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Rašo A. Bimba
i

Skaičiau du pareiškimus
^iš Chicagos ir iš Pittsburgho. • sak0 Tarybų Sąjungos 
t Abiejuose kalbama apie Dr. j agentūra TASS.

Jono ir Kristinos Stanislovai- ° 
čių pasirodymą su paveiks- j 
lais iš Lietuvos. Viskas pui- 1 
kiaušiai pavyko. Džiaugiasi j šio 20 dieną, iš TSRS 
tie, kurie atvyko ir pamatė.-j torijos į Ramiojo vandeny- 
v^bi(lauSe vietose publlkos bu‘1 no plotą. Tai buvo pirmo-

Pittsburghe, beje, keletas Į R raketa ton kiyptin. Ra- 
fašistėlių bandę pikietuoti.' keta, darydama po 26,000 
Gerai, kad niekas jų nokiau- kilometrų (16,150 mylių) 
sė. Pittsburgho lietuviai yra j per valandą, pasiekė nužy- 
susipratę žmonės Jie pui-, m~ta vandenyno plota. 
kiai moka atskirti pelus nuo 1 . c J

T ar. Sąjungos mokslininkai! 
nušovė raketą už 8,000 myk

Maskva. — “Sausio į^o-
1 ji diena bus žinoma istori
joje, nes tą dieną Tarybų 
Sąjunga nušovė raketą be-

' veik 8,000 mylių atstos”, 
ži-

uLAISVES” VAJUS Du pasauliai

f
t'
F

miąjame vandenyne, kurie 
buvo pasiųsti į taikomąją 
zoną. Raketos, galūnė nu
krito į vandenį tik viena 
mylia ir ketvirtadalis' 
nuo vietos, r kurią ji buvo ! 
taikoma.

I

Tarybiniai mokslininkai [ 
mano, kad raketos iššovi- [ 
mas trajektorija ir tikslus i 
pataikymas į taikomajai 
yietą suteikia užtikrinimą 
tolimesniems erdvių užka-1 
riaviamms ir tarpplaneti- i 
niams susisiekimams.

Ramiajame vandenyne, • 
Raketa buvo pakilus apie į kurį nukrito TSRS rakė-1 

60 mylių aukščio. Ji skrido tos galūnė, radosi ir Jung-1 m. 
! nustatyta kryptimi. Moks- tinių Valstijų karo

' ' ’ j s k’elionę sekė Nuo jų praneša, kad Ame-1 
pagalba specialių įrengimų rikos karininkai ir moksli- P

TSRS mokslininkai 
ve raketą trečiadienį,

iššo- 
sau- 
teri-

Reikia pasveikinti prezi-!
dentą Eisenhowerj. Jo pasiū-1 lininkai jos
lymas Kongresui mesti i gur- ~
bą kvailą ir negarbingą jsta- jj. 7adaroT Maži'au7 kai už ninkai matė
tymą dėl priesaikų universi
tetų studentams, visu šimtu 
procentų remtipas.

Mokslas ir apšvieta nesude
rinami su makartizmo atgyve
nomis.

Mūsų prezidentą paveikė 
studentų sukilimas prieš tą 
įstatymą. Jie masiškai atsi
sakė naudotis federaline pa- 

tgalba, jeigu iš studentų bi^s 
'.(.-"'reikalaujama nusižeminti ir 

išsispaviedoti.

pusvalandžio jos 
nę galūnę jau matė

ir du skirtingi 
_ loniu gyvenimo keliai

Maskva. —-Tarybų Są-/kų turi, sumokėti $43,706,- 
ijungos biudžeto didžiąją1000,000, nors Amerikoje/ 
i dalį sudarys įplaukos nuo apie ' 40,000,000 gyventoju . 
i fabrikų, įvairių gamybos yra mažiau, kaip TSRS.
[įmonių ir prekybos... Asme- m
niniais taksais bus sukelta bos reikalams paskyre$24,- 
tik labai maža dalis”, rašo! 000,000,000, arba 
amerikietis korespondentas

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

sausio—Jan. 31, I960.

KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS: 
Punktai l 

5784 
5750 
4460 
3624 I Osgood Caruthers. 
3236 
2666 werio pasiūlytas Kongre- 
2372 sui nusako, kad Amerikos 

S. Penkauskas -J. Blažonis, Lawrence-Lowell, M. 2576 žmonės nuo įplaukų 
Pittsburgho vajininkai ........................................... 2204 sais sukeltų r et 52 procen-
K. Kasulis, Worcester, Mass................................... 1732 | tus biudžeto, kapitalistų

, korporacijos sumokėtų tik 
i 28 procentus valstvbiniu 288 ! J ve

252:įplaukų, nors jų rankose 
252 j yra šalies turtai ir. pelnai. 
252 
216

Waterburio vajininkai ........
New Jersey vajininkai ..............
Brooklyno vajininkai ................
Philadelphijos vajininkai ..........
R-Ka, Los AngelesjfCalif............
Bultimores vajininkai ..............
Geo. Shim uitis, Brockton, Mass.

Gi prezidento Eisenho-

tak-

Tarybų Sąjunga gyny.

mokslo, 
ir ap
skirta

tik 1 
procentų biudžeto. Jungti- * 
nes Valstijos tiems reika* 
lams skiria $45,568,000,000, 
arba 52 procentus 
bes įplaukų.

Tarybų Sąjunga 
sveikatos, kultūros 
švietos reikalams
apie pusę biudžeto. Jungti
nės Valstijos mokslo, svei
katos ir kitiems civiliniams 
žmonių reikalams skirtaV’/ 
tris ir pusę bilijono dolerių 7 
is 84 bilijonų biudžeto. ''

Tarybų Sąjunga ruošiasi 
uanaikinti individualius 
žmonių taksus, o Jungtines . ■ 
Valstijos eina prie jų pake-T

rubliams). Jungtinių Vals-pimo, nes valstybės defiCi-Ti.
1 tijų žmonės nuo savo įplau-'tas nuolatos auga. ’ < 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .

1328 ' V. Kralikauskas, 
1384 F 
1300 A'

’ i Rochcstcno vajininkai 
1 So. Bostono vajininkai

. Uždavinis, Norwood, Mass, 
laivu. ! T Balkus, New Haven. Conn.

t Necko vajininkai .......
- -■ ' LLD Moterų kuopa.

I Binghamton. N. Y...........
nukrintančią' b. Senkevičienė, Chicago, III, 

priešakį TSRS raketa. Jie stebisi i ...
nUO | taip tiksliu pataikymu per I Scrantono vajininkai ..............

V. Žilinskas, Plymouth, Pa.
K. Naravas, Shenandoah, Pa.

' Vera Smalstis, Detroit, Mieh.
L. Tilwick, Easton, Pa............

I Stamford, Conn................. ..... .
‘ Chester, Pa.................................. .

nę gčllLUię I a LI 11ICILU nitu Liivo.m pcitcix*.

į Tarybų Sąjungos laivų Ra-1 tokią didelę. atstą.

T. Sąjungos raketos 
ir Washingtonas

• ‘f • f* > <<4-. x

Washingtonas. — Tary
bų Sąjungos nušovimas ra
ketos 8,000 mylių atstos į 

Viskas rodo, kad “Laisvės” i Ramųjį vandenyną nenu- 
redaktorius Rojus Mizara jau 
bus sugrįžęs ir dalyvaus da- [ 
lininkų suvažiavime sausio t_ 
d. įdomu bus išgirsti jo pra
nešimą. Tai turėtų paskatinti labai gerai pataikė į taikik- 
dalininkus kuo skaitlingiau- ų Nušovimas už 8,000 my
riai suvažiavime dalyvauti. lių ir nuo taikinio raketos 

i nukritimas tik biskį dau- 
lal giau, kaip už mylios, tai 

didelis pasisekimas.
Amerikos raketų specia- 

ik?2?llistai jau numatė, kad 
TSRS bandymai pavyks, 
nes pataikymai į Mėnulį 
jau rodė didelį jos moksli
ninkų pasiekimą. Kai ku
rie specialistai mano, kad 
TSRS vartojo raketas, su 
800,000 svarų spaudimo.

Mass.
N, II.

Tarybų Sąjungoje atski- 
2i6'ri piliečiai taksais sukels 
216 i tik 57,200,000,000 rublių. 
J44 j (Tai $18,300,000,000, nes 

1 doleris lygus keturiems 144 
144

Lawrence, Mass. 
Navickas. Haverhill, 

V. Vitkauskas, Nashua,
1164 Geo. Žebrys, Cleveland, O.
1156,0. K. Urban, Hudson, Mass.

1 V. Kvetkas, Cambridge. Mass.
1064 : Bridgeport, Conn............... ............
1044
770
744
716
540
448
432
428
420
420

Kvetkas,

A. Valinchus, Pittston, Pa.
P. J. Anderson, Rochester, N. Y.
A. Kuzmickas, Girardville, Pa.
J K. Alvinas,

San Francisco, Calif.
V. Ramanauskas. Minersville, Pa.
A. P. Dambrauskas

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

J. Adams, Grand Rąpids, Mieh.

108
(68;
36 ĮPrez. Eisenhoweris 

susirūpino sauga f
Washingtonas. — Com

mittee for Traffic Safety 
viršininkai mano, kad 1959 
metais automobilių nelai
mėse bus žuvusių iki 40,000

Lentelėj jpakeitimų įvyko sekamai: S. Lenkauskas, 
Lawrence, JVįiss..;, prisiuntė naują prenurperątą ir at
naujinimų.

Atnaujinimų prisiuntė:
(Tąsa 6-tam pusi.)

\ Lėktuvų nelaimės ir 
didelės apdraudos

Londonas. — Tarybų Są
jungos žinių agen.tūrk 
TASS perdavė sekamą gy
nybos ministro' maršalo R.' 
Malinovskio pareiškimą: / 

“Mes visiškai nušluota
me nuo žemes šąli arba ša- , 
lis, kurios užpultų mus. 
Mūsų armiia turi tokius 
techninius įrengimus, ko* ■ 
kių dar jokia kita armija 
neturėjo. z •

“Mes turime atominių ir 
hidrogeninių raketų, ii*J 
priemones jų į vietą prista
tymui. Jeigu bent koks, pa
siutėlis bandytų užpulti 
mūsų šalį arba kitas sociar 
listines šalis, tai mes Rū
šiuotume nuo žemės pavir
šiaus visus užpuolikus”. ,. „į

TT nr 1 4. dvi J 1 V New Yorkas. ' — Per du
P. Walant, Philadelphia, mėnesius įvyko kelios, dide

lės lėktuvų nelaimės. Lap- 
— kričio 16 d. žuvę 42 žmo- 

//T • — »» ■■ • M/r» nės, lapkr.' 4 — 11 žuvo irLaisves red. Kotus Mizara i6 buVq sužeistų; gruodžio 
v T __ ' w 1 d. žuvo 25, sausio 6 d.—

JAV
Tho- žmonių, o keli šimtai tuks- 

mas" Gates sako, kad TSRS įtančių sužeistų.
Prezidentas Eisenhowe- 

rts tarėsi su komiteto vedė
jais ir ragino juos., kad 
daugiau būtų vedama ap- 
švietos už saugą ant kelių. 
Kartu prezidentas sakė, 
kad plieno streikas sumaži
no važiuotę, o, suprantama, 
ir žuvusių kiekį.

stebino Pentagono. 
! gynybos sekretorius

“Tarybinės moters” pasku-' 
tinis 1959 metų numeris 1 
baį turtingas gerais pamoky-1 
mais ir patarimais. Pilna pa-I 
tarimų, kaip rėdytis, • 1 

• puoštis, kaip gražintis, kaip 
elgtis ir užsilaikyti;
t Visa tai gerai, visa tai vie- į 
toje.

Nebloga būtk, jeigu šis po
puliarus žurnalas kartas nuo 
karto per savo' šerengą per-\ 
varytų ir vyrus.

Kitas dalykas. “Tarybinė 
moteris,” man atrodo, galėtų 
labai gražiai pasitarnauti 
tsfm pačiam prakilniam idea- 

. lui, jeigu ji paskelbtų karą 
.. svaigalams ir rūkymui. Juk 
&ai dvi didžiausios žmonių ne
laimės. Jos smaugia ne tik 
vyrus, bet ir moteris, ne tik 
pas mus Amerikoje, bet, pa
sirodo* ir Lietuvoje.

Socialistinis žmogus turi 
būti švarus, gražus, sveikas 
ir protingas.

Tikėsite, ar ne, bet mūsų 
klerikalai iš Brooklyno pran- 

... ciškonų “Darbininko” ir men- 
’ ševikai iš So.' Bostono “Kelei

vio’* ir vėl gražiai/susikalb’ė- 
' jo. Abieji vienu balsu ir be

veik tais pačiais žodžiais pa- 
' Smerkė ir iškeikė Lietuvos 

vyskupus, kurie jiems sunkiai 
nusidėjo tuo, kad atsišaukė 
į tikinčiuosius darbuotis dėl 
taikos ir nusiginklavimo.

Tie vargšai vyskupai esą 
pavirtę “Maskvos agentais.” 
Jie neturį nei savo valios, nei 
savo proto, nei savo sąžinės.

Palaiminti ubagai dvasioje, 
bet tik jau ne Lietuvės dvasi
ninkai, o "“Keleivio” ir “Dar
bininko“ redaktoriai.

p Man labai džiugu skaityti 
pranešimus apie tai, kaip 
šiemąt Lietuvių Literatūros 
Draugijos nariai mokas! duok
les. Taip yra nuo Chicagos 
iki Brooklyno. '

Be Kinijos negalimas 
nusiginklavimas

Washingtonas. — Senato 
Užsienio Reikalų Komitete 
kalbėjo Valstybės sekreto
rius Herteris. Jis sakė, kad 
be Kinijos dalyvavimo, nu
siginklavimas pašau 1 y j e I ^m^s- 
negalimas.

' Nusiginklavimo
Rytų ir Vakarų konferen
cija prasidės- kovo 15 d. 
Genevoje. Kinija reikalau
ja dalyvauti.

Herteris sakė, kad Kini
jos dalyvavimas nusigink
lavimo konferencijoje: dar 
nereikštų/ kad Jungtinės 
Valstijos ją'jau pripažino.

“Žuvęs” lėktuve jau 
surastas gyvas

Phoenix, Ariz. — Fede
ralinė policija areštavo Dr. 
Robertą V. ; Spearsą, 64-ių 
metų amžiaus. Buvo skel
biama, kad ‘jis žuvo lėktu
vo nelaimėje^ lapkričio 16 d. 
virš 'Gulf of Mexico. Bet 
pasirodo, kad vietoje jo žu
vęs kitas žnhogus, gal būti 
William A. Taylor, iš Tam
pa, Fla., kuris nuo to laiko

ore iš Vilniaus į New Yorką
Jis skubinasi, kad suspėti į “Laisves” bendrovės 

dalininkų suvažiavimą, kuris įvyks šį sekmadienį, sausio 
31 d., Lietuvių Kultūriniame Centre, 102-02 Liberty 
Avė., Ozone Park, New York

Po suvažiavimo, toje pačioje vietoje, 6-tą vai. vaka
re bus “Laisves” metinis banketas. Gera vakariene ..tik 
už $2.50 asmeniui.

Suvažiavimas prasidės 12 vai. dieną. yiisi dalinin
kai, kuriems ne per tolima kelionė, dalyvaukime suvažia
vime, duokite geros iniciatyvos Itikraščio išlaikymui ir 
tobulinimui,

34, sausio 18 d. — 50 ir 
sausio Ii9 d. buvo dvi nelai
mės, kuriose žuvo 58 žmo
nės.

Septynios nelaimės, ku
riose žuvo virš 200 žmonių. 
Žuvusieji buvo apsidraudė 
beveik ant $10,000,000.

reikale
D r. R. Spears turėjo 

$100,000 apdraudą. Jis sa
ko, kad iš lėktuvo išsigel
bėjo ir pasikavojo, kad jo 
žmona gautų apdraudą. Dr. 
Spears yra buvęs kalėjime 
už aborcijų biznį.

Administracija m.

Vėliausios žinios
Johannesbur^as. — Pie

tinėje Afrikoje anglies ka
syklose užgriuvo apie 500 
mainierių. Mažai vilties yra 
jų išgelbėjimui.

Washingtonas. — Penta
gono generolai ir admirolai 
tvirtina, kad Jungtinės 
Valstijos yra “galingesnės 
už Tarybų Sąjungą”.

Havana. — Tarybų Są- 
junngos parodos ekspona
tai jau atvežti iš Meksikos.

Tas- irgi vaizduoja pažan
giosios visuomenės rūpinimąsi 
savo apšvieta. Ji myli savo 
draugiją. Ji įvertina jos di
delį veidmenį.

Visais, požiūriais šie metai 
žada būti produktingi. Gerai, 
protingai jie pradedami.

MIRĖ ŽYMUS KINŲ 
GENEROLAS

Pekinas. — Mirė genero
las Wei Lihuangas, Kinijos 
Gynybos Tarybos narys. 
Karinius mokslus > jis ėjo Ki
nijoje ir Jupgtinėse Valsti
jose. Per eilę metų koman
davo Čiang Kai-šeko jėgas, 
bet vėliau atsimetė nuo re
akcininkų ir perėjo į liau
dies pusę.

1 ■ -—~<________ - "

Maskva. — 1959 m. Ta
rybų Sąjungoje buvo .suim
ta 124,300,000 tonų grūdų^

. p. .-TH'/’
. . ■ < (yr

■•v ' V ■ ■ ; ' F'"''J

Paryžius. — Prezidentas 
De Gaulle atstatė generolą 
Jacques Massu Alžyre. Jo 
šalininkai, sukilo. Prasidėjo 
riaušės. Apie 20 žmonių už
mušta ir 150 sužeista.

Manila, Filipinai. — Ant 
Mindanao salos kalnas .už
griuvo mokykloje 40 vai- 
kų. ,..

Washingtonas. — I§ Ku
bos parvyko JAV ambasa
dorius P. W. Bonsalis. Jis 
ilgai tarėsi su Valstybės 
sekretoriumi Herteriu ir 
prezidentu Easehhoyeriu. 
JAV ir Kubos, santykiai la
bai pablogėjo..

Miami Floridoje.*• buvo 
gana , šalta\' Palm Beaęh 
mieste buvo laipsniai, o 

 

St. PętęrąMr^ tijk 25.

Maskva. — Pietinėje Ja
kutijoje, Sibire, bus panau
dota 56,000 tonų sprogstan
čios medžiagos nuvertimui 
kalno nuo didelių anglies 
klodų.

Miami. — Leidėjas dien
raščio “Advance” pabėgo 
iš Kubos į Jungtines Vals-

Londonas. — Vakarinėje 
Ėuropoje siautė sniego au
dros ir vėjai. Žuvo 10 žmo
nių., . 1

Maskva. —Visi Šio mies
to gyventojai įskiepyti nuo 
raupų, nes devyni žmones, 
susirgo ir vienas mirė.

Washingtonas. . Jau 
14-je valstijų žmonės seVga 
Azijos influenza. , ■ . / . ,

Švedija giriasi 1959 
metų pasisekimais

Stockholmas. — 1959
Švedijos bendroji gamyba 
žymiai padidėjo lyginant 
su 1959 metais. Išvežimai i 
užsienį pakilo penkiais pro
centais, o įvežimai tik dvie- 
mis. Iš prekybos su užsie
niu Švedija turėjo 200 mili
jonų kronų pelno.

|'- Švedija karo 
mui išleidžia mažai. Ji iš
vengė karo laike . Pirmojo 
ir Antrojo pasauliniu karų.

Švediia yra prie Baltijos Ui,.,,.,,,:., 
jūros. Kalnuota šalis. Jos aal-vvau’a 
teritorijos plotas 173,378 
ketv. mylios, o gyventojų 1 
yra tik 8,000,000.

NACIAI VIS TĖPLIOJA
ŽYDŲ SINAGOGAS

Bonna, —Ambergo mies
te,Bavarijoje, hitlerinin
kai bandė padegti žydų si
nagogą. Jie užmetė liepsno
jančią medžiaga ir pradėjo 
stogas degti. Bet skedsai 
gatvę buvo ugniagesiai^ 
kurie gaisrą užgesino.

Lefirte miestelyje arešta
vo tris nacius, kūrie7teplio- 
io svastikomis sipagogą ir 
žydų gyvenamus namus. 
^Hamburge ir vakariniame 
Berlyne buvo (įrašyta hitle-

Kubos pozicija jau (, 
darosi griežtesnė

Havana. — Kubos prem
jeras Castro" pareikalavo, v .

spanijos ambasado-v» ' kad Ispanijos a***M<*w*»v*vT 
pasn uosi- rius Auan pabio Lojendio

už 24-ių valandų apleistų 
šalį. t Castro kaltino amba? 
sadorių, kad jis aktyviai 

organizavime 
suokalbininkų prieš Kubos ' -J 

j valdžią.
Castro sakė, kad ir Jung

tinių Valstijų Ambasado
rius Philip Bonsai kišasi | 
Kubos vidaus reikalus. Po 
to Bonsai tuojau išvažiavo 
į Washing toną pasitarti, -M

CHICAGOJE AREŠTAVO ' ' ■ i 
8-NIS POLICININKUSy/ ' ■ I
Chicago. —-’ Areštavo aš-- 1

tuonis policininkus, kurie 
sus dėjo su gengsteriais. . 
Policijos komisijonierius TV 
O’Connor sąko: /‘Šiaurinėje ' 
miesto dalyje Šie policinin
kai, vietoje apsaugoti vi
suomenę, susidėjo t su kri
minalistais - gengsteriais”.
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SAUSIO 12 DIENĄ “Laisvėje” tilpo Lietuvos 
aukštosios katalikų bažnyčios dvasininkijos kreipimasis 
į užsienio tikinčiuosius. Jį pasirašė Vilniaus arkivysku
pijos ir Panevėžio vyskupijos apaštališkas administra
torius vyskupas J. Steponavičius, Kauno arkivyskupijos 
ir Vilkaviškio vyskupijos kapitalinis vikaras Dr. J. 
Stankevičius, Telšių vyskupijos kapitalinis vikaras vys
kupas P. Maželis ir Kaišiadorių vyskupijos kapitalinis 
vikaras kan. J. Meidus. Šitie aukšti Lietuvos katalikų 
bažnyčios pareigūnai ragina tikinčiuosius darbuotis už 
pasaulinės taikos išlaikymą, už pilną ir visuotinį nusi
ginklavimą.

Savo kreipimąsi jie grindžia Kristaus žodžiais “Pa
laiminti taikieji, nes juos vadins Dievo vaikais” bei po
piežiaus pasisakymais prieš niuklinį karą. Jie pasmer
kia naujo karo kurstytojus:

Savo kreipimąsi šitie dvasininkai baigia:
“Mes kreipiantis į jus, vardan taikos ir žmonijos 

gelbėjimo iš baisių pasekmių, pakelkime savo balsus 
prieš branduolinio karo ruošimą, už visišką ir visuotinį 
nusiginklavimą. Kartu su visais taikaus žemėje gyveni
mo šalininkais dirbkime ir kovokime už tai, _kad Dievo 
sukurtas pasaulis neišnyktų be pėdsakų.

Neleiskime, kad žemė paliktų siaubinga Hirosima!
Težydi gyvenimas ir teskamba linksmas vai
kų juokas!
Telaimina mus Dievas šitam kilniam darbui!”

• Rodosi, kad šį dvasininkų nusistatymą turėtų karš
tai ir nuoširdžiai pasveikinti kiekvienas taikos ir žmo
niškumo šalininKas, kiekvienas padorus lietuvis. Mes 
manėme, kad bent ^ąui Amerikos lietuvių klerikalų 
spauda paklus Lietiivos aukštosios dvasininkijos balsui 
ir ją pasveikins už tokį aiškų nusistatymą prieš naują 
karą. Manėme, kad mūsų klerikalai apsidžiaugs tuo Lie
tuvos dvasininkijos balsu ir garsiai sušuks: Matote, ka
talikų' bažnyčios galvos’riėbori karo, stoja už taiką, sto
ja už nusiginklavimą!

Deja, tenka labai skaudžiai nusivilti. Pirmutinis su 
iškeikimu tos dvasininkijos pasirodė Brooklyn© pranciš
konų “Darbininkas”. Sausio 19 d. laidoje pirmajame 
puslapyje per penkias skiltis “Darbininko” redaktoriai 
šaukia: “Chruščiovo politikai garsinti prireikė Lietuvos 
vyskupų vardo”, “Lietuvos ganytojų vardu sugalvojo 
agituoti Vakarų katalikus prieš jų ganytojus”. Betgi vi
same Lietuvos dvasininkų kreipimęsi nėra jokio 
■.agitavimo Vakarų katalikų prieš jų “ganytojus”. Nie
kindami Lietuvos dvasininkus, “Darbininko” redakto
riai negražiai apsimelavo.

> Ypač jiems nepatinka Lietuvos dvasininkų paragi
nimas “veikliai įsijungti į darbą už taiką, kelti savo 
protesto balsą prieš karo šalininkų veiksmus ir savo 
rimtu darbu aktyviai prisidėti prie.to, kad. visur pasi- 
•Hautų ginklavimosi varžybos”. Baisiai jiems nepatinka ir 
dvasininkų šūkis: “Težydi gyvenimas ir teskamba links
mas vaikų juokas!’. Matyt, pranciškonai iš “Darbininr. 
ko” būtų pasveikinę Lietuvos dvasininkus, jeigu jie bū
tų sušukę: “Tepresmenga gyvenimas ir težūšta vaikai 
nuo atominiu .bombų?” Argi mūsų pranciškonai nesvei- 
lio’ Hitlerio bombų, kai jos karo pradžioje Palangoje 
taškė Lietuvos vaikus!!

Visas, girdi, šis. Lietuvos dvasininkų kreipimasis už 
'taiką ir prieš karą7 “yra aiškiai gamintas Maskvos įsa
kymu ir jos režimo kanceliarijoje”. Netgi kreipimąsį iš
leidę ne patys Lietuvos vyskupai, bet kas nors kitas “jų 
•vardu”. •

• ,Vadinasi, Lietuvos vyskupai duodasi “prievartauja
mi”. Kitais žodžiais, jie yra bevaliai ir bailiai! Tokiais 
juos paskelbia Brooklyno “Darbininkas”. Ir tik todėl, ir 
vien tik todėl, kad tie "'dvasininkai susirūpinę pasaulio 
padėtimi ir tarė savo žodį už taiką ir prieš ginklavimo
si lenktynes!

Mes gi tokios blogos nuomonės apie tuos dvasinin
kus neturime.' Mums atrodo, kad jie yra Lietuvos, liau
dies, kaip ir viso pasaulio padoriosios liaudies, taikos 
troškimo paveikti. Tai aišku ne Uk iš jų minėto atsišau
kimo į Vakarų tikinčiuosius, bet ir iš pokalbių su “Lais
vės” redaktoriumi Rojum Mizara. Jie džiaugiasi page
rėjusia pasauline situacija. Mums nesvarbu jų ar kieno 
kito sumetimai bei išrokavimai. Mums svarbu, kad iie 
kalba UŽ taiką ir prieš ginklavimosi varžybas. Todėl 
męs jų balsą gerbiame ir juos sveikiname,\ kaip gerbia
mi-kiekvieną balsą užlaiką, kaip sveikiname (kiekvieną 
taikos šalininką. Savo atskreipimu į tikinčiuosius Lietu
vos dvasininkai atliko 'garbinga darbą. Jų niekintojai iš 
“Darbininko” dar kartą pasirodė nauję karo šalininkais.

Quebec, Kanada. — čio-į Madridas, — Ispanijos 
nai atidarytos naujos gele-, diktatorius generolas Fran- 
žies laidos kasyklos. Mano- co darbuojasi, kad į šalies 
ma. kad-metinė gavyba bus. sostą pasodinus princą 
8,000,000 tonų. Juan Carlos. • - 4 • •,

VIETOJE PIKTOS 
VILTIES ŪKO 
PIKČIAUSIA PAGIEŽA

Urugvajaus lietuvių “Dar
bas” dar kartą gerai api
būdina “Lietuvos laisvinto-^ 
jų” prigimtį ir likimą. Bu
vo laikai, girdi, kuomet jie 
puoselėjo aukščiausias vil
tis naujo karo pagalba su
grįžti į Lietuvą ir ten iš 
nauja ponaVoti.

Savo pragaištingos veiklos 
pradžioje,— rašo ‘Darbas,”— 
“veiksniai” buvo sudėję ne
maža vilties ant to, kad fa
šizmą nugalėję sąjungininkai 
vis dar nepriėjo taikos sutar
ties, kad kapitalizmo stovyk
la prieš Tarybų Sąjungą pra
dėjo vadinamąjį “šalttąj ka
rą” paruošiant ant kojų vi
sokio plauko revančistus tre
čiajam karui. Bet užvis dau
giau vilties “veiksniai” dėjo 
tai ant tariamojo atominės 
bombos monopolio JAV mili-

žinoma, negalėjome tokio
mis s informacijomis juos 
aprūpinti, nes ir mes patys 
-jų neturime. Dabar jie vi
sas informacijas gali gau
ti iš tarybinės 1 ambasados 
per Lauryną Kapočių.

_____________________ ■ X

INDIJOS VADOVYBĖS 
KELIAS

Chicagos “Vilnyje” pasi
rodė platus ir įdomus Leo
no Prūseikos stra i p s n i s 
apie Indiją ir jos vadovybę. 
Straipsnio antraštė: “Ku
rį kelią Indija pasirinks?”

Indijai vadovauja prem
jeras Nehru.'.Apie jį Prū- 
seika išsireiškia gana, pesi
mistiškai. Jis rašo:

Nehru, žinoma, įvertina ir 
milžinišką mokslo pažąngą ir 
technologinį progresą ir ato-

nių impulsų ir jam atrodo, 
kad tarp mokslo ir žmonijos 
masių atsirado ir didėja pra
raja. Priešakinė žmonija ne
gi gali laukti, kol atsilikusi 
žmonijos dalis įsisąmonins 
naujo gyvenimo reikaluose.

Kartais atrodo, kad Nehru 
apima nusivylimas ir pesimiz
mas. Savo teziuose, kas In
dijai būtų gera ar bloga, -jisai 
prisipažįsta: “Dažnai girdė
tis, kad Indiją apims neviltis 
ir nusiminimas kaip tik tuo 
laiku, kada labiausiai reika
lingas entuziazmas ir sunkus 
darbas.” Jis mano, kad toks 
nusiminimas pasireiškia ne tik 
Indijoj.

Šitokios pesimistiškos nuo
taikos yra labai pavojingos 
ypač sprendžia m u o s e mo
mentuose tautos gyvenime.

Sąmoninga. Indijos liaudis 
ir jos avangardas darbininkų 
klasė tokioms nuotaikoms ne
pasiduoda. Ji kovoja ir ko
vos už socialistinę Indiją.

J. STASIŪNAS
taristų rankose.

Kol tarptautinė politinė pa
dėtis dar vis tebebuvo drums
ta, “veiksniai” paskubo už
verbuoti savo planams šali
ninkų katalikų, tautininkų, 
socialistų ir grinininkų sąjū

džiuos. Jie, pūsdami vis “rau- 
! donojo teroro” baubą, jau 
i pardavinėjo “būsimos išlais
vintos” Lietuvos pasus. Akty
vesniems šalininkams net pri
žadėjo valdiškas tarnybas, 
ūkius, miškus ir kitokį Lietu
voje esamą turtą.

Visa ta “dalyba,” supran
tama, jų šalini nkuos kėlė 
ūpą.

Tačiau tarptautinė padė
tis pasikeitė, pasikeitė ge- 
rojon pusėn, taikos pusėn. 
Tuo nesidžiaugia lietuviš
kieji “veiksniai” Lotynų 
Amerikoje. “Darbas” ra
šė:

Jei pavartysiu! jų spaudos 
puslapius, tai pamatysim, kad 
jie labai, labai įpykinti, su
erzinti. Pergyvendami despe
raciją, kad ių planai tirpstą 
kaip nuo pavasario, gaivinan
čios saulės perilykštiš snie
gas, jie padvigubino keiks
mus Tarybų Lietuvos adresu, 
šmeižia jos atsakinguosius 
pareigūnus.

Kartu vis didesnę pagiežą 
lieja ir ant užsienio pažan
giųjų lietuvių; ypatingai ant 
tų, kurie kaip delegatai ap
lankė savo tėvynę, kad pasi
žiūrėti naujos santvarkos pa
sisekimų. Šituos, jeigu dabar 
būtų viduramžių obskurantiz- 
mo laikai, — “veiksniai”^ mie
lai sudegintų ant šventosios 
inkvizicijos laužų.

Ta pati istorija sū\“veiks- 
niais” ir Jungtinėse Vals
tijose. Jie randasi despe-

TURININGAS. VEIKLUS 
GYVENIMAS

Minint A. Staskevičiūtės 60-ties metų sukaktį
“Kaip žmogus, atidaręs neužteko net ir blogam bu- 

spintą, pasirenka tinka- tui apmokėti. Teko keltis į 
miausius rūbus viena ar ki- tolimą užmiestį, apsigyven
ta proga, taip geras daini- ti mansardoje be krosnies, 
ninkas kiekvienam atlieka- su žiemą apšerkšnėjusio- 
mam kūriniui parenka rei- mis sienomis ir mažu lau
kiamas balso spalvas. Kuo geliu lubose. Tokių gyveni- 
tų spalvų daugiau, tuo bal- mo sąlygų prislėgta, A. 
sas turtingesnis, ir tokįdai- Staskevičiūtė susirgo sun-
nininką’ galima klausyti be 
galo. To reikia siekti kiek
vienam dainininkui”, —- 
dažnai kartoja savo moki
niams LTSR liaudies ąrtis- 
tė Aleksandrai ■ Staškevičiū
tė. Šiuos žodžius ji gali drą
siai sakyti, nes savo pa
vyzdžiu įrodė jų teisingu
mą. Turėdama gražų, pla
čios skalės balsą, A. Staške- 
vičiūtė savo; pasiryžimo . ir 
nenuilstamo dąrbp dėką šią 

I gamtos dovaną;, praturtino 
naujomis spalvomis.. Kiek
vienas jos atliekamas kūri
nys skamba kaskart kitaip, 
įgaudamas spalvų, tinkan

čių tik šiam kūriniui.
Gimusi 189)9 m. gruodžio 

mėn. 22 d. Kaune, darbo 
žmonių šeimoje, Aleksand
ra nuo pat mažens susidū- 

Įrė su vargu, skurdu. Ir tik 
klausydamasi dainų, muzi
kos, kuri ją 'kaskart iki aša-
rų sujaudindavo, ji pamirš
davo sunkų gyvenimą. Ne
trukus ir ji pradėjo dainuo
ti, savo draugams “koncer
tuoti”. Pirmojo pasaulinio

racijoje. Jų spaudoje tik.
pagieža Lietuvai ir visam _ _
socialistiniam pasauliui iš karo &udra nubloškė ją kar- 
visų plyšių trykšta. Prastu su tėvais į Rusijos gilu- 
simanymai i ir melai virto nlą* Baigus 7 klases viena- 
kasdienine i j os skaitytojų ' me ' provinci j 6s miestų,
duona.

IR ČIA JIEMS 
NEPAVYKO

kia kaulų liga. Dėl jos pa
šalinta iš konservatorijos. 
Aleksandra įstojo į Pedago
ginį institutą.

Tačiau ir tokiomis aplin
kybėmis ji nenustojo svajo
ti \ apie dainininkės kelią. 
Pasveikusi ir privačiai pa
simokiusi, 1928 d. Staskevi
čiūtė vėl stojo į konservato
riją. . t

1929 m. gruodžio 1 mėn.. A. 
Staškevičiūtė, atostogų me
tu parvažiavusi į Lietuvą ir 
gerai pasirodžiusi peržiūro
je, gavo Tatjanos vaidmenį 
Čaikovskio operoje “Euge
nijus Onieginas”. Tai buvo 
pirmasis" jos spektaklis. Po 
šio pasirodymo ji buvo pri
imta teatro soliste be atly
ginimo, kol baigs konserva
toriją. Baigusi 1930 m. kon
servatoriją, su puikių vo
kalinių vokalinių davinių 
pažymėjimu, A. Staškevi-

raliai paremta dirigento 
Tallat-KelpŠos, A. Staške
vičiūtė spektaklyje vis tik 
dainavo rUsų kalba.

Grįžus į Kauną, A. Staš- 
kevičiūtei teko išklausyti 
daugybę moralų apie tauti
nę sąmonę ir panašius da
lykus, trejus metus buvo 
draudžiama išvykti į užsie
nį. '

Netrukus vienas reikš
mingas įvykis praskaidrino 
Aleksandros gyvenimą — 
1939 metų pabaigoje per 
VOKS-ą ji buvo pakviesta 
gastrolių į Maskvą. Nors 
trys draudįmo metai dar 
nebuvo praėję, tačiau bur
žuazinės Lietuvos vyriaif- 
sybė šios išvykos netrukdė. 
Taip 1940-uosius metus 
Aleksandra sutiko Maskvo
je, Aktorių namuose, kur 
dalyvavo dideliame koncer
te kartu su Tarybų Sąjun
gos rnouo įžymybėmis. 
Maskvos dainininkų tarpe 
ji pajuto visai skirtingą at
mosferą, negu savo teatre. 
Ją žavėjo draugiškumas, 
paprastumas, nuoširdumas. 
Išbuvusi Maskvoje apie mė
nesį, ji dalyvavo “Eugeni
jaus Apiegino” spektaklyje 
ir daugelyje koncertų. ,Nors 
grįžusi namo teatre buvo 
labai šiltai sutikta, tačiau 
užsimezgė. ryšiai su pažan
giosios visuomenės dalies 
atstovais draugais Palec- 
kiu, Meškauskiene, Zimanu
ir kt., kurie dažnai kvies
davo dalyvauti koncertuo-

vičiūtė pradėjo pedagogių^ 
darbą Kauno, vėliau Vii- ♦ 
niaus Valstybinėje 
vatorijoje. Per šį laikotar- 
pį ji parengė nemaž'a gerų 
dainininkų, šiandien dai
nuojančių mūsų teatruose j 
ir kituose muzikiniuose ko
lektyvuose. •

1953 m. A. Staškevičiū
tė pasitraukė iš darbo teat
re, skirdama visas' jėgas 
pedagoginiam ir visuomeni- 
.niam darbui. Dirbdama te
atre, ji sukūrė 28 vaidme
nis, kurių beveik visi pa
grindiniai, reikalaujantieji .. 
plačios apimties balso ir di- I 
delio meistriškumo: tai 
Tatjana, Margarita, Mika- 
ela, Mimi, člo-čio-san, Aida, 
Tamar, Militrisa, Donna 
Anna, Mašenka, Undinė 
(Dvoržako operoje); Luiza, 
Liza, Jaroslavna, Suburova, 
Gražina ir daug kitų.

Džiugi šventė A. Staške* 
vič.ūtei buvo šį pavasarį, 
kada ji lankėsi Čekoslova^ 
gijoje, kur susitiko su sęjft- . t 
nais draugais, bendrakurį 
siais, buvusiais partneriais, 
pažįstamai^ Vienas drau? i 
gų čekų,. žinodamas sudė
tingą ir sunkų dainininkės 
kelią į meną, sumang para
šyti scenarijų filmui, vaiz
duojančiam A. StaškevičifL 
tės gyvenimą. Norėtųsi pa- ' '
linkėti, kad šis filmas tik- J, 
rai pasirodytų ir pasiektų '-

se, minėjimuose..
Prasidėję didieji 1940-ųjų 

metų įvykiai į savo srautą 
įtraukė ir A. Staskevičiūtę, 
kuri su jai' būdingu užsi
degimu, pagauta visos liau
dies entuziazmo, sutiko Ta
rybų valdžios atkūrimą Lie
tuvoje. Ji visa siela įsijun
gė į naują gyvenimą.

Didysis Tėvynės karas 
iižklupo A, t Staškevičiūtę 
bepoilsiatijanči^ Soči: Ji pa
čiomis pirmomis karo die
nomis nuvyko į Maskvą ir

mus.
60 metų! Atrodo; nema-

ža žmogui. Tačiau jubili- / 
atė jų nejaučia. Ji pilna 
jėgų< energijos, gyvenimo į; 
džiaugsmo. Ji laiminga, gą- - 

j lėdama dalyvauti kūrybinė
je veikloje,-vlšuomeniniame 
gyvenime, džiaugdamasi sa
vo mokinių laimėjimais. Ir f 
šiandieną, kada, rodos, ga- f 
Įima būtų pagalvoti apie r 
užtarnautą poilsį, darbas, F 
Lydėjęs ją,visą gyvenimą, 
dabar Užpildo . didesnę jq 
dalį. '

“Pergalė,” nr. 12, 1959
kartu su įžymiaisiais Tary
bų Sąjungos meno meist
rais — Davydova, Špiler, 
Michailovu, Migajum, Le-, 4

meševu, Kozlovskiu, Oistra- geiyje_ įvyko^ nepaprasto® 
chu, Oborinų ir daugeliu kelionės finišas. Iš vano
ki tų — įsijungė į menines dens išniro naro šalmas, 
brigadas, kurios koncertuo- <paskui guminiu skafandru 
davo fronte. A. Staškevi- aptempti pečiai. Žmogus 
čiūtė pabuvojo beveik vi- lėtai nužingsniavo sekluma 
suose fronto baruose, daž- į krantą. Tai buvo švedų 
nai pirmose linijose. Orio- inžinierius Gustavas Čils^^- 
las, Tula, Jasnaja Poliana, rėmas. • Šią kelionę jis pra- 
Aleksejevka, Kursko lan- dėjo švedų mieste Helsing- 
kas — tai vietos, kuriose | borge, , esančiame kitaųie 
vyko didieji mūšiai, tačiau ,Eresunio sąsiaurio krante. 
Aleksandros balsas ir tenai Praėjęs keletą šimtų met- 
ne karta skambėjo, nes ji rU, Čilstremas atsidūrė . . 
žinojo, kad jos daina dar “nevandeniniame ; miške, 
labiau pakels kovinę karių ■ Dviejų metrų aukščio au- 
dvasią. Koncertuoti tekda-; su plačiais, iki puses 
vo apkasuose, stočių salėse, metrO, • lapais buvo nusėtu

-- - - “ įvairiaspalvių jūrinių
‘žvaigždžių. Virš inžinie
riaus galvos “skrajojo” žu* * 
vys, nekreindamos 
mesio. Netgi buvo galima 
ranka paliesti kurią nors 
“užsisvajojusią” menkę. 
Tik tada ji greitai nūfter- 
davo.

Keletą valandų trukusį 
“pasivaikščiojimą” Čilstre
mas atliko, tikrindamas, ar 
teisingai 'nutiestas kabelis 
tarp Švedijos ir Danijos-.

ITALAI IR CUKRUS y
Daugelis mano, kad ita

lai valgo tik karčius ir 
stprius valgius. Jie megsta 
dr saldžius. Italija namie 
naši gamina per metus 1,- 
500,000 tonų ■ cukraus, o 
kita tiek parsiveža iš kitų 
salų.

Tokio. — Į.959 metais 
"oniios eksportas buvo 
457,000 000 , vertės, o 
portas $3,5198.000,000.

Pėsčiomis po j lira
Danų miestelyje Helsin-z .

IŠ van^ 
naro šalmas,

Tai buvo švedų
čiūtė grįžta į Lietuvą ir 
,pradeda darbą Valstybės 
teatre.

Neužmirštami A. Staške? 
vičiūtei 1934 metai, kada ji 
atliko Margaritos vaidme
nį Guno operoje “Faustas” 
kartu su didžiuoju scenos 
meistru Fiodoru Šaliapinu, 
gastroliavusiu tuomet Lie
tuvoje ir atlikusiu Mefisto 
vaidmenį. A. Staškevičiū
tė spektaklyje pasirodė pui
kiai; ja buvo patenkinti ir 
žiūrovai ir reiklusis' Šalia- 
pinas. '

1935 m. A.' Staškevičiūtė 
pirmą kartą išvyko gast
rolių į Prahą, kur taip pat 
dainavo Margaritos »pąrti- 
ją.Šios gastrolės sukėlė di
delį čekų susidomėjimą; bu
vusios savo studentės pasi
klausyti susirinko visa kon
servatorija, nekalbant apie 
kitus operos mėgėjus.

Po dvejų mietų Prahos di
rekcija' paprašė Staškevi- 
čiūtę paruošti Tatjanos 
vaidmenį rusų kalba. A. 
S taške vičiūtei tai nebuvo 
sunku, nes rusų kalba jai 
nebuvo svetima, Tačiau ši 
kalba pasirodė “svetima0 
buržuazinės Lietuvos atsto- 
vybei Čekoslovakijoje: at- 

. stovas Turauskas ne tik 
žodžiu įspėjo, bet paskuti
nes repe tici j os me tu atsiun
tė i r rasta. oficialiai persnė- 

. darnai, < kad ji wdąinuę<B 
boiše^kų kalba^tažiau mo

Šią kelionę jis pra- ■ 
dų mieste Helsing- 
esančiame kitarų6

Aleksandra su tėvais persi
kėlė į Maskvą, kur pradėjo 
lankyti tuo metu veikusias 
dainavimo studijas.

grįžo į Lietuvą. Neturėda
ma iš ko gyventi ir Kaune 
negaudama tarnybos, dirbo 
namų mokytoja Siesikų 
dvare. Sunkų darbą ji paį
vairindavo, ^skambindama 
fortepijonu ir dainuodama. 
Tai patiko jos šeiminih- 
k a m s, bet nepatenkino 
Aleksandros, kuri svajoja 
apie kitokį gyvenimą; apie 
mokslą ir meną. Vos užsi
dirbusi bilietui- A. Staške-. 
vičiūtė išvyksta į Čekoslo
vakiją ir paduoda pareiški
mą į Prahos konservatori
ją. Čia buvo didelis konkur
sas ir iš 40-ties norinčiųjų 
tepateko vo£ į 9 ’ Asmenys; 
Aleksandra buvo priimta į 
prof. Brambergerovos kla
sę. Įsikūrusi darbininkų ra
jone, kur butai pigesni, 
Aleksandra gavo, tarnybą 
studentų ••/.nmįįjyąlgy^loje, 
kur' jai teko /dirbti įvąirius 
darbui

Čikagietis S. J. Jokubka, 1920 m..A. Staškevičiūtė
J 1 • I X M . . . Tpastebi:

Tarybų Sąjungos ambasa
dos W a s h i n gtone antrasis 
sekretorius lietuvis Lau
rynas Kapočius jau grįžo 
iš atostogų. Metrikų ir kitais 
reikalais' .Amerikos lietuviai 
vėl gali, kaip galėjo, kreiptis 
ambasadon pąs ji.

L. Kapočiui išvykus tūlam 
laikui į Lietūvą atžagareivių 
spauda buvo nudžiugus, kad, 
girdi, išmestas Iš tarnybos ir 
grąžintas Lietuvon. Dėl to 
daug Amerikos lietuvių būyo 
susirūpinę, nęs jis įvairiais 
reikalais jieiųs yra labai,, rei
kalingas. Pasirbdo, susirūpi
nimas būvo Į bereikalingas ir 
atžagaręivių Spauda melavo.

Tarybinėj? 
buvimas lietuvio 
dalykas. Amerikos . lietui 
viams. Jis gali, jiems gra
žiai patarnauti jų. santy
kiuose su Lietuva. . Mes .pa
tys būdavo esame užvežti 
prašymais įvairių informa- 
ęįjų apie, jų brolius ir se
seris Lietuvoje^.-’ Mes^ gi>

ambasadoje 
svarbus

/ ■ ■ .

bis būva- kalba. Tačiau

sunkvežimių platformose, 
namų griuvėsiuose. Nema
žai ji koncertavo ir ligoni
nėse, Uralo šachtose, fab
rikuose. Tokiomis sąlygo
mis ji atliko apie tūkstan
tį koncertų! Ne kartą ji 
dainuodavo per Maskvos 
radiją; rengdavo rečitalius, 
dalyvaudavo Didžiojo teat
ro spektakliuose. Ųž įžy
mius Nuopelnus vystant ir 
propaguojant taryb. meną, 
ypač Tėvynės karo laiku, A. 
Staskevičiūtei , pirmajai iš

1942 .metais suteiktas LTSR 
nusipelniusios artistės var
das. ' V

Grįžusi .į Tarybų Lietuvą, 
A. Staškevičiūtė įsijungė į 
darbą teatre,, kelis kartus 
su koncertais aplankydama 
nfc tik didžiuosius respubli
kos miestus, bet ir rajonų 
centrus. I)ažnai koncertuo
davo įr Už respublikos ri-

1^48 metais > A. Staškė-

2 (J»a.) 26»,
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^įROJVS MIZARA

^LENKIJOS LIAUDIES RESPUBLIKOJE
(Tąsa)

Kitos tautines mažumos
Kai baigėsi pokalbis apie 

lietuvius, klausiau A. Slavo sitarti su Bialistoko vaiva-

; kuriame vakarais griežia 
orkestras ir .svečiai gail 
pasišokti.

Rūpėjo pasimatyti ir pa-

apie kitas tautines mažu- dijos (gubernijos) vado- 
mas Lenkijoje. ^"vads. Netrukus susitikome

—Apie kiek ukrainiečių? susais. Pasitarime daly-
—Apie 250,000, — bu- j vavo A. Laševičius, Biali- 

vo atsakymas. | štoko vaivadijos Darbinin-
—Baltarusių? ’ kų Jungtinės partijos pir-
—Taip pat apie 250,000. • masis sekretorius; J. Pop- 

Ukrainiečiai ir baltarusiai j ko iš vaivadijos tarybos

lengva buvo surasti. Bet 
jis — patyręs vyras. Tuo
jau sustojo palei miestelio 
rotušę ir ten teiravosi. 
Jam buvo pasakyta: netru
kus atvyks milicijantas ir 
jis jums padės.

Lenkijos miestuose, kaip 
ir Lietuvos, milicijantų re
tai kur matysi. 'Kiek pa
laukus, atvyko milicijan
tas, sėdo į mūsų mašiną ir 
netrukus mes suradome, ko

Čia išeina du laikraščiai : 
lenkų , kalba — “Gazeta 
bialistocka,” baltarusių — 
“Niva.” Aplankėme abie
jų laikraščių redakcijas ir 
kalbėjomės su redaktoriais. 
“Gazeta bialistocka” spaus
dina apie 40,000 egzemp
liorių, o “Niva” mažiau. 
Baltarusių Bialistoko mies
te ir vaivadijoje gyvena 
nemaža1: vieni jų dirba 
fabrikuose, prie geležinke
lių, kiti—valstiečiai. Kiek, 
iš viso Bialistoke gyvena 
lietuvių, aiškių duomenų 
nėra.

nių, apmokamų tarnautojų 
turi du.

Draugijos prezidiuman 
įeina 19 asmenų, o valdy
bą sudaro sekami žmonės:

Pirmininkas — Algirdas 
Skripka.

Jo padėjėjas — Antanas 
Čeplinskas.

Sekreto fius — Jonas 
Kmieliauskas.

Iždininkas — Ant. Juče.
'Nariai: Aldona Leonči- 

kiene ir Jonas Karčiaus
kas.

Revizijos komisiją suda
ro trys asmenys, o jos pir-

Jos nedrįso nieko atsa
kyti, bet kažkas prasitarė:

—Adventas, mat! Bijosi 
tėvų.

— Gerai, —> sakiau, — 
jeigu jau nuodėmė adven
te šokti, tai nuodėmė ir . 
būti ten, kur kiti šoka. 
Amerikoje katal i k i š k a s 
jaunimas šoka ir advento 
metu; Lietuvoje—tas pats.

Sienkevi-' r turi savo spaudą, savo prezidiumo;
dienraščius. Aišku, ir savo čius, partijos komiteto pro-j
mokyklas.

Lenkijoje gyvena apie 
35,000 slavokų; jie taipgi 
turi savo mokyklas ir spau
dą. Daug slavokų jau gyve
na kolūkiuose.

Gyvena Lenkijoje apie 
g,000 graikų ir apie tiek 
pat makedoniečių politinių 

^pabėgėlių. Žydų gyvena 
apie 40,000 ir jie palaiko 
savo kultūrinę draugiją. 
Nemaža žydų, sakė A. Sla
vas, išvyko į Izraelį. Išvyk
ti jiems buvo leista, bet da
bar daugelis jų jau prašo, 
kad priimtume atgal; skun
džiasi savo nedalia, sunkiu 
gyvenimu. Bet I^enkijos 
vyriausybė tokiems atsako: 
pagyvenkite ten dar metus 
kitus, gal vėliau kada nors 
ir padėsime jums sugrįžti.

—1957 metais Lenkijoje 
gyveno apie 75,000 vokie
čių. Jų čia buitis nebuvo 
labai gera, kadangi, žinote, 
lėnkai dar nepamiršo, ką 
vokiškieji fašistai padarė 
mūsų kraštui karo metu... 
Na,/tai ir į nekaltus vo
kiečius dažnai buvo žiūri- 

' ma kreiva akimi. Tuo bū
du pastaruoju laiku apie 
72^000 vokiečių išsikėlė- į 

^Vokietijas, —. į Rytinę Vo
kietiją apie 70 procentų.

Rusų Lenkijoje taipgi 
/’ gyvena. Nemaža jų atbėgo

ieškojome.
A. Miškinis yra gimęs 

Lietuvoje, 
bet iš pat mažens buvo mo
komas lenkiškoje mokyklo
je, tai lietuvių kalbą vi
siškai pamiršo. Net ir pa
vardę pakeitė. Dabar jis: 
Alfons Miszkins. Gyvena 
su žmona, Sckolkoj gimu
sia, ir su dviem vaikais— 
sūnus 6 metų, dukrelė — 
8. Turi savo namelį. Kai 
mes įėjome su milicijantų 
į vidų, Miškiniai susimąs- 

panašiai, j te: manė, gal jie bus kuo 
aš tuo- 
milici-

Viso gyventojų 
turi apie 125,000.

Į Seinus
J

Vykome į Seinus, 
platus, geras, tik
Visur lygumos, o netoli 
Augustavo prasidėjo miš
kai — tokie gražūs, didin-

miestas

siuntinėliais Balfo ritieriai 
bandė įkišti ir savb kleri- 
kališkos propagandos* 
nukreiptos prieš socialisti
nę s a n t v a r ką, už kurią 1 
Lenkijos žmonės kovoja.

Labai prastai į balfiečįus 
žiūri ir Lenkijos vyriausy
bė, ir Jungtinė Darbininkų 
Partija. ■

Seinų apskrities lietuviai 
valstiečiai yra gerai paval
gę, gražiai apsirengę ir jo
kių aukų iš JAV klerikalų 
nenori.

“Ir mes dzūkai...”
/

Kai, susitikęs su seinie
čiais lietuviais pasakyda
vau, jog esu dzūkas, tai 
jie su džiaugsmu surikda
vo: “Ir mes dzūkai... Čia 
pat, va anapus sienos stovi 
Lazdijai...”

Bet dzūkuoti jie mažai' 
tedzūkuoja. . :J

Kaip minėjau, turėjau 
penkis susitikimus, mūsiš
kai — penkias prakalbau. 
Du įvyko bibliotekose, vie
nas valsčiaus kanceliarijo
je, o Seinuose ir Puhske-y 
salėse. Visur žmonių buvo 
tiek, kiek tilpo. Didžiąū- 
sias buvo Punske — lietu
vių vidurinės mokyklos au
ditorijoje. Pastatas nau
jas, dailus; įvesta elektros 
šviesa. Čia vaikučiai pašo
ko tautinių šokių, Čia vietos 
choras padainavo keletą 
lietuviškų dainelių. Po1 to 
buvo duota užkandžių, kur 
teko gerokai pasikalbėti su 
veikėjais.

Mane tiesiog stebino tai, 
kad tokiame blogame ore— 
šaltis didelis, pūga, nema
ža sniego buvo priversta,-— 
o vis tik žmonės atėjo į mi
tingus — i vieni po keletą 
kilometrų atvyko pėsti, Įd- 
ti važiuoti,- žinoma, 'are
liais. «’ /•’

Kalbų žmonės klausosi 
Įabai atidžiai.

Kalbėjau aš jiems apie 
tai, ką mačiau, ką girdė
jau Lietuvoje, dalijaus! su 
jais pirmaisiais savo įspū
džiais Lenkijos Liaudies 
Respublikoje, pas a k o j a ii 
apie Amerikos lietuvius, 
apie jų gyvenimą, jų buitį.

Mano pranešimų išvada 
buvo tokia: Būkite gerais 
lietuviais; nepamirškite sa
vo kalbos; kartu būkite ge
rais Lenkijos Liaudies 
Respublikos piliečiais. 
Jums ^buvo proga repatrį- 
juotis į Lietuvą, jūs ta pro
ga nesinaudojote, nenorė
dami palikti čia kitiems sa
vo žemes, todėl dabąr ’ lie
kasi jums viena išeitis: 
įsijungti į Lenkijos liau
dies visuomeninį gyvenimą, * 
kartu su visos Lenkijos' 
liaudimi statyti socialistinę 
santvarką.

Po to sakydavo neilgą, 
kalbą V. Zenkevičius, nu
šviesdamas kai kuriu o s 
svarbesnius pas i e k i m u.s 
Tarybų Lietuvoje.

(Bus daugiau)

Ilgokai į mane žiūrėjusi, i 
viena moteriškė tarė:

—Aš nemanau, kad būtų 
nuodėmė advente šokti, bet 
tokia jau pas mus tradici
ja: tėvai taip darė, tai ir į 
mes juos sekame.mininkas ■— Vincas' Žilins

kas.
Pastarasis suvažiavimas 

padarė kai kurių pakaitų 
valdyboje ir dabar tikima
si, kad kultūrinis darbas 
tarp lietuvių eis sklandžiau 
negu ėjo pirmiau.

Lietuviški kolūkiai
Lietuviškų kolūkių čia 

yra net aštuoni ir visi dar, 
palyginti neturi užtenka-

—Tamstos tėvai avėjoj pagandos sekretorius; K. I netoli Eišiškių, 
Michalskis, Lenkijos - 
TSRS Draugystės drau
gijos Bialistoko vaivadijoje 
sekretorius; Aleksan d r a s 
Lebiedzinskis, LJDP Seinų 
apskrities komiteto sekre
torius.

Kalbėjomės prie užkan
džių ir kalbėjomės vyriau
siai apie lietuvius Lenkijos 
piliečius.

A. Laševičius padėtį tarp 
lietuvių dėstė 
kaip Varšuvoje ją aiškino į nors nusikaltę, bet 
A. Slavas. Galima primineį jau suraminau, o 
ti, jog A. Laševičius pla-1 jantas išėjo savais keliais, 
taus žinojimo žmogus.] Miškinig dirba 
Kiekvienu klausimu jis bu-! -- - 
vo gerai susipažinęs i. , 
mokėjo jį marksistiškai1 
aiškinti. Miela su tokiais' 
žmonėmis kalbėtis! Jokio i 
lenkiško šovinizmo nė pas■ 
vieną jų nepasireiškė.

—Nedaug tautinių ma
žumų žmonių liaudiškoje į 
Lenkijoje yra, — sakė jis,, 
—na, bet kiekvienai mažu-1 
mai mes taikome lenininį' 
principą: kultūra— tauti-' 
nė, turinys — socialistinis.'

Aš ir čia iškėliau lietu- ■ ajškino: 
viško laikraščio ar žurnalo į __ Sūnelis
klausimą. Į tai A. Laševi- ( pašaukimą” 
čius atsakė: | Mes jam,:štai, įtaisėme ir I Tiesa, ‘‘gyventi’’ i

—Laikraštį Lenkijos lie- j a]torelį, iii jis kasdien prie Į teko, kadUngT dienomis ir 
tuviai turės. O tamstą mie- Į -j0 iaįp0 mišias, 
lai prašome nuvykti į Sei- į 
nų apskritį ir laisvai, be

Kelias 
slidus.

vyžomis, o dabar — batais, 
tariau jai. — Jie buvo ne
mokyti, tamsūs.

Mitingas ir šokiai vyko 
bibliotekoje, palaiko moję 
name, kuris priklauso tū
lam ūkininkui. Man kaž

tūlame 
j sandėlyje, per mėnesį gau-

11 į na 1,200 zlotų algoš. Turi 
i savo karvę (gyvena šalia 
miestelio) ir kiaulių.

Kai paklausiau, ar vaikai 
i eina į mokyklą, atsako: 
taip, eina.

Kuo norite vaikus iš-; Į;ur mane su Vytautu ap- 
Į gyvendinti?

Išeitis buVo surasta: ap
gyvendino mus Seinų vidu
rinės mokyklos direkto
riaus darbo kabinete; pa
statė ten loveles ir mes per 
visą Seinų apskrityje bu
vimo laiką ten ir gyvenome, 

nedaug

tuojau po Pirmojo pašau-Į jcp.įų kliūčių ir trukdymų,
linio karo — tai vis “bal
tieji,” caristiniai rusai. 
Atbėgo jų ir po Antrojo 
pasaulinio karo. Ir šeimi-.būsite mielai sutiktas
ninkas pabrėžė:
.—Kaip matote, pas mus 

visokių tautinių grupių 
yra nemaža. Jų tarpe mai
šosi ir anti-tarybiniai ele
mentai, bet mes jiems ne-

Be jokio svyravimo 
du tėvai atsakė:

—Sūnų—kunigu, 
i relę—vienuole!..
! Nustebau.

o

Bet

turi 
būti

abu-

motina

“didelį 
kunigu.

Suvalkuose pasisukome į 
dešinę, link Seinų. O kai 
privažiavome Seinų apskri
ties sieną, radome mūsų mai patyrimo, bet žadagy- 
belaukiant dvi mašinas, | vuoti, o vyriausybė jiems 
pilnas žmonių. Tai buvo! 
Seinų apskrities visuome
nės veikėjai —■ lietuviai ir kolūkiai: 7 
lenkai, atvykę mūsų pasi- niUOse, Kampučiuose, Pri
tikti. Tik gaila, kad šaį- stavonyse, Palūnuose, Vi- 
tis neleido ilgiau pastove- Jurginiuose, Valinčiuose ir

visaip padės.
Sekamose vietose veikia 

Pelaliuose, Oški-

kas pakuždėjo, kad namo 
savininkai smarkiai supy
ko ant šokėjų, taipgi ir ant 
armonisto už tai, kad “lau
žo dievo prisakymus,” kad 
“išnevožija” jo namus.

Balto “dovanos”

stavonyse, Palūnuose,

ti ir šiokias tokias ceremo- 
nijėles atlikti. Užteko to, 
kad rankomis pasispaude- 
me.

Seinuose viešbučio dar Lietuviai juos vadina lie- 
nėra, tik statomas. Šeimi- tuviškais pavadinimais, 
ninkams iškilo klausimas: • ienkai, oficialiai, aišku, —-

Trompuliuose.
Kolūkiai turi savo 

kius pavadinimus — 
“Ateities” kolūkis, ir

kito- 
pav.,

o

Blogų darbų čia yra at
likęs kunigo Končiaus kon
troliuojamas Balfas. Su- 
graibstęs žmonių adresų, 
Balfas buvo pradėjęs siun
tinėti Seinų ap s k r i t i e s 
žmonėms pundelius - siunti
nius visokių ryzų ir kito
kių daiktų.

JAV klerikalai pasiryžo1 
Seinų apskrityje gyvenan
čius lietuvius “pakreipti 
savo pusėn,” demoralizuo
ti, nustatyti juos prieš 
Lenkijos Liaudies Respub
liką, na, ir prie š Tarybų 
Lietuvą. Surinktomis iš 
Amerikos lietuvių aukomis 
Balfas supirkinėj^gvisokius 
rūbelius ir juos ėmė siųsti 
į minėtą apskritį. Siuntė 
be jokios atodairos, bilė’ 
kam. Pavyzdžiui, Seinų 
apskrities Jungtinės Dar
bininkų Partijos pirmajam 
sekretoriui, kuris yra len-! 
kų kilmės, Balfas taipgi 
prisiuntė pundelį!.. Juo
kiasi tas žmogus, kiek drū
tas. Jis klausė:

lenkiškais.
Yra vienas valstybinis 

ūkis, kuriame teko būti. 
Jis neseniai įsikūrė, ir jau 
statomos darb i n i n k a m s 
naujos gyvenvietės. Užėjo
me į valstybinio ūkio kal
vio butą: šiltas, švarus, tu
ri du kambarius. Radome 
kalvio žmoną su sūneliu. Ji 
virė pietus: sriubą su dide
liu šmotu lašinių ■—' taip 
gardžiai visas kambarys 
kvepėjo! Čia jau įvesta

į Mes jam,: štai, įtaisėme ir.
I _ *1 J _ Ti * * 1 * *   ~ J * .A * i

vakarais reikėjo važinėti 
po kaimus, pas žmones su 
pranešimais.

Nakvojome puikiai.
■ Svetingieji, seiniečiai mus 
priglaudė geriausiai, kiek 
galėjo. Man šis vizitas pas 
juos niekad neišeis iš at
minties. Šia proga tenka 
už tai ištarti jiems viešą,

į jo laiko mišias.
“Altorėlį” sudarė du ar 

trys abrozėliai, pastatyti 
ant staliuko.

Na, nįeko n-epadarysi. 
Tamsių žmonių dar visur 
sutiksi. Galimas daiktas, 
kad sūnus, kai jis užaugs, 
juoksis ią tėvų naivumo.

Ir “kunigas” ir “vienuo
lė” tylėjo —' 
valgė saldainius, įrėmę 
aktutes į mus.

Kaip atrbdo Bialistokas
Ant rytojaus po pusryčių 

vietos veikėjai aprodinėjo 
mums savo miestą. Biali
stokas karo metu buvo bai
siai. sužalotas ir jis dąr ne
spėjo visų 
Tačiau jau daug padaryta. 
Visur matai didžiulius 
a p a r t m entnamius, valdi
nius ir koppėraty vi n i a i s 
pagrindais 
Sienkieviči 
miestą ap:

I —Už m-etų-kelių Bialisto
ke nebelik 
padarytos 
naujas; m] 
jokios lūšni

Fašistiniai vokiečiai., bu
vo pasimoję, matyt, 
Bialistoku];
bandė padaryti su Varšu
va. Išžudė daugybę žmo
nių. Žydų, kurių prieš ka
rą čia gyveno daug, gali
ma sakyti! nebeliko: dide
lę jų daūgumą naciai iš
žudė, o kiti išbėgiojo. Daug 
buvo išnaikinta ir lenkų, ir 
baltarusių, žuvo ir lietuvių. 
' Nuvykoiįne mes į užmies
tį — ten ! statosi privatūs 
namai, dąilūs, >vienai’ šei
mai gyvensi. Ir tokių namų 
jau ;yra keletas šimtų.

Bialistokas, kaįp seniau 
buvo, taip! ir dabar — turi 
didžiulius tekstilės fabrL 

Šoferiui Sokolka mažai te- kus. Vieton' nacių sugrihu- 
pažįstama, tuo būdu ir tųjų, pastatyti nauji; su 
Miškinio gyvenvietę ne- naujomis mašinomis. ■/ J

susitiki su savo tautiečiais. 
Mes tamstą mielai pasitin
kame, na, gerai žinau, kad 
____  _____ ______ ; ir 
pas mūsų lietuviškus vals
tiečius.

Pas Ievos giminaitį
Žinojau, kad Bialistoko 

vaivadijoje, Sokolka mies-

jiedu skubiai draugišką, nuoširdžią pa-

kleisti anti-tary- te, gyvena tolimas mano
binės propagandos. Lenki
jos Liaudies R e s p u blika sas Miškinis, tai ir klau- 
palaiko tamprius draugiš- siau šeimininku, ar aš gale- • v • rr^ 1 rN • .. - -

žmonos giminaitis Alfon-

kus ryšius su Tarybų Są
junga ir juos tvirtins, o ne 

. atleis. 'Mūsų šalis — soci
alistinė šalis.

Pasikalbėjimas baigėsi, 
y Padėkoję A. Slavui už ži

nias ir draugišką priėmi- 
^jįriną^ skyrėmės.
.7/ f Pro Bialistoką į Seinus
//'; .Buvome pasimoję į Sei

nus vyktį automobiliu, bet 
oras neleido: lijo ir šalo, 
keliai apledėję, slidūs. Tai 
nusitarėme į Biali s t o k ą 
Vykti traukiniu, o iš ten į 

. Seinus—automobiliu. Nuo 
' Varšuvos į Seinus tolis — 

7 arti 400 kilometrų.
Pasiekę Bialistoką, pa

matėme: visos gatvės kaip 
stiklas, apledėjusios. O 
šalta! Kaip gerai padarė
me, kad vykome traukiniu. 
Vietose žmonės mums sakė: 

• •—Bialistoke šalta, bet ne 
taip, kaip Seinuose bei Su- 
valkuosė. Suvalkai skaito
mi “Lenkijos Sibiru”—ten 

'visuomet šalčiau, negu ki
tose Lenkijos dalyse.

Nusitarėme tą dieną į 
)Seinus nevykti. Kamba- 

^rius' gavome naujutėliame 
viešbuty. Visur kvepėjo 
dažai, o vestibulyje dar da
žytojai dirbo. .Viešbutis 
dailus . Veikia užkandinė, 
taipgi geras restoranas,

čiau kaip nors pas jį nu
vykti. Atsakymas buvo:

—Sokolka miestas — ap
skrities sostinė, stovi netoli 
Baltarusijos sienos. Tai 
bus apie 40 kilometrų to
lis. Nors keliai slidūs, bet 
pasiekti galima. Duosime 
tamstai mašiną ir šoferį, 
na, ir važiuokite. Nesvar
bu, kurią valandą grįšite 
—Bialistoke nakvosite.

Aš tuojau ir rengiausi 
vykti į Sokolką, bet A. La- 
ševicius užklausė:

—Ar tamstos žmonos gi
minaitis turi vaikų?

—Nežinau.
—O jeigu jų būtų, 

jūs turite vaikams 
nors dovanėlę, nors saldai
nių?

—Neturiu.
—Palaukite truputėlį.
Netrukus man buvo 

įteiktas gerokas krepšys, 
pilnas saldainių. Pasirodė, 
kad Miškiniai, turi vaikų, 
na, ir saldainiai1 buvo jiems 
nepaprasta dovana. Nie
kad nepamiršiu Bialistoko 
vaivadijos LKDP pirmojo 
sekretoriaus sumanumo ir 
rūpesnio.

Buvo tamsu, žvarbus vė
jas Švilpavo po miestelį.

žaizdų užgydyti.

pastatytus. J. 
us, kuris- mums 
•odinėje, sakė:

s nė vienos karo 
žaizdos. Bus 

estas, nesimatys 
elės.

tai ar 
kokią

su
padaryti tai, ką

nauji, su

dėką! "
Kultūriniai ir kitokie 
duomenys apie Seinų 

lietuvius
Po visapusiško apsidai

rymo, po pasikalbėjimų su 
daugeliu žmonių, patyriau 
kai kuriuos “apčiuopiames
nius faktus,” duomenis' 
apie Seinų apskrities lie
tuvių kultūrinį gyvenimą. 
Iš jų pačių lūpų patyriau 
ir kai ką daugiau, negu 
buvau girdėjęs Varšuvoje 
ir Bialistoke. M /

Lenkijoje gyvuoja Lietu- 
1 vių Visuomeninė Kultūros 
Draugija su apie 700 na
rių. D r a u g ijos rateliai 
(kuopos) veikia visoje Len
kijoje, kur tik randasi lie
tuvių — Varšuvoje, Kroku
voje, Ščecine; Bialistoke, ir 
kt., iš viso 28 rateliai. Bet 
Draugijos centras yra Sei
nuose (pirmiau buvo Puns
ke). Neseniai įvyko šios 
draugijos ratelių atstovų 
suvažiavimas; šaukėjai^ la
bai norėjo, kad aš atvyk
čiau į suvažiavimą, deja, 
negalėjau tai padaryti. Na
riai į Draugiją moka tik 
po 12 zlotų per metus, va
dinasi', 'mokestis mažytis, 
nežymus. Draugijai mate
rialiai* verstis padeda Len
kijos vyriausybė. i ;

Seinų apskrityje veikia 
penki saviveiklos rateliai ir 
vienas ' choras (Punske). 
Girdėjau/ jĮ dainuojant — 
visai gražiai atlieka savo 
uždavinį. Draugija nuolati-

I elektra.
Valstybinio ūkio direk

toriaus pareigas eina len
kų tautybės žmogus, malo
nus vyras, ir gerai kalbąs 
lietuviškai. Gyrė, kad lie
tuviai geri darbininkai, 
kad ūkis tvarkosi sklan
džiai.

Punske yra gražūs lietu
vių Kultūros namai. Juose 
mums buvo padarytas pri
ėmimas — užkandžių ir iš
gėrimų vaišelės. Punskie
čiai dailiai padainavo lie
tuviškų dainų.

Punske, kaip sakyta, yra 
bažnyčia, kur klebonauja 
kun. Juozas Šuminskas. 
Pamaldos vyksta lietuviš
kai.

Mitingai, kuriuose teko 
daryti pranešimus, įvyko: 
Seinuose, Vidųrgiri u o s e, 
Punske, Juodeliškėje ir 
Klevuose.
>' Klevuose mitingas įvyko 
prie žibalinės lempos švie
sos. Po kalbų jaunimas pa
šoko keletą tautinių šokių, 
o po to — viename kamba
ryje vyko šokiai, kur ga
lėjo šokti kas norėjo; kita
me buvo duota užkandžių. 
Tai buvo paskutinis mano 
sušitikimas su seiniečiais, 
bet jis buvo labai įdomus.

Be kitų, sutikau Danutę 
NeVilytę, Žvikelių septyn
metės mokyklos mokytoją, 
kuri išsamiau papasakojo 
apie savo darbą mokykloje.

Oras buvo labai šaltas, 
keliai užpustyti, ir aš ste
bėjausi, *kad, nežiūrint į 
tai, susirinko tiek daug 
valstiečių į mitingą.

i Įdomu tai, kad laike šo
kių pastebėjau keletą jau
nų mergaičių, atsisakiusių 
šokti.
A —Kodėl gi jūs nešokate? 
—^klausiau. — Matau, noro 
turite, j

— Pasakykite tamsta 
man, kodėl tie Balfo vado
vai tokie kvaili? Aš gi ne
badauju, nesu nuogas. Už
tenkamai visko turiu.. Tai 
kam jie man siunčia? Ko
dėl jie šitaip švaisto žmo
nių pinigus? Aš jų nepra
šiau!..

Atsakyti aš jam, iš tikrų
jų, negalėjau. Nežinau, kas 
pasidarė Končiui ir jam 
tolygiems. Tik žinau, kad 
jie čia košės tai privirė už
tenkamai/ Jie siuntė siun
tinius daugiausia turtin
giems, valstiečiams, tai kai 
biednesnieji sužinojo, su
kėlė skandalą, v ir dabar 
keikia Balfą ir jo vadovus. 
Keikia ir tuos, kuriems 
siuntė.

Priminti galiu ir tai: su

VIS LENGVIAU DAROSI DIRBTI
Akmenės statybinių medžiagų kombinato, sili

katinių plytų skyrius, kuris pradėjo veikti 1959 
metais^ įrengtas pagal paskutinį technikos žodį. 
Skyriuje mechanizuoti beveik visi gamybos pro-

Nuo t rankoje: plytų pakrovimas į vagonus ga~ > J 
,,, lingo tiltinio krano pagalba.
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Vieno fašistinių banditų 
gaujos nario išpažintis

(Pabaiga)

Vieni iš jų, kaip dvasiš
kiai, rinkdavo “aukas” re
liginėms apeigoms atlikti, 
ruošti įvairiomis progomis 
minėjimus bei “šventes.” 
Paprasti žmonės, įbauginti 
pragaro kančių bei dievo 
‘♦rūstybės,” kartais kuni
gams atnešdavo paskutinį 
duonos kąsnį, paskutinį 
cukraus gabalėlį, kad šis 
galėtų auginti pilvuką.

Kaip tik nuolatinis tokių 
ir panašių reiškinių stebė
jimas, nors pamažu, bet 
griovė mano religinių įsiti
kinimų likučius. Sakau— 
likučius, nes, jau būdamas 
gaujoje, pradėjau netikėti 
dievu, kai jo vardu besi- 
dangstą banitai, apdsikabi- 
nęję rožančiais ir škaplie
riais, žudė taikius tarybi
nius žmones.. Bet griuvo ne 
tik religiniai įsitikinimai. 
Ilgų metų patirtis padėjo 
ątskleisti tikrąją buržuazi
nių nacionalistų idėjos es
mę. “Tautinė vienybė” “ne- 
prįklausomybė’' ir net lais
vės sąyoka jiems tarnavo 
tik skraiste pridengti sava
naudiškumui. Taryb i n ė j 
santvarkoj .jiems • nebuvo 
jokių šansų išnaudoti’ dar
bo žmones. Štai kodėl jie 
taip neapkentė jos ir sadis
tiškai žudė kiekvieną, ku- 
yis pritardavo šiai santvar
kai. Tiktai čia slypėjo vi
są jų veiklos esmė.
J Pamažu atėjo 1956 me- 
įąj. Tarybinė vyriausybė, 
pąrodžiusi iki šiol neregė
tą pasaulyje humaniškumą, 
ąjųpestavo daugybę nusi
kaltėlių. Šis giliai humaniš
kas ir kilnus tarybinės vy- 
riąusybės sprendimas mane 
sukrėtė iki sielos gelmių. 
Ąš buyau įsitikinęs savo 
kąltųmu ir pelnytą bausme. 
Tikiu, kad panašiai galvo
ją daugelis nusįkąltėlių, at
aušusių nuo nacionalistinių 
išflišąkimų karščio. Bet Ta
rybinės vyriausybės žings
nis buvo daugiau negu ne
tikėtas, ypač man. Tai vi
siškai baigė griauti įvairių 
dvasiškių ir buržuazinių 
nacionalistų sapaliojimus.
; Bet ne dievo, ne kokios 
pors užsienio valstybės. įsi
kišimo dėka, kaip mėgino 
ąkęlbtį nacionalistai, buvę 
n u s i k a 1 tėliąi gavo teisę 
Sįžti prie kūrybinio dar-

r įsijungti į tarybinės vi
suomenės gretas. Nėra abe
jones, kad kaip tik šitai 
daugeliui , žmonių atvėrė 
ąkįs ir sudąvė triuškinantį 
smūgį buržuazinių nacio- 
nąlistų “ideologijai” ir pro
pagandai .Tarybine tikroyę 
pati prakalbo už save, su? 
trupindama prįešų prasiu 
manymus.

klausiausi bėgančių į mo- 
KyKią vaikų juoko ir krykš
tavimų. v Maciau koiukie- 
cius, anaiptol — ne skurs
tančius, Kaip savo laiku 
mums “aisKino" įvairaus 
plauko “senieji inteligen
tai” bei “patriotai.” Tuo 
greitai įsitikinau, kai grį
žau į namus ir susidūriau 
su kaimynais. Ir kaip ne
sistebėti, jei štai Vincas 
Birgiolas, buržuazi n i a i s 
laikais skurdęs kelių hekta
rų smėlyne ir vos vos pra- 
mitęs, dabar turi lengvą 
masiną, puikų radijo apa
ratą. Jo bute šviečia elekt
ra, duktė mokosi universi
tete. Ar taip jis būtų gyve
nęs buržuazinėje Lietuvo
je? Niekada! Arba štai Va- 
luckas. Visą savo gyveni
mą skurdęs dvarų kumety
nuose, darbe praradęs di
desnę dalį sveikatos, dabar 
dirba kolūkio arklininku, 
šeima ne tik apsirengusi, 
soti, bet turi ir santaupų. 
Neseniai sūnus pirko moto
ciklą! Visų čia nesuminė- 
si. Žymiai geresnį bei tur
tingesnį gyvenimą mačiau 
visur. Viso to akivaizdoje 
negalėjo mano širdin ne- 
smigti mintis : “Aš kly
dau!.. Ir ne tik klydau aš 
pats, bet, ilgus metus svai
ginamas anticaryoines pro
pagandos, dar klaidinau 
kitus!..” Tik dabar aš su
pratau, kokia baisi buvo 
mano Klaiua ir koks men- 
Kas buvau, siipnauvusisKai 
apsidavęs priešiškai mano 
paties prigimčiai ideologi
jai. Juk aš gimiau kume
tyne, per didžiulį skurdą ir 
užsispyrimą įsigijau išsila
vinimą. Metų metais ma
čiau4 savo tėvų skurdą ‘ ir 
cevilcišką pluKimąsi Ketu
rių hektarų sklypelyje... 
Kaip po viso to as galėjau 
suristi savo gyvenimą kaip 
tik su tais, kurie visais lai
kais išnaudojo mano tėvus, 
brolius, seseris ir visą dar
bo liaudį, kurios atžala aš 
pats buvau? Atsakymas 
buvo toli praeityje, ir ma
no sąmonę dar varžė metų 
metais austas įvairių (“auk
lėtojų” voratinklis.

GYVENIMO eiga

Bet gyvenimas kalbėjo zir 
veikė už save. Aš nemokė
jau užmerkti akių ir nema
tyti niekad Lietuvoje nere
gėtų statybų užmojų; nau
jų elektrinių, fabrikų, dar
bininkų gyvenviečių, ligo
ninių ir mokyklų! Visa tai 
stebėjau atviromis akimis, 
ir kas kartą vis labiau ir 
labiau aiškėjo apgaulė.

"■ Menu, kai menkus' mano 
literatūrinius kūrinei i u s, 
persu nktus nacionalizmo 
bei praeities idealizavimo

ir Širdisį kąip vertė rašyti 
pats gyvenimas. Ir dabar, 
Kai rašau šias eilutes, man 
niekas nenurodė, kaip tu
riu dėstyti savo mintis. Aš 
naudojuosi tarybinio pilie- 
čios laisvos kūrybos teise!

PRIEŠ JŲ MELĄ
Menu ir tai, kad naciona

listiniai vadukai, apakinti 
neapykantos v a s a m tam, 
kas tarybiška, skelbė, jog 
lietuvių literatūra tarybi
nėje santvarkoje nesivys- 
tanti, kad pokario metais 
nėra pasirodę vertų dėme
sio knygų, kad pagaliau 
Lietuvoje neišleidžiami lie
tuvių klasikų kūriniai, o jei 
kurių ir išleidžiami, tai tik 
perdirbti, iškraipyti. Tai 
buvo šlykštus jnelas! Visa 
tai aš patikrinau. Skaičiau 
naujus, jau tarybiniais me
tais išleistus, Maironio, Že
maitės, Donelaičio, Bara
nausko ir kitų kūrinius, 
gėrėjausi naujomis Baltu
šio “Parduotomis vasaro
mis,” Sluckio “Gerais na
mais,” Baltrūno “Tolimais 
keliais” ir kitomis knygo
mis. Ir ypač buvau nuste
bintas kruopščiais ir to
kiais vertingais leidiniais, 
kaip “Lietuvos TSR istori
ja” ir kitais. Vertai man 
kyla klausimas — kuo gali 
pasigirti ir šiems faktams

p r i e š t ą rauti bur$Wąnė 
Lietuva?

Tiesa nugali. Žmonės iš
trūksta iš voratinklių. Da
bar nebe tie laikai, juos ne
įbauginti ' “pragaro 'baus
mėmis” ir “dievo rykšte.” 
Inkvizicija sąyo jau seniai 
atgyveno, lygiai kaip ir 
“idėjos” ir siekiai” priklau
so praeičiai. Supuvę bur
žuazinės moralės principai, 
kuriais nacionalistai pan
čiojo liaudį, šiandien pasi
reiškia kaip atgyvenos. Ir 
tai neilgam. Nėra jėgų, 
kurios galėtų grąžinti į me
lo, apgaulės ir nusikaltimų 
pasaulį tą, kuris vieną kar
tą visiems laikams ištrūko 
iš voratinklių ir praregėjo.

Aš—iš liaudies kilęs —į 
liaudį grįžau. < Tikiu, kad 
motina Tėvynė man atleis 
už mano klaidas ir nusikal
timus, kaip mylinti, griež
ta, bet teisinga mano gyve
nimo vertintoja. Su šiuo 
tikėjimu aš palaidojau savo 
senąjį “aš,” kad naujas gy
venimas būtų šviesus, kū
rybingas, kad niekada jo 
netemdytų praeities drumz
lės. O nacionalistiniai va
deivos težino: voratinkliai 
plyšta!..

Jonas Stropaitis 
Jurbarko rajonas
“Gegužės Pirmosios” kolūkis

Technika
Aplink žemę ir Saulę ju

da žmogaus sukurtos dirb
tinės planętol į Mėnulį nu
skriejo vėiiąVele su Tarybų 
Sąjungos Herbu, trečioji 
kosminė raketa išvedė au
tomatinę tarpplanetinę sto
tį į orbitą, kuri apjuosia 
Mėnulį ir Žemę —• štai ko
kiais nepaprastais tempais 
vystosi technika ir mokslas.

Technika vis labiau at
palaiduoja žmogų nuo sun
kaus fizinio darbo. Ji ga
mina daugybę žmogui rei
kalingų daiktų, daro žmo
gaus gyvenimą patogesnį, 
lengvesnį ir gražesnį. Gam
ta jau ne priešas žmogui. 
Tiesa, ji dar nėra pilnai pa
žabota. Įvairios stichinės 
nelaimės — potvyniai, že
mės drebėjimai, uraganai 
—dar padaro žmonėms ne
mažą nuostolių. Bet aukos, 
kurias pąsiima gamta, vis 
mažėja, žmogus išmoko, 
panaudodamas tęch n i k ą, 
valdytį gamtos stichiją, pri
verčia ją tarnauti žmogui.

Ilga ir sunki kova
Bet Žmogaus kova su 

gamta truko tūkstančius 
metų. Buvo laikąs, kai žmo
gus, nepasitikėdamas sąvo 
jėgomis, ieškojo dievų pa-

Kas naujo Čiobiškyje

A IlL
Naująsgyvcąiįmąą

A Pągaliau aš vėl laisvas ! 
Nesunkų įsivaizduoti jaų^- 
miį, užvaldžius 
k.ąį žei^įąų pirmuos^ 
žingsnius j nąujūį. praside
dantį gyvenimą, l’ai vertė 
rimtai susimąstyti, ir iš 
karto, lyg įr ngtįkędąmąs, 
kad ąš Vėl įąįgyas ir pifeą- 
teiąia terybipie pfeft, 
pradėjau stebėti gyvenimą.

gal tai netiesą?”^ 
Ne kartą mano s e h a s i s 
“aš” mėgino prieštarauti į 
mano sąmonę besiveržian
čiam naujų vaizdų ir min
čių srautui. Dabar, ir tik 
dal^ar aš pamačiau iš arti 
tikrą, pulsuojantį darbo 
džiaugsmu gyvenimą. Tar
si alkanomis akimis aš ste
bėjau sočius, stiprius ir

dvasia, nacįpnalįstąi vadino 
vos ne šedevrais. Tai atitik 
ko jų dvasią, jų kėslus ir 
padėjo jiems regzti šlykš- 
čiųą ųąęionajizmo bei šovi- 
pizmo vorątinkjiųs. Jie no
rėjo, mątytj visiems lai
kąsis pririšti manę prie sa
vo vežimėlio’ ir pasisavinti 
net mano gabumus kaip 
savo tikslams, sĮęktį. Kaip 
visur, tąip ir $ą šįę pi? 
Įįeęįąį nesiskaito §ų savo 
sąžine, Tuo įsitikinau, kai, 
atlikęs bąu§mę, pradėjau 
bendr^ąrbįąuiįt tarybinėje 
spaudoje, kai išsipildė ma
nę ilgametės svajonės ir pa
galiau aš galėjau perskai
tyti savo apsakymus bei 
apibraižąs laikraščių skilty
se! , Niekas man nediktavo 
ir niekas nesikreipė į mane 
su užsakymu, ką ir kaip aš 
turiu rašyti. Rašiau taip,

Sugrįžus iš Lietuvos daž
nai tenka susitikti lietuvių, 
kurie paeina iš Čiobiškio 
apylinkės. Jie klausinėja, 
ar ten buvau, kas pasikei
tė?

Taip, Čiobiškis man žino
mas, nes ten ar 1909 me
tais mokyklą lankiau. Ka
da 1959 m. lankiausi Lie
tuvoje, tai buvau Čiobiškio 
miestelyje, su broliu Adomu 

buvome nuįję ir-į buvusį 
Pelsuckio dvarą.

I

Dvaro raštinėje radome 
raštinės darbininkus. Pa
sikalbėjome. Jie paaiškino, 
kad direktorius yra išva
žiavęs. Eidami pro Čiobiš
kio kapines, aplankėme są
vo tėvelio kapą, kuris ten 
ilsisi amžinai. Mano tėve
lis mirė po Pirmojo pasau
linio karo,- aš buvau dar tik 
penkerių metų amžiaus?

Sekamą dieną gavau pa
kvietimą atsilankyti į dva
rą, nes jis nuo maųo tėviš
kės tik vienas kilometras— 
kvietė direktęrius. Nuvyko
me. Mus pasitiko direkto
rius V. Lesčius, pavaduo
tojas Julius Šurkūnąs, taip
gi Elvyra Kerutytė.

Besikalbant nuėjome' į 
svetainę, ant antrųjų lubų. 
Ten radome apie 150 naš
laičių —< bernaičių ir -mer
gaičių. Vedėjai perstatė 
mus. Jaunuoliai karštai 
pasveikino, atminčiai apdo
vanojo dovanėlėmis ir įtei
kė gėlių buketus.

Po to prasidėjo pasikal
bėjimas. Jaunuoliai statė 
klausimus:' Kaip Ameriko
je gyvename, ar yra paš
laičių prieglaudos, , * k i ę k 
moka senatvės pensijos, ar 
gydytojai veltui patarnau
ja, ar nereikia sergantiems 
mokėti ligoninėje, kaip yra 
su mokslu, ar jis veltui, ar 
apmokamas, ar darbininkų 
jaunimas gali pasiekti 
mokslą, ir' dar daug kitų,

Aš suteikiau atsakymus. 
Klausiau jų, kaip jiems, ar 
jie yra pąsitenkįnę. Jau-r 
nuoliai sakė, kad jie gerąį 
prižiūrimi, aprūpinti, turį

Kada aš lankiau Čiobiš
kio mokyklą, tai buvo tik 
vieno kambario, kurioje 
lankėsi 15 vaikų, ir buvo 
vienas mokytojas, kuris 
mokė rusų kalba. Kartą į 
savaitę ateidavo lietuvis 
kunigas, kuris * mokė pote
rių, katekizmo ir tt.

Dabar Čiobiškyje yra ke
turios mękyklos su 14 mo
kytojų ir' ddĮ’^yieną ■ '
ten; kur seniau buvo kle
bonija. Kunigas .gyvena 
kitame name.' 4' Yra mokyk
la ir buvusiame Pilsuckib 
dvare, kuri vadinama naš
laičių mokykla, nes dvare 
yra pašlaičių G prieglaudą. 
Ten jie gyveną ir toje mo
kykloje mokoši iki 16-kps 
metų, o vėliau perkeliami į 
aukštesnio mokslo mokyk
las.

žvalius žmones, skubančius kaip mačiau savo akimis ir 
į darbą, iki' užsimiršimo protu, kaip diktavo sąžinė

Kadą ėjępię pro bąžpyčią, 
pastebėjau, kad jį gražiai 
baltai nudažytą. Klausiau 
brolio,.kas bažnyčią pagra
žino. Jis. atsąkė, kad tai 
atlįko patys parąpijonys,, 
kurie tam reikalui sudėjo 
pinigų ir ją pagražino, 
nes bus atlaidai, tai norėjo,' 
kad gražiau atrodytų.

Sakiau broliui, kad pas 
pius Amerikoje yra tokių, 
kurie kalba, buk dabąrLįe- 
t u v o j e valdžią nęfeįdžią 
žmonėms, eiti į bažnyčią, ir 
taip kalba kįįnigąį. Mąno 
brolis atsąkė, kad tai yra 
melas. Sakė, kad niekas 
nedraudžia eiti į bažnyčią 
ir meįstis ; kas nori, gali jo
je melstis dieną ir nąktį,jęi 
tik turi ka valgyti; v ‘
; Pajuokąvaū su brplių
klausdamas: 1 *: argi dięVas
neduodą duonos? Brolis
tik nusijuokė. Jis $ąkėr k^d 
jaunimo inažąi į bažnyčias 
lankosi; o jei kurie eįpa, tąi 
tik nenorėdąpii tikinčiųjų 
jausmų užgauti. ; J

Tai tįek bus trumpai apie 
Čiobiškį / Kūh seniau jruvo 
viena nedidelę mokykla, tai i 
dabar keturiįš, ą netrukus 
bus penkios. Tai nuopelnai 
naujosios santvarkos. Lietu- 

zgalimybę mokytis. AŠ' jų ĮtUvoje. Kąip,' žiiiomę,; taį 
klausiau, ar j veins.' direkto? ’ 
riai patarė tokius man 
klausimus statyti. .Jaupuor 
liai atsakė, kad ne, bet jie 
daug girdėjo apįe Amerir 
ką, tai ir mori ,žinoti, kaip' 
tikrai pas mus yra. . ... ■.?-

r am os, nešė aukas jiems, 
meldėsi, norėdamas išpra
šyti lietaus ar giedros. Mel
dėsi žmogus sukurtiems 
dievams — saulei, perkū
nui ir daugeliui kitų, kurie, 
pirmykščio žmogaus many
mu, tvarkė atskirus gam
tos reiškinius ir nuo kurių 
priklausė šaltis ar šiluma, 
giedra < ar lietus. Meldėsi 
vėliau ir tam dievui, kuris, 
pasak biblijos, išvarė jį iš 
rojaus.

Dabar žmogus pats su
geba sukurti ir lietų, ir 
giedrą. Tarybų Sąjungoje 
jau pagaminti specialūs' 
techniniai įrenginiai, kurie 
gali išsklaidyti debesis virš 
aerodromų. Praktiškai tai 
jau įmanoma padaryti 10— 
100 tūkstančių kvadratinių 
kilometrų plote. O kąi rei
kia lietaus, mokslininkai 
jau sugeba “išgręžti” van
denį iš debesų. Net 50— 
100 km2 plote!

Reikėtų pagaįvpti
Žmonijos istoriją rodo, 

kaip atsiranda ir išnyksta 
įvairus tiKęjimąi anigauiu- 
ųėhiis jėgomis. Tačiau 
tiems, kurie dar tiKį bibli-

ir religija
Imkime kitą pavyzdį.. Dar 

pįrmykštis žmogus, žiūrė
damas į Saulę Mėnulį., 
žvaigždes, norėjo pasiekti 
tuos dangaus kūnus. Bet... 
realybe tai tapo tik dabar, 
kąi pakankamai išsivystė 
raketinė technika, automa
tika, elektronika. . Dirbti
niai Žemės palydovai irgi 
atsirado ne iš karto. Ra
ketos kilo vis aukščiau ir 
aukščiau,^ išvystydamos vis 
didesnį greitį. Pagaliau bu
vo pasiektas dirbtiniam že
mės palydovui paleisti rei
kalingas greitis. Po to sekė 
raketos paleidimas Mėnulio 
kryptimi, konteinerio nu
leidimas Mėnulyje ir 1.1.

žmones patys kuria
Šie pavyzdžiai rodo, kad 

kuo toliau, tuo technika 
sparčiau vystosi. Kyla 
klausimas — kodėl, kame 
prięžastis? Aišku, tik ne 
dievas yra technikos vysty
mosi šaltinis. Žmonės kuria 
sau materialines gėrybes 
su tam tikrais įrankiais, su 
technikos pagalba. Kuo 
technika bus tobulesnė, tuo 
žmonės dąūgiau galės pa 
gaminti įvairiausių pro
duktų. žmogaus materia
linių poreikų patenkinimo
būtiriumas ir yrą pagrindi
nis technikos vystymosi šal
tinis.

Pažindami technikos evo
liuciją, jos vystymosi dės
nius, daug ką galime pasa
kyti ir apie ateitį, šiandien 
nereikia būti jokiu prana
šu, kad pasakytum, jog 
žmogus paleis raketas į 
Marsą, Venerą ir kitas pla- 
netąs, kad bus atrasti bū
dai raketoms nusileisti į 
žemę, kad, gal būt, netoli
moje ateityje žmogus pa
sieks kitus dangaus kūnus. 
Technika—žmonių draugas

Iš yisp tq matome, kad 
technika • 
draugas. Tačiau dviųesim- I ... .. .. .
loąpfąi” - 
determmistai”, kurie pa
skelbė, kad techniką yra 
visų žmonijos nelaimių 
priežastis. Tik dėl techni
kos kaltės, anot jų, atskiri 
žmonės gauną dįdžįausius 
pelnus, p masės skursta. TįK 
dėl technikos kaltės susida
ro milijoninės masės bedar
bių, dėl techniškos kaltės 
yyjįtą kąrąi. Kad galįmą

didęlįs žmonių

tąme amžiuje afcsirądo “fi- 
“toelmęloginiai

inq" naša komis reikėti! na-; ” v f -jos pąsako s, r tų pa paVyg^įųį Maurfordas, 
Savoi, kodėl di vas, is va- atįisąkytį technikos,
jlus "ne2tenffėeį?aik?ti2Tū^mą^i 309 vystymai 
jaus, iiuįoLciige. jLoi.cu.ivyvi ją 

“savų rankose”, kodėl leido 
žmonėms kurti techniką, 
kūri išvadavo (žmogų iš jam 
“skirtos” bausmės.

Bet ir šiais laikais atsi
randą .^teoretikų”, kurie 
skelbia, kad technikos vys- 
tyipagis esąs kūiybinės <įę-. 
VO galios rezųltataąrTąčįąu 
ši toMią ląngyąi sųgrįąu^ 
namą. Jeigu techniką tąip 
pąt^kUriąma dievo valia, 
tai kodėl pirpiykštis ^mo- 
gųą iš karto pęsukūto lok- 
'tow ar . automobilio, ku^e 
jam, gal į>ūt, būtų buvę ne
mažiau rpikalingi nei da- 
ferjjųįam žmogui?
/ Technika vystosi pagal 
tam tikrus dešnips: nuo pa-? 
prąstęsnio eįnąma prie 
dętįųgęšnįo. hnkime lėkto’ 
vą? Pirmasis Možaiskio ■ su- 
kūrtas lėktuvas buvo pana
šus įdčžę,1 jo. greitis nevirši
jo ąrklio greičio. Vos paki
lęs nu medinio takelio, nu
krito, šiandien lėktiuįiai bę 
nusileidimo skrenda tūks- 

,, įtektos kįlomętrij, skrenda 
dabartinės sąžtvąfkos, ' prieš greičiau už garsą. Bet ir

kUrio / laįko -.Ąbus

tempus ir netgi grįžti “prie 
kįryįo”, P grįžti prie kir
vio tt- tąi ręįšhią pripažin
ti žmogaus bęjęgiškųmą, ti
kėjimą anįgąmtinėmis jė
gomis.

Dalinai “tęchnologįpiai 
deterministąi” teisūs. Su 
kiekvienu technikos ląipie-

- tąi reiškią pripa^įų-

buržuazinėje Lietuvoje tų 
nebuvo Mm
kftiir. Tą^yyyįto'tik prie 

rtinės santvarkos, nri
pačjbš liąų^^'K^^i^išyr
bes. J,."į'

L* $Z

jimu kapitalistinėse šalyse 
pasunkėją darbo žmonių 
gyvenimas. Pavyzdžiui, au- i 
tematiniai įrengimai fabri
ke daug darbininkų, paver
čia bedarbiais, o savininkus 
tik praturtina. Tačiau dėl 
to argi technika kalta?

Socialistinėse šalyse juk 
technika vystosi daug spar- 
čiau, negu . kapitalistinėse, 
bet tų visų blogybių, už ku- / 
rias “technologiniai deter- 
ministai” verčia'kaltę tec- 
nikai, socialistinėse šalyse 
nėra. Čia nėra nei bedar
bių, nei milijonierių. Vadi
nasi, visų blogybių priežas
ties reikia ieškoti ne tech
nikoje, o visuomeninėje 
santvarkoje, žiūrėti, kas 
šią techniką valdo.

Jau turi prisitaikyti
Mokslo ir technikos lai

mėjimai dabar tokie'milži
niški, kad religijos šalinių-, 
kai ne tik dažniau vis atsi
sako persekioti naujausius* 
mokslo atradimus, bet at< 
virkščiai, prisitaiko prie jų.

Imkime kibernetiką —• 
naujausiąją mokslo ir tech
nikos pasiekimą. Panaudo
damas elektroniką, žmo
gus sukūrė “protingas” 
mašinas. Viena tokia maši
na pavaduoja šimtus žmo
nių, ir šiandien daugelis
mokslinių problemų negalė
tų būti išspręstoj be jų. %. 
Šiuo metu skaičiavimo ma
šinos naudojamos paleisti 
kosminėms raketoms, ap
skaičiuojant įvairius lėktų* 
vų ir laivų modelius. Nors 
kai kurie katalikų filosofai 
įžiūri kibernetikoje grės
mę religijos dogmoms, bet 
praktiškai dažnai pasinau
doja kibernetikos pasieki- Jį 
mais. štai Harvardo 
versite te (JAV) nuo 
m. elektroninių skaičiavL 
mo mašinų pagalba analiJSįį 
zuojami bibliniai tekstai 
Lyginama 311 seniausių 
“Naujojo testąmento” PM® 
rašų, kad nustatytų, kuris 
yrą pirminis tekstas. Itali
joje tuo pat būdų tiriami 
vadinamieji Mirties jūros 
manuskriptai. Milaną arki
vyskupas n e t pąląimįųo 
penkias elektronines maši
nas, panaudotas religijos 
reikalams.

Tačiau mėginimas sutai
kyti mokslą ir religiją taip 
pat nesėkmingas, kaip ir 
atviras mokslininkų perse
kiojimas. Mokslo mintieę , 
vystymasis priverčia religi
jos šalininkus daryti nuo
laidas mokslo naudai. Ip 
kiekvienas naujas moksli
nis atradimas akivaizdžiai 
įrodo, kad mokslo ir religi
jos “sutaikymo” idėja^-ne- 
pagrįsta.

H. JONAITIS, :jr
t iziKos-ma 
mokslų kandidatas

* , J*vc ''"JUK.

Laisvės naudai

MIRUS

JUOZUI APŠEGAI

Ęeiškįąme gilįąųsią užuojautą jo žmpnai 
Elzbietai, visai jo šeimai ir artimiesiems.

Taipgi jo draugams ir. draugėms. A

LLDĮ90 KUOPĄ
Cleveland, Ohio
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APIE MEILĘ TĖVYNEI
Rašo Kuraitis

Kaip yra suprantama
Paprastai meilę tėvynei 

.bandoma aiškinti žmogui 
įgimtu tėvynės meilės jaus
mu, kuris , pasireiškia jo 
prisirišimu prie gimtojo 
krašto gamtos, savo tau
tos kultūros ir jos tradici
jų. Bet tai abstraktus aiš
kinimas, po kuriuo išnau
dotojiškos klasės dažnai 

\ slėpė ir slepia savo siaurus. lizmui ir šovinizmui.
klasinius interesus. jrybinis pilietis sąmoningai

Savaime supran t a m a, pajungia savo asmeninius 
jog darbo žmogui brangus I interesus visuomenės inte- 
jo gimtasis kraštas, jo tau-1 resams. Ir tokiu būdu mei- 
tos demokratinė kultūra ir lę visoms tautoms, neapy-' 
tradicijos, ir brangūs dau- manišku ir gybingu jaus- 
giau, negu bet kam iš vi- nru, galinga jėga kovoje už 
suomenės .narių. Bet žmo- į komunizmų.
pis gyvena ne vien gamtoje į Buržuaziniai politikai ne- 
ir ne vien praeities tradici-1 gali suprasti tarybinių 
jomis, jis gyvena visuomę-Į žmonių meilės tėvynei ir 
rife j e. \lr kokia ta visuome-jdarbo entuziazmo, naujos 

*riė tėvynėje, nuo to priklau-, moralės, kuri formuojasi 
Tso ir jo pažiūros į tėvynę, socializmo sąlygomis.

Todėl negali būti ab-1 Žvelgdami į gyv e n i p o 
strakčios karnos apie meilę ■ reiškinius iš savo . taško, 
tėvynei, atitrauktai nuo vi- kapitalo garbintojai nesu- 
suomenės vystymosi, nuo I pranta, kad ne pasipelny- 
klasių kovos.

Kapitalizmas paverčia te-: 
vynę aaroo žmogui rūsčia į 
pamote. Ir jeigu daroo 
žmogus ir tuomet myli sa-; 
vo gimtąjį kraštų, tai tik i 
siekdamas šių meilę su vii- ■ 
timi iškovoti tėvynėje švie-1 žmogus,_ 
sesnį gyvenimų sau ir vi-1 karštliges 
siems išnaudojamiesiems.

Dieną ir naktį buržuazi-1 
jos ir jos tarnų sekama pa
saka apie tėvynės meilę yra 
gryna : 
priemonė darbo žmonėms 
apgaudinėti. Bažvelgkime į I 
istorijų, kuri .atskleidžia 
tūkstančius faktų, rodan
čių,, kaip buržuazija sutry
pia šventus tėvynės mei- 
iėa jausmus, degančius dar
bo žmonių širdyse. Kapita
las nepnpažįšta tėvynės! 
Jis skverbiasi visur, kur 
tik galima išplėšti daugiau 
pėlno...' Ir tėvynė buržua- 
akijai tiek brangi, kiek joje 

’ patenkinami jos klasiniai 
interesai. Jeigu kartais 
šiems interesams iškyla bet 
kuris pavojus, buržuazija 
bematant išsižada tėvynės. 
Pavyzdžių toli ieškoti ne
reikia. Mums užteks prisi
minus lietuviškosios buržu
azijos gyvenimų. Kai tik 
jos interesams iški,J d a v o 
pavojus iš kovon kylančios 
liaudies pusės, ji bematant 
galėdavo parduoti Lietuvą 
ir carui, ir kaizeriui, ir 
Hitlęriui, p a g a H a u bet 
kam, kas gellpėdavo jos fab
rikus ir dvarus. Priesaikos 
carinėse durnose, urachta- 
dos, sveikinimai Hitleriui 

^irtžii vieninga grandiozinė, 
Kurią nutiesė lietuviškoji 
buržuazija per keletą de
šimtmečių. Ir visa tai buvo

piausiu laikotarpiu pavytų 
ir pralenktų labiausiai išsi
vysčiusias kapitalistines ša
lis, praskintų žmonijai ke
lius į komunizmų!..

Socialistinė meilė tėvynei 
jungia savyje gilų interna
cionalizmų, pagarba ir mei
lę visoms tautoms, neapy
kantą socialinei ir naciona
linei priespaudai, naciona-

Ta-

onalistinių^inte-

su kokiu aist- 
Lietuvos komu

nistai perspėjo tautą apie 
gręsiantį Lietuvai 
j imperialistų pu- 

pasaųlinio ka-

tautos nac: < 
resų. sargyboje. Užtenka 
prisiminti, 
ringumu

pavojų, i 
iš Vakarų 
sės antrojo 
ro išvakarėse, kaip ji at
kakliai deinaskavo, lenkiš
kųjų ir vokiškųjų imperia
listų kėslus pavergti Lietu-

ai, būdami karš- 
., kartu yra gi- 
cionalistai. To-

Y

Miami, Fla. | Spauda svetimomis kalbomis
Apie lietuvius ' j f it u 'Jungtinėse Valstijose

kai 1 790 ™

prie Amerikos išėjimo iš 
izoliacijos. Pirmojo Di
džiojo Karo metu ji pradė
jo suformuluoti tautų ap
sisprendimo politiką, kuri 
prezidento Wilsono buvo iš
reikšta jo Keturiolikoje Pa
ragrafų. Didelė jos istori
nio vaidmens dalis, asimi
liuojant ir amerikonizuo- 
jant imigrantą, gali būti 
rasta vokiečių laikraščio 
New Yorker Staats - Z ei* 
tung und Harold archyvuo
se. Šis laikraštis yra se
niausias neanglų kalba A-' 
merikoje. Jis pasirodė 
1834 m. Kalėdų išvakarė
se ir neseniai šventė savoT 
125-ųjį gimtadienį su 176 
puslapių specialiu leidiniu.

A merican Council

Apie lietuvius
Sausio 1 d.LLD 75 kuo

pa buvo surengus piknikui 
spaudos paramai.. Gaspadi- 
nės prigamino skanių val
gių. Svečiai papietavę 
linksminosi iki vakaro. Bu
vo svečių ir iš šiaurinių 
valštijų, kurie Floridoje 
leidžia žiemą; Dvięmis au
tomobiliais buvo atvykę ir 
iš Št. Petersburgo.

Manau, Kad liks spaudos 
paramai pelno. Ųž tai gar
bė gaspadinems, nes jos 
daug darbo įdėjo namie 
pagamindaftios tiek mais
to ir suveždamos į paren
gimo vietų. Vyrai pasidar
bavo prie stalų sutaisymo 
ir prie gėrimo.

1732 m. gegužės mėn. 6 
dienų vienas leidėjas savo 
Philadelphijoje escančioje 
spaustuvėje išleido pirmų 
svetima kalba laikraštį A- 
merikoje. Šis ' buvo vokie
čių vakarinis laik r a š t i s prieš savo krašte esančius 
Die Philadelphische Zei- feodalinius ponus — strei- 
tung. Jo leidėjas buvo vie-, 
nas Amerikos didžiųjų pio
nierių leidėjų — Benjami
nas Franklinas.

• e> i

, Per sekančius du su ket
virčiu šimtmečio šiame 
krašte pasirodė keli tūks
tančiai leidinių daugiau 
kaip 50 įvairiomis kalbo
mis. Dauguma jų greitai 
vėl išnyko, susimaišė su 
kitais arba savo kalbų pa-i 
keitė į angliškų. 1959 m. 
apie 775 svetimomis kalbo
mis spausdinti laikraščiai 
vis dar aktyviai egzistuoja 
ir turi apie penkių milijo
nų tiražų pačiame krašte ir 
gal būt dvigubai tiek skai
tytojų.

30-čiai milijonų atvykė
lių, kurie emigravo į Ame
riką iš neangliškai kalban
čių kraštų, spauda svetimo
mis kalbomis reiškė daug 
daugiau, negu tik ryšį su 
jų kultūra ir įvykiais jų 
kraštuose. Ši spauda teikė, 
jiems žinias apie Ameriką, 
aiškino apie naujų ir daž
nai sunkiai suprantamų šio 
krašto gyvenimo būdų . ir 
kartu reiškė jų opinijas.

Nors ir pilnai. negalima 
įvertinti įtakos, kurią darė 
spauda svetimomis kalbo
mis į bendrus Amerikos 
reikalus, tačiau ji nėra ma
žą. Vokiški ir skandinaviš- 
'ki laikraščiai prieš šimtme
tį davė 'pajusti nuomonę, 
palaikančią abolicio n į s t ų 
judėjimą, ir* kovojančių 
prieš organizuotų nusista- 
t y m ų prieš imigrantus. 
Italų, velšų, vengrų, čekų, 
slovakų ir lenkų leidiniai 
reiškė stipria nuomonę už 
Unijų civilinio karo metu 
ir drąsino naujus atvykė
lius stoti į Unijos Armijų.

. —,— ------- — ,

leistas San Franci.sko, pa
dėjo atitaisvti daugelį4 A- 
hskos valdžios administra
cijos. klaidų ir išnaudoji
mų.

Kitoje Amerikos 'gyveni
mo srityje — industriniuo
se santykiuose — spaudos 
svetimomis kalbomis svar
ba buvo labai ryškiai jau
čiama., Per sunkiuosius 
metus, prieš dvidemištojo 
amžiaus pradžių ir po jos, 
Amerikos darbininkų spau
da buvo palyginus nedide
lė ir didelė darbininkų ko
vų pradžios dalis gimė ne 
vien tik iš dar b i n i n k ų 
spaudos svetimomis kalbo
mis, bet' bendrai iš spau
dos. Vokiečių, skandinavų,

i italų, rusų, lietuvių, žydų 
ir kitomis kalbomis spaus- 
diniai padėjo auklėti ir or
ganizuoti darbininkų jėgų, 
kuri atnešė žymius pakeiti
mus tautinėje ekonomijoje 
ir buvo dažnai vadinama 
“darbininkų revoliucija' be 
kraujo išliejimo.”

Šie laikraščiai vedė akty- 
į vių kovų už aštuonių va-

mis leidėjai, radę pusiau 
feodalines sąlygas kasyklo
se, geležies ' tirpinimo ir 
plieno fabrikuose, bei gele
žinkeliuose, kovojo prieš 
jas taip, kaip jie kovojo

•vi • 1 Vj v*

, kais ir demonstracijomis. 
Darbininkų unijų sąjūdžio 
palaikomi ir darbo legisla- 
cijos pastiprinti, jie vienin- 

įgai kovojo prieš Pennsyl- 
| vanijos anglių ir geležies 
: policijų, prieš Pinkertono 
streikuotojų malšin tojus 
Coloradoje, India n o j e ir 
Minnesotoje, prieš normų 

i sistemos išnaudojimus De- 
, troite, prieš eksploatacijų 
Čikagoje ir prakaitų spau- 
džiančias įmones New Yor
ke.

Šalia šio svarbaus vaid-

Komunist 
ti patriotą: 
lūs interna 
dėl jie auklėjo ir auklėja 
darbo žmones proletarinio 
internacion 
tautų brolybės ir draugys
tės dvasia.

Ir šiandienų mes esame 
akivaizdūs liudininkai tų 
laimėjimų, kuriuos Lietu
vos darbo žmonės pasiekė 
žengdami su socialistinio 
internacionalizmo, vėliava, 
būdami broliškoje tarybi
nių tautų, šeimoje, I 
kuriuo Lietuvą nuvedė Ko
munistų partija.

Jų širdys kupinos meilės 
ir pagarbos broliškoms ta
rybinėms. tautoms, kurios 
visuomet nesavanaudiškai 
padėjo ir padeda Lietu
vai.
Ką reiškia darbo žmonių 

solidarumas?..
Lietuvių tautos priešai-— 

buržuaziniai nacionalistai 
daugiausia šmeižė ir šmei
žia komunistus ir visus 
darbo žmones kaip tik už 
jų gilų internacionalizmų, 
solidarumų su kitų tautų 
darbo žmonėmis. Ir šioje 
srityje jie ne novatoriai! 
Darbo žmonių solidarumas 
buržuazijai yra rakštis 
akyje. Ir tai visiškai su
prantama. Kai kapitalas pa

alizmo dvasia,

Teko dalyvauti Miami 
Lietuvių Socialio klubo su- 

__sirinkime. * Buvo skaitlin- 
kelyje,' gas. Komitetas išdavė ra-

DAUG LAIVŲ NETURI 
KĄ GABENTI

Londonas. — Anglijos 
laivininkystės viršininkai

portų iš metų veiklos. Sa
kė, z kad parengimai buvo 
pasekmingi. Kasoje randa
si apie du tūkstančiai dole
rių. t

Po raporto buvo svar
bios diskusijos reikale nu
sipirkimo nuosavo namo. 
Komisija pranešė, kad yra 
suradus vietą, kurių gali
ma pirkti. Plačiai buvo kal
bama kaip sukelti pinigų. 
Tokiam reikalui klubo pi
nigų yra maža. Paimti di
delį morgičių, tai bus sun
ku namų išlaikyti. Prieita 
išvados, kad reikia be nuo 
šimčių paskolomis sukelti 
ne mažiau $15 000, .tai ta
da jau bus galima pirkti 
namų.

■ Iš ^komisijos pusės buvo 
_______  _ _________  _ nusiskundimų, kad ‘ nariai 

v sidarė internacionalistinis, kooperuoja. Tie pa-
Kaip matote, buržuazija, Uęaį buržuazija vienijasi, ji Visada turi dirbti, o na- 

pati šventvagiškai sutryp- norėtų matyti darbo žmo- ■ W 
dama tėvynės meilės jaūs- nių mases nacionaliniu po- g&d darbo:, Kięk tekų pa- 

"" ’ stebėti, daugiausiai
dirba: Tamošiūnai, Valilio- 
niai, Viginiai,; - , Kanapiai, 
Čiuladai, J ęjų a s Zeivis, 
Vasilienė, Mįjlerienė, Birš- 
tonai, Bykšra, t Baužai, Bal
zai’ ir ' Paukštaičiai. Gal 
dar kai kurie kitį, kurių yįenas/ rusiŠkas. laikraštis,

mens Amerikos darbininkų1 sako, kad tūkstančiai lai- 
judejim-e spauda svetimo-,vų, bendrai apie 7,000,000 
mis kalbomis rodė nuolati- tonų įtalpos, stovi ir gen-. 
nį interesų JAV-bių užsie- da, nes neturi ką gabenti.

jmo aistra, kai tai būna ka- 
| pitalistiniame pašau 1 y j e , 
i net siekimas būti naudin- 
Į gaiš visuomenei yra pa- 
| grindinis tarybinių žmonių 
| veiklos motyvais.1

Buržuazinės visuomenės^ 
apimtas “auKso 
” atlieka tų ar 

ar kitų didelį darbų. Soci- 
i alistmes visuomenės narys 
nuveikia milžiniškus zyg- 
daroius, siekdamas ne as-

Philadelphia, Pa.

Liūdnas prisiminimas

fikcija, klastinga memšKai pratui tėti, bet ži-
noctamas, Kad jo darbas at- 

j nes laimę ir džiaugsmų vi
suomenei, jo vaikams, bus 
indelis į komunizmo staty- 
oų.

mtisj banao šmeižti komu- žiūriu išsklaidytas, kad ga-

Sausio 27 d. sueina 3 metai, kai mirė

Antanas Smitas-Šmulkstys
Lai būna jam garbinga atmintis.

JULIA ŠMITIENĖ

tuvai. O iš tikrųjų tai bu
vo pasityčiojimas iš Lietu
vos darbo žmonių, kuria 
taip karštai mylėjo savo 
gimtąjį kraštą, jo gražiąją 
gamtą, kultūrą,: puikias 
liaudies tradicijas.

socialinę priespaudą, dova
nojo darbo žmogui tėvynę 
jos visame grožyje. Gimtą
jį kraštą jis papuošė išlais
vinto.Marbo džiaugsmu, so
cialine ir nacionaline lygy
be! Štai kodėl esant soci
alizmui, meilė tėvynei da
rosi jausmu visuomenės 

. narių4 širdyse. Ji. gimdo did
vyri us ne pavieniui, bet mi- 

>&jQnais! štai kodėl ir da
bar girdime, kad Lietuvoje 
tokia galinga banga liejasi' 
meilės tėvynei uzHai, kad 

, socialistinė tėvynė tnun-

msius! Ji stengiasi tikiu- 
ti, kad komunistai nemyli 
savo gimtojo krašto. Bet 
tai šlyKŠcus prasimanymas. 
Mylėti tėvynę—tai reiškia 
visų pirma mylėti jos liau
dį, jos paprastus žmones, 
dirbti ir . kovoti, kad šie 
žmonės gyventų šviesiai ir 
laimingai. Kas, jei ne ko
munistai pirmieji pakėlė" 
Kovos už liaudies laimę vė
liavų, kas jei ne komunistai 
praėjo ugnį ir vandenį, te- 
trokšdami vieno — laimės 
darbo žmonėms?! Su ko
kiu didvyriškumu komunis
tai grūmėsi už savo tėvy
nės ateitį karo frontuose ir 
socialistinės statybos ba
ruose! Pakankamai pavyz
džių komunistų meilės tė
vynei įrodyti duoda Lietu
vos Komunistų partijos is
torija. Karšta meilė gim
tajam kraštui, jo darbo 
žmonėms įkvėpė Lietuvos 
komunistus nuostabiai did
vyriškiems darbams. Tė
vynės meilės jausmo veda
mi, persekiojami kapitalis
tų ir dvarininkų, nuolat 
žvelgdami į akis mirties ar 
kalėjijno pavojui, jie n-ešė 
paprastiems Lietuvos dar- 
bp žmonėms, šviesesnio, lai
mingesnio gyvenimo viltį.

Kovodami' už tai, kad 
Lietuva ne ‘pamotė, o moti
na taptų jos darbo žmo
nėms, prieš budelius nesu
drebėjo didvyriai - komu
nistai, žuvę- fašistinės dik
tatūros metais. * Kovoje už 
savo gimtojo krašto šviesių 
ateitį, už liaudies laimę ne
regėtą didvyriškumą komu
nistai parodė kovęse prieš 
hitlerinį fašizmą!.. šiose 
kovose paaukojo net ir savo 
jyvybes!.. y

> Visais lemtingiausiais is
torijos posūkiais Lietuvos 
komunistai budėjo \ lietuvių

lėtų su jomis susidoroti ir 
sustiprinti svyruojančią sa
vo diktatūrų.

Štai kodėl ir lietuviškie
ji buržuaziniai nacionalis- 
cai siunta dėl Lietuvos ko
munistų, visų darbo. žmo
nių solidarumo, jų 'ištiki
mybės proletarinio interna
cionalizmo vėliavai. Jie 
puikiai supranta,1 kad dar
bo žmonių solidarumas, jų 
internacionalizmas yra jė- 
ga,Luri niekuomet neleis 
k a p į t a listams, dvarinin
kams ir buožėms engti dar
bo žmonių! v

Buržuazija tai, atvirai bK 
jo pasakyti. Todėl ji į rin
kų paleidžia nuvalkiotų dai
nelę apie meilę tėvynei. Bet 
darbo žmonės gerai supran
ta, kilo kvepia ši dainelė. 
Patyrimas išmokė juos at
skirti, kur kalba eina apie 
Tėvynės, o kur apie dvaro 
ir buožynės meilę.

Kaip . ir visi tarybiniai 
žmonės, Tarybų Lietuvos 
darbo žmonės Meilę savo 
gimta j am kraštui j ungė ir 
jungs su meile-visai didžia
jai socialistinei tėvynei. 
Jie puikiai1 žino,, kad juo 
stipresnė ir galingesnė bus 
visa Tarybų šalis; tuo 
riaų . ir šviesiau gyve lįs 
kiekvienos tautos d a r b p 
žmonės, tuo sparčiau kles
tėjimo' keliu žengs, ’Lietuvą.

Ir tai. įkvepia lietuvių‘ 
tautą tikrai didvyriškiems 
žygiams komunizmo staty
boje. Lietuvos žmonės dau
gybę socialistinio patrio
tizmo pavyzdžių parodė ne 
tik kovose su priešais.' Is
torinį patriotinį žygdarbį 
jie atliko atstatydami hįtlė- 
Irininkų sugriautų liaudies 
ūkį, įtvirtindami gimtaja
me krašte špciąlistihę 

;tvarkų. Mąįles • tėyyneįrdar-

gardų nesum;nė1’au, t a i 
nrašau atleisti., Per trum
pa laikų visu veikėjų dar 
teteko sužinoti.

Daug gerų žmonių sako: 
Mes jau pasenome, už sa
ve atidirbome, tai laikas ir 
pasilsėti.-

Draugės ir draugai, il
gas ilsėjimasis nieko gero 
nedarot Kurie per naktis 
ųiiega, dieną ir vakarus sė
di tik prie televizijos, ne
veikia, tie dai; greičiau 
miršta.' Darbas yra geriau 
siaę " sveikatos palaikyto
jas. Pasaulyje viskas kei
čiasi, tarptautiniai santy
kiai eina į gerąją pusę. To
dėl veikime, * padėkime 
tiems, kurie veikia ir dir- 
bd. ", ■

Skliutas

■ Newark, N. J. Newar- 
ko orlaukyje .pastate kont- 
rdįiavįmo bokštąv J o pasta- 
tymas atsiėjo. $1,500,000.

bu šiandien alsuoja fabri- 
kaį ir gamyklos, kolūkiai ir 
tąrybĮiffiąi šiai,tarybiniai ūkiai, mokslo landų darbo dieną, darbi- 
įstaigos, kur vyksta kova ninku unijų pripažinimų, 
UŽ istorinį komunistinės darbininkų kompensacijų, 
statybos septynmetį. Prie nedarbo draudimų ir socia- 
štaklįų, traktorių ir knygų, į 1 in apsaugą. Daugelis
komunisfįnio darbo, briga
dos, spartuolių gretose dar
bo . žirioiįtems Ofemonstruoja 
savo negestari&į meilę so
cialistinei tėvynei. Socia
listinė meilė; įkvė* 
pia ir įkvėps tarybiniu^ 
žmones kovoje už koriiu* 
nistin^'atWM :

1959 irti

skaitytojų ir leidėjų buvo 
panašiu'kovų jų kraštuose 
lyderiais, kaip, pav., vo
kiečiai “Forty-Eighters” ir 
Rusijos žydai bei kiti pabė
gėliai nuo caro priespau
dos. Centro, Rytų ir Piet-v 
ryčių Europos kaimo žmo
nės; jr jų kalbėtojai, laik
raščių svetimomis kalbo-

Šios gražuolės, tai Kauno Politechnikos Institu - 
to studentų dainų ir šokių liaudies ansamblio daly
vės. Jos atlieka lietuvių liaudies šokį “Blezdingėlę”.

' Taip atrodė Švenčionėlių bažnyčios staty
ba, pradėta 1938 m. Pokario metais (1957) sta
tybos darbai buvo- atnaujinti.

Čia jus matote Lietuvos n,ebe jauno amžiaus 
kietį—-meno saviveiklos dalyvį. Tai Alytaus 
no Dukenu apylinkes Kultūros namų kapelos

' kolūkietį — meno saviveiklos 
rajono Dukenu apylinkės Kultūros namų 
muzikantas Juozas Kaminskas.

5 p.-Laisvė (Liberty)—Antrad., sausio j



“LAISVĖS” VAJUS
(Tąsa iš 1-jo pusi.)

Pa.; Geo. Shimaitis, Brockton, Mass.; H. Thomas, 
Hingham, Mass.; P. Beeis, greatneckietis ir F. KJaston, 
huntingtonietis; V. Žilinskas, Plymouth, Pa.; L. Tilwick, 
Easton, Pa.; V. Kralikauskas, Lawrence, Mass.; C. K. 
Urban, Hudson, Mass.; Geo Žebrys, Cleveland, Ohio, ir 
V. Ramanauskas, Minersville, Pa. .

New Haven, Conn.
MŪSŲ NAUJIENOS
Girtas būdamas, A. Sa- 

lantino užvažiavo ant lie
tuvio policininko W. Na
vicko ir sužeidė. Navicką 
daug lietuviu pažįsta ir lin
ki jam greitai pasveikti.

Palaidojus dr. J. Valiuką Iš Moterų Klubo susirinkimoi]

I Prietelių Klubą duokles užsimokėjo $25.00 John 
Walins, Anna Maria, Fla.

BIUDŽETO SUKĖLIMUI I960 METAMS
K. Sadauskas, Brooklyn, N. Y.......................
L. Tilwick, Easton Pa....................................
Gėgžnų šeima, Philadelphia, Pa.......................
Kazys Senkus, Minersville, Pa.........................
B. Makarski, Paterson, N. J.............................
Philip Kuntz, Brooklyn, N. Y...........................
F. Kaziliūnas, Brooklyn, Conn........................
J. Kasparavičius, Struthers, Ohio ......... . . . .
A. Žalis, Philadelphia, Pa...............................
K. Kalinauskienė, Freehold, N. J...........
Ona Rashkevich, Bellevue, Canada ...............
P. Walant, Philadelphia, Pa.............................
M. Maurus, Philadelphia, Pa...........................
M. Raulusevičienė, Cleveland, Ohio ...............
J. Drilling, Easton, Pa................................
Mary Thomas, Manchester, Conn....................
J. ir E. Sliekai, Miami, Fla...............................
A. Yuknevich, Carrolltown, Pa........................
Roman Stashis, Yucaipa, Calif........................
A. Trepkus, Colonia, N. J................................
P. Rodgers, Cleveland, Ohio ..........................
Ig. Karlonas, Scarsdale, N. Y..................... . . .
V. Degutis, Albany, N. Y.................................
P. Walkins, Addison. Ill..................................
J. Lozowsky, New York City, N. Y................
A. Purenąs, Richmond Hill., N. Y...................

$11.00 
11.00 
10.00 

. 6.00 

. 6.00 

. 6.00 
. 6.00 
. 6.00 
. 6.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 4.00 
. 3.00 
. 3.00 
. 3.00 
. 3.00

1959 m. spalių 31 dieną 
sustreikajvo 350z darbininkų 
Knights of Columbus cent
re. Jie masiškai pikietuo- 
ja įstaigą. Tas labai nepa
tinka viršininkams. J i e 
bandė per teismą gauti pi- 
kieto drausmę. Darbinin
kai vieningai laikosi.

centre dienos lai-Mieste
ku buvo apiplėštos kelios 
moterys.
čiupo jų pinigines ir pabė
go. Policijai dar nepavyko 
jų sugauti. Patartina mo
terims būti atsargioms.

Piktadariai pa

Po $1: M. Masys, Detroit, Mich.; M. Peikus, Brook
lyn, N. Y.; C. Pozar, Hannacroix, N. Y.; P. ir M. Smals
čiai, Ludington, Mich.; J. Rašytinis, Nashua, N. H.; C. 
Jaselun, Clyde, Canada; J. Swingle, Bristol, Conn.; J. 
Bubliauskas, Dearborn, Mich.; A. Markūnienė, Hudson, 
Mass.; J. Sabanskas, So. Sudbury, Mass.; Paul Keršulis, 
Cambridge. Mass.; A. Plungis, Woodbury, Conn.; John 
Mitchelll. Washington, Pa.; A. Zalderienė, Collinsville, 
Ill.; Frank Obrekes, Shamokin, Pa.; Ig. Chulada, J. Šlei- 
vienė, T. Tartonis, Methuen, Mass.; J. Januškevich, M. 
Sinkevičienė, Wilkes-Barre, Pa.; V. Ramanauskas, Mi
nersville, Pa.; S. Moliejus, Somerville, N. J.; J. Krauz- 
lis, Huntington, N. Y.; A/Linkus, Central Islip, N. Y.; 
D. Ruplėnas, M. Kazlauskas, So. Boston^ Mass.; V. Rėč
kas, W. Haven, Conn.; John JBorish, Danvers, Mass.; K. 
Balsevičius, J. Kia,unis, B. Navickienė. A. Raila, K. Us- 
tupas, Brockton, Mass.; J. Severinas. Rochester, N. Y.; 
J. Davidonis, St. Petersburg. Fla.; S. K. Mazan, J. že
maitis, Cleveland. Ohio; V. Žukas, Elizabeth, N. J.; A. 
Mesko, Philadelphia, Pa.: J. Šalkauskas, Union, N. J.

J. Mazenis, Clinton, Ind., 50 c.
; t-------------

< Vajus jau eina prie oficialaus užsidarymo. Po suva
žiavimo, kai visi rezultatai bus sutvarkyti, bus praneši
mas laimėtojų-vaiininkų dovanos-rezultatai.

Dėkojame valininkams ir prieteliams už gražų pasi
rodymą, jų darbas ir parama visuomet labai svarbi ir 
įvertinta.

Laisves Administracija

Iš mūsų miesto keletas 
draugų yra pasirengę vykti 

Į į “Laisvės” suvaži avimą 
i sausio 31 dieną, Ozone 
i Park, N. Y. Jie ketina ten

3.00 ) ir bankete su kitais drau- 
3.00 i gaiš dalyvauti.
2.00 i —
2.00 1 Pasitikime, kad suvažia- 
2.00 ! vime galėsime su laisvie- 
2.00 ' čiais plačiau pasikalbėti 
2.00 apie ateinančios vasaros 
2.00 parengimus . ganome, kad 

I bus proga pasitarti ir su 
■ kitais Connecticut valstijos 
Į veikėjais.

LLD 32-os kuopos na
rių dauguma jau pasi
mokė jo duokles už 1960 

Tai gerai, reikia 
duokles anksti sumokėti, 
kad centras galėtų Taiku 
išleisti knygą ir žurnalą. 
Kurie mūsų kuopos nariai 
dar duoklių nepasimokė j o, 
tai prašome priduoti ./.Mar
garet Valinčius. Sekarpaš 
susirinkimas įvyko kovo 15 
dieną ten, kur ir visada..

metus.i , , ,

Philadelphia, Pa.
; ■ ■ AUKA “LAISVEI”

Juozas Gegžnas buvo 
palaidotas lapkričio 27 die
ną. Apie jo mirtį ir lai
dotuves jau buvo rašyta, 
tai
dalyvauti jo laidotuvėse ir 
sakyti atsisveikinimo kai-

Ir štai gaunu nuo velio
nio Šeimos padėkos laiškutį I ja iki $15,000,000.

į ir čekį ant $10. Paprastai 
mes už tokius patarnavi
mus neimame užmokesčio, 
tai ir aš tuos $10 skiriu 
“Laisvės” reikalams kaip 
auką. Ačiū velionio šei
mai, tai bus mūsų parama 

i “Laisvės” palaikymui.
rtosiu. -Man teko A. J. Pranaitis

Brooklyne raketieriai per 
metus ant namų kuro ir 
gazolino iš žmonių išvilio-

Cleveland, Ohio

Cleveland Lietuvių Moterį Klubas 
sveikina visas savo nares, drauges, 
draugus, pažįstamus, taipgi visą 
Laisvės personalą, linkėdamas daug 

laimės 1960 metuose.
/

. KLUBO VALDYBA

....... ......... . ■' - — ■ ... ...................... . —................
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Š. m. saūsio 18 d. mirė 
brukiinieęiams gerai žino
mas gydytojas, dr. Jonas 
Valiukas (W'ialuK). Jis, bai
gęs aukštąjį- medicinos 
mokslą Albany, N. Y., 1914 
m. atidarė Williamsburge 
gydytojo kabinetą ir vertė
si savo profesija iki susir
go. Ligoš paveiktas, jis su 
šeima prieš septynis metus 
apsigyveno savo ūkelyje 
Huntingtone, Long Island.

Dr. Valiukas buvo tei
singas žmogus ir sąžinin
gas gydytojas. Dėl to mir
damas paliko gerą,, vardą 
tarp visų, kūyiė tik jį kiek 
arčiau pažinojo. , Jis buvo 
senesniosios kartos medi
kas ir jam tęko gydytojau
ti “senoviškaisiais” laikais, 
kai pacientai k, gydydavosi 
savo namuose. -Ligonįnės 
jie vengė, jos , bijojo; ten 
jie eidavo tik tuomet, kai 
nebuvo vilties pasveikti. 
Jei ką išveždavo ligoninėn, 
tai buvo sąkoma, kad “jį 
gyvą jau neparveš, jį ten 
papjaus”! Vaikams tonzi- 
lius gydytojai imdavo na
mie; pas “profesorius” tuo- 
reikalu nesikreipdavo. Mo
terys gimdyti ligoninėn 
neidavo, viskas buvo atlie
kama savoj lovoj. Dr-ui 
Valiukui, kaip jis pats sa
kė. teko aptarnauti apie 
3,000 gimdyvių, ir visaš jų 
namuose! Sunku tuomet 
buvo gydytojams.

Dr. Valiukas ir jo žmona 
buvo -labai 'draugiški ir 
vaišingi-, žmonės, todėl kas 
tik atvykdavo į Brukliną, 
retas neatlankydavo ir jų 
namus. Jis visą laiką, kol 
buvo sveikas, gyvenūv Wil- 
liamsburge, darb i n i n k.ų 
kvartale. Jo pacientai buvo 
ne tik lietuviai, bet lenkai, 
rusai, ukrainiečiai, airiai ir 
kiti. Partinėmis srovėmis 
jis nesidojnėjo, visus trak
tavo lygiai. Kad jis turėjo 
daug draugų, tai liudija 
tie desėtkai vainikų, suneš
tų prie jo karsto.

Sausio 21' d. dr-o Valiuko 
kūnas šeimos ir jo artimų
jų bičiulių p a 1’yM etas į 
Fresh Pond krematoriumą 
ir ten sudegintas. Velionis 
yisą savo amžių buvo nuo
saikus laisvamanis ir savo 
nusistatyme išlaikė iki ga
lo. Jis nepildė jokių konfe
sinių’ pareigų, todėl ir pa^ 
laidotas laisvai, be tikybi
nių apeigų. Garbė už tai 
jam ir jo šeimai, kuri pa
gerbė jo įsitikinimus!

Velionis paliko žmoną, iš
tekėjusią dukterį, žentą ir 
2 anūku. Lietuvoje dar gv- 
vas jo vyresnysis brolis. 
Brukliniečiai ilgai atmins 
savo papuliarų gydytoją!

Dr. Valiukas išgyveno 
76 metus. Buvo gimęs De
gučių. kaime, Kapsų kraš
te. Į šią šalį atvyko 1905 m.

, U j ' A. P.

YUCAIPA, CALIF.
Sausio 17 d. LDS 38 kp. 

buvo surengus ■ prakalbas 
American Legion svetainė- 
e. Kalbėjo J. Gasiūnas, 
kuris pereitais metais lan
kėsi Lietuvoje ir Argenti
noje. Susirinku beveik vi
si vietiniai lietuviai, atvy
ko ir iš j artimų miestelių, 
buvo Karvelis su žmona, 
kitų pavardžių nesužino
jau. ■ Įžanga buvo veltui.

Labai ž i n g e i d u buvo 
klausytis, kokius garbingus 
darbus jąu nudirbo naujo
sios Liet 
taip trui 
visas rei 
tęs, ‘ jaunimas pažengė 
moksle. Skirtingiau dabar 
liaudis gyvena, negu Sme
tonos viešpatavimo laikais. 
Tą galima pastebėti ir iš 
laiškų, gaunamų iš Lietu
vos, nes jaunuoliai' visi 
gražiai if taisyklingai lie
tuviškai rašo.

Buvo duota kalbėtojui 
klausimų: rimtų ir silpnų. 
Jis visieips gražiai atsakė. 
Aukų surinkta $14, LD S 
kuopa iš kasos paaukojo 
$10. Pinigai įteikti Gašlū
nui dėl padengimo kelionės 
lėšų.
z Po prakalbų kartu su kal
bėtoju skaniai pasi valgė
me. Maistą /pagamino; Ri- 
chardienė. Linkime Gašlū
nui sveikatos' ir energijos 
veikloje. M. Mack

Paulsboro, N. J.
’ ■ f 1 į; '/ / f ‘ . ■

Elizabeth/jyyich - Vaičai- 
tienė, 77 m, -amžiaus, gyvą? 
pusi Į962 Berkley Rd.,, mire 
gruodžio 24 d,. Velionė bu
vo ilgamete. g y v ę p Į o j ą 
Paulsboro-Gibbstown v apy
linkes? ’ Laikraščib ;Laišvės 
skaitytoji;MDiejįi 
gariizacijų,'D!PSTrELD/ G

Liko nųliųdipĮė. Į dukte
rys, 3 sūnūs, (1S anūkų ir 3 
proanūkaiįf jšępinenyse . da
lyvavo daugėJis. j. ■ Veliones 
draugų nepažįstamų. ,, Jos 
kūnas b ū v o sudegintas 
Chelten jHiJJ^į įįręipatėrijoj, 
arti Philadelphijos,, gruo< 
džio 28 d. Po laidbtuvių Vj- 
si palydovai buvo < gražiai 
pavaišinti velionės dukters 
Birutes namuose. < :

Reiškiame -mūsų užuojau
ta velionės Šeimai.

. Pirmutinis klubiečių su
sirinkimas š. m. sausio 20 
d. buvo skaitlingas ir kon
struktyvus. Oras pasitaikė 
šaltas, tad važiuodama gal- 
vajau, ar bent kas tokiame 
šaltyje norės apleisti savo 
šiltą butą. Atvykus nuste
bau, kaip draugės, susirin
kusios savo šilčiausius vil
nonius, atvyko pasitarti. 
Kaip kas galėtų net pasi
mokyti iš moterų kruopš
tumo, ypač “negaląująntie- 
ji”

Prisiminiau, kaip savo 
pirmesniame susirinkime 
klubietės pareiškė simpati
ją savo sekretorei d. Kas- 
močienei, jos nelaimėje, 
raukos įsilaužime. Visų 
nuostabai, sugipsuotą ran
ką pasirišus, savo vyro ly
dima, Kasmočienė atvykus 
į susirinkimą, pers k ą i t ė 
protk. ir atidžiai ėmė daly- 
vumą. susirinkime. Kita 
klubiete, S. Petkienė, taip

ogi savo palaužtą ranką rū
pestingai saugodama, Le- 
vanienei prigelbstint, ne
galėjo apleišti susirinkimo.

Draugė Mažilienė' gan 
ilgai sirginėjo. Be ' abejo, 
dar pati viena abejojo vyk
ti į susirinkimą, tai atva
žiavo kartu su vyru. Taip 
padarė ir d. Titanienė.

Mažai vilties turėjau su
sinėkime matyti dd. Gali- 
nąūskienę ir /Tamelienę. 
Jos, abidvi gyvena gan toli 
iš miesto. Vykstant į susi
rinkimą reikia net du kar
tu persimaįnyti, gi vėlai 
naktį susisiekimai suretin
ti. Belaukiant buso dažnai 
pasitaiko ir pašalti, beU jos 
retai kada susirinkimą ap
leidžia. : , > • f

j Klubo vice-pirm. ; ,ir fi-

kaltelių karalius”. Greitai 
pakilo, nes yrą dar tik 31 
metų amžiaus; Iki dabar 
“prasikaltimų karaliumi” 
buvp/žjųogus.Įš E. Orange, 
NJ., kuris turėjo 131 pra
sikaltimą.
i/iV . M . .
Utnansų ;rą|& Susanna (J£azor 
sjipt' trys' laįypj koippąnijo^ kąite seniau nėvisuomet su- 
-“'otęstpo ja^ prįeš . valdžią, surinkimuose //dalyvaudavo: 
kad ji! hori patikrinti jų mat, ji-tąjį pat vakarą vis
pr< 
kad ji 
įplaukas. dainuoja, balsą lavina. Da- 

..... ■■ .i .i.,...,.

.? “Laisvės”' Metinis

BANKETAS
Jau laikas turėti mintyje, kad “Laisves”

vos liaudis. Per

Indija tie-New Delhi
sla aliejaus vamzdžius 700 
mylių ilgio, nuo Burmos iki 
Barauni miesto, j Jų nutie
simas ir pastatymas dviejų 
fabrikų aliejaus i valy
mui atsieis $170,000,000.

' 1 • 1 > " >( )■ I ■ • I } I '

Po miestu pasidairius
' . • ’ A. 1 , ( ' *

“Daily News” vis dar 
pyksta ant prezidento Ei
senhower io, kam jis pa
kvietė Chruščiovą 4 mūsų 
šalį. Savoj; redakciniame 
moko Eisenhower į, ko jis 
turi siekti, kada lankysis 
Tarybų. Sąjungoje? ,

Rašo, kad jis. turį pasa
kyti, kad, Jungtinės Vąlsr 
tijos nenori karo prieš Ta
rybų Sąjungą; Įeita, kad 
jeigu TSRS puls prūsų ša
lį, tai mes..;mušimės. ?
y; Jeigu tik , tiek, tai “Daily 
News” redaktoriai gali bū
ti ramūs, nes TSRS nieka
dos nesirengė pulti mūsų 
šalį.

W. Thomson, /bedarbis, 
virėjas, iš; Bronx', nubaus
tas. Jis jau turėjo 173 au^ 
tomobilio važiuotos prasi
kaltimus. \ Teisėj as pasiun
tė jį metams i kalėjimą'iy 
fihansiniaŲ nubaudė $1^000:

Jis teisinosi, kad jis yra 
bedarbis ir negali piniginės 
baudos pasimokėti. Teisė
jas - sake: jeigu nepasimo/ 
kės, ;tai kalėjime bus per 
dvejus metus.

Sakoma^ kad jis dabar 
bus “automobilistų prasi-'

uvažiavim asX r po suvažiavimo vakare 
banketas/'įvyks sekmadienį 

/ / '< • į.. •• .

Sausio 31 January
Vakarienės Kaina Tik $2.50

Suvažiavimas ir banketas bus laikomi

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

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

< įnešti geros iniciatyvos Jaikraščio naudai.

Gaukime Nąliių Skaitytojų
'“Laisves” vajus gavimui naujų skaitytojų yra pra
tęstas iki suvažiavimo. Taigi pasirūpinkime gauti 
naujų, skaitytojų “Laisvei” ir tuomi pralinksminkite, 
suvažiavimo dalyvius/ •' <

«Svarbu Atnaujinimas 
Išsibaigusių Prenumeratų

Taipgi darbuokimės- taip, kad iki suyažiavimo ne- 
. Tiktų nė vienos išsibaigusio^ prenumeratos. Vietose, 
. kur nėra vajininkų, prašome pačius skaitytojus, 

kurių prenumerata jau yra išsibaigusi, atsinaujinti 
iki suvažiavjmck

Suvažiavimo Pradžia 12) Vai. Dieną '
r ; A ' t* . r ■ 1 t > '

Pasirūpinkite tikrai būti salėje'12 valandą, 
kad galėtume pradėti suvažiavimą ' 

< nustatytu laiku. •

. 7 v, . ,-A ' ■ •

bar Suzanna savo reikaliML 
sudėstė taip, kad ir pavė- ‘ 
luotai, bet susirinkimliosę 
dalyvauja. 1 Matant tokį' 
draugių rūpestingumą, sa
vo organizacijai, ar gali 
būt kas gražesnio, kaip bū-, 
ti su jomis?

Išklausius Klubo valdy- . 
bos raportų, o jų * buvo ■' 
daug ir geri, daug kalbėta* V 
si, kaip įspūdingiau atžy-F 
mėti Moterų Tarptautinės 
50 metų sukaktį kovo 8 d. ž 
Mūsų parengimas įvyks. 
kovo 6 d. 2 v. p.p. Kultūri-'' 
nio Centro salėje, 102-62 
Liberty Avė., Ozone Park. 
Nutarta turėti prakalbu 
muzikalę programą ir už
kandžių. Meninę .progra
mos dalį apsiėmė sutvarky- * 
ti Mizarienė ir Bukniepe. 
Jos turi gražaus patyrimo 
tame reikale.

Užkandžius parūpins 
mūsų darbščios šeiminiu? 
kės — Wilson, Yakštienė tt 
Levanienė. Visos klubietės 
pasižadėjo rūpintis, kad 
parengimas būt gražus ir 
įspūdingas.

Laisvės suvažiavimą klu
bietės sveikins su visa šim
tine. Moterys kviečia į 

' kompeticiją kitas . Brookly- 
no grupes su pasveikini
mais. Suvažiavime M. Kld- 
bą atstovaus M. Yakštienė.

U žbaigus susirink imą, 
d. Wilson pavaišino daly
ves karšta arbata ir sau
sainiais. Skirstantis,' kai 
kurios kalbėjo, kad būtų 
gerai dažniau taip susieiti, ’ 
negu tik kartą J mėnesį. 
Dėlei to galima būtų pasi
tarti.

Klubiete

Filmai
‘“The Craned1 Are Flying

’ ‘Fine Arts Teatre, B. 
58th St.,j ManĮiattane, arti
moje ateityje bus rodomas 
tarybinis filmas “Th e 
Cranes Are Flying”. Mei
liška melodramą iš Antrojo 
pAsąulinio karo’laikų.

Filmą platina Warner 
Bros, pagal JAV Valstybės 
departamento prašymą. Tąi 
pirmasis TSRS filmas, ku
ris mūsų šalyje rodomas 
pagal JAV ir TSRS kultū
riniais reikalais susitarimą. 
Washingtone jis buvo ro
domas. Dalyvavo Valstybės 
sekretorius Herterįs, TSRS 
veikėjas Merkurevas ir ki- . 
ti žymūs žmonės.

Filmo pagaminime daly
vavo žymūs tarybiniai ar-® 
tistai, kaip tai T. Sainoilo- ' 
va, A. Batalov,- A. Švoriir 
ir kiti.

Prašymas
’ Redakciją gavo\ laišką 

nuo S. Poškaičįo. Jis džiau
giasi gavęs 1960 m. “Vil
nies” kalendorių. Rašo, jog 
norėtų, kąd draugai aplan
kytų, pasitartų, kad nebū
tų taip labai nuobodu. Žin- 
geidauja ir kada R. Mižara 
grįš iš Lietuvos.

Jo antrašas yra;
S. Poškaitis
144 S. Oxford St. .A/ 
Brooklyn 17, Nl Y. ,

OZONE PARK, N. Y, į
LDS 13 kuopos susirinkimas • 

įvyks trečiadieni, vasario 3-čią dM 
7:30 vai. vak., 102-04 Liberty Avr. 
Visi kuopos nariai kvieČiamT da
lyvauti ir jau pradėkit duokles 
kėti su pradžia metų. , Prot. sekr?V

(8-9)^

Unf. Apts, for Rent

1017 Hoe Ave., Bronx, 4 kana 
rial $72. 3 kambariai $59.00. J 

jdemiškos virtuvės. Matykite
O. Tobiss arba skambinkite j 

9-7672.
A®?




