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KRISLAI
Pasimatysime sekmadienį!
Gražus pažadas.
,Irgi nori pasigarsinti.
Tysliavos bičiulis.
Ieško asilų.
Prezidentui prašymas.
Šiurpulingi klausimai.

Rašo A. Bimba

Įsidėmėkite: “Laisvės” cla- 
b lininkų suvažiavimas jau šį 

sekmadieni. Padėkite viską 
į šalį ir dalyvaukite. Lai šis 
suvažiavimas būna vienas iš 
geriausių !

Francūzija ir vėl 
randasi krizėje

Paryžius. — Prieš pus-. vadovauja fašistiniai nusi- 
antrų metų Alžyro francū
zai nuvertė Francuzijos 
respublikos valdžią ir per
davė galią generolui 
Gaulle, kuris dabar yra 
lies prezidentas. Dabar 
patys francūzai sukilo 
prieš de Gaullę.

1958 metais prieš Fran-
sukilo

Mūsų ^sma^rkusis Disvietis ; Alžyro reakcininkai ir juos 
Massu. 
ir pre-

De 
ša- 
tie 
ir

^elizijos respubliką

statę Joseph Ortiz ir Pier
re Lagaillarde. 
demonstracijos 
po visus Alžyro 
Francūzija ten turi apie 
500,000 vyių armiją, bet 
komandieriai atsisako ją 
pavartoti prieš sukilėlius. 
Francuzijos valdžioje pra
sidėjo krizė.

Alžyras yra šiaurinėje

Dešiniųjų 
išsip 1 ė t ė 

miestus, 
turi

Laisves” redaktorius Mizara Milžiniški Kinijos
pas vysk. J. Steponavičių j

Vyskupui Julijonui Ste-Įvo kabineto tarpduryje iri

ai siekiniai 1959 m
Pekinas. Kinija jau 1958 m. Aliejaus 1958 me- *

ponavičiui buvau parašęs pats šeimininkas. Tai aukš- i suvedė11959 metų gamybos tais buvo gauta 25,900,000 
bnška. liečianti kai kuriuos i toko ūgio, liesokas, vysku-i rezultatus. Bendroji In- tonų, o 1959 jau iki 42,000,:

žemdirbystės 000 tonų. Medvilnės paga-
_v. j juosęs, su aukso kryžiumi gamyba siekė $96,500,000,-

1 anevezio an^ ketinės ir vyskupiška 000 vertę. Ji buvo 11 pro-

baltimorietis Jonas Smalens- 
kas rašo ir sako, kad jis ruo- : 
Šiasi “Laisvės” 50 metų ju- j 
biliejy pasveikinti su penkias- 
dešimtine. Aukosiu, sako, po 1 
dolerį nuo kiekvienų jos gy
vavimo metų.

Gražus pavyzdys 
laisviečiams.

Kaip žinia, “Laisvė’ 
1911 metais. Kitimet 
kaks lygiai penkiasd e š i m t zidentas 
metų. Massu.

Pastebėja-?kad mūsų! Alž-Vre reakcininkams! 
krašto atstovybės Jungtinėse 
Tautose galva Henry Cabot 
Lodge su žmona išskrido Į | 
Tarybų Sąjungą. Pranešime j 
tiesiog ir pasako, kad jo šios I 
kelionės misija yra išsigarsin- 
ti. Jis ruošiasi kandidatuoti 
respublikonų tikietu į Jungti- 

^nių Valstijų viceprezidentus. 
'Btrro-Haikai, kai susitikimas 
ir pasisveikinimas su bblševi- 

^ką vadais buvo skaitoma A- į 
pierikai išdavyste. Dabar gi 
važiuojama tiesiai pas tuos' 
vadus savo politinės karjeros j

kitiems

parėmė generolas
Vėliau tarpe Massu
zideno De Gaulle prasidėjo 
nesusipratimai, tai prezi
dentas atstatė generolą 
Massu nuo parašiutistų ko
mandos. Tuojau\ Alžyro

Įsikūrė ' francūzai pradėjo demonst- 
jai su- ruoti ir reikalauti, kad pre- 

susitaikytų su

į Indi ja minėjo savo
110 metą sukaktį

New Delhi. Indijos liau
dis paminėjo dešimties me
tų sukaktį. nuo įsisteigimo.' 
respubilkos. Sostinėje ir 

įvykokituose miestuose 
masiniai paradai.

New Delhi mieste 
pakėlimui, savęs išsigarsini-! militarinis pardas, o 
mui. šimtai tūkstančių civilinių

Taip padarė Niksonas. taip žmonių maršavo gatvėmis.
daro Lodge.

Kaip viskas pasikeitė!

“Vienybės” redak torius 
Juozas Tysliava susirado nau
ją bičiulį arba sugulovą as
menyje vieno Romos kardi- 

i nolo. Tą kardinolą vienas 
žurnalistas pavadino pasiutu
siu kardinolu.

Tai kardinolas Ottaviani. 
Jis ugnimi spiaudo visus, ku
rie sveikinasi su Chruščiovu 
Komunistai jam ;
Jo neseniai pasakytą kvailą 
prakalbą Tysliava savo ga- 
zieton įdėjo editorialu.

buvo
PO jo

Paradą stebėjo Indijos pre
zidentas Rahenda Prasa- 
das, premjeras Nehru, kiti 
šalies valdininkai ir Tary
bų Sąjungos svečiai, jų tar
pe TSRS prezidentas Voro- 
šilovas.

Gerėja Indonezijos
>hrusčiovu. • w •• v« • 
antikristai. ir Kinijos ryšiai

vadai 
kurie 
skel-

' Vakarinės Vokietijos 
! ieško pasaulyje asilų, 

jais tikėtų, kuomet jie 
bia, kad hitlerininkų siautėji- 
^ąs prięš žydus esąs Vokie- 
4ujos komunistų darbas.
\ .t Negalima sakyti, 'kad jų 

pastangos veltui. štai mūsų 
klerikalų, menševikų ir sme- 
tonininkų spaudos redaktoriai 
jais patikėjo ir jų išmislą su
šilę perša savo skaitytojams.

Žymūs amerikiečiai sudarė 
komitetą išlaisvinimui moksli
ninko Morton Sobell. Komi
tete s kreipėsi į prezidentą 
Eisenhowerj su prašymu, 

į nurodo, kaip neteisingai 
nepagrjstai Sobellis buvo 
teistas 30 metų kalėti, 
prašo šiam vyrui bausmę 

• vanoti.
Gerat būtų, kad preziden

tas Eisenhoweris surastų lai
ko pasiklausyti komiteto bal
so ir Sobellj amnestuotų. Ne
garbė kraštui nekaltą žmogų 
kalėjime supūdyti. z

Taip pat, beje, prezidentas 
turėtų amnestuoti tris komu
nistų vadus — Gilbert Green, 
Harry Winston ir Robert 
Thompson. Jie buvo suimti 

jį- nuteisti makartinio maro 
Siautėjimo laikais. Jie įkalin
ti už įsjtikinimus. Jie yra 
litiniai kaliniai tikra to 
džio prasme.

(Tąsa 6-tam pusi.)

Jakarta. — Kinijos ir In
donezijos valdžios apsikei
tė laiškais, kad jos užgyrė 
sutartį dėl Indonezijoje i 

gyvenančių kinų. Iki dabr 
kinai skaitė save piliečiais 
Indonezijos ir Kinijos, tai 
yra abiejų šalių.

Naujoji sutartis reika
lauja, kad kinai, gyvenan
tieji Indonezijoje, pasirink
tų tik vienos šalies piliety
bę. Kinai, pasirinkę Indo
nezijos pilietybę, galės In
donezijoje turėti ir biznio 
įstaigas.

Jie 
ir 

nu- 
Jie 
do-

KUNIGU CELIBATAS 
PASILIKS GALIOJE

Roma. — Popiežius Jo
nas XXIII pareiškė, kad 
per šimtmečius buvęs kuni
gų celibatas pasiliks ir ant 
toliau galioje. Jis sakė, kad 
kunigai gatvėje < neprivalo 
per daug dairytis į mote
riškes, zokoninkės turi tik 
po dvi rodytis, o automobi- 
liumi važiuodamos, turi 
būti religiniais rūbais apsi
rengusios.

po- 
žo-

Maskva. —■ Tarybų 
junga pastatys plieno 
minimo fabriką netoli Bag
dado, Irako respublikoje* / •

&

ga-

laišką, liečiantį kai kuriuos į - . . - , . , , ..
klausimus a^ie Vilniaus ar-‘Piška raudona juosta persi-1 dustnjos ir 
kivyskupiją _ ir 
vyskupiją, kurias jis valdo.
Užuot atsakęs raštu į klau
simus, jis prašė užeiti pas G judrus 
jį, kad galėtumme asmenis-’ 
kai pasikalbėti. 1 Pasirodo, vyskupas J.

. .. 'Steponavičius tik 49 metų
Vyskupo lezidencija yra j am^jauS) vadinasi, dar jau-

Afrikoje, tik per Vidurze- Liudo Giros gatvėje, . Vil-ĮRas. Jo darbo kabinįtas 
mio jurą nuo Francuzijos. niuje, visaUarti “Vilniaus” | erd ant sienu kabo ke. 
Jis kelis kartus didesnis uz viešbučio, kuriame aš gy- letas jdomiu aig bos. kūri. 
Francūzija, nes. užima 852,- venų. Taigi sutartu laiku ‘ A„i„„ „„
800 ketv. mylių, o turi tik 
11,000,000 gyventojų.

Jau šešti metai Alžyro 
vietiniai gyventojai veda 
karą už tautinę laisvę, bet 
vietos reakciniai francūzai 
su Francuzijos pagalba slo
pina liaudies sukilimą.

100,000 sveikino
T. Sąjungos vadus

Bhilai, Indija. — Čionai 
jau dirba Tarybų Sąjungos 
inžinierių pastatytas, plie
no gaminimo fabrikas. Per 
pirmuosius metus jis paga
mins 1,000,000 tonų plieno.

Kada čionai atsilankė 
TSRS veikėjai Vasil iu s 
Kuznecovas ir Floras Koz
lovas, tai 100,000 indusų 
juos karštai pasitiko ir 
sveikino.

Indija susitarė su TSRS 
vadais, kad jos inžinieriai 
ir specialistai pastatytų ki
tą tokį plieno gaminimo fa
briką. Dabar Indijoje ran
dasi virš 900 tarybinių in- j 
žinierių ir technikinių spe
cialistų.

----- --------- —
Mažiau jie kalbėtą, 
tai geriau būtą

Washingtonas. — Demo
kratai užklupo naują JAV 
gynybos sekretorių Thoma- 
są Gates. Jie kaltina, kad 
jis “nežino ką kalba, aiš
kindamas apie Tarybų Są
jungos. gynybos pajėgas”.

i

T. Gates neseniai užėmė 
tą vietą. Jis tuojau, kaip jo 
pirmtakūnas Neil McElroy, 
ėmė pasakoti, kad būk JAV 
turi toliau siekiančias ra
ketas, negu TSRS.

Dabartiniai TSRS rake
tų bandymai į Ramųjį van
denyną, sudavė smūgį vi
siems tiems, kurie taip kal
bėjo, kartu ir eilei demo
kratų vadų.

ANGLAI GYRĖSI, KAD 
PULS EGIPTĄ

Londonas; —“The Times 
of London0 rašo, kad 1|956 
m. liepos mėnesį Anglijos 
tų laikų premjeras A. Ede
nas sakė pręzidentui Eisen- 
howeriui, j( 
Egiptą už 
Tų pat met 
Anglija, Francūzija s ir Iz 
raelis buvo 
tą, bet nelaimėjo.

>g Anglija puls 
Suezo kanalą, 

ų spalio menesį

užpuolę Egip-

venų. Taigi sutartu laiku 
aš ir nuvykau pas jį. Rezi
dencija ir kurija randasi 
trečiajame aukšte. Namas 
mūrinis, ir karo metu 
išliko nesugriautas.

mino 2,410,000 tonų, arba 
15 procentų daugiau 
1958 m. Verpinių gamyba^ 
35 procentais viršijo pir
mesnių metų. Cemento pa
gamino 12,270,000 tonų.

Kinijos vyriausybė deda 
į\elektros , 

gamybą. 1959 metais buVo 
pagami n t a 41,500,000,000 
kilovatų-valandų, arba ųet 
51 procentu daugiau, kaip 
1958 m.

Dideli pasiekimai yra 
medžio gamyboje, chemika- 
linių trąšų, mašinų ir kitd- 
se šakose. Kinija prie liau-G

Ji buvo 11 pro- 
’ raudona kepuraite ant gal- centu didesnė, kaip 1958 m. 

vos, vyras. Gyvas, gajus, | Grūdų suimta beveik 
! 300,000,000 tonų, tai yra, 8 
! procentais daugiau už pir- 
.mesnius metus, nors, tiesa, 
grūdų planas, nepasiektas, didelės svarbos 
nes sausra ir upių išsiver- 

' žimai pakenkė.
Plieno 1958 m. buvo pa- 

; gaminta 8,000,000 tonų, o 
1959 m. — 13,350,000 f spi- 
žio 1959 m. pagaminta 20,- 
500,000 tonų, tai du kartus 

Įtiek, kaip s 1958 m. Anglies 
' gavyba buvo 347,800,000

nių. Rašomasis stalas ap
krautas popieriais, taipgi 
stalo centre stovi didokas 
kryžius, gal paauksuotas, 

Jls|gal ne, nepatyriau.
Pošnekį pradėjome

Mane pasitiko vienas jo to, kur jis gimė, 1 
kanclerių. Bet man nusi- toks, 
velkant paltą, pasirodė sa-'dzūkas.)

.. tonų, pralenktas planas, ir j dies santvarkos dideliais 
/1l/r . , , J1S 129 procentais daugiau, kaip’žingsniais eina pirniyn.
(Maniau, gal busi r___________ _____ i______ £______busi

&<

Nuotraukoje: Amerikos lietuvių rašytojas, 
“Laisvės” redaktorius Rojus Mizara priėmime pas 
Vilniaus archivyskupijos ir Panevėžio vyskupijos 
valdytoją vyskupą Julijoną Steponavičių.

(Tąsa 4-tame pusi.)

Vėliausios žinios
Paryžius. — Francuzijos 

žmonės remia prezidentą 
De Gaullę. Jis užima griež
tesnę poziciją prieš sukilė
lius Alžyre.

Tunis. — Tunisija reika
lauja, kad Francūzija už
darytų savo lėktuvų ir ka
ro laivų bazę Bizertoje ir 
tuojau pasitrauktų.

New Delhi. — Frol Koz
lovas, TSRS premjero pa- 
gelbininkas, sakė, kad 
TSRS suteiks Indijai dau
giau lekonominės ir techni
kinės pagalbos.

Išlaidoms siūlo po Atvyksta 12 žymią 
TSRS pareigūnų

Maskva. — Sausio !
■' “i. IU>4 

vyksta į Jungtines Vate$ 
jas dvylika Tarybą Są. 
gos žymių pareigūnų.
tarpe bus Rusų taryb 
respublikos premjeras 
mitrius Polianskis. \;

Kiti premjerai bus:

K

Di-

Ku- L 
Kol-

vakšvili — Gruzijos ir Is- 
kender -— Azerbaidžiano.

Kartu atvyksta: Lenin- / 
grado, Maskvos, Omsko, 
Riazanės, Stalingrado, Vi
tebsko ir Taškento sričių 
pirmininkai.

Washingtonas. — Prezi
dento. Eisenhower io pasiū
lytos  ̂išlaidos reiškia, į kąd\ 
ant kiekvieno saljęš* gyvenP 
tojo, įskaitant ir vaikus, 
proporcionaliai skiria po. 
$438. Žinoma, jeigu pasiūk' 
lytų pinigų užtektų, bet
gyvenimas rodo, kad kiek- najev — Kazakstano, 
vieneriais metais prie siū- čenko — Ukrainos, 
lomos sumos vis dar reikė
davo pridėti.

Daugiau kaip pusę biu
džeto siūlo išleisti karo rei
kalams, būtent $45,600,000,- 
000. Tuo kartu sveikatos, 
apšvietos ir šalpų .reika
lams siūlo tiktai $3,500,- 
000,000.

Prezi-

Washing tonas. — Nutrū
ko derybos tarpe JAV ir 
TSRS “Lend-Lease” reika
le.
Vėliausios žinios

Hassi, R’mel, Alžyras. — 
Francūzija imsis darbo nu
tiesti 300 mylių vamzdžius 
natūralio gazo į Alžyro ir 
Grano miestus.

Maskva. ►— Grįžo išLon- 
Londono buvęs TSRS am- 
basadarius Jokūbas Mali
kas. Jis dabar eis Užsienio 
ministro pavaduotojo par
eigas.

Washingtonas. — Henry 
Cabot Lodge ir jo žmona 
vyksta į Tarybų Sąjungą 
svečiuosna. Jis. yra JAV 
atstovas Jungtinėse Tauto
se. Jis buvo ir’ specialus 
prezidento Eisenhower i o 
palydovas Chruščiovui, ka
da TSRS premjeras lankė
si Amerikoje.

Amerikos kom-T»kio<
pabijos muties. Japonijoje 
120 mylių į., automobiliams 
vieškelių. Visas darbas . at
sieis $222,000,000.

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris pa
sveikino generolą D. Mac- 
Arthurą proga jo 80-ties 
metų gimtadienio.

Dėl J. Valstiją ir 
Kubos santykią

Washingtonas. —
dentas Eisenhoweris, JAV 
ambasadorius Kuboje Bon- 
salis, Valstybės sekretorius 
Herteris ir kiti politikos 
vadai tarėsi beveik valan
dą reikale JAV ir Kubos 
santykių.

Kai kurie demokratų ir 
respublikonų vadai reika
lauja, kad J. Valstijos im
tųsi griežtų prie m o n i ų 
prieš Kubą. Bet korespon
dentas W. Jorden po šio 

(pasitarimo rašo, kad Ei-
— Vengri- senhoweris laikosi nusista- 

laukti ir žiūrėti, i
Budapeštas.

jos žmonių gyvenimas ge- tymo _
rėja. 1959 m. buvo suimta kas bus Kuboje toliau.
daugiau grūdų, pasigamin- 
ta drabužiųJr kitų gyveni- LEONAI JAU VYKS PAS
mo reikmenų. TĖVUS I CHICAGĄ

Maskva. — Tarybų Są
junga, paleisdama 1,200,000 
vyrų iš ginkluotų jėgų, jų 
tarpe paleidžia 250,000 ka
rininkų. Visų jų laukia ci
viliniai darbai.

Southampton. — Norve
gų tankeris “Gorm”, 12,000 
tonų įtalpos, ir JAV laivas 
“Santa Alice” susidūrė ir 
abu nukentėjo. Getai, kad 
ant “Gorm” neužsid e g ė 
aliejus. ' '

TĖVUS Į CHICAGĄ
Maskva. — Regina, 20 

metų ir jos brolis Tarnas, 
17-kos metų, jau gavo vi
sus dokumentus ir vyks pas 
savo tėvus į Chicagą. Tė
vai jų nematė nuo karo 
pabaigos. Kada Amerikoje 
lankėsi Chruščiovas, tai tė
vai Leonai kreipėsi į ji, kad 
išleistų jų vaikus iš Lietu
vos.

Cape Canaveral, Fla. — 
Vėl susprogo raketa' “Tita- 
nas” vos pakilus į orą.

T. Sąjungos gamyba 4 
ir mokslo kadrai

Maskva. — 1959 m. Ta- 4 * 
r y bu Sąjungoje buvo pasta
tyta 2,200,000 apartmentų, 'V 
pagaminta: 1,300,000 tele
vizorių, 4,000,000 radijo 
imtuvų, 2,900,000 siuvamų 
mašinų, 724,000 skalbiamų ■ 
mašinų ir 426,000 elektros 
šaldytuvų.

Mokslą baigė: 106,000 in- x 
žinierių, 200,000 mokytojų, 
virš 100,000 daktarų iv 
slaugių, 260,000 technikos 
specialistų ir 125,000 agro
nomų. L -

PAUL ROBESON JAIL 
KALBĖJO MASKVOJE
Maskva. — Paskilbęs * 

dainininkas Paul Robeson 
dainavo ir kalbėjo Maskvo-y 
je “beringų” gaminimo 
fabrike. Jis pasisakė už nu
siginklavimą ir visų žmo
nių taikų sugyvenimą. Jam 
patinka Tarybų Sąjungos 
mažinimas gynybos jėgų ir 
prie to raginimas kitų kL

J

I

■
—
— Tarybų7 jOHHMaskva.

junga ir Islandija pasir 
1(960-1962 metams prekj 
bos sutartį.

Buenos Aires. 220 
Argentinos geležinkelie 
ruošiasi į streiką. .

1 V'V

*
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KAS RAŠO IR SAKO A. P. Čechovas ir muzika
100 metų gimimo sukaktuvėms pažymėti

SUBSCRIPTION RATES
-J United States, per year ____ $9.00

United States, per 6 months $5.00 
‘’/Queens Co. . ............ $10.00 per year
-m Queens Co........  15.50 per six months

Canada and Brazil, per year $10.00 
Canada and Brazil, 6 months $5.50 
Foreign countries, per year S12.00 
Foreign countries, 6 months $6.50

-Jei Leninas būtŲ gyvas...
SAUSIO 21 <1. SUKAKO 36-ri metai nuo Lenino 

mirties. Jis mirė 1924 m., dar palyginamai jaunas žmo- 
gus, nes sulaukė tik 54 metų amžiaus.

Leninas buvo organizatorius Bolševikų partijos ir
• vadas proletarinės revoliucijos.

Rusijoje revoliucija įvyko 1917 m., kada šalis buvo 
’ baisiai karo nuteriota. Užsienio imperialistų intervenci- 
z.jairrusų baltųjų karas vėl tęsėsi per keleris metus. 
#21 metais jam pasibaigus, šalis buvo be susisiekimo,, 

„industrijos, o daugelyje sričių ir maisto stokavo.
»l Leninas kėlė obalsį elektrifikuoti šalį. Jis rinko in- 

-žinierius, mokslininkus ir ragino įrengti elektros jėgai- 
nes ant upių, idant elektros lemputėn šviestų kiekviena- 

-r me sodžiuje.
Kaip Tarybų Sąjunga buvo silpna 1924 m., tai yra, 

kada Leninas mirė, parodo sekami faktai:
1924 m. Tarybų Sąjungoje buvo pagaminta tiktai 

>400,000 tonų plieno, o 1959 m. jau 60,000,000 tonų.
• 1924 m. Tarybų Sąjunga pagamino tiktai 6,954,300

tonų aliejaus, o 1959 metais jau net 113,500,000 tonų.
1924 m. Tarybų Sąjunga pasigamino tikti 800 auto

mobilių, gi 1959 m. 122,000 keleivinių automobilių, o ke
lis kartus tiek sunkvežimių ir busų.

11924 m. pagamino tik penkis bilijonus kilovatų-va-
• landų elektros jėgos, gi 1959 metais jau 275,000,000,000 
kilovatų-valandų.

. 1924 m. T. Sąjungos teritorija buvo 7,041,120 ketv. 
mylių ir ji turėjo 132,000,000 gyventojų. Dabar jos teri

torija yra 7,596,960 ketv. mylių ir turi 212,000,000 gy
ventojų.
/.<• x Nežiūrint, kaip tada Tarybų Sąjunga buvo silpna, 

iŠ visų pusių priešų apsupta, bet Leninas numatė, kad 
darbo liaudis laimės. Dabar visai kitokioje padėtyje 
randasi TSRS. Jau beveik pusė pasaulio žmonių pasirin-

• kchilaujo gyvenimo1 kelią. TSRS mokslininkai eina1 prieš- 
akyje viso pasaulio mokslininkų. Jos technikai ir inži-

— ilieriai stato fabrikus ir elektros jėgaines Indijoję, ara- 
Šaly^Tir kitur.
Suprantama, kaip Leninas džiaugtųsi tą matyda- 
gyvenime, ką jis tada numatė tiktai teorijoje. Jis 

oiJiiirė, bet jo idėjos draugai pravedė teoriją praktikom

“SUPUVIMAS”
“Liaudies balso” redakto

rius Jonas Yla labai tiks
liai apibūdina naujus na
cių pasirodymus. Jis rašo:

Svastikos, antisemitiški 
obalsiai, diskriminacija neg
rų, antikomunizmas, tai vie
nas ir tas pats fašizmas.

Persekiojimas žmonių už 
tai, kad jų skirtinga oda, ki
tokios rasės, kitokių įsitikini
mų, yra fašistinis apsireiški
mas.^

Jis išplaukia iš reakcinės 
politikės, atžagareiviško nusi
statymo.

Tai juoda dėmė ant demo
kratijos veido. Tai kapita
lizmo liga. Supuvimas.

Bet dabar viskas išsitai-’ 
sė ir pasitaisė. Visiems rei
kia dovanoti ir tą veiklią 
LLD apskritį dar daugiau 
paveiklinti. žmonės juk 
sako: “Nėra to blogo, ku
riame nebūtų ko nors ir 
gero.” Ir šis nesusiprati
mas duos gero, jei apskri
ties veikėjai nepamirš at
eityje .apie savo veiklą lai
kas nuo laiko pasigirti ir 
spaudoje.

/Prancūzai prieš francūzus
* K **■*'.? *•

AFRIKOS FRANCŪZŲ KOLONIJOJE Alžyre susi- 
-Ldarė labai rimta ir įdomi padėtis. Prasidėjo francūzų 

kolonistų sukilimas prieš francūzus, tai yra, prieš Fran- 
cūzijos prezidentą De Gaullę. Jau ir kraujo nemažai iš- 

•• -lieta, jau ir Alžirijos sostinėje veikia barikados.
ik-o’ Sukilimą veda kraštutinieji nacionalistai kolonistai, 

kurie nė kalbėti nenori apie suteikimą kokių nors demo- 
-'••kratinių teisių alžyriečiams. Jie nori, kad ir toliau ir 
*ua<nt visados milijonas francūzų geležine ranka valdytų 
t*rdėvynius milijonus alžyriečių. Tuo tarpu dar pereitų 
-ojnetų rugsėjo 16 d. prezidentas De Gaulle pažadėjo al

žyriečiams apsisprendimo teisę.
Kuo tas dešiniųjų kolonistų sukilimas baigsis, da- 

y bar dar sunku pasakyti. De Gaulle žada laikytis savo 
..-nusistatymo ir sukilėlius sutriuškinti. Jis pasakė: Suki- 

^l®iai nori, “kad jiems būtų sugrąžinta senoji Alžyrija, 
-bet senoji Alžyrija yra mirusi, ir tie, kurie to nesupran- 
'»• ta, mirs kartu su ja’*: Tai griežti ir aštrūs žodžiai.

Tuo tarpu Alžyrijos nacionalistai lyg ir aptilo. Jie, 
matyt, jaučiasi, kad ginčas ir kruvinos peštynės tarpe 
paeitu francūzų jiems padės laimėti savo kraštui pilną 

/^nepriklausomybę.

Kir iMacmillaiiui nepavyko
ANĄ DIENĄ BELGIJOS KARALIUS lankėsi Af

rikos kolonijose, tikėdamasis sustiprinti belgus kolonis
tus. Išėjo priešingai: Afrikos pavergti žmonės taip prie
šiškai karalių pasitiko, jog jis sugrįžo namo labai nusi-

Dabar Afrikon nuvyko Anglijos premjeras Macmil- 
^jjįias. Irgi su tokia pat “misija”. Bet ir jis buvo sutiktas 

afrikiečių demonstracijomis už laisvę ir nepriklausomy
bę. Jis irgi nusiminęs. Macmillanas irgi turi įsitikinti, 
kad jokiais vizitais ir tuščiomis frazėmis nebegalima nu
raminti afrikiečius. Anglų, kaip ir belgų, kolonijos rei- 

. kįlauja nepriklausomybės. Jeigu toji nepriklausomybė 
Joms nebus suteikta geruoju, tai afrikiečiai griebsis 
ginklo. Jei Belgijos ir Anglijos valdovai neturėtų grobi
kiškų apetitų, jie numatytų ateitį ir nedasileistų prie 
persiėmlmo jėga su laisvės reikalaujančiais afrikiečiais. 
Jie kuogreičiausiai iš Afrkos išsikraustytų ir ją paliktų 

||S||$kiečiams.

gaujas amerikiečių gąsdinimas
SĖKMINGAS TARYBŲ SĄJUNGOS išbandymas 

toli siekiančios raketos Ramiąjatne vandenyne susilaukė 
visokių atgarsių. Prasidėjo gąsdinimo propaganda, ka
imas ir ząlatijamąfe*' naujas pavojus,, naujas baubus.

LAI VISAS PASAULIS 
NEPAMIRŠTA

Sausio 24 d. įvyko pami
nėjimas 15 metų sukakties 
nuo nacių siautėjimo Len
kijoje. Paminėjimas įvyko 
buvusioje nacių įsteigtoje 
žmonių žudymo stovykloje 
Oswiecim. Nužudytų žmo- 

| nių atminčiai Lenkijos 
premjeras Jozef Cyrankie- 
wicz prie “mirties sienos” 
padėjo gyvų gėlių vainiką 
ir per ašaras pasakė: “Mes 
patys niekados nepamir
šime ir neleisime 
pamiršti.”

Kaip žinia, šioje 
loję naciai nužuęlė 
milijonus žmonių, 
ma jų buvo lenkai. Pami
nėjimo ceremonijose daly
vavo 20,000 žmonių, kurių 
tarpe buvo atstovybės iš 
trylikos kraštų.

Reikia, kad to baisaus 
nacių siautėjimo nepamirš
tų ne tik lenkai, bet visa 
žmonija. Deja, taip nėra. 
Deja, jau daug kas ęra- 

<deda pamiršti. / Štai šian
dien pat toje pačioje Vaka- 
rihės Vokietijos valdžioje 
yra pabaisų, kurie nacių 
vedamose skerdynėse daly

davo. Na, o mūsų valdžia 
j tą Vokietijos vyriausybę re
mia ir ginkluoja. Vadina
si, nacių žiaurumai yra 
pamirštami.

•VIENAS ILGAS PIššš...”
Įdomu ir juokinga mums 

kai kada spaudoje pasiskai
tyti apie “Lietuvos va
duotojų” raketo krizę, štai 
ką, pav., gieda Bronys Rai
la “Dirvoje” (sausio 20

kitiems

stovyk- 
keturis 
Daugu-

NEREIKĖJO RAŠYTI IR 
NEREIKĖJO TALPINTI

Aną dieną Chicagos “Vil
nyje” tilpo straipsnelis 
apie “dingimą” LLD Pir
mosios apskrities. Dabar 
straipsnelio autoriui Se
nam x Ajdiečiui atsako ap
skrities sekretorius Stasys 
Veshys. Jis patiekia žinių 
apie gražią apskrities kd- 
miteto veiklą ir pabara Se
ną Aidietį už neteisingą 
nuomonę.

(įįerai, kad d. Veshys 
greitai atsiliepė ir klaidin
gą nnuomonę paneigė. 
Aišku, kad Senas Aidietis 
neturėjo taip rašyti, o “Vil
nis” neturėjo klaidinančio 
rašto talpinti.

Bet mes vis “kovojom” : gin
čijomės, neigėm politikos ir vi
suomenės gyvenimo elemento- 
torių. juokingiausiais ir dirb- 
tiniausiais fasadais puošėm ir 
iškraipėm savo tautos ir savo 
pačių' likimą. Kol visi paga
liau atsidūrėme į tą patį nuo
vargio, pasibodėjimo, indife- 
rencijos uostą. Ir pajutome, 
kad atėjo laikas viską per
vertinti ir vieną kartą supras
ti, net sutikti su tuo, ką taip 
karštai neigėm prieš penkioli-. 
ka ar net dešimtį metų.

Kur dingo šūkiai ir princi
pai, prieš dešimtmetį ir dar 
kiek anksčiau skelbtieji mūsų 
pabėgėlių spaudoje Vokietijo
je, kad dabar “lietuvių tau
tos potencialas yra tremty
je”? Kur dingo programos, 
kad Vlikas tai Lietuvos sei
mas, o jo Vykdomoji Taryba 
—tai Lietuvos vyriausybė ? 
Kur sutirpo egzilinės val
džios mitai? Kas dar vado
vaujasi “gautais iš krašto 
įgaliojimais” mus rikiuoti ir 
valdyti ? Kokiu pagrindu to
liau šinkuoja v^ną Vlįko pir
mininko ' prel. ’ M. Krupavi
čiaus “pilnai-ii* deramai pa
skirtas Lietuvos Respublikos 
ambasadorius” Boiinoje ?..

Gal kas vienatvėje ir to
liau tebegyvena tais mitais. 
Bet būtų vaikiška nejusti, kad 
plačioje laisvųjų lietuvių vi
suomenėje tos J rūšids7 mitai 
yra senai ir galutinai mirę. 
Jei sąžiningieji ir rimtesnieji 
publicistai dar kartais grįžta 
prie jų, tai kad pervertintų 
visą “tremties balansą” ir gi
liau žvelgdami įsakmiai pa
neigtų tai, kas anuomet buvo 
prisispyrusiai teigta. 

X

Savo beveik desperatiš
kai raudai paremti Raila 
pasikviečia talkon ir savo 
kolegą J. Vidzgirį. Tas dar 
tamsesnėmis spalvomis' va
davimo raketą nupiešia. 
Verta pasiklausyti:

Ką per vienuolika metų nu
sitęsusi tremtis padarė iš tos 
rezistencijos dvasios, iš šven
tų kruvinųjų tradicijų? Ir iš 
šios liepsnos žėrėjimais sura
šytų uždavinių užsienio lietu
viams? Liūdna ir net koktu 
atsakyti... Pagrindinis dėme
sys, pastangos^ lėšos ir aist
ros, pačiu liguičiausiu būdu 
nuolat maudomos 4'n t r i g ų , 
rungtyniavimų, melo ir šmeiž
to liūne, susitelkė į smulkią

pigmėjų kovą už “valdžią,” 
už tuščią įgaubę, už skylėtas 
partijų ambicijas ir ne kaitą 
vien už nuogą pragyvenimą iš 
patriotiškai surinkto 
lio...

Pradedant 1946 
įvairūs lietuviškieji 
niai” ir “prieveiksniai, 
važiavę, suplaukę ar suskridę 
ėmė tartis, kokie būtų ge
riausi būdai pavergtai tėvy
nei laisvinti ir kam. kokias 
vadovavimo pareigas tektų 
atiduoti... Bernas. Paryžius, 
Baden-Badenas, Pfullingenas, 
Reutlingenas, Roma, Wa- 
shingtonas, New Yorkas, vėl 
Reutlingenas, vėl New Yor
kas, vėl Roma... Kiek tūks
tančių dolerių veltui išblašky
ta, kiek lakštų popierio pri
marginta, kiek laikraščių 
puslapių dvokiančios neapy
kantos dažais pritepta! Ir to 
viso sąskrydžių dešimtmečio 
vaisiai—vienas ilgas piššššš...”

Kai šitaip patys raketie- 
riai apie savo raketą kal
ba, kai jie patys sako, kad 
iš jų “Lietuvos vadavimo” 
išėjo tiktai “vienas ilgas 
pišššš,” kur protas tų lie
tuvių, kurie dar vis juos te
beremia ir tebepalaiko? 
Kur protas tų, kurie juos 
šelpia aukomis? Argi jie 
dar ir šiandien nežino, kad 
už tas savo aukas ir pa
slaugas už kelerių 
susilauks tiktai dar 
nio piššššš?!

pinigė-

metais, 
“vefks-

su-

metų

Laiškai
BimbaiAnt.

Gerb. Drauge:
Mano maršrutas baigiasi. 

Dar manau turėti susirin
kimą Phoenix, Ariz.

Man atrodo, kad maršru
tas vidutiniškai pavyko. 
Visur, kur buvau sustojęs, 
įvykę 'susirinkimai. San 
Francisco apylinkėje turė
jome net 4 .-sueigas.

“Laisvei” sveikinimų-au- 
kų maršruto metu sukelta 
$260. Gavau 4 naujus “L.” 
skaitytojus ir porą atnau
jinimų. Kiek “Laisvės” va- 
jininkai tuo laiku pasidar
bavo, tikrai nežinau. Ži
nau tiek, kad Los Angeles 
vajininkas labai gerai pasi
darbavo.

Gaila, kad negalėsiu da
lyvauti “Laisvės” šėrinin- 
kų suvažiavime. Tai da
bar linkiu suvažiavimui 
geriausių pasekmių.

Perduodamas sveikinimą, 
Antanai, pridėk nuo manįs 
penkinę. Kai grįšiu, tai 
atsilyginsime.

Draugiškai,
J. Gasiūnas

Su naujaisiais metais 
Mielas Drauge Bimba,

Siunčiame Jums asme
niškai ir visai “Laisvės” re
dakcijai nuoširdžiausius sa
vo sveikinimus bei linkėji
mus.

' Jūsų, j
H. Korsakiene

*
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Pavyzdžiui, gen. Power padarė išvadą, kad Tarybų Są
junga gąlinti su savo toli siekiančiomis raketomis visus 
mus nušluoti nuo žemės paviršiaus per pusę valandos! Jis 
muša trivogą. Kritikuojamas prezidentas Eisenhoweris 
už “neapdairumą” ir “apsileidimą”.

Tai yra piktas Amerikos žmonių^ gąsdinimas. . Jis 
kenkia taikos reikalui* Visi žino, kad minėtos raketos 
bandymas buvo atliktas griežtai moksliniais sumeti
mais, ieškojimui naujų ir geresnių priemonių, erdvės už
kariavimui. Visi žino, kad Tarybų Sąjunga nesiruošia 
ir neplanuoja Ameriką nušluoti nuo žemės paviršiaus.

Susitiksime savo suvažiavime
JAU ČIA PAT “Laisvės” dalininkų suvažiavimas. 

Jis įvyks jau šį sekmadienį, sausio 1 dieną. Viskas jau 
paruošta.1 Tikimės gero, skaitlingo suvažiavimo. < •

Šis iuvažiavimaę bus didelio laimėjimo ir džiaugsmo 
suvažiavimas. Pasidžiaugsime, kad pagaliau: įsikūrėme 
naujosiose patalpose. Pasidžiaugsime, kad tiek ameriki
nė, tiek tarptautinė padėtis gerękai pragiedrėjusios. 
Pasidžiaugsime ir tuo, kad pati “Laisvėj” padėtis yrax 
sveika, gera.Drąsiai kalbėsime apie 
Stiprinimą ir 'gerinimą/ S. U ■

Vilnius

Dirbtinė ausis
Prancūzų mokslininkas 

Džurnė sukonstravo vadi
namąją “telelektrinę ausį.” 
Jos dėka kurtieji vėl gali 
girdėti. • Naujasis prietai
sas sėkmingai išbąndytas 
eksperimentinėje laborato
rijoje. Tai labai mažas 
aparatas, pagamintas iš 
patvarios plastmasės. Jis 
“įskiepijamas” į ausies vi
daus audinius ir turi du 
mikroskopiškus stiprintu
vus : vieną žemiems to
nams ir 'kitą, aukštiems. 
Stiprintuvai platinos siūle* 
liais sujungti tiesiog su 
klausos nervu.

iy— m Li ■■ i...... į

Daugiau įvairių parengi* 
^BLaisveg Mud&'į.,: /

Čechovas buvo vienas iš 
tų rašytojų, kurio gyveni
me ir kūryboje muzika užė
mė didelę vietą.

Čechovas mėgo klausytis 
muzikos, atliekamos pianu, 
violenčele, smuiku, mėgo 
dainuoti. Muzika jam 
daug padėjo jo literatūri
niame darbe. Mylimiausias 
Čechovo kompozitorius bu
vo P. I. Čaikovskis. zSu juo 
Čechovas asmeniškai buvo 
pažįstamas ir palaikė glau
džius draugystės ryšius li
gi pat jo mirties.

Muzika Čechovo kūrybo
je atsispindėjo tas pats, kas 
tuo metu buvo įėję į tuo
metinės inteligentijos buitį 
(populiarios dainos, roma
nai, operų arijos, instru
mentiniai ansambliai).

Čechovų šeima buvo labai 
m u zd k a 1 i (tėvas grojo 
smuiku, dainuodavo, vado
vavo cerkvės chorui). Jau
nystėje rašytojas su savo 
broliais tąip pat giedojo 
cerkvės chore, bet niekada 
negrojo jokiu muzikos in
strumentu. Nežiūrint į tai, 
kad Čechovas ir giedojo 
cerkvės chore, .bet jis nei 
cerkvės, nei religijos nemė
go. Be meilės giedojimui 
ir varpų muzikai . . . “tai 
viskas, kas pas mane pasi
liko iš religijos,” rašė Če
chovas.

Dažnai Čechovo bute su
sirinkdavo jo draugai ir 
pažįstami ir čia, be litera
tūrinių klausimų, muzika 
užpildydavo jo butą. Štai 
keletas ištraukų iš Čęchovo 
laiškų: “. 
pianiną . . 
muzikinius

įsigijau gerą 
. ruošiu mažus 
vakarus, ku

riuose. dainuoja ir groja...” 
“...kiekvieną antradienį pas 
mane vakarai, su Mergai
tėmis, muzika, dainomis ir 
literatūra...”: “..Mano bu
te amžinas s u* j u d i m a s, 
triukšmas, muzika...”

Apie gyvenimo dienas Če
chovo įsigytame Melichovo 
dvare jis rašė: “...pas ma
ne per ištisas dienas groja 
ir dainuoja svečių kamba
ryje, kuris randasi šalia 
mano kabineto, ir todėl aš 
nuolatos būnu elergiškoje 
nuotaikoje...”

Kada Čechovas retkar
čiais aplankydavo, iš M-eli- 
chovo dvaro, Maskvą, tai 
savo pažįstamų draugų tar
pe prasėdėdavo naktis, 
klausydamas muzikos arba 
V. Eberlės dainavimo, ku
ris puikiai atlikdavo rusų 
liaudies dainas, pats sau 
pritardamas balalaika.

Gyvendamas Jaltoje Če
chovas įsigijo pianiną, ku
riuo skambino Rachmani
novas, Spiridianovas; juo- 
mi akompanuodavo kaip 
dainuodavo Šaliapinas.

Čechovas parašė ir ke
lias muzikines recenzijas 
(Glinkos operai “Rūškanas 
ir Liudmila,” operos daini
ninkų N, Nw ir N. I. Figu- 
erių koncertams). Čecho
vo ir Čaikovskio draugystė 
buvo paremta viens kito ta
lento gerbimo dvasia; nes 
Čaikovskis ir iš naujųjų ra
šytojų labiausiai mylėjo 
Čechovą, o Čechovo myli
miausiu kompozitorium bu
vo Čaikovskis.

Štai du epizodai, kurie 
puikiai charakte r i z u o j a 
abiejų didžiųjų žmonių 
viens kito talento gerbimą.

P. I. čaikovsis viename iš 
savo laiškų - J. P. špažins- 
kajai rašė: “Ar turite jūs 
supratimą apie naują, di- 
dalį rusų literatūros ta
lentą, Čechovą?.. Jeigu ne, 
tai aš su inalonumu Jums 
prisiųsiu jo apsakymus. Aš

v Jh 
manau, kad tai būsimas 
mūsų kalbos pažiba.”

Po Čaikovskio apsilankys 
mo pas Čechovą, pastara- , 
sis A. S. Suvorinui rasė: 
“Vakar pas mane buvo 
Čaikovskis, ko buvau be 
galo laimingas: pirmiau
sia, tai didelis žmogus, o 
antra, aš be galo myliu jo 
muziką, o ypatingai ‘One
giną’.”...

Šių dviejų didžiųjų žmo
nių draugystė buvo nuošir
di ir tyra. Sunkiai Čecho- ? 
vas pergyveno žinią apie n 
Čaikovskio mirtį.. Telegra
moje Čaikovskio • broliui 
Modestui, Čechovas rašė: 
“Žinia mane sukrėtė. Bai
sus liūdesys. Aš giliaį ger
biau ir mylėjau Piotrą II- 
jičių ir daug kuo jam sko
lingas. Užjaučiu visa širdi
mi. Čechovas.”

Kitas žymus rusų kom-^ 
pozitorius S. Rachmanino-^ 
vas labai mylėjo Čechovo 
kūrybą. Čechovas padova- / 
nojo R a c h m aninovui dvi 
savo apysakas: “Mužikai” 
ir “Mano gyvenimas,” < o 
Rachmaninovas jam pri- 
siuntė savo fantaziją orkes
trui, kurios epigrama tar
navo Čechovo apsakymas “I ; 
kelią” turinys. Draugystes 
ryšiai Čechovą rišo ir su F. 
Šaliapinu. •

Savo apysakoje “Po ope- ,t 
ros” Čechovas rašo \ apie ’F 
jauną karininką, didelį 
muziką ir čia, šioje apysa
koje, Čechovas išreiškė sa
vo pažiūrą į muziką: “Mu
zikinė pjesė, kaip ir bet ' 
koks meninis kūrinys, tu
ri turėti savo idėją. Jeigu 
idėjos nėra, tai toks, kūri
nys nieko vertas*”;'

Jo beletristiniuose ap
sakymuose: “Mano, gyvejni- 
mas,^Dainininkai,” 
šildo Arnikas,” “Taperis”

kūriniuose: “Trys ’seserys,” 
“žuvėdra,” “Vyšnių sode” 
ir daug puikių puslapių ir 
vietų, kuriuose kalbama 
apie muziką, dainavimą ir 
t. p. Čechovas puikiai per
teikė savo kūriniuose muzi
kinį jausmą, jos gilią pras
mę, jos vertę.'

I. Pakalnis

TIK TEGU PAŽADAI 
IŠSIPILDO

Įžymusis negrų darbuo
tojas ir Brotherhood of 
Sleeping Cars Porters uni
jos prezidentas A. P. Ran
dolph karštai ragina sustiprin
ti kovą už negrų teises Ame
rikoje. Jis pats ir jo vado
vaujama unija nebetylėsią, 
nes kantrybė baigianti išsi
semti. Savo pareiškimą jis 
baigė tokiu pagrūmojimu:

Aš organizuosiu marš^ 
ant abiejų didžiųjų partijų'-^4-, 
demokratų ir respublikonų— 
suvažiavimų. Negrai žmonės 
turi prieš tas konvencijas at
sistoti ir pasakyti: “Mes no
rime būti laisvi.”

Puikus sumanymas. Bū
tų gražu, jei tūkstančiai 
negrų suplauktų į tas ka
pitalistinių partijų konven
cijas ir pareikalautų savo 
teisių. Politikieriai negalė
tų nesiskaityti su jų balsu.

PATAISA
Mano straipsnyje “Mano 

patyrimai L i e t u v o j e ° 
(“Laisvėje,” sausio 19 d.) 
yra įsiskverbusi klaida. 
Ten, kalbant apie senelių 
namus, sakoma: “Radome 
ten senelių ir grįžusių iŠ 
Sibiro.” Betgi aš- susitikau 
su grįžusiais iš Sibiro ne 
senelių prieglaudoje, o s^ 
vo tėviškėje. Atsiprašau 
klaidą. ~

Janas Snwdenskd^
----------- *--------------

Ž prtaisvė (Liberty)— Penkt., sausio _1N|'į



ROJUSMIZARA

LENKIJOS LIAUDIES RESPUBLIKOJ!
... '

(Tąsa)
Susidofnėjinias Lietuva
Po kalbų iš publikos kil

davo klausimų. Daugiau
sia seiniečiai domisi buiti
mi Lietuvoj; Amerika jiems 
yra kažkoks abs traktus 
kraštas, kurio jie nematė 
ir nesitiki matyti. Kas ki- 
ta Lietuva, nuo kurios jie 
buvo atskirti prieš apie 40 
metų. Jie viskuo, kas Lie
tuvoj vyksta, domisi. Jie 
labai trokšta Lietuvą ap
lankyti, pamatyti tarybinę 
santvarką. Lietuvą aplan
kyti čia nori visi. Kai ku
rie jų Lietuvoj turi savo 
gimines, susirašinėja su 
jais. Kai kurie turi pali
kę nemaža pažįstamų.

Bet susitikimo, apsilan- 
e kymo problema dar vis nė

ra lengva. Siena tarp Len
kijos lietuvių, gyvenančių 
Seinų apskrityje ir Lietu
vos, dar nėra, taip sakant, _ ±___________  ±_____ _
susisiekimams atdara. Gal- Į Tik čia man pasakyta dar | 
vojama, spėjama, jog šia-j ir tai: 
me ruožte bus galima lais- j —Amerikos 
vai per sieną pereiti; bus | riai bandė 
galima vieniems kitus ap 
lankyti laisvai.
bus, liekasi palaukti 
matyti.

Reikia atsiminti, 
priešas nesnaudžia, 
karai” stengiasi per 
kiją pasiųsti į Lietuvą sa
vo' šnipus. Pasiuntimas į 
Lietuvą reiškia pasiuntimą 
į visą Tarybų Sąjungą. 
Man vienas žymus pareigū
nas Varšuvoje sakė:

—Jūs negalite įsivaiz
duoti, kiek “Vakarai” į 
Lenkiją siunčia savo agen
tų visokioms diversijoms. 
Ir daugelis jų visa daro, 
kad galėtų būti arčiau Ta
rybų Sąjungos/kad galėtų 
slapta sieną pereiti.

Aš jo klausiau, ar tiesa, 
-kad į Lenkiją iš Lietuvos 
slapta įsibrovė kai kurie 
asmenys, banditizmo me
tais Lietuvoje žudę žmo
nes?

—Be abejonės, tiesa, — 
atsakė jis. — Betgi mes 
negalime jų suimti ir bausr 
ti, neturėdami įrodymų. 
Kai kuriais atsitikimais 
mes darome taip: nužiūrė
tiesiems neleidžiame pa
sienyje gyventi.

Del spaudos, literatūros 
ir vadovėlių

Be spaudos, be literatū
ros lietuvišką žodį išlaiky
ti labai sunku. Na, o, kaip 
minėjau, savo laikraščio 
Lenkijos lietuviai dar ne
turi, net kai ir turės, ji 
bus nedidelė — gal mėnę- 

gal dukart' savaiti- 
žumalas ar laikraštis, 

lietuviai gali prenu- 
ti spaudą iš Lietu- 
- kai kurie ją ir pre- 

’a, bet tokių dar 
Patariau jiems 

jei ne lietuviškus 
as, tai nors sa- 

bei žurnalus, 
kaip “Valstiečių 
” “Švyturys” bei 

moteris.” Rei- 
kad į kiekvieną bib- 

kurių čia yra ke- 
ateitų lietuviška

—Ar galėtumėte tamsta damas, kad aplankyčiau jo 
mums autografuoti savo gimines, 
knygą?

Nustebau!
Pasirodo, kad Seinų ap

skrityje esančiose bibliote
kose yra po keletą ir mano 
knygų. Yra, žinoma, po 
keletą egzempliorių ir ta
rybinių Lietuvos rašytojų, 
bet greta jų yra ir senų, 
neturinčiu aktualios reikš
mės.

Ši biblioteka buvo pavyz 
dingai sutvarkyta, knygos 
surūšiuotos.

—Apie kiek čia yra iš 
viso knygų? — klausiau 
malonios merginos.

—Lenkiškų — 1,528, o 
lietuviškų — 380 egzemp-

i liorių, — buvo atsakymas. į norite'/ ji
—Kodėl tiek mažai lie- i i !

i tuviškų?
—Todėl, kad neturime’;1 

l nėra iš kur jų gauti.
! Teiravausi kitoje biblio
tekoje — padėtis panaši, j

sims 
nis i

vos

nedaug, 
įsirašyti,

tokius

Kada tai
ir pa

kad 
“Va- 
Len-

proga noriu tarti žo- 
JAV bei Kanados pa- 

lietuv i a m s : 
Lenkijoje gimi- 

žsakykite jiems 
bei “Vilnį.” Taip 
atliksite didžiulį, 
apšvietos darbą, 
pgi reikėtų jiems

mų, užsakyk 
“Laisvę” bei 
darydami, atliks 
naudingą apšvii 
Knygų taipgi re 
pasiųsti.

Vienoje kaime 
je esantį priėjo

kaimo biblioteko- 
prie ma-^ 

Teresė 
nešina mano

reakcionie- 
mus užversti 

savo knygomis, bet mes jų 
į savo biblioteką neįsilei- 
džiame; mums reikia pa
žangios literatūros, žmones 
šviečiančios, o ne sulaikan
čios nuo progreso. Mūsų 
šalis — socialistinė; mūsų 
žmones reikia paruošti nau
jam gyvenimui, perauklėti, 
o ne stumti jų sąmonę į 
viduramžius.

Tai pasakiusi, mergina

nebuvo 
išsiaiš-

trejetą

—Prašau neskelbti spau
doje mano pavardės.

Kodėl ji nenorėjo, kad 
jos pavardę laikrašty skelb
čiau, nepatyriau —■ 
užtenkamai laiko 
kinti.

Vadovėliai
Seinuose „įsigijau

mokykloms skirtų vadovė
lių: “Šaltinėlį,” “Skaitiniai 
II klasei” ir “Skaitiniai III 
klasei.”

“Šaltinėlį” parengė Juo
zas Vaina, “Skaitinius II 
klasei” paruošė Z. Kar- 
pinska-Teropova ir J. Stoš- 
keliūnas, “Skaitinius III 
klasei” — Tadeušas Kovza- 
nas ir Blandina Lisiecka, o 
lietuvių kalbon vertė Anna 
Gniadovska-Lau. Visi trys 
vadovėliai dailiai iliustruo
ti. Išleido Valstybinė lei
dykla Varšuvoje.

“Skaitiniuose” yra nema
ža ištraukų ir iš tarybinių 
—rusų, lietuvių ir kitų tau
tų—rašytojų ir poetų kū
rinių. Galima suminėti tik 
kai kuriuos lietuvius: A. 
Jonynas, A. Kazanavičienė, 
E. Mieželaitis, A. Venclo
va, A. Matutis, J. Janonis, 
Žemaitė, S. Nėris, Mairo
nis, P. Cvirka, B. Sruoga, 
A. Vienuolis, L. Gira, J. 
Jurginis, Lazdynų Pelėda, 
K. Kubilinskienė, V. Mont
vila, ir kt.

“Skaitiniai” gan įvairūs. 
Nemaža yra ir pačių lenkų 
pažangių poetų ir rašytojų 
raštų ištraukų. Tačiau, 
man vienas Lietuvos rašy
tojų, susipažinęs su “Skai
tiniais,” sakė, kad kai ku
rie vertimai į lietuvių kal
bą neturi literatūrinio ly
gio. Aš, žinoma, nebūda
mas jokiu kalbos ekspertu, 
apie tai negaliu nieko pa
sakyti. •. U

Rašant šiuos žodžius, ot, 
man ir prisimena A. Slavo 
pasakojimas: būtų geriau, 
kad daugumą lietuviškoms 
mokykloms Seinų apskrity
je vadovėlių švietėjai par
sitrauktų iš Tarybų Lietu
vos. |

Vienas geras Jaisyietis 
parašė man laišką, prašy-

lenkė naujos “Volgos” 
sparną. Jei tik kiek grei
čiau būtume važiavę, jei 
šoferis nebūtų buvęs ap
dairus, galėjome užmušti 
valstietį ir nežinia, kas 
būtų atsitikę su mumis pa
čiais.

Valstietis išlipo iš veži- Krokuvoje; reikia gi 
mo, išlipome ir mes. Tuo pažinti su miestu, su 
pat laiku valstiečio arkliai 
su vežimu, išsisukę į siau
rą kelelį, lėtai sau žings
niavo, nekreipdami dėmesio 
į valstiečio “t-p-riu-” Vals
tietis teisinosi, kad jis esąs 
nekaltas, bet šoferis ir mes 
matėme, jog kaltė jo, vals
tiečio.

—Man nuostolių padarei 
apie tūkstantį zlotų, — sa
kė šoferis.—Dėl to palauk, 
atvyks milicija, viską su
rašysime, tada sau galėsi 
važiuoti.

—Bet mano arkliai, ana, 
eina, turiu juos sulaikyti.

—Gerai, sulaikyk juos 
ir sugrįžk.

Valstietis vyko paskui 
arklius, vis šaukdamas 
“t-p-riu,” o anie sau velka
si pirmyir ir gana!

Matydamas, kad 
su valstiečiu jau 
šoferis sako:

—Eisiu paskui, 
gero, dar bandys 
pabėgti.

Pamatęs iš paskos atei
nantį šoferį, valstietis sku
biai šoko į vežimą, smogė 
arkliams botagu ir, per 
arimus, pasileido pirmyn. 
Šoferis jį vijosi apie tris 
kilometrus, bet negalėjęs 
sugauti, grįžo atgal, nusi
minęs.

Nežinia, kas būtų atsiti
kę, jei šoferis — jaunas, 
tvirtas vyras — būtų vals
tietį sugavęs.

Nieko čia francūziško ne
mačiau. Viešbutis senas, ir 
labai panašus į Metropolio 
viešbutį Maskvoje, taipgi į 
Bristolio viešbutį Varšuvo
je-

Užkandę pusryčių, nu
sitarėme dieną praleisti 

susi- 
seną- 
vals-

Mickevičiaus 
coma, oarba- 
o metu buvo

Į našaudavo vyskupas A. Ba
ranauskas/ lietuvių tautos 
didysis poetas, “Anykščių 
šilelio” autorius

Bažnyčia didelė. Bobin- 
Čiuje prinešta nemaža snie
go. Radau bažnyčioje tik 
vieną bobelę, beklūpojan- 
čią, rožančių bekalbančią. 
Bažnyčios vidus reikalingas 
dažų. Meninių vertybių, 
rodosi, joje nedaug.
' Einu į koplyčią, esančią 
dešiniajame bažnyčios šo
ne. Čia, sienoje, ilsisi poe
to palaikai, o ties jais toks 
užrašas:
“Tu spočyva Biskup Sej’nenski 

Antoni Baranovski
zmarl 26-11 1902

Requiescat in Pace!”

Lietuviui poetui, Lietu
vos vyskupui — lenkiškas 
užrašas! Prisiminė man 
rašytojo A. Vienuolio atsi
minimai apie tai, kaip jis 
savo jaunomis dienomis 
buvo apsilankęs Seinuose 
pas savo dėdę, kuris jau 
tuomet buvo nutolęs nuo 
savo kūrinio dvasios...

Atsisveikiname su 
geraisiais seiniečiais

Draugiškai atsisveikino
me su geraisiais seiniečiais. 
Padėkojome Lietuvių vi
suomeninės kultūros drau- 

j gijos vadovams, Algirdui 
; Skripkai, Jonui Kmieliaus
kui ir kitiems už visokią

gyvenančius kai
muose netoli Seinų. Bet 
aplankyti visus jo gimines 
tiesiog nebuvo galima: 
snigo, keliai užpustyti. Dėl 
to nusitariau aplankyti tik 
vieną, patį artimiausią jo 
giminaitį.

Giminaičio šeimą sudaro 
devyni asmenys; turi 19 
hektarų žemės. Gyvulių 
turi: tris arklius, šešias 
melžiamas karves, šešias 
avis, dvidešimt dvi kiaules. 
Gyvenamasis namas geras: 
keturi kambariai.

Pasikalbėjęs, klausiau:
—Ar norite, kad jums 

eitų laikraštis “Laisvė”? 
Jūsų giminaitis mįnėjo, jei 

j s ją užsakys.
—Labai norėčiau, kad 

užsakytų. Kadaise, jau se
nokai, , mes 
d a v o m e ; 
duodavome 
mynams.

Pastebėjau ant sienų net 
per daug “šventų abrozų.”

Atsisveikinant žm o g u s 
nedrąsiai tarė:

—Norėčiau vieno prašy
mėlio.

—Gerai, sakykite.
—Ar negalėtumėte jam 

pasakyti, kad jis prisiųstų 
man iš Amerikos lietuvišką paslaugą, mums suteiktą, 
maldaknygę? _ — .

—Nejaugi jūs čia neturi- ties vadovams — A. 
te užtenkamai maldakny-: biedzinskiui 
gių?

“Laisvę” gau- 
visi skaitėme; 

ir kitiems kai-

arkliai 
tolokai,

nes ko
kipšas

Padekojome Seinų apskri- 
Le- 

0. Choruži- 
kui (pastarasis mus lydė-

- Turime, ale ameriko- j j0 neį Varšuvos) ir ki
niška gal bus geresnė, šven
tesnė . . .

Pažadėjau jo prašymą 
išpildyti, ir kartu pagalvo
jau: kaip keistai kai kurie 
žmonės Ameriką įsivaiz
duoja — net ir maldakny
gės jiems ten šventesnės!..

IJklimpome
Tą pačią dieną vykau į 

J u o de 1 iškius, į mitingą. 
Šoferis, kuris visą apylin
kę gerai žino kaip savo 
delną, sakė:

—Abejoju, ar mano “Po- 
beda” prasiverš pro pusny
nus, tačiau bandysime.

Bandėme. Vieškeliu va
žiuoti buvo visai gerai, bet 
kai pasukome į šalį, į Juo- 
deliškius, atrodė, kad rei
kiamos vietos nepasieksi
me.

Stebėtis tenka tarybinių 
mašinų pajėgumu: jomis 
gali važiuoti ir per puš
nius, ir per arimus, ir per 
purvyną — išvelka, ištem
pia. Amerikiniai automo
biliai nieko panašaus pa
darytį negalėtų! Tačiau 
ir “Pobieda” turi savo ga
lybės ribotumą. Štai prieš
akyje stovi gerokas sniego 
kalnelis. Šoferis paleidžia 
mašiną visu pajėgumu, kad 
greit ir sėkmingai praner
tų pro pusnyną. Ji pa
skęsta sniege ir jokiu bū
du negali išsikepurnėti iš 
sniego! Ką daryti ? 
bėgti, nei rėkti, 
gajus šoferis šiaip taip iš
lenda iš mašinos, pabėga 
link vietos, kur mitingas 
turėjo įvykti, pasikviečia 
grupę tvirtų vyrų, prakal
bos belaukiančių,- na, ir jie, 
suderinę visas jėgas, iške
lia mūsų “Pobedą” iš snie
go ! Mes išlaisvinti, pa
siekiame tikslą!

, Kai grįžome atgal į Sei
nus, po prakalbų, vyrai, at
sistojo ant kelnelio ir lydė
jo mus savo akimis,, kol 
pasiekėme vieškelį. Jie bu
vo pasirengę mums padėti, 
jei kas panašaus būtų pa
sikartoję. z'
Ten, kur ilsis “Anykščių 

šilelio” autorius
Rūpėjo man aplankyti 

bažnyčią, kurioje mišias at-

Nei 
J aunas,

tiems, už paslaugą, už 
draugiškumą, už vaišes; 
padėkojome vidurinės mo
kyklos direktoriui Janušui 
Povlovskiui už suteikimą 
mums savo darbo kabine
to nakvynei, na, ir leido
mės link Bialistoko.

Atsikėlėme 5 vai. ryto, 
kadangi žinojome, jog va
žiuoti bus ne juokas: ke
liai slidūs ir- vietomis už
pustyti, šaltis kausto, o 
mes tos dienos popietį tu
rėjome būti Varšuvoje.

Vykome “Volga.” Maši
na nauja, tvirta, lekia leng
vai. Tačiau, pravažiavus 
pro Suvalkus, pasiekus ne
didelį miestelį, pamatėme 
sniego pusnyną. ?Deja, ir 
mes įklimpome! Reikėjo 
prašyti vyrų pagalbos, kad 
išlaisvintų mašiną. Išstū
mė ją atgal.

Aš galvoju, kas čia bus, 
ką dabar darysime? Ar 
reikės laukti, kol sniegas 
bus nukastas?

Ne, nereikėjo. Sumanu
sis šoferis pasuko! į šalį: 
pro arimus, pro balas, ku
rios, buvo jau suledėjusios, 
pro r avus jis padarė dido
ką posūkį, ir mes vėl 
lyje!

Atrodė į stebuklą.
Atgal į Varšuvą

Pasiekėme Bialistoką, 
kandome, na, ir sėdę į kitą 
mašiną, leidomės į Varšu
vą. Kelias tarp šitų mies
tų tiesus ir platus.. Deja, 
ir jis buvo apledėjęs, pa
vojingas greitesniam važia
vimui. Tolis apie 200 #kilo- 
metrų. Šoferis sakė: va
žiuojant normaliu laiku ir 
keliu, lengvai Varšuvą pa
siektume per tris valandas, 
bet šiandien, tai jis neži
nąs, kurią valandą Varšu
voje būsime.

Netoli Varšuvos -vos ne
įvyko avarija - katastrofa. 
Iš dešinės pusės pora ark
lių važiavo valstietis ir jis, 
nekreipdamas d ė in e s i o į 
mūsų mašiną, suko kairiop.

Gerai, kad lėtai važiavo
me, tai šofėris spėjo auto
mobilį sulaikytu bet ne be 
nelaimės: mašiną; pataikė 
į vežimą, į stebulę, ir su-

ke-

uz-

ja Lenkijos-Lietuvos 
tybės sostine.

Lenkų tautos ir 
kultūringosios žm o n i j o s 
laimei, Krokuva karo metu 
išliko nesunaikinta. Rau- - > 
donajai Armijai pavyko fa
šistines gaujas taip užpul
ti, kad jos neturėjo laiko 
pastatų naikinimui; jos tu
rėjo bėgti, kaip akis išde
gusios.

Kai kuriais atžvilgiais 
Krokuva panaši į Vilnių. 
Žinoma, Krokuva senesnė 
už Vilnių, dėl to, galima 
sakyti, kad Vilnius statėsi, 
irhdamas pavyzd žius iš 
Krokuvos. z Mieste daug 
bažnyčių. Matyt, Vilniaus 
katalikų dvasininkija ryžo
si tuo atžvilgiu nepasiduo
ti Krokuvai — statė bažny
čią prie bažnyčios; lai 
žmonės trūnija lūšnelėse 
by tik jie turėtų erdvės 
“savo dūšioms ganyti” ir 
kunigams pinigus duoti. 
Krokuvoje daug muziejų; 
dideli čia lenkų tautos kul
tūriniai lobiai. (

Dažnai čia pamatysi se
nų pastatų languose ir net 
ant senų vartų žirgvaikį— 
senosios Lietuvos herbą.

Daug miesto gatvių krei
vos, siaurutės, panašios į 
Vilniaus senamiesčio. Mies
te pastatų aukštų nėra, 
bet yra naujų gyvenamųjų 
namų, statytų neseniai. O 
vis tik, kiek teko išsikalbė-

visos

Nelemtas įvykis mus nu-: įį su krokųviečiais, ir čia
teikė prastai. Kiekvienam I 
buvo aišku, kad šoferis tu
rės padengti, automobilio 
remonto išlaidas. Mums 

tik 
di-

remonto išlaidas, 
buvo aišku ir tai, kad 
per plauką išvengėme 
džios nelaimės.

Į Krokuvą
Varšuvoje užkandę, atsi

dusę, vykome . į Krokuvą. 
Vykome traukiniu, miega
majame vagone iš Varšu
vos centrinės geležinkelio 
stoties . Prieš traukiniui 
išeinant,, pasigirdo per gar
siakalbį balsas:

—Linkime jums, bran- 
g ū s keleiviai, laimingos 
kelionės!

Tai gražus įprotis. Toks 
linkėjimas — mielas ausiai 
kiekvieno, esančio trauki
nyje.

Mūsų kūpėję buvo trys 
lovelės — minkštos, pato
gios. Prieš einant gulti, 
vagono “koridoriuke” teko 
susipažinti su kai kuriais 
keleiviais. Vienas buvo, 
rodosi, tekstilės ministro 
pavaduotojas, jaunas, ma
lonus vyras. Jis taipgi vy
ko Krokuvon.

—Prašau tamstas atvyk
ti pas mus, į Lenkiją, se
kančiais, metais. Žinote, 
minėsime 550 metų sukak
tį nuo Žalgirio. Mūsų Jo
gaila jam vadovavo.

Truputėlį patylėjęs, mi
nistro padėjėjas, lyg atsi
minęs ką tai tokio, pridė
jo :

—O, beje, tame mūšyje, 
rodosi, ir lietuviai dalyva
vo; rodosi, Vitoldas jiems 
vadovavo...

Krokuvą pasiekėme apie 
9 vai. ryto. Lijo. Oras — 
niujorkiškis. Nešaltas, bet 
.pilnas drėgmės. Senosios 
Krokuvos gatvės buvo a pa
žlugusios vandeny. Malo
numo vaikščioti po jas ne
buvo.

Apsistojome francūziška- 
me viešbuty (Hotel Fran- 
cuski). Kodėl jis taip pa
vadintas, nesužin o j o m e.

jaučiartia didelė butų sto
ka. Gyvenamųjų namtį, bu
tų stoka ir Varšuvoje, nors< 
ten statyba vyksta visais 
garais. ■

Krokuva garsi savo uni-
1 versitetu, kuris kadaise bu
vo mokslo ir kultūros cent
ru visai Europai.

Įėjome į vieną kitą baž
nyčią. Prie Adomo Micke
vičiaus aikštės stovi didžiu
lė Mariacki kosciol --bažny
čia. Įeiname vidun. Kiek 
čia meninio turto, dailinin
kų sukrauto1 į bronzą, gip
są bei į drobę!.. Tai savo
tiškas muziejus. Yra kele
tas koplyčių. Viena paau
kota Vilniaus Aušros Var
tų šv. Marijai pagerbti; 
koplyčia ir p a v a d i n ta: 
'“Matka Boska Ostrobrams- 
ka.” Ant sienos kabo ko
pija Aušros Vartų panelės 
švenčiausios. ’

Bažnyčia tamsi, visa at
mosfera niūri.

Aikštėje stovi puikus po-

eto Adomo 
paminklas. Sakoma, 
rai naciai karo 
jį apžaloję, bet 
minklas atstatytas 
savo didybėje ir

Aikštėje pradėtos 
medinės būdelės, 
privačių biznierių 
gos: prieš žiemos šv 
jų ,pardavinės žm 
sokius daiktelius; 
čiams biznieriams- Čia 
džiama daryti biznį, 
šuboje ir Krokuvoje 
čių parduotuvėlių yra 
maža: parduodamos 
kios „prekės, 
importuotos. Kainos 
aukštos. Bet, 
pirkėjų netrūksta.

Krokuvoje yra 
(geras) restoranas 
zynek. Man buvo 
jis čia veikia jau per 
tris šimtus metų; 
rą vardą. Gal dėl 
džia jo ir neuždarė 
valstybino. Teko k e 
kartų jame valgyti., 
to kainos gan aukštos, 
maistas geras; 
mas tūlais atžvilgiais 
tesnis kaip valdiniuose 
toranuose. 
restoraną ateina 
ir žymesnieji 
nes — ministrai, 
Varšuvos, ir kt.

Mudu su V. Zen 
sėdome prie stalo, 
rio sėdėjo apyjaunė 
gentiška pora — 
apydailia žmona, 
do, kad jis esąs 
gas, dirba redakte 
dėjėjti prie vieno 
žurnalo Maskvoje, 
rusai. Ir jiedu atvyko 
kuvą pasidairyti.

Kai sužinojo, kad 
tuvis iš Amerikos, 
kė klausė:

— Ar tamsta 
apie 
raštį, 
mieste, 
“Liaudies 
jis ten vadinasi?

—Puikiai žinau 
raštį, — atsakiau, - 
pažįstu ir jo lei 
kaip tamsta apie to 
čio gyvavimą žinote?

Ji aiškino:
—Prieš kurį laiką 

Tarybų Lietuvoj, ten 
susipažinau su liet 
kompozitoriaus J. 
džio našle. Ji 
paskaitė straipsnį, 
“Liaudies balse,” 
sios vyrą...

Matome, kokia 
galybė! Lietuviškas 
gresyvus savaitraštis, 
džiamas Toronte, 
net ir Maskvoje 
tiems žmonėms, kurie 
žodžio nemoka lietuvių 
bos!

(Bus daugiau)

visoje

statyti 
Tai vis 
pastan-

pnva

Var 
priva

labai

apie

la valgyti net 
valdžios žmo-

prie kū
lė inteli- 
vyras su

Pąsiro-

moteris

Kr tamsta girdėjdte 
ieną lietuvišką laik- 
išeinantį Toronto 
, Kanadoje — rėdosi, 
lies balsas” ar kaip

buvau 
gerai 

u vi ų 
Gruo-

žinomas

Alytaus miesto kultūros namuose veikia 
ža pajėgių kolektyvų — šokių, dramos, muzikos, 
bai darnus yra kanklininkių ansamblis. Jį 
įvairių profesijų žmonės.

nema

Nuotraukoje matome Alytaus 
siruošusias išeiti į sceną: Iš kairės: banko 
Onutė Daunoravičiūtė, banko inspektorė 
Strazdai te, Alytaus pieninės tarnautoja Vida 
covaitė, siuvimo fabriko brigadininko 
Liuda Kasparavičiūtė, socialinio aprū 
riaus sąskaitininkė Roma Miškelevičiūtė, 
fabriko darbininkė Elena Suražinskaitė ir 
nes ligoninės medicinos sesuo Zosė

Elena
, Lisi-

nciute, siuvimo 
saite ir rajoni- 
Nedzinskaite.

3 pusi. Laisvė (Liberty). Penkt., sausio (Jan.)
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^Laisves” redaktorius
pas vyskupą J. SteponavičiŲ
£ (Tąsa nuo 1-mo psl.)
t —Gim i a u Gervėčiuose,! kupijas bažnyčių remontui 
Baltarusijoje, — sakė vys- į buvo išleista du milijonai 
kūpąs, — ir mano gimtasis rublių. Švenčionėlių bažny- 
kaimas — lietuviškas. Gi-' čia buvo pradėta statyti 
miau valstiečio šeimoje.; ankstokai prieš Antrąjį 
Tėvas mėgo apšvietą, taiI pasaulinį karą, bet vis ne- 
ir man nesigailėjo mokslo, [buvo užbaigta. Baigė ją at- 

1 statyti tik 1959 metais.
Ratnyčios bažnyčiai ka

daise perkūnas buvo nukir
tęs vieną bokštą; praėju
siais metais jis buvo atsta-

Jis augo lenkmečio me
tais, kai Vilnių ir Vilniją 
buvo okupavę Lenkijos po
nai.

—Į Vilnių atvykau basas
ir čia įstojau į tuomet gy-i 
vavusią lietuvių Vytauto vp0 bažnyčia, Antakalnyje, 
vardo gimnaziją, — sake 
jis. — Anuo metu daug lie- sybės lėšomis/ kadangi 
tuvių valstiečių vaikų gy-, bažnyčia — Visasąjunginis 
veno tokiuo pat gyvenimu., architektūros paminklas;

bus išleista

Vilniuje šv. Petro ir Po-

yra remontuojama vyriau-
i ši

veno tokiuo pat gyvenimu
Taigi, J. Steponavičių jos remontui 

galima skaityti “originaliu apie penki milijonai rublių, 
vumeciu ; jis Vilniaus ar- Kalbama, jog Petro ir 
kivysAupijoje kieoonavo, jis . Povilo bažnyčia, meniniu 
daoar šią vyskupiją ir vai-, požiūriu, viena iš turtin- 
d°. _ <: glausiu pasaulyje. Tik ke-

. Nusifotografavę, mudu ]eįas Ritių bažnyčių ją tuo 
laisvai kaioejomės apie vi- atžvilgiu pralenkia. 
Šokiausius dalykus. Be kit-j 
ko, man rūpėjo patirti, i Kaip su katedra.
kaip dabar Vilniaus arki-1 Buvusioji Vilniaus kated- 
vysKupijos bažnyčiose ra, kaip žinoma, tapo pa- 
sprendžiamas tau t in i s versta meno galerija — vi- 
klausimas, kaip jose taria-; sos tautos meniniu lobiu, 
mas žodis: lietuviškai ar Kam teko čia būti, kiekvie- 
lenkiškai. Tai norėjau išsi- nas stebisi: kiek čia meni- 
aišKinti dėl to, kad, atsime-1 nių vertybių, surinktų iš 
nu, mano laikais, kai kurio- visos Lietuvos, kiek čia ta
še Vilnijos bažnyčiose pa- pybos! Meno galeriją lanko 
rapijiečiai dėl kalbos tiesiog 
fiziškai bažnyčiose mušda
vosi, plytomis, akmenimis 
svaidydavosi.

—Pačiame Vilniuje, — 
buvo atsakymas, — yra 
dvi bažnyčios, pilnai lietu
viškos: šv. Mikalojaus ir šv. 
Onos. Kitose pamokslai 
sakomi abiem kalbom—lie
tuviška ir lenkiška. Tačiau 
arkivyskupijoje yra dar ir' 
pilnai lenkiškų bažnyčių ir 
parapijų. Na, o Panevėžio 
vyskupijoje tos problemos 
jau nebeturime, ten visos 
bažnyčios lietuviškos. Vie
nur kitur ir ten buvo reika- gali bažnyčią paskelbti ka- 
lauta, kad pamokslai būtų'tedra, tik jis tokius daly- 
sakomi lenkų kalba, betpa-Įkus sprendžia.

tūkstančiai žmonių, nes 
tai, kas j on sukaupta, ge
rai pavaizduoja Lietuvos 
praeitį — pavaizduoja dro
bėje, paveiksluose.

Dėl to aš ir 
vyskupo:

—Kurią dabar 
bažnyčią manoma 
ti katedra?

Pagalvojęs, jis atsakė:
—Šis dalykas ne nuo ma

nęs priklauso; tai priklau
so Apaštališkam sostui 
(vadinasi, Vatikanui). Ei
nant katalikų dvasininkijos 
nuostatais, tik Vatikanas

klausiau

Vilniaųs 
paverse-

—Tai eina Bažnyčiai Svei- 
katon, — buvo atsakymas. 
—Seniau kunigai turėdavo1 
savo žemės ūkius, kuriais 
dauguma jų tik ir tesirūpi
no, pamiršdami parapijie
čių dvasinius poreikius.; 
Dabar kunigai, kaip žinote, 
tų ūkių neturi, na, tai jie 
ir yra priversti daugiau 
rūpintis bažnytiniais rei
kalais.

—Kunigai neblogai gy
vena?

—O ko jiems trūksta! Jie 
gyvena puikiai — tai patys 
galėjote matyti, keliauda
mi po Lietuvą. Gerai gyve
na!

Vyskupas pasakojo, kad 
seniau tikintieji buvo pri
versti kunigams už mišias, 
už krikštus, už laidotuves, 
už šliūbus mokėti tam^tik- 
rą paskirtą mokestį. Dabar, 
esą, visa tai panaikinta., 
Klebonams yra įsakyta:

ALDI.DREIKALAI
PROTOKOLAS LLD 
ĮLOS APSKRITIES

LLD II-os apskrities me
tinė k o n f *e r e nei ja įvyko 
1959 m. gruodžio 20 dieną, 
Kultūriniame Centre, 102- 
02 Liberty Avė., Ozone

Konferenciją a t i d*a r ė 
pirmininkas J. Grybas 11 
vai. ryto. Jis paskyrė M. 
Adomonį ir J. J u š k ą į 
mandatų komisiją. ^Dieno- 
tvarkis priimtas, kaip pa
rašytas. ' Kol mandatai bu
vo tvarkomi, tai pirminin
kas pakvietė K. Petrikienę 
pakalbėti Draugijos 
lais.

Mandatų komisija 
tavo, kad dalyvauja
legatai nuo 10 kuopų. Kon
ferencijos pirmininku iš
rinktas J, Grybas,

reika-

rapor-
25 de-

jūs turite žmonėms patar-r^U ^raštininke —
nauti, o kiek žmogus duos 
už paslaugą, — jo reikalas. 
Jei neduos nieko, taipgi 
bus gerai-. Tas klebonas, 
kuris šito įsakymo neklau
so, tuojau pašalinamas iš 
vietos.

—Žmonės visgi duoda?
—Kai kurie duoda dau

giau normos.
Vyskupas papasakojo ir 

daugiau ką: Lietuvos dvasi
ninkija jau ne tokia, kokia 
būdavo seniau. Ji priversta 
sekti gyvenimą; ji atmeta 
daug dalykų; kurie kadaise 
buvo neteisingai sprendžia
mi.

—Pavyzdžiui, — sakė jis. 
—imkime, na, kad ir poetą 
Strazdą-Strazdelį. Kadaise

nutari

iš per- 
skaity-

čiene. Protokolas 
eitos konferencijos 
tas ir priimtas.

Apskrities komiteto pir
mininkas raportavo iš veik
los. Buvo surengta penki 
parengimai, kurie davė pel
no. Jis nurodė, kad atei
tyje bus daugiausia kon
centruojamasi rodymui fil
mų iš Lietuvos liaudies gy
venimo. Iždininkas rapor
tavo, kad ižde yra $430.20. 
A. Skairius išdavė raportą 
iš LLD suvažiavimo. Visų 
raportai priimti.

Kuopų delegatai raporta
vo apie vietos veikimą ir 
kuopų stovį.

Iždininkas ragino kuopas 
pasimokėti duokles į ap-

PITTSBURGH, PA.
Konferencija užsibaigė 

1:30 vai. popiet.
Visi delegatai tuojau bu

vo paakviesti => prie skanių 
pietų, kuriuos pag amino 
Wilsonienė, Levanienė ir 
Sasna.

Apolonija Bečienė, 
Konf. raštininkė

7P. S. —r 1960 m. sausio. 
17 d. LLD II-os apskrities 
komitetas laikė posėdį. Nu
tarta surengti banketą pa
garbai kai kurių draugų. 
Jis bus surengtas balandžio 
mėnesį. Bus duota1 kuopoms 
nuošimtis už iš anksto pla
tinamus tikietus. A. B.

Detroit, Mich.
Mirė “Laisvės” ir “Vil

nies” skaitytoja Anna Mas- 
lavickienė. Paliko liūdesy
je 3 dukteris, sūnų ir seserį. 
Gaila, gera moteriškė. Pri
gulėjo prie LLD 52 kuo
pos. Palaidota Werr Beebie 
kapinėse. K. L.

sirodė, kad reikalavimai 
buvo be pagrindo.

—Ar nėra atsitikimų, 
kad sulenkėję kunigai prie
šinasi lietuvių kalbai.

—Tokiems mes pasako
me: nepatinka, — pasitrau
kite!..

Užklausus, apie kiek 
abiejose vyskupijose yra 
kunigų, vyskupas atsakė:

—Du šimtai devynios de
šimtys.

Jis nėra Vilniaus 
arkivyskupijos vyskupas
Čia pat šeimininkas pa

tarė man nepadaryti klai
dos, kokią daro kiti, vadin
dami jį Vilniaus arkivys
kupijos vyskupu. Jis to- 
kiuo nesąs. Jis esąs tik Vil
niaus arkivyskupijos ir Pa
nevėžio vyskupijos valdy
tojas. Kai popiežius jį 
įšventino vyskupu, įšventi
no kažkokios vyskupijos 
vyskupu Afrikoje, o čia jį 
paskyrė tik valdytoju. 
Kaip bus toliau, nežinia. 
Vilniaus arkivyskupija dar 
nesanti pilnai “■sutvarky
ta”, kadangi nemaža seno
sios Vilniaus arkivyskupi
jos plotų šiuo metu yra 
Baltarusijoje arba Lenkijo
je. Kada ji bus pilnai “su
tvarkyta” įr kas ją “su
tvarkys”, dar nežinia. Bet 
J. Steponavičius čia atlie
kąs visas vyskupiškas prie-

Bėžhyčių atstatymas
Vyskupas pasakojo apie 

bažnyčių remontą ir jų at
statymus.

1959 metais per abi vys*

—O kurioje bažnyčioje 
tamsta atnašaujate mišias? 
šv. Teresės?

—Ne, ne! Šv. Rapolo 
bažnyčioje, — buvo atsaky
mas. — Jei turėtumėte ka
da nors valandėlę laisvo lai
ko, prašau užeiti pasižiūrė
ti.

Padėkojau vyskupui 
pakvietimą.

Kaip bendri reikalai 
susiklostė

Klausiau vyskupo, kaip 
dabar bendri reikalai susi-; 
klostę bažnyčios su valsty
be, su respublikos tarybine ( 
vyriausybe. Ar dvasininkL 
ja pasitenkinus esama pa
dėtimi?

—Taip, kalbant bendrai, 
mes esame pasitenkinę, tik 
norėtume, kad vienas daly
kas pasitaisytų, pagerėtų?

—Būtent, kas?
—Norėtume, kad -su Va

tikanu ryšiai sunormalėtų.
Ir pats šeimininkas tuo

jau pridėjo:
—Kai šaltasis karas .baig

sis, tikimės, jog tarp Tary
bų Sąjungos ir Vatikano 
bus' sumegzti diplomatiniai 
ryšiai, o tuomet sunorma-1 
lės ir Lietuvos kalalikų 
bažnyčios ryšiai su Apašta
liškuoju sostu.

Man rūpėjo kitas klau-1 
simas: !

—Per ilgus laikus Lietu
vos katalikų bažnyčia buvo 
lyg ir kažkokia valstybės 
pagalbinė organizac i j a ; 
kaip gi dabar, kuomėt baž
nyčia yra atskirta nuo vals
tybės, kaip dabar dvasiniu-' 
kija į tai žiūri?, , ■ ' • •

u z

jis buvo aukštosios dvasi- ■ skritį.. Šiuo reikalu^ buvo 
ninki j os panei g t a s, nu
stumtas į šąlį, o šiandien 
mūsų gerbiamas. Mes turi
me eiti su gyvenimu, kuris 
vietoje nestovi.

Pastebėjau, kad vysku
pas turi nemažą biblioteką, 
tai jis pasakė:

—Aš ir tamstos knygas, 
skaičiau.

Klausiau šeimininko, ko
dėl Vilniaus Aušros vartų 
koplyčioje tebėra lenkiški 
įrašai, kodėl jų nepakeičia 
į lietuviškus ?

Man buvo atsakyta: to-, 
dėl, kad Aušros Vartai: 
šiuo metu yra Visasąjun-, 
ginęs reikšmės architektu-1 
ros paminklas, dėl to, esą, 
jokių pakaitų koplyčioje 
daryti neleidžiama. O jeigu 
ir būtų kas tokio keičiama, i 
tai pirmiau reikėtų ats'i-j 
klausti, ar vyriausybė leis-

diskusijų, neš kai kurios 
kuopos yra finansiniai silp
nos. Šis reikalas paliktas 
kuopoms, kad jos sumokė
tų (>agal jų išgalę. B u vo 
sumanymas, kad apskrities 
komitetas surengtų paren
gimą paramai silpnų kuo
pų, taipgi, kad apmokėtų 
dviejų delegatų lėšas į ap
skrities konferenciją.

Nutarta paaukoti “Lais
vei” ir “Vilniiai” po $25, 
o “Liaudies balsui”—$10.

Buvo pakeltas klausimas 
ekskursijos į Lietuvą. Pa-: 
aiškėjo, kad kiekvienas, no-1 
rįs važiuoti į Lietuvą, tu
ri pats kreiptis į Tarybų 
Sąjungos atstovybę Wash- 
ingtone. Į

Buvo raginami draugai 
rašyti iš Amerikos lietuvių 
ir Draugijos istorijos.

1960 metams pasiliko ko
mitete tie patys: pirminin
ku — J. Grybas, nutarimų, 
raštininku —• A. Bečienė, 
iždininkh — P. Beeis, ko
miteto nariai — M. Stako- 
vas.ir B. Petkiene. .

Puikūs spalvoti vaizdai 
Lietuvos, kuriuos mums 
parodė daktaras J. Stanis- 
lovaitis. Kaip jau žinoma, 
dr. Stanislovaitis, kartu ir 
jo žmona, važinėjo Lietuvoj 
ir fotografavo žymiausias 
Lietuvos vietas, o parvažia
vę į Ameriką ,padėjo daug 
darbo, gražiai sutvarkė tas 
savo spalvotas nuotraukas 
ir dabar, aukodamas tą vi
są darbą, rodo lietuviams, 
kaip atrodo Lietuva.

Šių metų sausio 17 dieną 
LMD name ir mums teko 
pamatyti tuos paveikslus ir 
pasidžiaugti mūsų gimtinės 
gražiais vaizdais, ir kaip 
dabar ji atrodo, kaip nau
jus namus žmonės skubiai 
stato ir tt. Svarbu žiūrė
ti, kaip svarbų progresą 
dabar įmonės daro, kaip 
žmonės, ypač moterys, rė
dosi. Mane labai jaudino 
paveikslai Lietuvos jau
nuolių, kurie yra Lietuvos 
ateitis, kaip jie gražiai at
rodo. Teko pamatyti ir tas 
Lietuvos bakūžėles su šiau
diniais stogais, kuriose 
dauguma iš mūsų augom ir 
kurių dalis dar ir dabar 
Lietuvoje yra. Kada dak
taras mums paveikslus ro
dė, tai jo žmona Kristina 
apie kiękvieną paveikslą 
žodžiu aiškino. Paveikslų 
mums parodė apie 400. 
Tai daug darbo buvo pa
veikslus rodyti, o dar dau
giau apie juos aiškint. La
bai didelė garbė Stanislo- 
vaičiams už tai. Publikos 
susirinko paveikslų pažiū
rėti apie porą šimtų. Ji

žiūrėjo ir džiaugėsi Lietu- 
va.

Žodis apie grupę durne
lių. Į svetainę einant pa
stebėjau (rodos, 5 dideli ir 
4 maži) melancholiškos iš
vaizdos, kreivais veidais, 
išsišiepę, rodos, kur iš be
protnamio pabėgę, pasiė
mę pagalius į rankas, ant 
kurių prisikalę popierius 
su kvailomis išraiškomis, \ 
atsistoję arti sveta i n ė s, 
“pikietuoja.” Na, jie ir 
mano, kad jų, pasigailėji
mo vertų, kas paisys. Kiek
vienas pro juos praeidamas 
nudrebia nemandagų žodį 
ir pasišlykšti jais, kaip lie
tuviškais hitlerininkais. Įė
jus į svetainę, vienas geras 
parapijonas priduoda man 
vienos lietuviškos parapijos 
lapelį, kur, apart parapi
jos reikalų, netaisyklingą* 
lietuvių kalba rašo: “Kru- 
tami paveikslai apie Lietu- r 
va, kurie bus šiandien ro- 
darni į Soho klubą, neturė
tu būti Kataliku lankomi, 
nes jie buvo imti tu suko- ' / 
muniste” (kopijuota, kaip 
yra lapely). Perskaitęs la
pelį, supratau, kad kas 
nors užpakalyj tuos “pikie- 
tuotojus,” kaip kokius šu
nelius, siundo, kad jie atė
ję darytų “ham, ham, 
ham.”

Tie “pikietuotojai” ir tie, 
kurie juos siundė, būtų 
.gudriau padarę, jei jie bū
tų užsimokėję po dolerį 
įžangos ir svetainėje su 
publika būtų pamatę mū
sų gimtinės Lietuvos vaiz
dus, ir tik vėliau būtų tu
rėję teisę Lietuvos vaizdus 
kritikuoti.

Nepaprastais tempais Tarybų Lietuvoje vys
tosi meno saviveikla. Ji jau tapo tikrai masine.

Or

-'Nuotraukoje: Lazdijų rajono Seirijų apylin
kes Kultūros namų šokių ratelis atlieka “Zahavy-

ii seniausias, bęt savo grojamomis polko-

r Galima sakyti, kad jokia pasilinksminimo 
pramoga neapsieina be Igno Liekio. Jis ne tik 
šaunus; sihuikorius, o ir šaltkalvis, ir stogaden- 
gis..r Kretigos Kultūros namų kaimo kapeloje jis 
amžiumi seniausias, bęt savo grojamomis polko-

Lowell, Mass.
Sausio 10 d. buvo šauk

tas LDS 110 kuopos susi
rinkimas pas Daugirdus, 
Jis buvo garsintas “Lais- 
vėje?’ ir “Tiesoje,” šauktas 
per atvirutes, o iš 28 na
rių atsilankė tik šeši. Net 
ir pirmininkas nedalyvavo.

Tai labai negerai, tai 
narių apsileidimas. Ko jūs 
laukiate? Kodėl neinate į 
stubas, kad iškolek t u o t i 
duokles?

Buvo blankos nominaci
joms į Centro Valdybą, bet 
kada narių mažai dalyva
vo, tai jos atidėtos kitam
susirinkimui. ? -b

Nors narių mažai daly
vavo, bet sutvarkėme kuo
pos komitetą 1960 metams. 
Visi pasiliko tie patys, tik 
pirmininke išrinkta nauja 
—Daugirdienė. Tai 1960! 
metams komitetas yra: pir- 
pirmininkė — U. Daugir
dienė, vice - pirmininkas— 
J. Z u p k a uskas, finansų 
rašt.—J. Daugirda, o ka- 
sierius —• J. Blažonis. Lin
kiu jiems pasisekimo dar
be.

Buvo kalbama apie su-' 
rengimą nors mažo paren- 
gimėlio, bet po diskusijų 
palikta ant toliau. Mat,! 
neturime savo patalpos, tai: 
neturime ir kur parengi-' 
mus rengti.

Lowellyje yra L D V K 
klubas. Jis gerai stovi, tu
ri gerą patalpą, bet pažan-^ 
giems lietuviams negalima 
su jais susikalbėti. Vos tėn 
žmogus įžengia, tuoj dipu
kai apstoja ir priekabiau
ja. Bloga, kad klubas 
tokiais susidraugavo. Tai 
gėda lietuviams! Na, gal 
kada nors susipras, kad su
sidraugavo su lietuvių prie
šais.

Klaipėdoje statoma nauja bažnyčia. Kaip ma
tome, statybose pastoliai tuoj bus nuimti ir tikin
tieji galės joje melstis.

—Tačiau, —priminė jis,; 
—aš manau, kad reikėtų, 
greta lenkiškų įrašų pasta
tyti lietuviškus jų vertį-< 
mus. Tai sudarytų lietŪVišH 
kesnį antspalvį.

Lietuvoje yra daug baž
nyčių, seniau statytų, ku
rios paskelbtos Visasąjun
ginės reikšmės architektu- • 
riniais paminklais. Merki-1 
nes bažnyčia, pavyzdžiui, ■ 
taipgi architektūros zpa- ■ 
minklas. Prie bažnyčių,, 
prie jų durų yra prikaltos ■ 
lentos, tai bylojančios. ■

Pasidairęs po ■ vyskupo 
Steponavičiaus rezidenci
ją, sakiau:

—Man atrodo, vyskupui 
ši vieta pev ankšta; kodėl; 
nesikeliate į erdvesnes pa-' 
talpas?

—O kam? Jei persikel- 
čiau į erdvesnes ištaigih- 
gesnes patalpas, tuomet ti
kintieji sakytų: ana, ko
kiame paloėiuje jis gjwena ! 
Prisipažinsiu; Vilniaus 
miesto valdžia man siūle 
net du namus, bet aš atsi
sakiau į juos keltis, kaip 
tik dėl minėtos pri’ėžaštiės. 
Be to, iidjte i^zidbhėiJOj^L----  -..  cm
gyveno ir init® vyskupas ! (M): 25, I960! .

Paltarokas, na, tai ir aš 
nusitariau čia tęsti gyveni-, 
mą. .... j
\ Kaip su pašivaikščioji-! 
nito? "• . i

Jis turi aūtęmobilį, turi( 
Šoferį. Kada nori, sėda 
maginą ir vyksta, kur tiki 
nori/ -' • į

Po pokalbio vyskupas pa- i 
vaišino mane skaniais pie-t 
tumis.\ Prie stalo buvo Pa-( 
ne vėžio vyskupijos ir Vii-1 
niaus arkivyskupijos kanc- 
lerįai, . kunigai. ‘

Padavėju buvo vyskupo 
šoferis. Nedrįsau klausti/ 
bet, galimas daiktas, kad; 
šoferis nuolat vyskupui; 
tarnauja ir padavėju.

Laike pietų pajuokovo- 
me, pasidalijome kai ku-; 
riais nekaltais anekdotais.'

Na, ir aš, padėkojęs šei- 
inininkui Už Šiltą sutikimą/' 
liž vaišes, vykau savais ke- 
liaiš. : v.” : 4—-

i ii' H

, ; .V •

Susirinkinie buvęs ,

Žuvys, kurios turi 
jtotarias akis

Į Coney Island “akvari-^ 
urną,” New Yorkė, atgabe
no astuonias žuvis iš Cent
rinės Amerikos, žuvys yra 
nedidelės, panašios į sardi
nės. feėt įdetnu tai, kad jos 
turi po keturias akis. Ka
da žuvis plaukia, dvi jos 
akys yra virš Vandens, o 
kitos ‘dvi vandenyje.

Mat, šios žuvys Mitina- 
si vabaliukais ir kai kurio
mis. vandenis žolinis. Joins 
dvi akys reikalingos Virš 
vandens, kad galėtų matyti 
savo maistą, o dvi vandeny
je, kajl galėtų apsisaugoti 
nuo .priešų. , .y ■

-Uliiir.! . Ui tu i į.B.1.11 r ,

J&įij



Cleveland, Ohio
APIE MIRUSIUS 

LIETUVIUS
1959 metais mirtis išro

vė iš mūsų tarpo visą eilę 
draugų ir draugių. Mirė: 
M. Jocienė, O. Dulskienė, 
J. N. Simans, J. Brazas, 
P. Plungis, K. Skupas, EI. 
Panzer, C. Miller, D. Ma
cijauskas, J. Raulusevi- 
čius, Drasutis, Tulauskas, 
Kesulis, Pajaunis, Vilnie
tis ir daug kitų.

1960 m. sausio 15 d. mi
rė Juozas Apšega, sulaukęs' 
73 metų amžiaus. Jis bu
vo palaidotas sausio 18 d. 
Labai ilgai ir sunkiai sir
go. Velionis buvo pašarvo
tas koplyčioje ant E. 79th 
St. P. Nemura pasakė at
sisveikinimo kalbą koply
čioj ir ant kapinių.

Paliko liūdesyje žmoną 
^Elzbietą, sūnų, dukterį, po
sūnį ir podukrą. Jis išgy- 

v veno šioje šalyje virš 50 
metų. Buvo pažangus, skai
tė “Vilnį,” priklausė prie 
LLD 190 kuopos. Mažai 
kur dalyvavo, nes jo svei
kata buvo silpna.

Į kapus palydovai vyko 
10 automobilių. Nuo ka
pų buvo pakviesti į L D S j bių sumanymų, 
klubą ir tinkamai pavaišin- ” 
ti. Lai būna Juozui ramu 
amžinai ilsėtis, o šeimai 
reiškiu užuojautą!

Juozas ilgai sirgdamas ko ligones su $3 vertės do-| 
pasiruošė mirti. Jis pada-ivana ir šiaip vieną kitai j 
rė sutartį su graboriumi, teikia pagalbos, 
nusipirko ant kapinių vie- ateikite ir įsirašykite, 
tą ir nepamiršo darbinin-

mirties ir juos parėmė mir
damas. Tas rodo jo gilų 
spaudos įvertinimą.

Sausio 14 d. įvyko Mo
terų klubo susirinkimas. 
Buvusi pirmininkė Martin 
pakvietė naują A. Palton 
užimti vietą. Klubo valdy
ba išdavė iš metinės veik
los raportą.

Narių yra 72. Svarbiems 
reikalamas išaukota $119.27. 
Knygų peržiūrėjimo komi
sija O. Kazilionienė ir M. 
Karron rado viską tvarko
je.

Sergančių narių buvo 14, 
jos buvo aplankytos su do
vanomis. Mirė trys narės, 
gauta viena nauja. Į Są
ryšį delegatėmis apsiėmė 
V. Mack ir A. Rodgers.

Nutarta pasveikinti su 
Naujais Metais “Laisvę” ir 
“Vilnį” ir paaukoti po $10. 
Kadangi kovo 8 d. yra 
tarptautinė moterų diena, 
tai nutarta surengti paren
gimą kovo 12 d.

Paminėtas Ve r o n i k o s i 
Mack gimtadienis. Drau
gės sudainavo jai “Ilgiau
sių metų.” Tai veikli na- j 
rė, kuri suteikia daug svar- j

Narių duoklė yra tik i 
$1.20, tai patogu kiek vie-| 
nai prigulėti. Klubo narės, 
gerbia savo drauges, lan-

Haverlull, MassWashington, D. C.
’ MASKVOS VALSTYBI- . 

NĖ SIMFONIJA
Aplankė mūsų sostinę 

W a shingtoną ./Maskvos 
Simfonijos Orkestras. Da
vė Čaikovskio ir kitų žy
mių kompozitorių muzikos. 
Pianino solo davė paskil- 
bęs pianistas Emil Gilels.

Maskvos Simfonija, po 
vadovyste Konstantino 
Ivanovo, davė tik vieną 
koncertą. Koncertas įvyko 
penktadienį, sausio 14-tą, 
8:30 vakare, Constitution 
Hall salėje.

Bilietai liko visi parduo
ti, dvi savaites prieš kon
certą. Atėjo tokia daugybė 
svieto! Publika salėn ne
sutilpo. Salėje yra 3,800 sė
dynių. Kada salės durys 
buvo atidarytos dėl publi
kos, buvo paskelbta, kad 
nebėra bilietų dėl pardavi
mo. Apie penkis šimtus 
muzikos mylėtojų buvo pri
versti grįžti namo dėl vie- 

i tos stokos.
Washingtonieciai tarybi

nius svečius entuziastiškai 
pasitiko ir šiltai priėmė.

Visų tarybinių respubli
kų ambasadoriai ir atsto- 

i vai dalyvavo toje iškilmėje. 
I Buvo tikra broliška šventė.

Entuziazmas buvo neap
sakomai didelis. Žmonės 

i be paliovos plojo ir šaukė: 
j Bravo.. Ješčio!.. 
i (Daugiau!)

,, . I Atsisveikindama 
Motepys’ i Jais tarybiniais

. I publika kaip vienas atsisto- 
I jo. Aplodismentai nesilio
vė... Konstantinas Ivano-

Ješčio!..

su mie- 
sveičais,

ir šv. Juozapo. Bet jos jau 
in senokai mirę.

Moterų pašalpinė drau
gija dar randasi neblogiau
siai stovinti finansiškai. 
Mat, moterys gabe s n ė s 
gauti naujų narių.

Progresyvių lietuvių čia 
randasi dar šioks toks vei
kimas. Veikia Lietuvių- 
Darbininkų Susivienijimo 
ir Lietuvių Literat ū r o s 
Draugijos kuopelės. .Na
riais jau neskaitlingos, dėl 
didelio mirtingumo pasta
raisiais keleriais metais. 
Randasi ir SLA kuopa. Se 
niau buvo skaitlinga na 
riais. Bet centras nariams 
pakėlė beveik du sykiu mo
kestį. Prie to, atėmė dvi 
dalis ligoj pašalpos, palik
dami tik trečdalį. Daug na
rių pasitraukė. Kurie liko
si, nepasitenkinę ir dabar
tiniais “garbingais veikė
jais”. Apie naujų narių ga
vimą nėra nei svajonių.

Tikinčių lietuvių į bažny
tines apeigas randasi kele
tas, bet neskaitlingai. Baž
nytėlę turi, bet kunigo ne
gali išlaikyti.

Politiškai miestuką val
do nelabai sugabūs valdi
ninkai. Praeitais 1958-1959 
metais pristatė mokylų ir 
ligoninių. Buvo milijonai 

rus, kad būtų gera vieta dolerių išleista. Bet dėl ne- 
dėl sueigų ir praleidimo I apžiūros statybos, reikėjo 
laiko. Klubas pasekmingai, V^1 simtus_ tūkstančių . tak-

Mūsų naujienos
Mūsų miestuko žinučių 

labai mažai randasi spau
doje, bet yra pageidaujan
čių, kad jų rastųsi. Todėl 
aš čionai ir parašysiu, nors 
trumpai pasidalinda m a s 
mintimis.

Čionai dar randasi lietu
vių, bet nedaug. Laikraščių 
pareina visokių pakraipų, 
“Laisvė” turi skaitytojų 
ne mažiau kaip ir kiti laik
raščiai, ir mylima skaityti.

Haverhill miestelis se
niau buvo garsus. Buvo 
priskaitoma apie virš tūks
tantis lietuvių gyventojų. 
Daugumoje buvo progresy
vių pakraipų. Gyvavo LSS 
kuopelė. Gražus buvo Lais
vės choras, skaitlingas jau
nuomene, kuris lygindavosi 
net su didmiesčių chorais 
veikime. Dabar mes jau ki
taip gyvenam, prabėgo lai
kas, išretėjo mūsų gyvento
jai. Išmirė, rodos, kad ištir
po.

Jaunimas išsimaišęs tarp 
svetimtaučių. Lietuvių su
eigos ir organizacijos jiems 
svetimomis pasidarė.

Kuomet seniau buvo tarp 
Amerikos lietuviu kitur 
pirmoje vietoje parapijas 
tverti, tai haverhilliečiai 
rūpinosi, kad klubą sutve
rus, kad būtų gera ’___

ROCHESTER, N. Y.

Mirus

Anelei Gendrenienei
Reiškiame širdingą užuojautą šioje liūdesio 
valandoje jos vyrui Simonui Gendrėnui, duk
terims Amilijai Bakūnas, Frances Hall, sūnui 
J. Šimanauskui, anūkams ir žentams, taipgi 

visiems kitiems giminėms.
A. Duobienė
V. Poškai
A. Balzar
V. Bullienė
A. Gužauskienė
P. E. čereškai 
A. L. Bekešiai 
S. Sasna

A. Baltakienė
O. Galinat
P. O. Malinauskai
F. O. Griciai
K. Žemaitienė
V. Greibięnė
E. Duobienė
F. J. Kantėnai

ROCHESTER, N. Y.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Kazimieras Gužauskas

Mūsų susirinkimai) 
kiškos spaudos. Jis paliko I įvyksta kiekvieno mėnesio 

pa- antrąjį ketvirtadienį 11_ v. yag h. EmiĮig Gilelgis j_ 
Juozas lyto, LDS klubo svetainėje, 

mylėjo mūsų laikraščius iki 9305 St. Clair Ave. A. R. i

"Laisvei” ir “Vilniai 
ramos po $100.

gyvuoja ir po šiai dienai ir 
visi glaudžiasi prie jo.

Senosios kartos lietuviai 
gerai šį klube tvarkė, tai 
pinigiškai yra i

sais mokėtojams pridėti, 
kad tuos pastatus tinkami 
sutaisius.

Šiemet buvo išrinkta nau- 
bet di-

ROCHESTER, N. Y
Mire Gendrėniene
Sausio 20 dieną mirė

Padėka
Širdingai dėkojame vi- 

Anelė Gendrėniene. Sirgo siems už gėles ir visokią 
septynias savaites, buvo N. mums 
Side ligoninėje. Paliko di- liūdesio 
deliame liūdesyje savo my- I Savage 
limą vyrą Simaną Gendrė- 
ną, dvi dukras — Amiliją 
Bakūnas ir Francis Holl, 2 
anūkus, žentus, sūnų J. Ši- 
manauską, daug giminių ir 
draugų.

Velionė gimusi Lietuvo
je, Kupiškio miestelyje. Po 
tėvais jos pavardė Mocke
vičiūtė. Atvažiavo į Ame
riką T900 m. Visą laiką 
išgyveno Rocheste ryje. 
Daugiausia gyveno ūkyje 
ir sunkiai dirbo. Vėliau

suteiktą pagalbą 
valandoje. Dėkui 
už malonų patar-

Ačiū visiems gi- 
draugams ir pa-

Reiškiame šir-

navimą.
minėms, <
lydovams!
dingą padėką visoms ir vi
siems !

rodė scenoje. Tada visas 
I orkestras atsistojo ir su 
■ malonia šypsena atsisveiki- 
’ no su entuziazmo pagauta 
publika.

Vietinė spauda ir muzi
kos kritikai labai tinkamai 
aprašė apie Maskvos 
orkestrą, linkėdami sėkmės 
aplankant kitus Jungtinių 
Valstijų miestus, taipgi 
laimingos kelionės namo.

Steponas Joniškietis

S. Gendrėnas, vyras 
Amilija ir Frances, 

dukros
J. Šinvanauskas, 

sūnus
Žentai ir Anūkai

privisę

gyventi į miestą. Džiaugė
si, kad mieste buvo leng- 

z viau gyventi. Bet paraly
žius pakirto jos sveikatą ir 
atėmė gyvybę.

Velionė buvo laisvų pa-
vo.

bu- 
nes 

be 
žu- 
nė-

DIDžIAUSIAS 
POTVYNIS

1935 metais Kinijoje 
vo didžiausias potvynis, 
liko 4,000,000 žmonių 
pastogės ii’ tūkstančiai 

Dabar to Kinijoje
ra, nes, liaudies vyriausy- 

_v C11VU7 w]įv.u 1<X?VLĮ1 Jja~ j bei vadovaujant, žmonės įžiūru, prigulėjo prie Sūnų'. bai ia Jeg s’uvald tL
ir Dukterų Draugijos ir r & J
LLD 110 kuopos. Skaitei 

i “Laisvę” ii’ “Liaudies bal
są.” Rėmė darbininkų ju
dėjimą aukomis. Prieš 
mirtį buvo pašauktas jai 
kunigas, bet ji atsisakė ką 
bendro su juo turėti, pa- 

, reikšdama: “Jeigu aš pra- 
z, sikaltau dievui, tai aš pati

ir atsiteisiu.”
v ji buvo laisvai palaido- 
, ta, kaip laisvai ir gyveno. 

Pašarvota buvo G. J. Sav
age koplyčioje, 1080 North 
St Į šermenis lankėsi daug 

į žmonių, o karstą puošė gy- 
> į-vų gėlių vainikai.

Išlydint į kapines atsi
sveikinimo kalbas pasakė 

A/ JU BekeŠienė ir JG. Sav- 
• age. Į kapines ' daugeliu 

automobilių lydėjo giminės, 1 draugai ir pažįstami. Nuo 
^kapinių *visi buvo pakvies- 

f^’ti į Gedimino Draugijos 
/ svetainę ir tinkamai pavai- 

. sinti. Ilsėkis, bran g i o j i 
drauge, > amžinai. L. Bekis

Pekinas. — Centrinėje 
Kinijoje iškrito daug snie
go ir dažnai lyja. Numato
mas geras javų derlius, nes 
paprastai ten būna stoka 
vandens.

Anglai išžudė 
kralikus, bet...

Anglijoje buvo
daug laukinių k r a 1 i k ų . 
Farmeriai pradėjo skųstis, 

I kad kralikai suėda daug ja
vų ir daržovių. Valdžia at
ėjo žemdi r b i a m s talkon, 
kad apgynus nuo kralikų. 

i Iš lėktuvų buvo prunkščia- 
j mi chemikalai. Manoma, 
kad nuo jų žuvo apie 100,- 
000,000 kraliku.

Tatai įvyko 1953 metais. 
Bet štai dabar anglų far
meriai pastebėjo, kad jų ja
vai ir daržovės smaugiami 
piktžolių. Prasidėjo tyri
nėjimas. Pasirodė, kad kur 
liko dar 
kai, ten 
arba jų
nes kralikai jas suėda.

neišžudyti krali- 
tų piktžolių nėra 
yra labai mažai,

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kurie jos dar neskaito.

pinigiškai yra turtingas, ja. administracija,. 
Taipgi turi gražų vasarai ■ džiuma pasiliko tie patys.. 
parką su gražia šokiais Daug ko negalima tikėtis 
svetaine. Taipgi kapines, ir is naujųjų.
kur daugelis klubiečių šei- Klubo manidžeris J. 
mynų ilsisi palaidotos^ Ka- Kook buvo irgi į kanclerį 
pinės yra laisvos, kas kaip išstatęs savo kandidatūrą, 
nori, taip jęse laidojasi, net tik keliais balsais nelaimė- 
ir~svetimtattčiafns, neški- jo. Mat, pirmu sykiu jis 
riant jų tikėjimo, leidžia- dar kandidatvo. 
ma kavotis.

Klubas turi gerą pamatą •; tų, kai bus 
ir nariui mokestis tik 35 c. i jis laimės lengvai, 
mėnesiui. Susirgus gauna | 
$10 į savaitę. Pamirus $300 i 
dėl pasikavoiimo. Reiškia, | 
už tokią mažą mokestį na-' 
rys gauna gerą paramą n e-j 
laimėje. O tokių sąlygų 
sunku gauti iš milijoninės 
apdraudos kompanijos.

Haverhill gyventojų pri
skaitoma nuo 40.000 iki 
45,000. Tautų skaitlinės ne-

Vasario 3-čią sueina 2 metai kai mirė mano 
mylimas vyras, palikdamas dideliam liudesyj 
mane ir sūnų Viktorą. Mes liūdime ir pri
simename kas dieną ir valandą ir niekada 

nepamiršime. Ilsėkis, brangusis.

AGNIEŠKA GUŽAUSKIENĖ 
žmona

Klubo manid ž e r i s

Detroit, Mich.
Iš atsiminimų

Prieš Pirmąjį pasaulinį

O kas link kito laikraš
tuko, tai tą šlamštelį pa
gimdė 1913 metais pabaigo
je atvažiavęs į Škotiją kun. 
J. Narbudas, ir jis jį pa-, 
krikštino “Išeivių Drau
gas”, na, ir taip kunigėlis, 
su savo redaguojamu “IšČ 
Draugu” pradėjo kandžior. 
ti “Rankpelnį” ir “Rank-, / 
pelnio” redaktorius, iki dį 
V. Kapsukas paėmė reda?, 
guoti “Rankpelnį”. V.Kap-’. 
sukui redaguojant “Rank-.*, 
pelnį” kunigėlis tik porą, 
kartų bandė pasišaipyti iš 
“Rankpelnio”, kad iš al- 
mūžnų gyvenąs. Kuomet Vr 
Kapsukas tinkamai atsakė 
kunigėliui, tai tas ir nūtir 
lo, ir neužkabinėjo daugiau 
“Rankpelnio”

Ch. Keras

Aš manau, už dvejų me-’karą aš gyvenau Škotijoj, 
’ “ ’ 1"‘; vėl rinkimai, į netoli miestuko Bellshill.

Ten buvo ir ‘Rankpelnio” 
Redakcija, ten draugas V. 
Kapsukas redagavo “Rank
pelnį”, ten aš užeidavau 
pasipirkti “Rankpelnį” ir 
“Laisvę”. Tuomet “Rank
pelnio” Redakcijoj galėjai 
gauti Amerikos 
progresyvių laikraščių.

Daug kartų man teko 
kalbėtis ir su d. V. Kapsu
ku. Tai buvo labai draugiš
kas žmogus. Jis sakydavo, 
kad labai menkai turi dar
bo prie redagavimo “Rank
pelnio”.

Aukuras

Philadelphia, Pa.
SKAITYTOJAI 

VERTINA MUSŲ 
SPAUDĄ

Baigėsi “Laisvės” vajus 
už naujus skaitytojus ir 
atnaujinimą prenumeratų 
tiems, kuriems pasibaigė.

jininko darbas yra svar
bus ir įdomus. Nueini pas 
skaitytoją, pasimatai ir pa
sikalbi apie įvairius svar
bius reikalus.

Mūsų skaitytojai supran
ta darbininkiškos spaudos 

dabrtmiu svarbą. Jie atsinaujindami 
laiku priklauso AFL-CIO. p r e n u meratą prideda ir 

vyrų tai aukų laikraščio reikalams, 
bet Užtenka prisiminti kad ir 

moterų tai daugumoje la- Mrs Mary Mauras. Mote
ris našlė, per virš 20 me-1 
tų gyvena iš sūnų užlaiky
mo, dažnai nesveikuoju, 
sulaukus virš 70 metų) am
žiaus, bet įvertina pažan
giečių spaudą ir visada 
prideda aukų po $5 prie 
prenumeratos. Didelis jai I 
ačiū! Dėkui ir visiems ki
tiems skaitytojams, kurie 
parėmė aukomis spaudą!

Mūsų spaudos vajus ne
turi baigtis su pasibaigimu 
punktų. Naujų skaitytojų 
gavimas ir pasibaigusių 
atnaujinimas turi eiti per 
visą laiką.

P. Walentiene

pastebėjau. Išdirbysčių čia|H.en 
nėra labai didelių, smul-;, J
kios. Didžiumoje čeverykus 
išdirba, keletas yra ir kitų 
pramonių, bet nežymios. 
Darbininkai per ilgus lai
kus organizuoti į unijas. 
Vardų tų unijų yra pragy
venta visokių,

Uždarbiai dėl 
dar netaip jau žemi,

bai maži. Yra dar vietų, 
kur nė dolerio į valandą 
negauna.

Haverhill Seniau gyvavo 
pora pašalpinių organizaci
jų, vienų vyrų po šventais 
vardais, tai Šv. Kazimiero

Pasinauddkitc mūsų firmos patikimiausiu, atsargiausiu ir tinkamiausiu patarnavimu.

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., Inc
(Laisniuota per U.S.S.R.)

SIŲSKITE SAVO GIMINĖMS ŠVENTINIUS DOVANŲ PAKETUS
I LIETUVĄ, UKRAINĄ, BALTARUSIJĄ, LATVIJĄ, ESTONIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS 

SIŲSKITE PAKUS DABAR
135 W. 14th St., New York 11, N. Y., Telephone CHelsea 3-2583

Atdara kasdien nuo 9 iki 6 vai. Vak. Sekmadieniais nuo 9 iki 4 vai. dieną.
141 Second Ave., New York City. Tel. GRamercy 5-7430

Arti subways — Tarp 6th ir 7th A ves. Atdara kasdien 9-6; sekmadieniais 9-4.
MŪSŲ SKYRIŲ RAŠTINES:

132 Franklin Ave. 308 W. Fourth St.
Hartford, Conn. Boston 27, Mass.
CHapel 6-4724 Tel. ANdrew 8-5040

39 Raymond Plaza W. 900 Literary Rd. 11339 Jos. Cartipau
Newark, N. J. Cleveland 13, Ohio Detroit 12, Mich.
Tel. MArket 2-2877 Tel. TOwer 1-1461 r Tel. TOwnsend 9-3980

332 Filmore Avė.
Buffalo 6, N. Y.
Tel. MOhawk 2674 

632 W. Glrard Avė. 
Philadelphia 23, Pa.

_____  ---- _________ ______ Tol. WAInut 5-8878
Mūsų didelė ir patikima firma yra patarnavusi tūkstančiams pasitenkinusių klljentų. 100% 

garantija, kad kiekvienas paketas bus pristatytas. Išsiunčiame į 48 valandas.
Adresatą pasiekia j 6-7 savaites; oro patštu į 7-12 dienų.

' Mūsų raštinėse randami pilniausias pasirinkimas pirmos klasės medžiagų. 
Klauskit! pilni katalogo, rodančio kainas dėl muito ir patarnavimo. Katalogas veltui.

— Japonija turi 
vyrų reguliarėje 

ir kelis kartus

lietuvių

PASIKLAUSKITE SAVĘS 3
SEKAMŲ KLAUSIMŲ

Apie Firmą, į Kurią Kreipsitės, 
Pirm Negu Siųsite

DOVANŲ PAKETU I US.S.R
Ar firma patikima?
Ar įrodžius tai?
Ar atsargiai ir tvarkingai atlieka pakavimą, 

išsiuntimą ir primosimą dokumentų?
Ar naudoja geriausias dėžes?z , ‘
Ar ši firma biznyje daugiau 25 metų?
Ar yra oficialiai autorizuota firma?

JAPONIJA DAUGIAU 
GINKLUOJASI

Tokio.
170,000
armijoje
tiek išlavintų rezervų. 1960 
metais ji didins armiją, ka
ro laivyną ir orlaivyną.

6.
Atsakymas yra TAIP į visus viršminėtus klausimus, 

jeigu jūs siųsite savo dovanų pakus per 
bile sekantį skyrių, priklausantį

GLOBE PARCEL SERVICE, Ine
716 Walnut St. 
PHILADELPHIA 6, PA. 
WALnut 5-3455 
4102 Archer Ave. 
CHICAGO 32, ILL. 
FRontier 6-6399 
1313 Addison Road 
Cor. Superior & 71 St. 
CLEVELAND 3, OHIO 
UTąh 1-0807

851 Hollins St., BALTIMORE 1, MD., Tel.: MUlberry 5-5787 
Greitai Savo Pakus Mums PRISIŲSKITE,

O Mes Greitai IŠSIŲSIME!

263 Market St.

MArket 3-1968 
390 W. Broadway

ANdrew 8-8764 
346 Third Ave.

1991 Broadway
NEW YORK 23, N. Y. NEWARK 2, N. 9.
LYccum 5-0900
6446 Michigan Ave.
DETROIT 10, MICH. s. BOSTON 27,
TAshmoo 5-7560 
683 Hudson Ave.
ROCHESTER 21, N.Y. PITTSBURGH 22, PA.
BAker 5-5923 GRant 1-3712'GRant 1-3712

5 p.-Laisvė (Liberty)—Penkt., sausio (Jan.)



PATERSON. N.J
Filmų iš Lietuvos rody-itjems desperatams ir 

mas sausio 24 d., kuriuos vyko sulaikyti filmų 
rodė J. Grybas, iš Rich-
mond Hill, N. Y., gražiai 
pavyko. Rinktinės publikos, 
kuri įdomauja dabartinėje 
Lietuvoje prie naujos sis
temos gyvenimu ir Lietu
voje daromu progresu, pri
sirinko pilna svetainė ir vi
si su didžiausiu atidumu 
sekė filmų rodymą. aKip 
atordė, publika buvo di
džiai suinteresuota dabar
tiniu Lietuvoje daromu 
progresu ir joje žmonių 
gyvenimu.

Nors įžanga buvo veltui, 
tačiau rodytojam J. Gry
bui ir Briedžiui atsikrei
pus į publiką dėl lėšų pa
dengimo ir tolesniam lietu
viškų filmų rodymui, buvo 
surinkta daugiau negu su 
įžanga būtų buvę surinkta, 
nes buvo žmonių, kurie net 
su $5 prisidėjo prie lėšų pa
dengimo. Kiek teko nugirs
ti, tai sudėtos aukos ne tik 
kad lėšas padengs, bet dar 
gerokai liks dėl tolimesnio 
filmų rodymo ateityje. Fil
mų pažiūrėti buvo atvykę 
žingeiduolių net iš Easton, 
Pa., L. Tilvikas ir V. Da
nielius, ir iš Livingston, N. 
J., nenuilstanti darbuotoja 
Mildred Stensler su savo 
tėveliais. Kadangi Mildred 
praeitais metais su turistų 
grupe lankėsi Lietuvoje, 
tai dėl žingeidumo pakvies
ta papasakot, ką ji matė ir 
girdėjo Lietuvoje. Tad ji 
trumpai suglaudus ir papa
sakojo, ką ji patyrė. Jinai 
matė Lietuvoje ypatingai 
mokslo srityje milžinišką 
progresą.

Lietuvos priešai, kai ku
rie dipukai, kuomet su
žinojo, kad J. Grybas atva
žiuoja sausio 24 d. rodyti 
filmus Patersone, tai įpuo
lė į desperaciją. Kuomet 
svetainė buvo paimta nuo 
Lietuvių Piliečių Klubo ir 
pagarsinimai padaryti, 
nors tą svetainę išraudavo 
dipukas klubo biznio gas- 
padorius, tačiau kiti dipu
kai, tikrieji Lietuvos prie
šai, supuolė ir privertė 
gaspadorių atsakyti svetai
nę, ir paskelbė per komer
cinę spaudą, kad tie filmai į 
niekas daugiau nėra, kaip! 
komunistų propaganda, ir, i 
kaip teko nugirsti, bėgoj „ . _ .. m..
skųsti policijos departs-1 sa.ke J 

' mentui. Neužteko dar 
to, nes tie fašistuojanti ly- į 
deriukai iš kelių savo su-, 
balamūtytų pasekėjų su- į
ruošė pikietą prie svetainės , ..
durų ir šaukė necivilizuo-į dajis, 
tais balsais į einančius fil-1 
mų žiūrėti. Ir kuomet pub-,

KRISLAI i
(Tąsa iš pirmo pusi.)

Paimu į rankas laikraštuką ;
The Catholic Worker” ir j Children’s & Adolescents

ran(lu katalikų kunigo Johan- j teisme buvo svarstoma įvy- kad alieiaus nardavėiai nu- nundai 
Kalbant apie pačius fil-ines Ude pamokslą. Kreipiasi k- . f mokiniu Abra-' L J P • nn nnn punCU1 

mus iie yra gražūs ir ido-' iis į visus krikščionis tiesiog .p suka nuo žmonių $100,000,-
Taniau npomlima nrn 'šiurpulingais klausimais: ham Lincoln High School, jqqq per metus laiko.milb. laciau negalima pia-; . -Iknri randasi Hopon ParkĮpilti iv mažoą nastnhoą Pasaulio knkscionys, argi i KUH 1 anaasi (Jcean raiK- 
. . " P. ’ du pasauliniai karai jūs nieko i way ir West End Ave.,

kad filmai vietomis yra ( nepamokė ? Kieno gi kaltė,' Brooklyne 
neaiškus o ypatingai fil-, ka<i |)er du konfliktus šešias-, j kiai vadinami: «Lyti 
mas Žydėk, jaunyste. , dešimt milijonų n- septyni oreįios tarne Brooklv-
Pats filmas be ęalo gražus šimtai tūkstančių gyvasčių es 0 g.J?s„t^,p,e bl00Ky
ir -žnvėmntis tačiau anie buvo prarasta? Kieno gi kai-i no mokinių . Teisme paais- 
. v, J p.; i-į J/tė, kad tautos-valstybės jau kejo, kad 11 bernaičiu nuo I
T t ...ir lil tik h±iV'ėl ginkluojasi trečiajam pa-M iki 17-kos metų ir viena

matyti, gudisi tik balsai, sau]iniam karui? Ant ko gi mprp-aitė kuri vra dar tik
o kas dedasi scenoje, tai ne- ■ krinta kalte už traged ijas Hi-1 P1.6,1 e’ U11 ai i1 
simato, ir tai be galo gadi-i rosime ir Nagasakyje? Kas J^-kos me ų, prakti avo ly

si yra atsakingas už nebesuskai-, ištvirkavimą. į
,. i tomus atominių ginklų bandy- 

1 mus, kurie nuodija mūsų at- 
; mesferą ? Kas kaltas, kad 
i mūsų valdžios šimtus bilijonų 
1 dolerių paaukoja militarizmo 
' dievaičiui ?..

nepa- 
rody-Į

' Nelaimingas mūšy 
jaunimas

! Po miestą pasidairius ' Mišiūny dovana
i Miesto viršininkai iškėlė Praėjusią savaitę įvirto 
dideles žulikystes kūrena-! į “Laisvės” spaustuvę drg. 
mo aliejaus-, biznyje. Sako, Vladas Mišiūnas, d v i e m 

is nežinąs, ir sako: 
—Artinasi vakarienė, tai 

reikės . . .
Tuose punduose—lėkščių, 

puodukų ir stiklų “Lais- 
salės virtuvei.

Dėkui geriems žmonėms!

Kai kurie kubiliniu sunk- i 
vežimių vairuotojai liudi
jo, kad aliejaus pardavėjai vės 
jiems mokėjo po 3 centus 
už kiekvieną oro galioną, 
pripumpuotą į aliejaus pir
kėjo patalpą. Pasirodo, kad 
supumpuotas į patalpą 
oras spaudė rodiklį, 
ir tikras aliejus.

NOEL-BAKER RAGINO 
PRIE TAIKOS . y

New Yorkas. — Roose-*
, velto viešbutyje įvyko ban-YĄ 
ketas, kurį rengė Ameri-A.į 
kos Žydų Komitetas. Tar<g. 
pe kitų svečių, kalbėję No- 
el-Baker, Anglijos parla- jp 
men to narys. Jis ragino f 
baigti apsiginklavimo lenk- L 
tynęs. Jis sakė, kad Tary- 
bų Sąjungos nusiginklavL 
mo pasiūlymai yra nuošir- 
dūs.

na žiūrovų nuotaiką. Aš 
manau, kad būtų daug 
praktiškiau, jei ta filmo 
dalis, kurios nesimato, ne-; 
būtų rodoma.

Korespon den ta s

kaip
i

PRANEŠIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1-os kuopos susirinkimas 
jvyks antradienj, vasario 2 d., 7.30 
vai. vakare, naujame Kultūros 
Centre, 102-02 Liberty Avė. (joji
mas iš 102 St.), Ozone Park. Vi
si nariai kviečiami dalyvauti, nes 
turėsime atlikti LDS Centro Val
dybos nominacijas. Kurių duoklės 
neužmokėtos, malonėkite ateiti ir 
užsimokėti, kad nesusispenduotu- 
mėt. Valdyba (9-JO)

HARTFORD, CONN. :
I.

LLD 68 kuopos susirinkimas 
įvyks pirmadienį, vasario 8 d., pra«| 
sides 7:30 vai. vakare, 157 Hunger*? 

(ford Si. Visi nariai 
j lonėkite 
, pasitarti

New i veikslų

Jaunesnių, kaip 16 metų,! 
vardai neskelbiami. Paskel
bė tik M. Friedmano, A. 
Brodsky, M. KonowitzirS. 
Rosenblatt vardus ir 

Kas atsako, aš jūsų klau- SUS.
siu, už nesuskaitomą daugy-1 Teisme paaiškėjo, 
bę mirčių, už sunaikinimą ir minįmį bernaičiai ir 
neapsakomas kančias ' 

Rodosi, pirmu kartu new- Kalti, žinoma, tie 
aveniečiams teko išgirsti krikščionys. Girdi, kalti jie, J

New Haven, Conn

Atrado negyvą
Dianą Barrymore, 38 metų i 
amžiaus, jos apartmente 
33 E. 61st St., Manhattane 
Ji dukra garsaus John Bar- 

irimore, artisto.
kadi 
mer-'

adre-

Matyti, kad pakvaišėliai
. Kas. tai

‘l . . 1 lYlctUjf vi, JtYCLU. Į

patys ! susirinkdavo vieno iš “krečia juokus”. _
I,avC“1cv1«...o .-s-.-.. ■ -T1 namuose, kada tėvų ne- pa§aukė į prieplauką ir sa-
Tarybu Sąjungos artistus. Ikad Pamiržo Kr,staus prisaky- būdavo gerdavo, mergaite, kė, kad 
„ . J „r, mus. issirengdavo nuodai ir savo
h

Tai buvo The

“PERDAUG CUKRAUS” 
—KAINOS PUOLA

New Yorkas. — Kapita
listinėse šalyse 1959 metais

t buvo pagaminta 64,625,000 
* | tonų cukraus, todėl tarp

tautinėje rinkoje jo kaina 
buvo biskį žemiau 3 centų 

: už svarą. 1957 metais, ka
da cukraus buvo mažiau 
pagaminta, tai kaina

' virš 5 centu, u
buvo

, __  ant naujo laivo
išsirengdavo nuogai ir savo j “Victoria” yra padėta bom- 

■ “pasilinksminimus”_ baig-: ba Laivas su šimtais ke- 
davo lytiniu susiejimu su į ijauninku buvo sulaikytas, 
vienu arba keliais bernai- kol bombos ieškojo.

: čiais. _ Tris kartus buvo pašau-
i Vėliau mergaitė atsisakė kę į Idlewild (Internatio- 
• lankyti tuos “pasilinksmi- i nal^ or]aukį ir sakė, kad
mimus”. Tada mokykloje , bombos padėtos ant didelių
įjos buvę “mylimieji” pra-!“B-707” lėktuvų, kurie tu- 

leškau Albinos Kolonavi- dėjo ją persekioti. Ji ap-įrejo išskristi į Europą,
čienės (Višniauskaitės, Al- į skundė tėvams. Jie, pranešė į Lėktuvai ilgam buvo sulai-
bino d.) Kilusi iš Daugų policijai. Slaptasis polici-1 kyti ir 3,350 keliauninkų 
valš, Purvelių kaimo. Anks- Į ninkas John Fleming išty-! sutrukdyti, 
čiau susirašinėdavome ad-Jrė Įvykius ii* bernaičius su-' "  
resu: 40 Vinton St., So.1 ėmė. 

į Boston, Mass. i Nereikia
Sakalauskienė Zofija, į kad jaunimas 

!Kleofo. Mūsų antrašas: 
I Lietuvos TSR, Alytus 
i Vilniaus g-vė N 4, buto 3 | kyklose, perdaug 
I. Bardzilauskienė Albina ' istorijos filnĮųpse,

MOSCOW Rekomenduoju 
muzikai, kurs tytojams iš

New Ha-'
davė pui-

Vadova-
Ivano-

Rekomenduoju naujo karo 
> “Draugo,” 

Darbininko,” “Nau j i e n ų , 
“Keleivio” ir “Vienybės 
kum U d ės pamokslą 
spausdinti.

šį 
persi-

ir narės ma- 
atsilankyti ,nes turėsime 
apie rengimą rodymo pa- 

Lictuvos. Sekr. (9-io)

Paieškojimai

EASTON, PA.
Jau gavau 

1960 metams, 
norėtumėte 

1 pas mane.
34 N. 7th St., Easton, Pa.

Vilnies Kalendorių*
Kurie iš eastoniečių 

gauti, prašau kreiptis 
Antrašas: L. Tilvikas,

(S-IO)

puokštėmis.
plevesavoi

sausio 20 d., The 
ven Arena, jie 
klausią koncertą, 
vavo Konstantinas 
vas. Pasitaikė proga ir man
būti ir pasigėrėti taip gra
žia muzika.

Steičius buvo papuoštas 
gyvų gėlių 
Vienoje pusėje
Jungtinių Valstijų vėliava,! 
o antroje — Tarybų Sąjun- i 
gos—TSRS. Publikos buvo| 
apie 2,700 žmonių. Koncer-1 
tinę programą išpildė apie i 
šimtas menininkų.

Po 8 vai. vakare, 
pasirodė, publika 
mingais plojimais 
kino. Pirmiausiai muzikan
tai sugrojo JAV ir TSRS

• himnus. Gražų smuiko solo 
davė jaunas Valeri Klimov.

1 Buvo iššauktas ir antru 
kartu. Pirmoji programos 
dalis greit prabėgo.

Pertraukoje suėjau į po
kalbį su gretimai sėdinčiais 
jaunais korėjiečiais. — vai
kinu ir mergina, Yale uni
versiteto studentais. Jie sa
kė, kad neparastai yra ge
ras koncertas. Vaikinas pa
reiškė, kad Rusija užima 
pirmąją vietą pasaulyje ne 
tik užkariavime erdvių, bet 

i ir visose mokslo šakose, 
i taipgi ir muzikoje. “Komu- 
■nizme, atrodo, daug yra

kai jie 
griaus- 
pasvei-

Policininkas B. Warren, 
Astorijoje, 

pastebėjo, kad kas tai ver
žiasi į pastatytą automobi-! 
lį. Kada jis priėjo, tai rado 
jaunuolį. Tas tvoskė polici-

nei aiškinti, |2 vai. nakties, 
yra jauni-

I mas. Prie tokių įvykių pri-
< vedė netikęs mokymas mo- 

išpūstos 
žurna

luose-ir kitos aplinkybės.
Į New Yorko prieplauką 

atplaukė naujas italų lai-1 
vas “Victoria”, 15,000 tonų

CLEVELAND, OHIO

Clevelando LMS skyrius 
susirinkimą vasario 4 d., 
vak., LES klube, 9305 St.

Prašom visus narius dalyvauti 
' šiame susirinkime, nes turime daug

i mus, kuriuos Tarybų Sąjun -1 svarbių dalykų aptarti kas link y 
’----------------- Prašome .atr’Tj

nes po susirinkimo tu*v- 
rėsime dainų pamokas. Taipgi pra
šome pakalbinti ir atšvęsti naujų 
.narių. <71

Sekr. S. Kuzmickas (9-10) j

Garsusis Bolšoj Baletas 
įspūdingame filme

Normandie teatre
Yorke pradėjo rodyti pa-1

'■ skilbusįjį Petro Čaikovskio 
baleta “Gulbiu ežerą”. Bale
tas filmuotas pačiame Bol- i 

| šoj teatre, Maskvoje.
' mino Columbia Pictures1
filmininkai. Amerikoje ro-, 
domas kaip vienas iš gru-

i pės tų, kuriuos mūsų šalies ■ 
vyriausybė pasirinko įkai-iAve 

j tais už tuos amerikinius fil-1

šaukia
7 vai.

Clair

Policija areštavo 17-kos 
metų amžiaus Alex Zyblee-

į rėkime į Kiniją, kaip į 
! trumpą laiką padarė tokį 
I didelį progresą, taip jau 
' daug davė savo žmonėms. 

Prasidėjo antroji pro- 
, tai baigėme 

pokalbį. Programa buvo 
! žavėianti. Jai pasibaigus 

lika juos ignoravo, tai kij^^k3 nesiskubino skirs-
tus griebė už rankų ir no
rėjo prievarta neleisti į vi
dų, šaukdami, kad “neikit, 
neikit tų filmų žiūrėti, nes j 
komunistai jūsų giminių1 
vaikus išvežė į Sibirą!”

RADO PAKARTĄ 
BERNIUKĄ

j E. Patersono policija
Bet iš publikos gavo at-! ko prasikaltėlių. Netoli 

sakymą, kad “jūs esate 
begėdiški melagiai, nes 
mes gauname laiškus iš 
Lietuvos nuo saviškių, kad 
jų vaikus ne į Sibirą išve
žė, o pasiuntė mokytis į 
universitetus.” Tai taip

ieš- 
nuo 

E. Paterson, girioje, atrado 
pakartą Dennis Weinpel, 
12-kos metų berniuką. Jo 
kūnas nerodo mušimo žy
mių, bet šeima ir giminės 
netiki, kad patsai berniu
kas būtų pasikoręs.

KUNIGŲ KOVA Už DAUGPATYSTĘ
Parašė

T. J. Kučinskas
Romos kunigai skelbia, laisvamaniai, socialistui, bolševikai yra 

materialistai ir laisvos meilės platintojai. Rasite istorijos faktus: 
. popiežiai, kardinolai, vyskupai, kunigai buvo vedę po kelias moteris, 
ę priedui turėjo suguloves.

meilę.
aukštą moralybę.

Knyga: 204 p., kaina $1.50.
T. J. KUČINSKAS

Materialistai kunigai 
O politikieriai skelbė ir tebeskelbia, jog

platino laisvąją 
kunigai platino

740 W. 34th St. Chicago 16, Ill.
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i gos vyriausybė pasirinko 1 ^gi“X k™c<”’|£ 
i rodyti T. Sąjungos teat
ruose.

Gulbių ežere” vaidina 
i ninkui ir parmušė ant gat- ’ nemaža grupė pasauliniai 
’ vės. Parmušęs spardė, o < garsių žvaigždžių, tarpe tų 
i paskui bėgo.
suspėjo išsitraukti 
verį ir peršovė bėgantį M.

OZONE PARK, N. Y.
LOS 13 kuopos susirinkimasepeli V7 CD C V / A c A*/ nuvjyy/o mo*. •» ~■

Policininkasį Maya Plisetskaja. Spaudos įvyks treeiadieni.įt
ikti revol-'atsiliepimai entuziastiški 'nariai kviejiami.^

, • ' ' --------- ~ j — --.-------------------- —--------------- f* V X- A j. A.X. A KJ XX V Vz

Įtalpos. Gražiai .įrengtas, tą ir kaltina^kad jis vogtu O’Grady, 18-kos metų, dik-
gali vežti 600 keliauninkų. 
Laivas plaukioja po Liberi
jos vėliava.

autonlobiliumi' bėgdamas 
suvažinėjo R. Karssen, 51 
metų moteriškę.

tos sudėties jaunuolį.- Per
šautasis nugabentas į ligo
ninę. Pas jį rado penkis se
tus automobilių raktų, rep
les, du “rančius” ir kitų 
įrankiu. C. fc-

“Laisves” Metinis

BANKETAS
Jau Pikas turėti mintyje, kad “Laisvės” 
suvažiavimas ir po suvažiavimo vakare 

banketas įvyks sekmadienį

Sausio 31 January
Vakarienes 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 laikraščio naudai.

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

Svarbu Atnaujinimas 
Išsibaigusių Prenumeratų

Taipgi darbuokimės taip, kad iki suvažiavimo ne
liktų nė vienos išsibaigusios prenumeratos. Vietose, 
kur nėra vajininkų, prašome pačius skaitytojus, 
kurių prenumerata jau yra išsibaigusi, atsinaujinti 
iki suvažiavimo.

Suvažiavimo Pradžia 12 Vai. Dieną
Pasirūpinkite tikrai būtiysaleje 12 valandą, 

kad galėtume pradėti suvažiavimą 
nustatytu laiku.

•' > 30 N

apie žvaigždes ir visą fil- lyvauti ir jau pradėkit duokles'ArtO. 
mą. 1

Dr. Michael Zuekal, World 
Brotherhood Foundątion 
įsteigėjas ir ■

kėti su pradžia metų.* Prot-seklį 
■ (8-9*

!■,,!! ’ ...........
Daugelyje teatrų po visą! hh444*hh+++++4444+H4* 

miestą dabar rodomas Uni- B 
ted Artists filmas “On the B 
Beach”, kuris būtinai pa-|;j 
matytinis kiekvieham. Fil-I;; 
mą pradėjo rodyti praėju-iB 
siu metų'gruodžio mėnesį, | B 
Astor Teatre prie Times i! ‘

prezidentas, i Skvero. Ten taipgi tebero-|;: 
kuris turi raštinę Carnegie . domas ir šiandien. Į;;
Hall name, parašė laišką: «Qn the Beach” vaizduo- R 
Tarybų Sąjungos premje-! ja atominio karo grėsmės R 
rui Chruščiovui. .žalingas pasėkas, atiman- B

Jis kreipėsi į Chruščiovą, ^as žmonėms gyvenimo ;• 
kad jis išgelbėtų nuo su- viltį, žalojančias moralą. ;;
griovimo Carnegie Hall, į 
rauzikalę svetainę, kaipo! 
istorinę, kurioje 1891 me
tais atidarymo koncertui 
vadovavo Petras Čaikovs
kis.

Policija areštavo Alber
tą Azzoliną, 29 metų am
žiaus ir kaltina, kad jis 
užmušė Nancy Trotti, 16 
metų merginą, ir paliko 
gatvėje.

JOHN KRAUSS, Inc. j

117-09 Liberty Avė. z
Richmond Hill, N. Y. j

(Smulkmeniškas pardavinėjimas) 1
MĖSOS IR WURSTWAREN

MATTHEW A. 
BUYUS 

(BUYAUSKAS) į 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

426 Lafayette St

Rodymai kasdien nuo 12 valandos

GRAŽUS SPALVOTAS FILMAS

Su MAYA.- PLISETSKAYA ir NICOLAI FADAYECHEV 
Figūruoja ČAIKOVSKIO

“Swan Lake”
(Filmuota plačiai žinomos Bolshoi Operos Namuose, Maskvoje.) 

TRANS-LUX-NORMANDIE, 57th St., West of 6th Ave.

mnnnumnnimni

Siųskite Giminėms Kalėdinius Dovanų Paketus
v . ' ” V Į Lietuvą, Ukrainą, Baltarusiją, Latviją, Estoniją , Armėniją ir kitas šalis, r 

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

BROOKLYN—1530 Bedford Ave., kamp. Lincoln Pl. IN. 7-6465. IN. 7-7272 
NEWARK, N. J. — 312-14 Market St. Tel. ML 2-2452. ML 2-1681 , J

Siunčiami tik nauji daiktai — medžiagos, drabužiai, valgomieji produktai, gyduolės, siuvamosios mašinos. .? 
Pristatymas garantuojamds, taipgi adresato payašas. Visi kaštai, įskaitant muitą, pmokami iš anksto. \ 

Kiekvienas pakas apdraudžiamas.
Mūsų klientų patogumui, mes turime Įvairių aukščiausios kokybės medžiagų prieinamomis kainomis. ? 

Atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 ryto iki 4 popiet.®
1241 N. Ashland Avė.
Chicago 22, Dl. 
HUmboldt 6-2813 

107 S. Vermont St. 
Loa Angeles, Calif. 

DUnklrk S-85M

78—2nd Avė.
Jfew York 8, N. Y.
ORegon 4-1540

882 N. 7tb St 
Philadelphia 23, Pa. 
WAlnut 8-1747

651 Albany Ave. 
Hartford, Conn. 
CHapel 7-5164 

11601 Jos. Campan Ave. 
Detroit 12, Mich. 
TOwnMSd 8-62*8
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