrimo Lietuvoj# 
ir Lietuvos K P sukūrimo - 
40-osioms metinėms. Apie 
Lietuvos žvejus, žūklaujan- ? 
čius Šiaurės Atlante bei 
prie Kanados krantų, apie 
Klaipėdos uosto plėtimą 
pasakojama G. Chnkojano 
kino apybraižose “Vandą 
nyno platybėse” ir “Gim- ’ 
tieji krantai.” • \

apdirbimo dalis grąžtų kiek 
išlinksta. Iš karto sunkų 
itskirti grąžtus, kuriuos 
■eikia ištiesinti. Vilniaus 
jrąžtų gamykloje pagamin
tas ir sėkmingai išbahdy- 
„as automatas, atskirian
tis deformuotus grąžtus 
nuo tiesių. Per minutę au- 
omatas patikrina tūkstan- 

;į grąžtų. Jis pakeičia 10 
kontrolierių.

tvarko taksų reikalus, snie
gą nuvalo nuo gatvių, kada 

t, gatves barsto 
• smėliu. Matosi pasitenkini- 
imas tarpe automobilių sa
vininkų.

Nežinia, kaip bus vasa
rai atėjus su gatvių švara. 
Prie senos valdžios jos bu
vo apleistos. Gerai sako 

i senas priežodis: “Nauja 
tau, kaip apsvaigau ir pa-, šluota geriau šluoja”, 
mačiau, kad ir mano ten 
pasodinta gėlė ir visų ame
rikiečių, kurie rašė, kalbė
jo, aukojo, platino spąudą, 
rinko drabužius, taisė-lopė- 
mezgė, to visko paramai 
pramogas ręngė. Džiaugs
mo ašaros nuriedėjo per 
veidus. Siekiau ašaras nu
braukti ir dar pasigėrėti, 
bet tik blinkt, šviesa užge
so ir daktaras paskelbė, 
kad pabaiga.

Sausio 23 d. daktaras 
Stanislovaitis tuos paveiks
lus rodys Montellos Taut 
Namo salėje, o sausio 24d. 
rodys Worcester, Mass. 
Matykite šiuos paveikslus 
ir pasidžiaukite savo dar
bu; mūsų darbas yra tarp
tautinis.

Akys nespėjo viską pa-
1959 m. gruodžio 7 d. tapo tą, vietoj eiti į bažnyčią, aš matyti, o protas sukaupti; y£a_i:sJld^ 

; Lake patraukiau Riverside. Už-/ čia prisiminė aukščiau mi- ~
• View kapinėse šalia jos lipęs ant kalno, atidžiai mi- nė ta brošiūra. Ir dar neat- 
taip mylimo Pranuko.

Ilsėkis, miela drauge, ta- čiau ir
• vo artimieji, o taipgi drau- Waterburio miestą; mano 

ir draugės tave ilgai, vaidentuve perbėgo mintis: 
v-...: ~•_ Pni loiio n’v>n'/iic rvinrAm'

So. Boston, Mass.
KUOPŲ SUSIRINKIMAI

Sausio 7-ą turėjome LDS 
ir LLD South Bostono kuo

jos polinkiai abelname yei- pų metinį susir i n k i m ą . 
kime žymiausia pasireiškė 
dailės-meno srityje. Ji my- valdybos 1960 metams* Be
įėjo vaidinti, o ypatingai1 veik visi tie patys pasiliko 
meiliškose rolėse tai buvo eiti kuopų valdybų parei- 
nepavaduojama aktorė. Jei- gas, kurie ir pereitais me- 
gu scenoje vyko meilės: tais tą darbą dirbo, 
tragedija, tai jos natūralėsi 
ašaros : 
akių blakstienas. Ji 
įsisavindavo veikale vaiz-' mas mokesčius nuo narių, 
duojamą tipą, kad U 
vams iš tiesų atrodė, jog ji laikomi suvėluotai. Paga- 
pati pergyvena tą vaizduo
jamą tragediją.

Buvo ilgametė “Laisvės” 
skaitytoja. Ji ir skaityme 
taipgi pirmiausia 
tendavo meninius v __ 
liūs. Jeigu kartais “Laisvė-. sirinkimui vadovavo kuo- 
je” įvykdavo apysakų per- • pos pirmininkas Jasius. 
trauka,ji tuoj pasigesdavo; LLD 2-os kuopos susirin- 
*r teiraudavosi, kodėl tai kimui vadovavo Čeikienė. 

.Jvyko, Per eilę metų ji ak- Apart kitų tarimų, išrink-
• tos dvi komisijos: viena fi

nansų sutvarkymui, nes fi
nansų sekretoriui Usevi- 
čiui mirus, ne viskas aišku; 
o kita — rūpintis filmų iš 
Lietuvos rodymu.

Visą vakarą darbavosi iš 
narių mokesčius rinkdamas 
Dambrauskas. J i s sakė, 
kad tas darbas jam seka
si neblogai; daug narių pa
simokė jo- už 1960 metus.

aš sutikau patarnauti

Velionė iš prigimties bu
vo dailės mylėtoja, todėl ir

’gai ir draugės tave ilgai, vaidentuve perbėgo mintis: 
ilgai prisimins. | —tai bus gražus gyveni-

J. žebrys mas, kuomet įvyks socializ- 
'mas; visus šio miesto fab
rikus, namus ir transporta- 
ciją tvarkys patys darbi
ninkai. Tuomet bus naujas 
gyvenimas!

Eidamas namo, persvars- 
čiau, kad savo gyvenime 
nesulauksiu to naujo surė
dymo, bet vis viena nu
sprendžiau, kad užsimoka 
prisidėti prie šio judėjimo, 
ir pasukau Green St. iki 
103 numerio,'kur tą dieną 
socialistų 34 kuopa laikė 
susirinkimą, tai ir aš jon 
įstojau. Su mažomis per
traukomis, darbuojuos kiek 
išgaliu; jokia jėga mano 
darbuotės nepakeis iki svei
kata tarnaus.

Gruodžio 27 d., 1959 m., 
So. Bostone Dr. Stanislo- 
vaitis rodė iš Lietuvos par
vežtus vaizdus>Bežiūrint į

Perrinktos abiejų kuopų

i LDS 62-os kuopos finan- 
ryškiai vilgė jos'su sekretorius/J. Petruške- 

tiek.vičius darbavosi priimda-
V.'"’------ MUV jicxxxi^,

žiūro-' todėl ir susirinkimai buvo

liau, kuopos sekretorei Čei- 
kienei perskaičius pereito 
susirinkimo protokolą,' ku
ris buvo vienbalsiai priim- 

išlukš-1 tąs, po keleto tarimų mi- 
dalykė-j tingas buvo uždarytas. Su-

- tyviai dalyvavo ne tik mo- 
t torų, bet ir kitų progresy- 
>vių draugijų veikime ir su
sirinkimuose, ir, • reikale, 
galėjo gana nuosekliai iš
reikšti savo mintis bile iš
keltuose klausimuose.

I ■ , * v.

. Tačiau jos mylimo vyro 
Prano staigi (širdies smū
gio) mirtis 1951 metais ją 
tiek pritrenkė, kad iki pat 

’. jos mirties, pilnoje to žodžio 
prasmėje, neatsigavo.
karto ji liūdėjo sau vieni
ša, mažai kur beišeidama, 
vėliau buvo jos daktaro 
bei draugų patariama imti 
vienur kitur dalyvumą, iš
eiti į susirinkimus bei suei- 

( gas ir tuomi stengtis bent 
dalinai užmiršti tuos visus 
nemalonius pergyvenimus. 
Matomai, ji gerai suprato, 
kad toks nuolatinis liūde
sys. taip, kaip tas kirminas, 
faūžia ir naikina josz ir
Jp ne per stipriausią svei- 

>katą. Bet neturėjo jėgų 
nuo to kirmino pasiliuosuo- 
ti. Tiesa, keliais atvejais ji 
bandė sekti tuos gerus 
draugiškus patarimus — 
imti vienur kitur dalyvu
mą, bet tie periodai tęsda
vosi neilgai, o po to ir vėl 
atsidurdavo tų liūdesių

nėtą brošiūraitę perskai- sipeikėjus, tarsi ,iš sapno,, 
pažvelgiau į;ir, ve, naujas vaizdas, gė

lių kalendorius. Jojo plotis, 
kaip plati gatvė,.ir apie po
ros šimtų, pėdų ilgio. Neiš
pasakytas gražumas. Neju-j

Jaunutis

Lawrence. Mass.
Sausio 10 d. buvo pasėk-l Lawręuęe mieste pądau- 

mingas LDS 1 5 kuopos 'gojo 30,000 gyventojų nuo 
susirinkimas. Nariai ..........
gerame stovyje.

yra 1951 nietų.Mano, kad 197( 
. Raportas metais turės ,135,000 gyven 

buvo išduotas už visus mė^ tojų, jeigu tokiu pat spar

Iš j O aš sutikau patarnauti 
J m ū s ų spaudos skaityto

jams, priimdamas jų pini
gus už prenumeratas bei 
laikraščiams aukas. Zelso- 
nas yra išrinktas va j įnin
ku, bet tą vakarą jis į klu-

I bą neatsilankė.
■ TURĖSIME BALIŲ
Sausio 24-ą, šį sekmaie- 

nį, pirmą valandą, valgysi
me pietus Liet. Pil. Klube, 
318 E. Broadway. Gabios 
gaspadinės ruošiasi atsi
lankiusius svečius gardžiu 
valgiu pavaišinti, o dainos 
mėgėjai Niaura su Rainar-,

tus. Komitatas dėl 1960me
tų yra: pirmininkas — S. 
Penkauskas,, vice-pirminin- 
kas—F. Zula, finansų sek
retorė — T. Milvidienė, už
rašų sekr.' — A. šupetrie- 
nė, iždininkas — J. Milvi- 
das, kasos globėjai—J.Šlei* 
vienė, B. Čiulada, ligonių 
prižiūrėtojai — Ig. Čiulada 
:r J. Zinkienė.

Kuopa nutarė bendrai 
veikti su LLD 37 kuopa.

tumu gyventojų kiekis 
augs. ...

Įsigykite “Vilnies”
metų kalendorių.

1960 
Labai 

geras, yra daug paveikslų 
iš Lietuvos,. Rasite 'daug 
svarbių raštų, Galite gauti 
pas S. Penkauską.

Buvo geras ir LLD 37 
kuopos susirinkimas. Daly* 
vavo beveik visix nariai. Iš 
kuopos, veikimo raportą iš
davė S. Penkauskas. Pasi
rodo, kad veikimas buvo 
geras. Kuopa surengė du 
banketus, ‘ \lu kartus . buvo 
rodomi filmai iš Lietuvos ■■

Metinių švenčių proga 
gavau atvirlaiškį nuo Vo
syliaus, kuris saulė toje 
Floridoje leidžia jau trečią 
žiemą. Linkiu jam linksmai 
ir sveikai praleisti vakaci- 
jas, o orui atšilus sugrįžti 
į Waterbury.

Teko girdėti, kad mūsų 
moterys turės parengimą 
kovo 8 dieną. Mat, tą die
ną yra Tarptautinė moterų 
Šventė. Smagu girdėti, kad 
moterys ruošiasi prie šven
tės paminėjimo.

J. Strižauskas

Miškininkų miestelis ant 
Kauno jūros kranto

KAUNAS.— Respublikos 
Ministrų Taryba patvirti
no planą, pagal kurį nu
matoma miško ūkio specia
listų mokyrho bei miškų 
mokslinio tyrimo įstaigas 
iš miestų perkelti arčiau 
prie- gamybinės bazės. Prie

NEVĖŽIO PAKRANTĖJE} '
Jau daugiau kaip meta) ' 

prie Panevėžio kultūros 
namų dirba miesto daili* -. 
ninku būrelis, vadovauja
mas Panevėžio dramos te- . 
atro dailininko Stepankos, • 
Būrelyje apie 20 entuzias- ♦ 
tų iš darbininkų, tarnauto- ;

Kauno jūros išaugs Dub- jų, moksleivių tarpo, 
ravos miškų tyrimo stotis.1 
Jai priklaUsys apie septy
nis tūkstančius 
miško ir dar šiuo metu ne
apželdintų jūros krantų.

1960 metais čia bus pa
statyti pirmieji pastatai.

Nemažai darbų yra pa-
hnVkovtt dar?s šio būrelio narys ar- RvKuirų ji- u,ttx

Lietuviškos kino 
apybraižos

VILNIUS. — Neseniai į 
respublikos ekranus išėjo 
režisieriaus - operatoriaus 
V. Starošo sukurta kino 
apybraiža “Mano d r a u - 
gai.” Joje pasakojama apie 
Zarasų rajono V. .Kudirkos1 
vardo kolūkio ekonomikos! 
kilimą, kolūkiečių kultūri-1 
nį gyvenimą.

1959 metais Lietuvos ki-

Binghamton, N. Y.
Iš LDS 6 kp. susirinkimo

Kuopos susirin k i m a s
sausio 4 d. įvyko skaitliu- no studija pagamino 5 
gas dalyviais, kas sudarė i naujas dokumentines ir me-

Staigiai mirė Anna Kar- 
pavičienė. Eidama sukniu
bo prie stubos. Daktaras 
pripažino, kad mirė nuo 
širdies smūgio. Velionė se
niau priklausė prie LLD 
37 kuopos. Buvo progresy-> 
ve moteris, skaitė “Lais
vę”. Paėjo iŠ Kapustelių 
kaimo Lietuvoje, r

Paliko dideliame nuliūdi
me savo gyvenimo draugą,IŲUUUH lo JLjlvLUVVQ.') j ęąv r f

Parengimai buvo pasek-' du sūnus ir .penkis anūkus, 
mingį. Dalyvąvo surengi- užuojautą ^Karpa-
me LLD 7-tos apskr. pikni- vięiui ir sūnums, o Annai 
ko. Nors lijo ta dieną lie- būna amžina ramybė.

diene žada padainuoti. Po-; ^us, bet. piknikas buvę pa*1 
būvis rengiamas tam,) kad sėkmingas. 1959 metais 
sukėlus finansų “Laisvei.” Parduota 34 “Vilųies ka*

teles “Už taiką” dailinin
kas respublikinės meno pa- • 
rodos dalyvis P. Kalvelis. . •

Nuotraukoje: P. Kalvelis 
prie. Nevėžio.

malonų jausmą. Kuopos ko
mitetas išdavė metinius ra
portus, kurie tapo priimti.

Finansų: Sekr. pranešė, 
kad dar vis serga: T. Bag
donienė, P. Kastravickas ir 
H. Kizienė-Horsky. Linki
me ligoniams greitai su- 
sveikti. Taipgi fin. rapor
te pažymėta, kad 6 kuo
pos nariai per metus duok
lių sumokėjo ir į Centrą 
pasiuntė $2,739.13. Dėl 6 li
gonių pašalpomis ir narių 
apdrauda gauta iš Centro 
$1,415.80. Už 1959 metus 6 
kp. pinigų liko Centre I - 
323.33. 1959 m. kp. neteko 
3 narių: mirė Louis Šimo- 
lįūnas ir Paul Grinius, o 
Bronė Keršulienė išsikėlė į 
l~mą kuopą, Brooklyn, N.Y. 

| Kuopos finansinis stovis: 
• Įplaukų buvo $212.49, išlai
dų $173.50. 1960 m. sausio 
1-maižde pinigų yra $91.80.

Kuopos knygų peržiūrė
jimo komisija — N. Stro- 
lienė, A. Maldaikienė ir H. 
Žukienė; pranešė, kad kny
gos gerai vedamos ir vis
kas Tvarkoje. Jų praneši- 

; mas priimtas.
Kadangi šis susirinkimas 

buvo skaitlingas dalyviais, 
tai ir LDS Centro Valdy-. 
bos nominacijos atlikta.

Sekantis LDS 6 kuopos 
susirinkimas jvyks pirma
dienį, vasario 1 d., A. Kli
mo studijoje. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Prašome visus 
narius ' dalyvauti Lauksi
me skaitlingo susirinkimo;

Ona Wellus

nines kino apybraižas. 0- 
peratorius L. Tautri m a s 
sukūrė kino apybraižas “Y-

KOLŪKIEČIAI MOKOSI ’■< 1
• -MKauno rajono kolūkiuose įsteigta 60 adrozoo- 

technikos ratelių, kuriuos lanko apie 800 kolūkie
čių. “Raudonojo artojo” ženiės ūkio artelėje agro- ; 
nomijos ratelyje mokosi 18 laukininkystės ir dar
žininkystės darbuotojų. Užsiėmimus praveda prity
ręs agronomas R. Lukoševičius. ... ;.

'Nuotraukoje: agrotechnikos užsiėmimai “Rau
donojo artojo” kolūkyje. Dešinėje — kolūkio agro
nomas R. Lukoševičius.

, I1 l IIŲI. "II,--------- --------------------- ■

5 p.-’Ląisvė (JLdberty)—Pmkt., sausio (JąiQ

Worcester, Mass. '

‘Laisvės’ Metinis Banketas 
' : ~ —ir— ' ...■ ■-

' • SPALVOTI PAVEIKSLAI Iš LIETUVOS . ' ' ' ' ‘ • ,’V 4
Sausio 24, I - m vai. , >< >pi et

29 Endicott St.
ALDLD 11 tc'jp. rengia skanius lietuvišku# pietų# .

Po skanių pietų bus rodomi spalvoti paveiksią! iš 
Lietuvos. Paveikslus rodys Dr. J. Stani#lovaitis, kii- \ 
riuos jis pats nufotografavo važinėdamas po Lietuvą 
< pėreitą vasarą> su pirmąja lietuvių (ekskursija^ 

Kviečiame Worcesterio ir apylinkės lietuvius atsilankyti
• ir pamatyti dabartinę Lietuvą, o.gal pamatysite .■ .J 

ir bakūžėlę, kurioj gimėte ir augate. ’3

Gavau iš Lietuvos daug 
sveikinimų nuo' atskirų as
menų ir įstaigų. Kada ten 
yiešėjąu pereite vasarą, su 
daugeliu žnięuiu teko ^usi- 
įbiktn susipažinti ir pasikal
bėti. Sveikind^į visi reiš
kia viltį, kad pasaulyje tai* 
sos reikalai sutvirtės.

S. Penkauskas

[įendoriai, į kuopą gauta ? 
nauji nariai, tai kuopoje 
jau yra 33 nariai.

S. Penkauskas ' pridavę 
pasveikinimą nuo J. Mar
cinkevičiaus iš Lietuvos, 
kuris seniau gyveno mūsų 
mieste. Su juomi S. P. te
ko pksikalbėti Vilniuje. Jis 
pagęidayo skaityti ■ “Lais
vę”, tai LLD kuopa ir kit^ą 
vietos organizacija bendrai 
jam užrašė “Laisvę” me^ 
tams laiko į Lietuvą.

Išrinkta parengįma m s 
komisija iš 5 narių: S. 
Peųkauskaš,' Ig. •Čiulada,-. 
J. Rudis, A. Šupetrienė; -Jr 
V. Kralikauskas. Nutarta 
surengti “Laisvės” naudai . 
metinį banketą Maple PąrA- 
ke, kuris S įvyks gegužes r

Kaip žinia, laikraščio šėri- 
ninkų suvažiavimas įvyks 
sausio 31-ą, kurį norime 
pasveikinti... Su ta diena 

" u ' -
o mūsų apylinkė šiais me
tais mažai laikraščiui para
mos tesukėlė. Taigi šį sek
madienį dar yra progą ge? 
rą darbą, sėkmingai už
baigti. Ateikite,visi ir vi
sos, linksmai popietį pra
leisime. Iki pasimatymo ba-

glėbyje. Taip, jos gyvybinės jr “Laisvės’’ vajus baigsis
. inrvnn vyto v> 1 oV i nin o i 1 TT — i’ 1 — y* • •jėgos laipsniškai ėjo silp
nyn ikj jos visiškai išsisė
mė, ir gruodžio 4 d. Elzbie
ta išsiskyrė iš gyvųjų tar
po, sulaukusi vos 64 metų 
amžiaus. Paliko nuliūdime 
vienatinį sūnų Alūexandrą 
ir marčią Joice, kurie ją 
kaip laike ligos, taip ir mi
rusią tinkamai aprūpino. 
Taipgi paliko brolį Kazi
mierą Montreal, Kanado
je, ir sesutę Amiliją Lietu

voje; O brolp Juozą užmu- 
‘^sė nukritus elektros viela 
. 1947 m. liepos 14 d., De

troit, Mich.
Velionfe vardas, kaipo

Namažas skaičius iš Lie
tuvos gautų knygų iš klubo 
išnyko. Jei neskaitote ar 
jau perskaitėte, tai malo
nėkite į klubą grąžinti. 
Yra ir maujų, kurias ga
lėsite sekmadienį gauti. ke, kuris 

mėnesį.

. y-/ .-u ;• i *

mn .... '»>***?
'■■■y.,* ....................................... ... " "■ ■ ■—■■■>  >  

kunigų KOVA Už DAUGPATYSTĘ
' ’ ' ;' / Parašė

.• .;/••■■• VT. J. Kučinskas
■ ' ' ; ■ C' ’ ■ '-V į

Romos fcunigąfc.skelbią, tyųsvarnaniai, socialistai, bolševiką!, yrą 
niątęrialistąl jrhMsvoę meilės platintojai. . Rasite istorijos faktus: 

5 popieriai, kardiftoji^i, vyskupai, kunigai buvo vedę po kelias moteris, 
priedui tur^o .sųgfildves. IVĮąteriąlistai kunigai platino laisvąją 
meilę. O. poihikieriąi skelbė ir tebeskelbia, jog kunigai platino 
aukštą moralybė '

/ <' 'v,.

L’WMJfe
Knyga: 204 p., kaina $1.50.
)W T. ■ J. KUČINSKAS - ’

Chicago 16, Ill.
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GRAND RAPIDS, MICH.

Mirus

SUZANAI RAKŠTIENEI
(STROKASKAITĖ)

Reiškiame gilią užuojautą jos vyrui Povilui, 
pusseserėms ir pusbroliui Racine, Wis., ir 

broliui Jonui Strokaskis,- Lietuvoje.
P. V. Gasparienė T. Rasikas
F. ir A. Žukai S. Motiejlis
P. ir V. Rinkevičiai A. Lojus.
A. Daukszienė J. Senkus
J. Kundrotas Žilione
J. ir K. Phillipai J. Klimas
J. Ružinskas M. Liutkus
M. Kyauskienė M. Kamąšaskienė
A. Žilinskienė A. Apacenka
P. DaVis .
A. Petraška

Suzan Rose

Brockton, Mass.
Prisimename savo 

mylimą motiną

I

M
fa

Baltimore, Md.
Miršta lietuviai

Senosios kartos lietuviai 
I miršta vienas po kito. Ar- 
i timoje ateityje jau ir visai 
' nebeliks. Štai ir šiandien 

i ser- 
; meninėje pašarvoti du lie-

Upinėse, Methuen, Mass.
Į Reiškiame gilią užuojau- 

i tą Karpavičiui,. sūnums ir ' 
i visiems velionės giminėms!

P. Karpavičius širdingai 
dėkoja visiems ir visoms už 

: atsilankymą į šermenis, už 
•gėlių vainikus ir palydėji
mą į kapus, grabnešiams ir Į Ka'zimiero Kučiausko 
visiems, kurie vienaip ar p

i kitaip išreiškė užuojautą 'tuviai, 
ir suteikė patam a v imą. Guli Vincas Šulinskas, 
Taria širdingai ačiū grabo-! buvęs mainerys Wilkes- 

apylinkėje. Jis mirė 
13 d., sulaukęs 79

iš Aido choro. Nauju: Po miestą pasidairiusi!
Panelė M. Conheeny aiš-j New Yorko mieste yrir*. 

kino E. New York teismą- i 44,000 mokytojų. Apšvietos x 
būtyje, kad ji per tris mė-:bordas 1960 m. nori gautiW 
nesiūs artimai 'draugavo su : $446,400,000.
John Sullivan. Prieš porą, ----- — 4
savaičių ji jau. nutraukė į Sako, kad mieste paženlO^ 
reikalus su Sullivanu. Ir. linimai vieškelių baltomis 
štai parėjus į savo kamba- linijomis per ketveris 
rį, kaip 6 vai. ryto, surado Ltus sudarys $1,000,000 išlailfe 
visus jos drabužius sudraš- dų. 
kytus į skudurėlius. Ji pa- , --------
šaukė policiją. Sullivanas. Areštavo vaistininką JOB- 
areštuotas. Roller, 501 Powell

--------- Brooklyne, už pardavįnėji||fc 
Brooklyne namų savinin- i ^arkc*tikų. Jis palėieta^^/

kas Toback šaukiamas įįP0 kaucijos. Yaffil 
teismą už tai, kad jis šalta-; . ,± -kt

me ore nedavė šilumos75-ių' vien3> sakytę 
šeimynų apartment u o s e ' ^3 ^u.vo_ lv ■
485 Howard Ave. Tas pats į bihų ^nelaime. Vieną 
Toback ja pirmiau buvo į &0v užmušė, 21 skaiwiaį<^ . 
nuteistas pasimokėti $75 už/uzgidė ir 960 autoniob^| 
neanšildymą ■ apartme n t ų; aPlamde. '
78-80 Throop Ave. Jis baus-; 
mes dar nemokėjo ir dabar Į 
i teismą neatėjo. Teisėjas1 
Radar išdavė varantą jį 
areštuoti.

mėty sutikimo
Gruodžio 31 įvyko gra

žus Naujų metų sutikimas 
centre. Įvairiomis spalvo
mis išpuošta svetainė, ži
bantys puošalai dabino gal
vas, birbynės., barškučiai 
teikė įvairumo. Svečių su
sirinko gražus būrys ir vi
si linksmai laukėme at
skrendant kūdikėlio 1960.

Ant stalų turėta skanių 
valgių ir gėrimų. Po vai
šių — šokiai, pokalbiai.

Dabar reikia pažymėti, 
kas prie to didelio darbo 
prisidėjo.- Svetainės išpuo
šimui: J. Grybas, Povilas 
Venta ir jo berniukai, Kle
mensas Briedis, Walteris 
Brazauskas.

Valgius gamino Ona Če
pulienė, Nelė Ventienė, A. 
Kazlauskienė (jos ir visą 
vakarą dirbo. Visos rūpes- 

į tingai ir gražiai darbavo
si). Taipgi dalį maisto ga
mino B. Briedienė, E. Bra
zauskiene ir Sasna.

Iš N. J. buvo atvykęs M. 
Klimas, jo duktė, žentas ir 
anūkė.

Abelnai Nauji metai la7

riui K. Valancevičiui, ku- Barre 7 I
ris tarė atsisveikinimo žo- sausio

; džius išlydint ir ant kapi- metų amžiaus. Paliko liū- 
niu.

Nuo kapinių palydovai
; buvo pakviesti į ALŲ Klu- giau giminių ir draugų.
bą, kur buvo tinkamai pri-1 Duktė Julia ir žentas Ro- 

■ imti ir pavaišinti. j manskai, * sesuo Veronika
Vincas Krahkauskas jr švogeris Pastušauskai 

------------- - rūpinosi laidotuvėmis. Ki- 
Great Neck, N. Y. s?su0- Ona Daukuvienė, 

7-------------- ; atvykus buvo is Detroito ir
Vietinis L.A.P. Klubas graudžiai verkė. Gaila ne

buvo surengęs filmų rody-įtekus gėrė žmogaus!
mą, kuris. įvyko sausio 17 ; Vincas buvo bemokslis, 
d. A.J. Kasmočių svetainė- bet jis visada dalyvavo su 
je. Buvo parodyti 4 filmai, pažangiečiais ir aukodavo; 
gaminti Lietuvoje. Pirmu- darbininkų reikalams, 
čiausia buvo pakviesta kaF Vinco palikuonys yra re- 

i bėti K. Petrikienė. Ji kai- liginio nusistatymo žmo- 
bėjoperdu sykius apieįgy- nės, tai jie jį ir laidojo 
tus įspūdžius, kuomet ji taip, kaip jiems atrodė tin- 
lankėsi Lietuvoje su pirma ■ kamiausiai. Laidotuvės bu
tu ristų grupe. Jos kalba; vo skaitlingos. Net Balti- 

. buvo žingeidi, nes ji abel-: morės majoras
nai palietė dabartinės Lie- užuojautos kortelę, 
tuvos žmonių gyvenimą, jų velionio pažįstamų, 
darbus, jų siekius irt.t. Ąam: Vincai, ilsėkis

Filmų rodymas pavyko nai. o velionio u_. 
; gražiai. Atrodo, kad mūsų i reiškiu užuojautą! 
; naujas filmininkas J. Gry- 

turi gero patyrimo ir s 
naujas aparatas-pro-1 

džektorius veikia gerai, i 
J K. Kadangi oras pasitaikė

, gražus, tai ir publikos ture-, gems už patarnavimą man i 
jome daug. Apari vietinių/laike mano np,laimės, kuo- 
mes turėjome gerą skaičių, met susilaužįau ranką ir

■ desyje du sūnūs, dvi duk
ros, keturi anūkai, dau-

Rumford, Me.
Serga ir miršta lietuviai
Mūsų miestelis mažas, 

nedidelė lietuvių kolonija,
Prieš dvejus metus mes o mirtis rauna juos iš gy- 

netekome savo mylimos mo- vajų eilių. Per metus nete- 
tinos, kuri mus užaugino, 
mylėjo, mūsų gyvenimu rū
pinosi. Sausio 27 d. sueina 
dveji metai, kai įvyko skau
di nelaimė. Automobilio ne
laimėje buvo sužeista mūsų 
motina — Kazimiera Mar- 
keliūnienė, o ]Jo trijų va
landų ligoninėje ir mirė.

Mūsų motina ne vien rū
pinosi savo šeima, bet ji; 
troško ir dirbo dėl labo vi
sos progresyvios žmonijos. 
Ji lankėsi į koncertus, teat
rus, prakalbas ir kitokius 
parengimus. Skaitė “Lais
vę,” prigulėjo prie LLD 6 
kuopos ir Moterų Apšvietos 
klubo. i

Dveji metai prabėgo, bet 
meš .liūdime jos ir niekados 
nepamiršime!
* Dukterys:

Rožė Markeliūtė 
(Stripinis) 

Anna West 
/ Sūnus:

Charles Markelis

kome 16 lietuvių. Jų tarpe 
mirė J. Wiskantas, Julija 
Petrikio n ė — “Laisvės” 
skaitytojai ir daug kitų.

Serga W. Padgalskis ir 
Pocienė iš Mexico. Į Flo
rida išvažiavo J. Abaris ir 
J. Shopis. Gavau laišką iš i 
Floridos ir žmogus rašo,; 
kad nuo nuo mirties nie- 3°

s

? Brockton, Mass.
Narių dėmesiui

• f Kažin kodėl mūsų nariai 
nesilanko t į susirinkimus, o 

F'ypatingai vyrai. LLD 6 
kuopos • susirinkimai įvyks- 

■ ta kiekvieno mėnesio pir- 
: mą pirmadienį. Sekamas 

susirinkimas įvyks pirma,- 
^fclįenį, vasario 1 dieną, 7:30 

Vai. vakare, Lietuvių Tau
tiško Namo .kambarinėse.

' l susirinkimus, daugu
moje, ateina moterys. Kas 
gi su vyrais yra? Kuopa 
turi apie 50 narių. Prašo
me visus narius dalyvauti 
ir pasimokėti savo duokles 
su pradžia metų.

Lawrence, Mass.
APIE ONĄ 

KARPAVIČIENĘ
Sausio 16 dieną ir vėl

; piltas naujas kapas. Palai
dojome Oną Karpavičienę, 
pc tėvais 'Romanas. Lietu
voje paėjo iš Kapustėlių 
kaimo. Į Ameriką atvažia
vo 1911 m. ir visą laiką

• gyveno šiame mieste.
Ištekėjo už Povilo Kar

pavičiaus. Abu dirbo au
dyklose. Susitaupę pinigų, 
nusipirko nedidelę farmu- 
ke Methuen srityje. Jie su
silaukė dviejų sūnų,

su-

’ LDS 67 kuopa taipgi lai- 
' ko> susirinkimus kiekvieną 
mėnesį, pirmą ketvirtadie- 

>’ nį. Ateinantis jos susirinki
mas įvyks vasario 4 d., 
7:30 vai. vakare, Liet. Tau
tiško namo kambariuoose. 
Yra nominacijų blankos į 

; Centro valdybą.
Reikia pasakyti, kad ir 

šios kuopos nariai nesirū
pina susirinkimais. Daug 
yra tokių, pas kuriuos sek
retorius ...turi seiti į namus 
ir išrinkti jų duokles. Yra 
plakuojama tokiems na- 
tiariis uždėti pabaudos po 
dolerį. Lauksime pasitai
kant. *

-"1

Geo. Shimaitis

Daugiau įvairių parengi* 
mų Laisvės naudai

Jacob Kaufmaną užmušė J: 
i du automobiliai. Kada 
ėjo skersai Eastern Parlį 
way, prie Rochester Avdt 
tai iš rytų pusės važiuoda* -

Sausio 13 d. į Kew Gar- imas Quale smogė ir® 
den Hills sritį buvo atsilan- ' keho pusO.
kiusi nelaukta “viešnia”- i T“<> kartu i s vakarų pusė«|. 
balta pelėda. Šioje miesto ' atvadavo C Carlton-ir 
dalyje ji skraidė, ant tele- Parblokštų Kaufmaną perg; 
vizijos antenų ir namų sė- vaziavo- '
dinėjo per penkias valan 
das. Paukštė yra didelė, 

."'nuo vieno sparno galo iki 
~ 11 i kito bu« anie 25 coliai. Ša
pai a a ch r . . koma, kad tokios pelėdos

Jeigu kurių dirbusių var-į 
i dai nesummeti, malonėsite 
, dovanoti, nes gal be viską 
■ sužinojau. 
Į

Choro korespondentą;

prisiuntė i . v. . . ,
ątuo: bai gražiai ir linksmai su

tariu
amži-

laukti. Aido choras širdin-
7 gai dėkoja visiems

artimiems čiams už atsilankymą

Jonas Kasparavičius Maine valstijoje.

Padėkos žodis
Širdingai dėkoju drau- i

California valstijos res-

PRANEŠIMAI
CAMEDEN, N. J.

LLD 1.33 kuopos susirinkimas ? 
įvyks sekmadienį, sausio (Jaą,X 
24 d., 2-rą va), popiet, naujoje vie
toje, pas dd. Bakšus, -1622 Fillr 
more St. Prašome visus narius da
lyvauti šiame susirinkime.

A. J. P., kp. sekr.

tris savaites New 
automobilistai jau 

užmušė 10 žmonių, kuriuos 1 
paliko gatvėje" be jokios pa
galbos; Dešimtoji auka bu
vo Nancy, Troiti,. 16-kos; 
metų mergina. -

Per
I Yorke

t BROCKTON, MASS. . 6 7
.Spalvoti Paveikslai iš JLietuyod ' 
šeštadienį, sausio (Jan.) 23 „d., 
vai. vakare, Liet. Tauty Nąmo 

žemutinėje salėje*, 8 Vine St.,’ blį 
rodomi spalvoti paveikslaiLi 
vos. Bodys Dr. J. Stantelovaltif*,^ 
Waterbury;. Conn. Jis važinėj 
Lietuvoje-, su turistu grupę, n 
fotografavo 450 svarbiausių vie; 
fabrikus, jolęktyvlnius ( ūkius, . 
tiltus,- c * visuomenines,t ; Jr
•Kultūros įstaigas. • Labai) įdomūs 
paveikslai, pamatykite juos/ IXungafc 
neijiokama-, Kvieči&ue vietinius. jir 
iš apylinkės atsHajikyti.*

Rengimo komisija \(5r6)v 
—’ ■! 'H1., ■■j'lĮi!i'iT11 ■

"V > TJ'
JQHN KRAUSS, Ine.

117-09 Liberty Avė. 
Richmond Hill, N; Y.

. dalyvių ir iš tolimesnių ko- buyau. bejėge , pasigaminti i publikonas kongresmanas 
lonijų. Tas parodo, kad yi-|sau maistą bei kitus naįmųlGraig- Hosmer pasakoja, c* t a w La 11 a i o c* t z*\ i c<ii gz i ! J « .1^,« T IX 4- 4 nį l 1_ t *

dįdžiąį .^ėkingą. .draugėms: 
I. Levaniprieų UŠimkūš, 
Elzbietai, Ka^tnocienei,., y, 
Lisajus, -."mano ?Kain)inkąi 
Džiugelis. .Taįpgi ačiū .Mo
terų klubo, pirm. K. Petri- 
kienei užr dęi$ęSį-

Ačiū už ątyįrutes Brook- 
lyno Mot. klubui, N. ir P. 
Ventams, E. irW. Brazaus
kams, Annai Cibulskienei, 
Suzannai KazokaĄei ir jos 
mamytei, K. Karpavičienei.

Malonu buvo gauti linkė
jimų iš tolimų miestų, tar
pe kitų: Lewiston, Me.; Be
verly, Mass.; Tampa, Fla.; 
Binghamton, N. Y.; dd. 
Senkevičių iš Cicero, Ill.; 
taipgi daugelį iš New Jer
sey ir iš newyorkiečių, ku
riuos visus, neįmanoma laik
raštyje paminėti.

Brangūs d raugai ir 
draugės^idžiai vertinu jū
sų reikštą man užuojautą 
ir esu dėkinga visiems, o 
ypač draugelis už suteiktą 
s tūboj e pagalbą, kuri buvo 
labai reikalniga. To viso 
nepamiršiu ir už tai ' dar 
kartą ačiū!

Sophie Petkienė

silaukė dviejų sūnų, kurie arba panašių
abu jau vedę; Stanley gy- tai visi buvo pakviesti ir 
vena Methuen’e, o Benny— si sykį Kurie negalėjo ar

si interesuojasi, nori suži-! darbus atlikt^ Urž tabesu 
noti, kaip mūsų broliai ir' 
sesės Lietuvoje gyveną. Ga
lima pasveikinti dipukus, 
kurie atėjo pažiūrėti filmų.

Užbaigus filmų rodymą, 
buvo užklausta dalyvių, 
kaip jiems patiko filmai ir 
prakalbos. Buvo prielankus 
atsakymas.

Kadangi greatneckiečiai 
turi įsigyvenusią tradiciją 
pasivaišint po susirinkimų 

parengimų,

• Hosmer pasakoja, 
kad jeigu Tarybų Sąjunga 
užpultų mūsų šalį, tai per 
metus užmuštų 100,<X)0;000 
žmonių. Tai nešvari propa
ganda už didesnį JAV ap
siginklavimą.

Unf. Apts. for ■ Bent

t 1017 Hoe ! Avė.; BfrdhjJ'4 kamba
riai.' $72. 3 kambariai' $59.00. Mo-

1 'A * •

derniškos virtiiVės. ’ jitiitykite : Stiper.
O. Tobiąs. \ arba: . skambinkite DA.
9,7672. (7-9)

.i , ..i , ........ .............. —.
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Lawrence. nenorėjo, išėio, o tie, ku-
Ona ir Povilas progresy- Tie pasilikome, rražiai pa- 

vūs žmonės, nuolatos skai- sivaišinome, i ------- -----
tė “Laisvę.” Kol sveikesne 
buvo, Ona priklausė ir prie 
L i teratūros Draugijos kuo- 
kuopos. Remdavo aukomis, 
lankydavosi į susirinkimus 

’ir įvairius parengimus.
Velionė paliko dideliame 

liūdesyje vyrą, sūnus, tris 
anūkus ir rparčias. Palai
dota laisvai Elmwood ka-

po dainavome 
ir geroje nuotaikoj? užbai
gėme šį pavykusį parengi
mą.
' Varde L.A.P. Klubo ta
riu ačiū įf. Grybui už pa
rodymą filmų, K. Petrikie- 
nei už pasakytą kalbą, o 
dalyviams už' skaitlingą 
atsilankymą ir ramų užsi
laikymą. P. B.

South Boston, Mass.
Svarbu Kiekvienam Apšvietą) Branginančiam

METINIS BANKETAS
Pasveikinimui “Laisvės”1 bendrovės dalininkų 

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

Įvyks sekmadienį

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

Gražių
dainininkai Robertas Niaura ir Julia Rainard.

Protarpiais ir visa publika dainuos kartu 
su jais. Bus ir kitokių pamarginimų.

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

— •»»»-. %.--. , ..~r ■ ~ - - - •

Banketą rengia Liet. Literatūros Draugijos 2-ra kuopa ir 
s kviečia visus atsilankyti.

programą duos mūsų pagarsėję

ĮĄmnrnmgnįna iintotnuflimirnnninnniiniunmnffinirrniiiiŲiiiiun/nnn(nrnia

6 p.—Laisve (Liberty)—Penktu sausio (Jan.) 22, I960

"Laisves” Metinis

BANKETAS
Jau laikas turėti mintyje, kad/‘Laisves” 
suvažiavimas ir po su važia vinto vakare 

banketas įvyks sekmadienį

Sausio 31 January
Vakarienes Kaina Tik $2.50

Suvažįavimas ir banketas bus laikomi

“Laisves” Svetainėje
192-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y.

L;

Lietųviytarpe
Brooklyhietęs Adelė Ka- 

l&kauskieiie ir Kaziūnė 
Chaikauskas išvyko poil
siauti ir pasišildyti /Flori
dos saulėtuose pajūriuose. 
Jų pirmasis siekis—-Miami, 
bet gal pasidairys ir kitur.

■ ■■ . ■'* 1 ■

Klubi e tęs linkime < j oms 
linksmai atostogauti, lai
mingai sugrįžti ir papasa
koti mums įdomių įspūdžių^

; ‘ ž. R.

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 

. 'naljų skaitytojų “Laisvei” ir tuomi pralinksminkite 
; suvažiavimo dalyvius. z

(Smulkmeniškas pardavinėjimas) ■ ;
MftSOS IR WURSTWAREN> J K /

*

—T 1 "I." ■ ............ 1

Vincent Spano, 28 metų 
amžiaus, nuteistas ,į. Sihg 
Sing kalėjimą nuo 10 ik 20 
metų. 1956 m. jis ilušovė 
kumštininką Frankie Pa
lermo. Spapo buvo nuteis
tas mirtin, bet apeliavo ir 
laimėjo gyvyje*

U

■t

v : Svarbu, Atnaujinimas 
Išsibaigusių Prenumeratų

Taipgi darbuokimės taip, kad iki suvažiavimo ne
liktų’nė vienos išsibaigusio:?'prenumeratos. Vietose, 
kur nėra vajininkų, prašome . pačius skaitytojus, 
kurių prenumerata jau yra išsibaigusi, atsinaujinti 
iki suvažiavimo. \

I Suvažiavimo Pradžia 12 Vai. Dienų
Pasirūpinkite tįkrąi būti? salėje 12 valandą, 

kad galėtume^pradėti suvažiavimą 
5 nustatytu laiku. X/, * »
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MATTHEW
BUYUS 

: (BUYAUSKĄS) v;

LAIDOTUVIŲ 
! DIREKTORIUS

j Newark 5, N. .J,
MArket 2-B172

: 426 Lafayette

a




