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KRISLAI
Piktas ir melagingas žodis.
Serga ir ligoninės!
Kodėl nesinaudoja?
Žmoniškai pasielgta.
Blogai tarnauja.
Praktiškas planas.

Rašo A. Bimba

Puikiai pavyko 
"L." suvažiavimas

1959 m. buvo labai pelningi 
Jungtinių Valstijų turčiams

Apie Japoniją ir jos-: 
karo suiartj su JAW

Pranciškonų “Darbininkas” 
(sausio 29 d.) stambiomis rai
dėmis paskelbė popiežiaus 
Jono XXIII kreipimąsi i Lie
tuvos vyskupus. Kreipimasis 
ilgas. Jį, žinoma, parašė kas 
nors iš pabėgėlių, popiežius 
tip pasirašė.

Popiežius parapijomis ly
gina prie kaimenės. Kaip kai
menė (avys ir karvės) turin
ti klausyti savo piemenų, taip 
parapijonai savo kunigų ir 
vyskupų.

Sekmadieni, sausio 31 d., 
“Laisvės” svetainėje, 102- 
02 Liberty Avė., Ozone 
Park, įvyko Lietuvių Koo- 
pcratyvės Spaudos Bendro
vės metinis suvažiavimas.

Dalyvavo arti 130 šėri- 
ninkų ir delegatų, atsto
vaujančių organizaci j a s. 
Buvo šėrininku iš Bostono, 
VVorcesterio, Philadelphi- 
ios, Pittstono, Scantono ir 
daugelio artimesnių mies
tų. Suvažiavimas pirminin
ku išrinko J. S. Kunca iš 
New Haveno, pagelbininku

tuvą ir ketino dar daugiau 
parašyti.

Raportai ir mintys
Redakcijos raportą išdavė 

Antanas Bimba. Raportas 
bus išspausdintas laikraš
tyje. Po to sekė diskusijos 
Redakcijos ir bendrai laik
raščio reikalais. Kalbėjo R. 
Merkys, J. S. Kunca, Ada- 
monis, A. Skairius, V. Ban
kus, V. Čepulis, J. Juška, 
M. Stakovas, G. Stasiukai- 
tis, Ig. Klevinskas, J. Kal
vaitis ir J. Petrus. Jie pa
matiniai sutiko su laikraš-

Washingtonas. — 1959 000 šeimų, kurios 
metais buvo didžiausios 36 procentus visų

— P. Bečį, iš Great Necko.
Parvyko Mizara

Delegatams tik susirin
kus svetainėje pasirodė 

, “L” redaktorius Rojus Mi- 
! žara, kuris Lietuvoje išbu-

Savo piktame žodyje popie
žius negražiai apsimeluoja. 
kai jis sako, kad “ganytojai 
yra išvyti iš tėvynės.” Kaip 
žinia, niekas jų iš tėvynės ne
vijo ir neišvijo. Lietuvoje pa
kankamai yra kunigų ir vys
kupų — gal dar net perdaug. , 
O tie, kurie pabėgo i užsienį, I vo pusmetį, o į New Yorką 
tai pabėgo savanoriai. Vieni parvyko suvažiavimo išva- 
jų susižavėjo Hitleriu ir pas karėse. Dalyviai jį karštai 
jį pabėgo. Kiti pabėgo todėl, j 
kad buvo kruvinai nusidėję;
Lietuvos žmonėms.

Net ir popiežiui negražu 
per akis m.eluoti ir šmeižti lie
tuvių tautą. Dievas gal jam 
ir atleis jo nuodėmes, bet jo
kiu būdu neatleis lietuvių tau
ta.

Vidutinis amerikietis 
jo ligoninės kaip kažin 
Daugeliui ligoninė reiškia
nansinį bankrotą.

Bet štai mūsų New Yorko 
didmiestyje skundžiasi ir li
goninės. Jos irgi serga. Jos 
irgi galo su galu nebegalin
čios suvesti.

Ligoninės kaltina miestą. 
Miestas permažai temokąs už 
joms pavestus ligonius. Už 
kiekvieną tokį ligonį jos gau
na iš miesto iždo po $20 per 
dieną. Toli gražu to neuž
tenką. Jos reikalauja, kad 
būtų mokama nuo $28 iki $30 
per dieną. Nes po tiek ligo
ninės atlupa nuo savanoriškai 
ligoninėn pasidavusių žmonių.

žinoma, privatiškų ligoni
nių vadeivos nepasako, kiek 
tos ligoninės neša pelno jų 
kapitalistiniams savininkams. 
Jų įdėti pinigai ten neguli 
veltui.

Truputį keistai atrodo al
žyriečių užsilaikymas. Juk 
kai dabar patys jų pavergėjai 
francūzai Alžyre imasi už 
gerklių, geriausia proga alžy
riečiams sukilti ir visų jų jun
gą nutrenkti. Kai priešas pa
sidalijęs ir pešasi, jis yra silp
nas.

ČikagieČių Leonų ir niujer- 
siečių Trečiokų, pabėgėlių, 
vaikai jau pas tėvus. Tiesiai 
iŠ Maskvos pribuvo lėktuvu.

Tarybinė vyriausybė pasi
elgė labai žmoniškai. Neten
ka abejoti, kad su laiku vi
soms karo audrų padalytoms 
šeimoms bus proga susivie
nyti.

i pasitiko delnų plojimais. I 
i Banketo rengėjai priėmė su 
duona ir druska.

Išrinkus suvažiavimo ve
dėjus ir korulsi,jas, pirmi
ninkas pakvietė R. Mizara 
pakalbėti. Jis kalbėjo apie 
didžius Lietuvos atsieki- 

bi_ į mus, savo apsilankymą 
ko. ■ Lenkijoje ir apie tarptau- 
fi- i tinius reikalus. Kaip žino-

me, jis daug rašė apie lie- jus Mizara.
i_____ i_____________ -_____________________________

Svarbi Buriuos ir 
Kinijos sutartis

Pekinas. —Kinijos Liau
dies Respublika ir Burmos 
Respublika pasirašė nepuo
limo ir sienos nustatymo 

į sutartį. Pasirašyme ir apei
gose dalyvavo Kinijos 
premjeras Chou Eh-lai ir 
Burmos premjeras Ne Win, 
taipgi maršalai Chen-Yi 
nuo kinų, o Chan Tung- 
Aung — Burmos.

Sutarties svarba tame, 
j kad abi pusės sutiko nu
ženklinti Namwan ir Wa 
srityse sieną. Kada Angli
ja valdė Burmą, tai ji pa-, 
grobė Kinijos plotų.

Čia yra suprantama, kad 
Burmos ir Kinijos taikus 
išsprendimas, sienų reikalo 
sumažins ir Indijos preten
zijas.

Tel Avivas. — 1959 me
tais Izraelyje buvo daugiau 
pagaminta industrinių ir 
maisto reikmenų. Numato
ma, kad už poros metų Izra
elis jau pasigamins pakan
kamai medvilnės.

Dviejuose miestuose—New 
Yorke ir Miami — policija 
puldinėja kubiečius, kurie 
pritaria revoliucijai ir Castro 
vadovybei. Ji elgiasi blogai. 
Ji erzina kubiečius. Jos po
elgis kenkia geriems santy
kiams.
; įdomu, kad ta policija nie

kados nė piršto nepajudinda
vo prieš diktatoriaus Batistos 
pasekėjus.

Kubiečiai turi teisę pritarti, 
kam tik nori. Ne policijos rei
kalas jiems diktuoti nusista
tymą.

Pakartotinai sakoma, kad 
Tarybų Sąjungos vyriausybė 
atleidžiamus iš armijos jau
nus vyrus skatina apsigyventi 
Sibire. Ten žemės yra, ten 
darbų yra. Ten smarkiai ku
riasi ir vystosi naujas gyveni
mas. Jauniems žmonėms ir 
finansiškai padedama įsikurti.

Tai praktiškas ir gerai ap
galvotas planas. Kaip anais 
laįkais mūsų tolimieji vaka
rai traukė jaunus ir pajėgius 
žmones' į naują gyvenimą, 
taip dabar Tarybų Sąjungoje 
tolimieji rytai. .

čio turiniu ir davė patari
mų, į kuriuos bus kreipta 
dėmesys. Trumpoje sutrau
koje jų mintys bus vėliau 
paduotos spaudoje.

Prie pabaigos suvažiavi
mo kalbėjo vajininkai, ku
rie daug pasakė iš savo pa
tyrimų. Aukų su pasveiki
nimais suplaukė apsčiai.

Banketas
Po suvažiavimo vakare 

ten pat įvyko “Laisvės” me
tinis banketas. Svečių buvo 
pilnutėlė svetainė. Rengė
jai skundėsi, kad “maisto 
nepakaks”, bet, atrodo, kad 
maisto pakako. Visų daly
vių ūpas buvo geras. Ban
kete trumpai pakalbėjo Ro

TSRS įteikė protestą 
prieš karo sutartį

Maskva. — Tarybų Są
junga įteikė Japonijos am
basadoriui protesto notą 
prieš sutartį su JAV. TSRS 
sako, kad ta sutartis suda
ro taikai pavojų, nes ji yra 
nukreipta prieš Tarybų Są
jungos ir Kinijos saugumą. 
Tarybų Sąjunga pareiš
kė, kad ji negrąžins Japo
nijai Habomai ir Šikota 
salų, iš Kurilų grupės, tol, 
kol Japonija nepanaikins 
to§< sutarties. Kartu įspėjo 
Japonijos vyriausybę, kad 
ji pasirinko ir pačiai Jąpo- 
nijai pavojingą kelią.

Bijo JAV ir TSRS 
jaunimo ryšių

Washingtonas. — Mergi
na Janis Boyle, iš Rose
burg, Ore., prašė Valstybės 
departamento, kad jai duo
tų vardus ir antrašus Ta
rybų Sąjungos studentų, 
su kuriais ji galėtų susira
šyti. Valstybės departa
mentas atsisakė duoti, nes
“Tas galėtų patarnauti 
TSRS propagandai”.

Tos valstijos kongresma- 
nas Chorles Porter sako, 
jis vardus ir antrašus gaus 
Washingtone pas TSRS 
ambasados darbuot o j u s. 
Jis dar pridėjo: “Jau iš 
anksto bijotis ropagandos, 
tai lygu, kad bijotis skersai 
gatvę pereiti, nes gali auto
mobilis užvažiuoti”.

Jungtinių Valstijų naciona- 
lės įplaukos, nes jos siekė 
400 bilijonų dolerių. 1958 
metų nacionalės įplaukos 
buvo tik 366 bilijonai dole
riu.

1958 metais biznio kor
poracijos turėjo $37,000,- 
000,000 pelno, gi 1959 m., 
per pirmąjį pusmetį, jų pel
nai viršijo $50,000,000,000, 
o antrosios metų dalies dar 
nežinomi.

1958 metais algomis iš
mokėta virš 300 bilijonų 
dolerių. Jeigu jas. dalinti 
lygiai ant visu gaunančiu 
algas, tai kiekvienai šeimai 
buvo po .$5,500. Bet gyveni
me buvo kitaip, nes 7,600,-1 liau.

sudaro j Tokio. — Beveik per tis. Ji apdabinta deklaraęi* 
šeimų, šimtmetį buvo blogi santy- jomis, bet turinys pasiliko

gavo mažiau $2,000 metinių j kiai tarpe Japonijos ir tas pats. .
įplaukų, o 95 procentai vi-j Jungtinių Valstijų, nes jų V()S p tapo paskelbtu? 
SIJ alg^s gaunančių turėjo Harpe yjo varžytinės už kaip prieš pasisakč^a-i.

ponijos Socialistų partija; 
Didžiausi Tpkio dienrak 
čiai “Asahi” ir “Yomiuri^ 
rašo, kad “nauja sutartis^ 
nesiskiria nuo buvusios 1951 
m., nes iš bazių Japonijoje1- 
JAV karo jėgų komandiį- 
riai gali veikti pagal save 
nuožiūrą.

Prieš “naują sutari®, 
jau pasisakė Kinijos, Šiau
rinės Korėjos, Rytų Vokie
tijos ir kitų socialistinii|

tik iki $4,000. Gi likę penkipiešpatavimą Tolimuose1 
procentai gavo 20 procen-į Rytuose. Dvidešimtame 
tų pinigų, išmokėtų algo-' amžiuje abi šalys veržėsi-į 
mis. i Kiniją.

1957 metais taksus mo-} Po 1941-1945 mm. karo 
kėjo 59,407,673 žmonės. Jų Jungtinės Valstijos okupa- 
tarpe buvo 10,991,105 to-' vo Japoniją. 1951 m. pabai- 
kių, kurių metinės įplaukos Į goję Jungtinės Valstijos^ ir 
buvo mažesnės $1,500, o i jų įtakoje 48 kitos valsty

bės, pasirašė su Japonija 
taikos sutartį. Japonija at-: 
sisako ją pasirašyti su Ta- j 
rybų Sąjunga ir Kinija.' 
Reiškia,' tarpe Japonijos,!^ ‘valdžia. farybu“'?ŠY- 

r; n 1 1 z-\ 1 1 1 1 e v v
_ . jungos žinių agentūrave- jos oficiahai karas pasibai- TESS )ibūdino ja kaipo 

gęs, bet taikos sutartis ne-,p -j taikos reifc(g 
pasirašyta. h ' ‘ ‘

Jungtinės Valstijos pasi-; ’ v
rašydamos, su Japonija tai-1 Pravdoje rašo gen€^gi 
kos sutartį, tuo pat kartu ' ^a?TXa!en^s Gnkovsk$, 
pasirašė ir “gynybos su. TSRS karo jėgų komanch#* 
tartį, pagal kurią armija, Tolimuose Rytuose, 
orlaivynas ir karo laivy-1 JaP°_nLlu savo teritOra 
nas pasiliko Japonijoje. ?ia pavedė karo agresijai Š

Prieš JAV karo jėgų bu- 0 yPat1^ taiko ;uzpi^ 
vimą masiniai protestuoja 
Japonijos darbininkai, žem
dirbiai ir studentai.

$1,500, 
11,357,551 tokių, k u r i ų 
įplaukos buvo virš $1,500, 
bet žemesnės $3,000 per 
metus. Išeina, kad 22,348,- 
656 turėjo mažiau $3,000 
metinių įplaukų. 1959 metų i Tarybų Sąjungos 
suvada bus padaryta

Kinai jau masiniai 
palieka Indoneziją

Pandeglangas, I n done- 
zija. — Kiniečiai tūkstan
čiais palieka Indoneziją ir 
vyksta į savo tėvynę. Vi
sur tik irvgirdisi: “Mes no
rime grįžti į Kinijos Liau
dies Respubliką”.

Tūkstančiai kiniečių su
sikraustė į miestus po to, 
kai Indonezijos vyriausybė milijonus žemdirbių paliuo-, valstijų ir Japonijos sutar- 

negali suoti iš feodalų pavergimo. L ■■■ __________

biznio rn"’~ ... i

Reformos Irane turi 
labai daug kliūčių

Teheranas. — Irano ka
ralius (šakas) Riza Pahle- 
vi siekia-per 10 metų iš
vilkti Iraną iš atsilikimo ir 
modernizuoti santvarką. 
Bet jis susidūrė su daugy
be keblumų.

Pirmoje vietoje reikia? Dabar Washingtone tapo 
panaikinti baudžiavizmą ir s pasirašyta nauja Jungtinių

patvarkė, kad jie 
provincijose turėti 
įstaigų.

Pastaruoju laiku Kinija 
ir Indonezija susitarė, .kad į 
ten gyvenantieji kinai pri
valo pasirinkti, kurios ša
lies piliečiais jie nori būti. 
Sakoma, kad Indonezijoje 
yra apie 3,000,000 kiniečių.

Ką sako Alžyro 
sukilėliai?

Paryžius. — M. Delouv- 
rier, politinis sukilėlių va
das, ir generolas Challe, 
kurio komandoje yra 500,- 
000 Francūzijos armijos, 
per radiją aiškino savo po
ziciją.

Jie sakė, kad nori, kad 
Alžyras ir ant toliau pasi
liktų Francūzijos. dalimi. 
Generolas Challe sakė, kad 
dėl to Francūzijos armija 
ir kariauja per penkeris 
metus prieš vietos gyven
tojų jėgas. Bet jis sakė, 
kad europinė Francūzija 
“nesupranta Alžyro fran- 
cūzų reikalų” i r j uos 
“skriaudžia”. Todėl jie ir 
išstojo prieš Francūzijos 
valdžią.

T. SĄJUNGOJE MIRĖ 
DU ŽYMŪS ŽMONĖS
Maškva. — Sulaukęs tik 

60 metų mirė žymus gene
rolas Michailas Malininas, 
kuris atsižymėjo kare prieš 
hitlerininkus.

Taipgi mirė 
jos profesorius 
Tichovas.

Tichovas daug 
navo astronomijos 
Jis manė, kad ant Marso 
planetos yra gyvybė.

astronomi-
Gavrilas

pasitar- 
mokslui.

Taip pat susidūrė su valdi- i o. • icaaa 
ninku žulikystėmis, kyšiais utrClKUOja luĄJvv 
ir visokiomis neteisybėmis.;! *„

Valdininkai sako: ‘ “Jeigu i Statyto JŲ
Irane bus sulaikyta žuli- 
kystės, tai bus stebuklas... 
įstatymai yra tik betų r-I 
čiams, o kas turi turto, tai 
tam ir įstatymai tarnauja”.

New Yorkas. —Streikuo
ja 16,000 laivų statytojų 

i Bethlehem Steel Co. fabri
kuose. Streikas apima jau 
dešimt fabrikų Atlanto pa
kraštyje: Bostone, Balti- 
morėje, Brooklyne 
kene, Quincy, Mass., ir ki
tur. Darbininkai yra orga
nizuoti Į International Uni-

mui ant Tarybų Sąjungos 
ir Kinijos. Jis rašo,y kad 
TSRS ir Kinija tinkamai 
atremtų agresorių, ir tarpe 
kitko sako: “Bent koks ag
resorių puolimas iš Japoni
jos susilauktų tokio naiki
nančio mūsų atrėmimo, 
kad do jo abejotina, ar jau 
beišliktu Japonijos valsty
bė”. ‘

Pirmiau TSRS ketino Ja
ponijai gražinti šikotan ir 
Hobomai salas iš Kurilų 
grupės, bet dabar Penkovs- 
kis rašo, kad neverta , jas 
grįžinti, nes Japonija salas 
paverstų į užpuolimo bazes“Dievo tarnas” kartu 

buvo ir Hitlerio
Berlynas. — Prieš kiek 1o'n~'of Marine '&" Shipbuild- 

laiko vyskupas Otto Dibe- lng Workers uniją, 
liūs, evangelistų vadas.Ber- Streikas sulaikė darbus 
lyne, piktai isstojo P1>ies : prįe karo laivu, kuriu kon- 
Rytų Vokietijos patvarky-' traktai siekia $500,000,000, 
mus; ragindamas žmonesĮ 
neklausyti valdžios, nes 
“kitokios galios nėra, kaip 
tik dievo”. Kartu jis piktai | 
puolė komunistus. ;

• i ♦ j i— Truiillu teroras pe ir evangelistų, nurodė, J T 
kad Dibelius persimetė tar
nauti Vakarams, kaip jis 
Hitlerio laikais tarnavo
naciams. Jie paskelbė jo __________ ...
11933 metų laišką, kuriame Molina policija 
jis pataikavcr naciams ir iš-i virš 2,000 žmonių. Jų tarpe 
stojo prieš žydus. Dabar jis Į yra areštuota ir valdininkų, 
jau ketina pasitraukti iš ! Diktatorius skelbia, kad jo 
vyskupijos tvarkymo.

Hobo’ Į prieš Tarybų Sąjungą.

Ekstra
Paryžius. — Francūzijos 

vyriausybė jau baigia sū- 
valdyti Alžyro sukilėlius.:'.

o prie prekybos laivų kon
traktai yra už $120,000,000.

Vis dar siaučia

Washingtonas. — Gauta 
patikrinamos žinios, kad 
Dominikonų respublikoje 
diktatoriaus R. L. Trujillo 

areštavo

į policija susekė suokalbį nu- 
! versti jo režimą.

į respublika 
j randasi Karibijos jūroje, 
netoli nuo Kubos. Ji užima 
19,333 ketv. mylias ir turi 
apie 3,000,00 x gyventojų. 
Nuo 1930 m. du broliai 
Hector Bienvienido ir Ra
fael Leonidas Trujillo pasi
keisdami diktatoriškai val
do šalį.

ATVYKO PABĖGĖLIŲ [ Dominikonų 
KETURI VAIKAI į ’ ’ " ”

Pereitą ketvirtadienį lėk
tuvais atvyko iš Lietuvos 
Regina, 20-ies metų, ir jos 
brolis Tamas, 17-kos metų, 
Leonavičiai (Leonai) pas 
savo tėvus į Chicagą.

Į Kearny, N. J., pas And
rių Trečioką atvyko jo sū
nus Edmundas ir dukra 
—Nijolė. Vaikų tėvai pasi
traukė iš Lietuvos 1944 m.

Londonas. — Sulaukęs 70 
metų mirė anglų admirolas 
Arthūs Powel.,

Washingtonas. —Iš Jung
tinių Valstijų lėktuvų ma
tė, kaip Tarybų Sąjungas 
antroji raketa nukrito . į

1 taikinį Ramiajame vande
nyne. ..--3?

Trivandrumas, Indija
Pirmadienį prasidėjo Kera
la provincijos seimelio Hn- 
kimai. Balsavimuose gal 
dalyvaus apie 7,000,000 
žmonių. . ■ s. *4 rttV J

KINIJOJE DAUGYBS 
YRA MAŽŲ ĮMONlV'H 
Pekinas. — Milijonai Įįp- 

niečių yra įsteigę savo U 
žząsias įmones, kad po
bo valandų jie galėtų ft 
dirbti ir padėti šaliai. Da
bar yra virš 10,000 plieno 
gamykliukių, 17,000 ang
lies kasyklų, 15,000 mašinų 
gamybos įmonių, 100 ce
mento fabrikėlių ir. daug 
elektros jėgainių, kurios 
pagamina 500,000 kilovatų? 
valandų jėgos. Vyriausybe 
superka fabrikėlių produk
ciją.
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Respublikonai jau “kaustosi”
SAUSIO 27 DIENĄ per visą šalį įvyko šimtai pie

tų. Juos ruošė respublikonai. Jie buvo “pietūs su Ike”. 
Visur įžanga buvo “tik” šimtas dolerių asmeniui. Ir vi
sur tų asmenų buvo pilna, salės lūžo. Visur rinkosi ir 
susirinko, suprantama, tiktai amerikoniška “smetonė- 
tė”—ponai ir ponios, kuriems užsimokėti šimtą dolerių 

1 už pietus tiek tereiškia, kaip vidutiniam darbininkui 
vienas penktukas!
y • Tose sueigose pasirodė ir kalbėjo visi respublikonų 
partijos šulai. Vyriausią prakalbą Los Angeles mieste 
pasakė pats prezidentas Eisenhoweris. Jo kalba buvo te- 
lėVizuojama ir parodoma visose sueigose po visą kraštą. 
Viskas buvo gerai apgalvota ir suplanuota. Tikslas bu
vo sukelti milijonus dolerių rinkiminei kampanijai ir iš- 
sigarsinti.

Iš visų kalbų ir prakalbų trykšte tryško nesvietiš
kas pasigyrimas. Tema buvo “taika ir gerbūvis”. Prezi
dentas gyrėsi, kad jo vadovybėje Amerika pasidarė ger- 
būvingiausia ir stipriausia žemė pasaulyje. Jo pasigyri
mą kartojo Niksonas, Rockefelleris ir kitos visos res- 
pūblikonų “žvaigždės”.

Respublikonai jau turi ir kandidatus. Apie tai jo
kios abejonės nebelieka. Niksonas jau “nominuotas” į 
prezidentus. Henry Cabot Lodge pasiųstas į Tarybų Są
jungą pasisveikinti su Chruščiovu, kad geriau išsigar- 
sintų tapti kandidatu į vice-prezidentus.

Įdomi situacija. Prieš keletą dienų panašias sueigas 
per visą šalį atlaikė demokratai. Jų pietūs irgi kaštavo 
šimtą dolerių, kas norėjo juos valgyti. Jie irgi svietelio 
visur turėjo daug. Jų kalbų tonas buvo netaip jau džiu
gus. Nelengva jiems buvo prisikabinti prie respubliko
nų. Nelengva todėl, kad jie nenorėjo ir nenori respubli
konus pulti tokiais šūkiais, kurie atitiktų darbo liaudies 
poreikiams. Jie nereikalauja taksų sumažinimo, jie ne
reikalauja daugiau lėšų darbo liaudies gyvenimo pakė- 

xliiiiui. Jie respublikonais pliekia beveik išimtinai.; ^tik iš 
vieno ir silpniausio taško. Jie jiems primeta Amerikos 
stisilpninimą militariniai. Jie reikalauja daugiau pinigų 
gįnklavimuisi. Jų politika yra savižudystės politika. 
Kai respublikonai didžiuojasi taikos išlaikymu, demo
kratai nė nebando įrodyti, kad jų rankose taika būtų 
dąr stipresnė. Kai rimtai pagalvoji, tai susidaro išvada, 
j.og demokratai bus pasisavinę nabašninko John Foster 
Į)ųlleso politiką.
j'j; Taip dabar dalykai ir stovi. Respublikonai, viskas 
rodo, yra gerai “pasikaustę” rinkimus laimėti. Jų šūkis 
“taika ir gerbūvis” jiems nieko nekaštuoja, o duoti gali 
labai daug. Šis šūkis gali jiems laimėti rinkimus!

Nereikėjo nutraukti pasitarimus 
•••’. MŪSŲ VYRIAUSYBĖ PADARĖ KLAIDĄ, nu- 
traukdama pasitarimus su Tarybų Sąjungos atstovais 
dėl baigimo taip vadinamų “len,d lease” reikalų. Patei
simas tokiam žygiui būtų, jei jis būtų buvęs atliktas 
dėl rimtos priežasties. Tos gi priežasties nesimato.
,r,‘ Sakoma, kad derybos nutrauktos tik todėl, kad Ta- 
rybųSąjungos atstovybė prie susitarimo dėl “lend-lease” 
skolų būtinai siejo ir prekybos plėtimą ir kreditų klau
simą. Bet kas gi tame blogo? Kodėl mūsų vyriausybė 
nenori arba bijo prekybos išplėtimo? Argi mūsų pramo- 
tfės ir žemės ūkio produktams nereikia naujų rinkų?

Tas pats su kreditais. Šiais laikais jokia šalis nega- 
Evesti plačios prekybos be ilgamečių kreditų. Pavyz
džiui, Tarybų Sąjunga padeda Indijai ir Egiptui. Ar tos 
š&lys jai tuojau grynais pinigais už tą paramą užmoka? 
Nė? Parama pagrįsta ilgamečiais kreditais. Tik pana
šiai pagrįsta politika galėtų padėti visus nesusipratimus 
su-Tarybų Sąjunga del “lend-lease” išlyginti. Mūsų vy
riausybė turėtų kuogreičiausia pakeisti savo nusistaty
mą ir atnaujinti derybas.
jjiYU''' ______________ . ■................... ........... ..................

J)ar vienas ‘teisingumo’ pavyzdys 
. f Ąš TOS PAČIOS MISSISSIPPI valstijos pranešama, 

Kad ten tapo duotas dar vienas dviveidiško teisingumo 
pavyzdys. Corinth mieste baltas jaunuolis nušovė negrą 
jaunuolį. Apie jo kaltumą jokios abejonės nebuvo, nes 
jis. pats prie žmogžudystės papildymo prisipažino.

Todėl teismas jį “nubaudė” ketverių metų kalėjimu. 
Bet kadangi žmogžudys baltas, o ne juodas, tai bausmė 
tąpo suspenduota vieneriems metams. Jei per vienerius 
metus jaunas žmogžudys nepapildys kitos žmogžudys- 
t&LUŽ negro jaunuolio nužudymą jam visa bausmė bus 
visiškai panaikinta!

Gal Chruščiovas ir pasigailės!
j? TARPE LABAI RIMTŲ DALYKŲ kartais pasiro

do if labai keistų ir juokingų. Atsiranda žmonių, kurie 
tiŽlispyrusiai ryžtasi Tarybų Sąjungos premjerą Chruš
čiovą padaryti mūsų visų patronu ir globotoju.

JT §tai kas nors jau rengiasi nugriauti garsiąją muzi- 
k&S. mylėtoji šventyklą—Carnegie Hall. Pakyla' World 
Brotherhood Foundation prezidentas Dr. Michael/Zue-

Canada and Brazil, per year $10.00 
Canada and Brazil, 6 months $5.5( 
Foreign countries, per year $12.00 
Foreign countries, 6 months $6.50'

~~j';,P(,1»(.v«*vWi^WH!>iUi>'WiTAfa»j>fi.'.i.’H«.......

1T"~J ""Z re---- s—;—s---- r.———————-—.................-...............—■— ... . --------------------- .-----------------—-----------------------------—~----------------

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
VAISTŲ TRUSTO 
PELNAI

Begėdiškiausias Ameri
kos gyvenime dalykas, tai 
privataus gydymosi siste
ma. Gal jokioje kitoje ša
lyje nesiranda tokio įžū
laus plėšikavimo, kaip pas 
mus. Gydymasis ir gydy
mas virto raketų. O nu
kenčia biednuomenė.

Šiomis dienomis net 
Jungtinių Valstijų Kongre
se buvo atkreipta dėmesio į 
vaistų trusto pelnus. O 
tie pelnai yra nesvietiški. 
Vaistų gaminimas ir pa
ruošimas randasi kelių 
stambių korporacijų ranko
se. Garsiausia jų yra 
Merck & Co. Tik vieneriais 
1958 metais šios kompani
jos grynas pelnas pasiekė 
$55,218,000. Sudėjus visas 

į į daiktą, vaistų kompani
jos pasidarė $600,000,000 

'gryno pelno! Tai bent su- 
i ma.

Angliškajame savaitraš- 
i tyje “The Worker” tilpo 
serija straipsnių apie vais
tų trusto raketą ir pelnus, 

i Juos parašė Mike Newber- 
iry. Jis daro išvadą, kad 
I jeigu valstybės rankose bū- 
i tų gydymas ir vaistų gami- 
i nimas, tai tie vaistai mums 
; tekaštuotų tik vieną treč
dalį, kiek jie* mums atsiei
na dabar. Kuomet dabar 
i už vaistus užmoki tris do- 
I lerius, tai užtektų vieno do- 
ilerio.

Štai kaip tavo užmokėti 
pinigai dalijasi. Iš kiekvie
no tavo sumokėto dolerio 
net 37 centai -eina apmokė
jimui visokių apgavingų 
garsinimų. Nuo 30 iki 35 
nueina į vaistų .gaminimo 
kompanijos kišenę. Tik apie 
30 centų eina apmokėjimui 
vaistų gaminimo ir medžia
gos kaštų.

Jau seniai Amerikos žmo
nėse keliamas reikalavimas 
suvisuomeninti medicininį 
aptarnavimą. Tai būtų 
smūgis vaistų gaminimo 
trustui. Todėl jis visomis 
keturiomis tai idėjai prie
šinasi. Tau) pat nachališ- 
kiausiai priešinasi ir nacio
nalinis gydytojų susivieni- 
mas. Dauguma gydytojų 
irgi jaučiasi geriau, kai jie 
gali įvairiais būdais apiplė- 
šinėti nelaimėje pakliuvusį 
žmogų.

NACIŲ KRIMINALISTŲ 
RANKOSE

Pasiekė mus šių metų 
pirmas leidinys vienkarti
nio žurnalo "“Prevent 
World War III.” Jame 
randame labai įdomų 
straipsnį apie padėtį Vaka
rinėje Vokietijoje. Rašo 
Walter Fritze; Jis patiekia 
tokių davinių, iš kurių te
gali būti viėna išvada: Va
karinės Vokietijos valsty
bės aparatas randasi buvu
sių nacių kriminalistų ir 
žmogžudžių rankose. Jis, 
pavyzdžiui, parodo, kad 
didmiesčiuose Aachen, Co^ 
logne, Duesseldorf, Gelsen
kirchen ir Dortmund poli
cijos aparato galvos yra ži
nomi buvę naciai, kurių ir 
ausys yra suteptos nekaltų 
žmonių krauju; Arba, štai, 
vidaus reikalų ministras 
paskyrė visos Westphalijos 
policijos galva Dr. Kue- 
necke, Hitlerio laikais tar

kai ir piškina laišką Chruščiovui. Tegu jis mūsų muzi
kantų pasigaili ir išgelbsti Carnegie Hali nuo sunaikini
mo! x

Nežinia, ką Chruščiovas pamanys ir jam atsakys. 
Bet jei jis yra toks smarkus propagandistas^ ; kokiu jį 
mums jo oponentai perstato, tai jis mūsų mųjaikos •= my
lėtojų pasigailės! ■ ..

‘ ...... • i '-įAF

navusį slaptame SS sky
riuje ir atsižymėjusį žmo
nių žudytoją.

O Adenauerio vyriausy
bė, kaip nurodo Walter 
Fritze, nė piršto nepajudi
no tų žmogžudžių pašalini
mui. Kaip tik priešingai: 
jinai tuos kriminal i s t u s 
teisina. Ji sakosi negali be 
jų apsieiti, neturinti prity
rusių ir įgudusių žmonių 
persekiojimui komunistų. 
Kaip žinia, Vakarinėje Vo
kietijoje Komunistų Parti
ja yra nelegališka. Ade- 
naueris ją paskelbė nelega- 
liška ir paleido buvusius 
nacius komunistus terori
zuoti !

GERAS ANGLŲ KALBA 
STRAIPSNIS APIE 
TARYBŲ LIETUVĄ

Praėjusių metų paskuti
niame numeryje žurnale 
“New World Review” tilpo 
labai įdomus straipsnis 
apie Lietuvą. Jį'parašė at
sižymėjęs rašytojas, lietu
viškos darbo šeimos sūnus 
Philip Bonosky, kuris per
eitą vasarą lankėsi Tarybų 
S ą j u n g oje ir Lietuvoje. 
Kaip ir visi kiti ekskur
santai, rašytojas Bonosky 
buvo didžiai sujaudi n t a s 
tuo, ką jis savo akimis pa
matė mūsų senojoje tėvynė
je. Visur jis matė darbą, 
ryžtą ir progresą. Ypatin
gai jis džiaugiasi Lietuvos 
jaunimu.

“Lietuva pradeda gyven
ti savo gražiausius metus. 
Žino taį jos jaunimas, ir 
jis linksmai dainuoja, kad 
taip iš tikrųjų yra,” savo 
įspūdžius baigia;: Bonosky.

BEGĖDIŠKAS < 
APSIKABINIMAS

Savaitraštis “National 
“Guardian” su pasipiktini
mu pamini mūšų krašto 
prezidento Eisenho w e r i o 
lankymąsi Ispanijoje pas 
didįjį budelį gen. Franco. 
Kai Franco pasitiko prezi
dentą orlaivių stotyje, juo- 
dudu vienas kitam puolė 
glėbin ir kietai apsikabino!

Laikraštis primena Ame
rikos žmonėms, kad jie nie
kados nepamirštų, jog tas 
pats Ispanijos diktatorius 
gen. Franco ant rytojaus 
po japonų slapto užpuolimo 
.ant Pearl Harbor, kuriame 
buvo nuskandintą daug A- 
merikos laivų ir kuriame 
žuvo daugiau kaip 3,000 
Amerikos jūrininkų, — tas 
pats Franco pasiuntė Ja
ponijos p r e m j e rui Tojo 
sveikinimo kableg r a m ą ! 
Franco džiaugėsi ir didžia
vosi, kad japonai pasalomis 
užpuolė amerikiečius ir 
tiek daug žalos jiems pada
rė.

Na, o dabar mūsų prezi
dentas vardu tų pačių ame
rikiečių tą patį. Franco 
sveikino ir glamonėju. Kur 
gi rasi tokį amerikietį, ku
ris nesišlykštėtų tokiu įvy
kiu! ..

BAISAUS BARBARIZMO 
MOKYKLA

“National Guardian” ko
respondentė Anne Baūer 
rašo iš Paryžiaus''apie tai, 
kaip katalikų savaitraštis 
“Temoignage C h re t i on” 
atidengė buvimą “žmonėms 
kankinti mok y k los.” Ji 

įsteigta ir, palaikoma Fran- 
cūzijos valdžių^ Faktus 
atidengė vienas iš mokinių, 
kapitonas L.

Kapitonas L. parodo, kad 
mokykla paremta penkiais 
“principais,” kaip suimti 
politiniai nusikaltėliai. Al
žyre ir kitur turi būti kan
kinami išgavimui “slapty
bių.” Instruktoriams in
strukcijos yra tokios:

1. Kankinimas turi bū
ti “švarus.”

2. Kankinimas neprivalo 
būti atliekamas prie jaunų 
žmonių. Reikia, kad jau
nuoliai kankinimo nematy
tų.

3. Taip pat kankinimas 
neprivalo būti atliekamas 
prie sadistų, nes tas jų ape
titą dar daugiau padilgin
tų.

4. Kankinimą turi pra
vesti karininkas arba šiaip 
atsakingas asmuo.

5. Kankinimas turi būti 
“žmoniškas,” tai yra, kaip 
greit kankinamasis prisi
pažįsta prie kaltės arba 
kitus išduoda, jo kankini
mas turi būtį sulaikytas.

Atrodo, kad francūziški 
valdovai gerai pasimokė 
nuo hitlerininkų žmonių 
kankinimo amate.

Atminties centras
n.

Didžiausias pasaulyje ste
buklas — žmogaus smege
nys — iki pastarojo laiko 
vis dar turėjo neatskleistų 
paslapčių. Nebuvo žinomos 
ir smegenų kaktinės dalies 
funkcijos, nors specialistai 
jau seniai įtarė, kad šioje 
dalyje nepaprastai sudėtin
gi procesai.

Lenkijos Liaudies Res
publikos neurofiziologijos 
instituto bandymai su gy
vuliais parodė, kad, paša
linus šių smegenų dalį, pa
grindinės organizmo funk
cijos nesutrinka: gyvulys 
mato, girdi, bėgioja, ėda ir 
t; t., bet praranda vadina
mą individualią atmintį — 
gyvuliai nebeatlieka anks
čiau išmoktų veiksmų arba 
elgiasi netikslingai, nors ir 
turėtų žinoti, kad tokie po
elgiai pavojingi.

Šie ir kiti bandymai pa
tvirtino, kad kaktinė sme
genų dalis yra atminties, 
intelekto, abstraktaus mąs
tymo centras.

Išgelbėjo žvėrelius
Žmonių siekimas pelno 

dažnai padaro jiems pa
tiems blogo. Be saiko nai
kinimai miškų, žvėrelių 
kai kurių augmenų, vėliau 
atsiliepia patiems.

Aštuonioliktame amžiu
je rusai ir amerikiečiai 
(anglai) beveik jau baigę 
išnaikinti žvėrelius, ku
riuos angliškai vadina 
“otter.” Tai apie dviejų 
pėdų ir pusės ilgio, 75 sva
rų, gražiais ir minkštais 
plaukais jūriniai žvėreliai.

Jie maitinasi žuvimis. 
Narsto labai gražiai,. Drau
giški ir žmogų prisileidžia 
arti. Jų kailių gražumas 
ir nebailumas jau grėsė 
jiems visišku išnaikinimu.

“Otberiai” veisiasi Toli
muosiuose Rytuose, tarį>e 
Sibiro, Alaskos ir Aleutų 
salų. Jų yra nedaug prie 
Kana dos ir Kalifornijos. 
Tik kada Rusija, Kanada 
ir Jungtinės Valstij os susi- 
t a r ė -sulaikyti “otterių” 
medžioklę, tai, išge 1 be j o 
ftuo visiko; išžudomo. Ba- 
bar sakoma, kad jų jau yra 

;desėtkai. tūkstančių. . -. >..

/t

Rašytojo A. Griciaus laiškas i
V J > i .v. . /’•T. '960.L.S
apie darbo džiaugsmą

Gerbiamasis 
draugas Bimba.

Giliai Jums dėkingas už 
sveikinimus man, kuriuos 
radau Jūsų laiške, per
siųstame man iš “Mokslei
vio” redakcijos.

Matote, dabar aš dau
giausiai gyvenu Palangoje, 
net ir žiemą. Čia man ra
miau dirbti. Pati gamta 
skatina prie darbo; jo dar 
tiek daug, daug įvairiau
sių literatūrinių užsimoji
mų. Neperdedu sakyda
mas, kad dabar man patį 
darby metė ir atėjo. Ir ne 
man vienam: tiek senieji, 
tiek jaunieji rašytojai tai 
važinėja po kolūkius, lanko 
pramonės įmones ir staty
bas, stebėdami tiesiog nuo
stabius kūrybinius įvykius 
mūsų šauniame gyvenime, 
tai sėdi prie rašomojo sta
lo. Žurnalai ir laikraščiai 
pilni apybraižų, apsakymų, 
eilėraščių, pjesių saviveik
lai ir profesiniams respub
likos teatrams. Išeina vis 
naujos knygos, tiek groži
nės, tiek mokslinėmis temo
mis.

Kokie pasiekimai lietu
vių literatūros mokslo sri
tyje! Štai, kad ir dabar— 
tikra sensacija: išeina lei
dinys, — “Senoji lietuviš
ka knyga Vilniaus univer
sitete.” Ten paduodama 
XVI-XVIII amžiais išėju
sių lietuviškų knygų bibli
ografinė rodyklė. Jaunu 
Tarybų Lietuvos moksli
ninkų kruopščiai atkastas 
ir iškeltas puikus senovės 
lietuvių kultūros dar vie
nas paminklas!

Visų darbų, jau padirb
tų ir dirbamų lietuvių li
teratūros ir kultūros moks

I960 metų Lietuvos 
dainų šventė

VILNIUS. — Gruodžio 
mėnesį įvyko Lietuvos TSR 
Ministrų Tarybos Pirmi
ninko pavaduotojo, Res
publikinės jubiliejinės 1960 
metų Dainų Šventės Orga- 
nizacinio komiteto pirmi
ninko K. Preikšo spaudos 
konferencija.

-—I960 metų Respubliki
nė Dainų šventė, — pasa
kė K. Preikšas, — bus di
dingiausia iš visų iki šiol 
buvusių ne tik savo dalyvių 
skaičiumi, o ir programos 
p a d e m o n struos lietuvių 
kultūros suklestėjimą Ta
rybų valdžios metais.

Dabar mūsų respubliko
je yra apie 10 tūkstančių 
chorų, dainų ir šokių an
samblių, dramos ir šokių 
ratelių, orkestrų ir kitų sa
viveiklos kolektyvų, ši di
delė meno mėgėjų armija, 
jungianti savo gretose apie 
200 tūkstančių darbininkų, 
kolūkiečių, tarnautojų ir 
moksleivių, įtemptai ruošia
si didelei lietuvių tautos 
kultūros šventei.

Pasi ruošimas Dainų 
šventei vyksta organizuo
čiau, negu ankstyvesniais 
metais. -Žymiai anksčiau 
dalyviams pasiųstas Dainų 
šventės - > repertuaras. J i s 
visas įrašytas plokštelėse. 
Netrukus šių plokš t e 1 i ų 
albumus gaus meno savi
veiklos kolektyvai. Jiems 
tatai bus vertinga pagalbi
nė priemonė/ Pagal daili
ninkų V. Palaimos ir J. 
Balčikonio eskizus ruošia
mi tautiniai košt i u m a i, 
kurie artimiausiu laiku jau 
bus pardavinėjami. -

kurie savo meistriškumu 
panašė j a į profesionalius 
kolektyvus. Antai, neseniai 
susiformavęs šakių rajono 
“Nemuno” kolūkio dainų 
ir šokių liaudies ansamblis 
keletą savaičių sėkmingai 
koncertavo Vilniuje ir 
Maskvoje.

Atsakydami į korespon
dentų klausimus, K. Preik
šas ir Lietuvos TSR kultū
ros ministras J. Banaitis 
papasakojo, kad 1960 metų 
Dainų šventėje pirmą kar-/*WĄ, 
tą dalyvaus jungtinis dai
nų ir šokių liaudies . an- 
sambblis ir gausinga jung
tinė kaimo kapela. Taip 
pat pirmą kartą organi
zuojama liaudies meno Sa
vaitė. Šventės dienomis Vil
niuje bus atidaryta liau
dies meno meistrų kūrinių 
paroda, bus rengiami įvai
rūs konkursai, koncertai ir 
spektakliai. ’ y r

Be lietuvių liaudies dai4- 
nų ir lietuvių kompozito
rių kūrinių, kaip. ir pir
mesnėse dainų šventėse, '' 
repertuare bus daug Tary
bų Sąjungos ir liaudies de- . ? 
mokratijos šalių tautų dai- 
nų ir šokių. Pirmą kartą / 
šventėje bus atlikta broliŠ- i / 
kųjų respublikų liaudies 
šokių siuita, į kurią įeina 
baltarusių, estų ,latvių ir 
rusų liaudies šokiai. v 

t—-------------- -—

linių tyrimų srityje trum
pame laiške nesuminėsi.

Tokioje visuotinoje dar- 
bymetėje, kokia dabar ei
na Lietuvoje, kaip sakoma 
— “ir akmenėlis kruta.” 
Tad ir sveikata turi tar
nauti.

Atiduotas spaudon ir ma
no senesniųjų ir naujesnių
jų apsakymų / rinkinys 
“Žmonės,” kuris iš spau
dos išeis vasario-kovo mėn. 
O čia, Palangoj, rašau nau
ją pjesę teatrui, pavadintą 
“Vieną sekmadienį,” — šių 
dienų gyvenimo tema. Su 
leidykla susitarta dėl nau
jos knygos, prie kurios ve
siuos atidavęs pjesę.

Tai kaip netarnaus svei
kata, jei tiek darbų?! Tu
ri tarnauti!

Keliskart mačiausi su 
drg. R. Mizara — Palan
goje ir Vilniuje. Susitarė
me, kad ir “Laisvei” kart
kartėmis šį tą parašysiu. 
“Laisvė” man patinka. 
Mano pusbrolis Antanas 
Stripeika, gyvenantis Eliz
abeth N. J., kartkartėmis 
man ‘Laisvę” ir kiU pažan
gius laikraščius siuntinėda-. 
vo. Dabar pranešė, išra- 
rašęs “Laisvę” visiems me
tams, tad gausiu regulia
riai. Labai malonu.

Mano sukaktis Vilniuje 
praėjo su tokiu Lietuvos 
Tarybinės vyriausybės ir 
v i s u o m e nes dėmesiu ir 
jautrumu, kokio aš nelau
kiau. Tai ne tik mane su
jaudino. Toks minėjimas 
dar labiau mane uždegė ir 
darbui. Dar kartą giliai 
dėkoju Jums, mielas drau
gas Bimba.

Visada Jūsų
. :4«.A

Dainų šventei aktyviai 
ruošiasi Kretingos, Kupiš
kio, Mažeikių ir kitų rajo
nų meno saviveiklos kolek
tyvai. Išaugo eile pajėgių 
meno saviveiklos kolektyvų,



ROJUS MIZARA

LENKIJOS LIAUDIES RESPUBLIKOJ!
(Pabaiga) tas. Ji atrodo visiškai jau-

Osviencime 1 nilt^ ir labai graži. Gyva, 
i sakoma, ji tokia nebuvo.

Būti Krokuvoje ir nenu-Į Na, ir daugiau ten sar- 
vykti į Osviencimą (len- i kofagų: Kazimiero Didžio- 
kiškai Oswiecim, o vokiškai j0 ir kitų žymūnų. Kated- 

i reikštų di- ra tinkamai nušviesta. Ji 
Ir to- tarnauja muziejumi ir, ži- 

papildyti noma, pamaldoms.

—Auschwitz) 
džiulį nusikaltimą, 
kio nusikaltimo 
nenorėjau. Ejome į pogrindį, į ka-

Ant rytojaus sėdome į tedros rūsį, kur atskiruose 
mašiną, nežiūrint to, k a d i “kambariuose” (mauzolie- 
kelias buvo labai slidus, | juose) sustatyti karalių, 
pavojinga važiuoti, ir leido- kaį kurių jų ir žmonių ir 
mės į koncentracijos sto- vaikų, sarkofagai. Ties 
vykią, kur vokiškieji fašis- kiekvienu gidas sustoja ir 

'tai Antrojo pasaulinio karo smulkiai aiškina, ką gero 
metu nužudė 4 milijonus Į sarkofage gulįs kadaise at- 
žmonių.

Osviencimas stovi 65 ki-!
lometrų atstume į vakarus ■ buvo Juzefo Pilsudskio, 
nuo Krokuvos. Praleidome j Sarkofagas past a t y t a s 
ten g erą pusdienį, ir iš' centre. Nedaro įspūdžio. O 
koncentracijos stovyklos is-; ties jo galva ant sienos ka- 
ėjome palaužti. bo Vilniaus Aušros Vartų

Kadangi apie šią praga- i šv. panos Marijos abrozas.
rišką, nacių sukurtą sto-( Gidas ir čia ]
vykią manau parašyt! at- d bflk įr j. pi|suds. 
skirą. straipsni, ta> čia me-1 kig buvQ (<)aba. dide]is 
ko plačiau u neminėsiu. žmogus,” geras valstybi-

Kai grįžome Krokuvon, ,ninkas t Na> 0 man, tik 
viešbučio lobčj’O susitikau ! vakar grįžusiam iš Osvien- 
aną ministro padėjėją, su eim0> atrodo> kad Pilsuds- 
kuriuo kalbėjausi trauki- kio po]itika buvo kreiva, ji 
ny; važiuojant iš Varšuvos kajp įr vedė lenkų tau- 

‘ tą tiesiog į tą vietą, kur 
kaipgi jums Os- j buvo nužudyta keturi mi- 

__ ‘ lijonai žmonių! _A_i
—Stokuoju žodžių pasaky- ketų apie Pilsudskį aiškin-

į Krokuvą.
—Na, 

viencime viskas atrodė?

aerouoste, o praėjus pusva
landžiui mes jau valgėme 
pusryčius Bristolio viešbu
čio restorane.
Pas gen. V. Vengrovskį

'Mus priėmė su kavute 
generolas V. Vengrovskis, 
Lenkijos - TSRS Draugys- 
tks draugijos pirmininko 
pavaduotojas. Tai labai 
malonus vyras. Išklausi
nėjo jis mane apie viską, 
ką mačiau, ką patyriau 
viešėdamas Lenkijoje. Dė
kojo už atsilankymą ir pra
šė, kad ir kitą kartą at
vykčiau.

Aš kalbėjau su juo lie
tuviškai — V. Zenkevičius 

Staiga ge-

! liko lenkų tautai.
Paskutinis mauzoliejus

' buvo vertėjas.
nerolas taria:

—Ar tamsta 
aš pirmą kartą

Vieta erdvi. Po kelionių, ' 
po nuovargio, iš tikrųjų, Į 
čia buvo malonu keletą va
landų pasėdėti, pasišnekėti.

Mano nuostabai, čia atsi
rado ir vienas lenkų kilmės 
žmogus, puikiai kalbąs lie
tuviškai. Tai Zygmuntas 
Stoberskis, knygų vertėjas 
iš lietuvių į lenkų kalbą. 
Tik neseniai jis išvertė len
kų kalbon Lietuvos rašyto
jo J. Grušo vieną pjesę, ku
ri neužilgo bus Lenkijoje 
išleista ir, be abejonės, sta-1 
tyta scenoje.

Z. Stoberskio ž m o n a Kaip" tik tokia" yra Jono i 
Anastazija, taipgi literatė- Krikščiūno - Jovaro poet__ .
vertėja. Tik dabar baigė į c]aųa> nupelniusi jam tikroj

tamsūs
Vilnius, 1960.IJ 

Gerbiamas Drauge Jušką 
Dėkoju uz laiškus, kuriuo^ 

netingi rašyti, už informaA 
cijas iš jūsų gyvenimo iri. 
veiklos, už tokį smarkų iš-\ 
reklamavimą mano gėlių i 
netgi eilėmis... O nė neįta-1 
riau, kad turi poetinių pk- j 
linkimų ir eiles rašinėji.”1’ ' 

Man rašo beveik visi btf- 
vę turistai, todėl nesistebe- 
kite, kad ne visada visiėms 
suspėju atsakyti.

Iš laiškų ir iš laikraščių 
aš matau, kad sugrįžę na
mo, Jūs gana smarkiai 
krutate. Savo pranešimais 
susirinkimuose ir straips
niais spaudoje nemaža rfl- 
pcsčių padarote “vaduoto
jams”, jūsiškai tariant, ga
dinate jiems biznį. Bet juk 
jie to ir verti. -/»/»

Turėjau progą, ir ne vię- 
j na kartą, pamatyti, kaipsų 
! brička važinėjaisi savo tė
viškėje. Atrodai, kaip tį 
ras Holivudo artistas. Yra' 
gražių kadru ir apie visus 
abiejų turistinių grupių da
lyvius. Vadinasi filmo 
“Yra šalis...”. Tai pirmieji

EIAUDIES DAINIUS
J. Krikščiūno-Jovaro 80-osioms metinėms

Nuostabi poeto dalia, jei-[šviesos neužgesino
gu jo kūrinius kaip savus. reakcijos-metai: 
ir artimus priima liaudis, 
jeigu poeto posmus ji dai
nuoja kaip savo dainas. 
Nieko aukštesnio poetui 
nėra, kaip liaudies pripaži- j 
nimas. Kai poetas eina tei-1 
singu gyvenimo keliu, jo!
širdis plaka vienu Pulsu ! bTose Tain rudens . ..... .
su liaudies širdimi, gyvenai ’ savfeilėse vilties ki- 
vienu džiaugsmu ir vargu, birkštglę> liaudiško opti. 
viena laime n p e i g a e . j mjzmo jausmą. Tasai jaus-

' T1” i mas nepalieka poeto niū- 
tme riausiais reakcijos metais, 

... .... Ikaip jis gyveno ir jo liau-
liaudies dainiaus likimą. [dįes širdyje. Jovaras buvo

“Aš jaunas dainavau ne i vienas iš tų, kurie savo do- 
iš smagumo, o kad visiems kumentiškomis, kovingomis 
gyventi būtų lengviau. Pa-1 eilėmis tada kūrė liaudiš- 
linkėčiau ir Jums gyveni- kas, kovingas mūsų poezi- 
mą Ijaudžiai aukoti,”—ra-įjos tradicijas, kurias šven- 
šo Jovaras savo 80-mečio! tai saugo ir puoselėja tary- 
išvakarėse. Senelis poetas, Ibinė lietuvių poezija.
tarsi atsigręždamas į nu-! Poetas savo kūryboje 

įgyventą garbingą amžių, [kaip tas jovaras palinko 
I tarsi apmastydamas savo 
kelią, vėl nusako savo kū
rybos tikslą, kurio įkvėptas 
jis dainavo liaudžiai ir au
kojosi jos laimei.

Jovaras dainavo lyg ta
sai pilkas Lietuvos laukų 
vyturėlis, lyg mūsų liau
dies dainų dainorėlis — pa
prastai, kaip mokėjo, tie
siog Raip jam giedojosi. 
Dainavo apie liaudies var
gus ir nelaimes, apie sun
kią vargdienių dalią, pra
našaudamas jiems gražesnį 
gyvenimo rytą. Gal todėl 
tokio švelnaus lyrizmo ir 
graudumo persunktos buvo 
jo eilės paprastos, kaip pa
prasta lietuvio valstiečio 
sermėga, nuoširdžios, kaip 
atvira yra valstiečio širdis 
geram, šiltam, doram žo
džiui. Gal todėl “Ko liūdi, 
berželi” ir kitos dainos taip 
giliai .įkrito žmonių širdin, 
kad žmonės, nežinodami po
eto vardo, dainavo ir dai
nuoja jas kaip liaudies su
kurtas. Tai todėl, kad to
kia daina buvo išpuoselėta 
karštoje širdyje, išnešiota 
ir išsupta ant sugrubusių 
delnų. Taip gimsta tikrai 
demokratiška, lia u d i š k a 
daina. Pro Jovaro dainų 
graudumą jose išsi muša 
šviesesnio gyvenimo pasiil
gimas, suskamba kovos ai
dai. 1905 metų revoliuci
ja įlieja Jovaro dainon 
voliucinio patoso, ir 
skelbia:

“Ghfklus paėmę stipriau,
Broliai, į kovą pirmyn."

Šį revoliucinį pakilimą jis 
sveikina kaip saulės tikėji
mą (eil. “Saulei tekant”), 
kaip aušrą, kaip “rytą, 
raudona ugnimi apliejusį 
žemę” (eil. “Jau aušta”). 
Jis gerbia didvyrius, padė
jusius gyvybę ant “laimės 
žiburio” aukuro, kurio

“Tas kraujas nekaltas 
atkeršyt. tironams, 

Ir duos tikrų laisvę
žineniv milijonams."

("Nužudytiems draugams")

“Laisvės įkalinti negali
ma,” sako poetas, nešdamas 

i savo paprastose, kiek gru- 
i rudens arimo

lenkų kalbą versti lietuvių 
rašytojo V. Putino - Myko
laičio “Sukilėlius.”

—Tamstos du romanai, 
—sakė jis man, — taipgi 
yra Varšuvoje. Jie skaito
mi. ir, gal būt, jei ne abu
du, tai bent vienas bus iš
verstas į lenkų kalbą ir čia 
išleistas.

Prašė jis prisiųsti j a m 
visus mano romanus. Taip
gi prašė prisiųsti ir pje
ses, gal kurią jis išvers į 
lenkų kalbą.

Davė jis man įdomios 
medžiagos ir apie savo 
žmoną, Anastaziją. Ji — 
“tikra lietuvaitė nuo Ky
bartų.” Ne per seniai ji 

Zenkevičius kvietė, buvo nuvykusi į JAV ap
lankyti savo giminių, kurie 
gyvena Worcesteryje. Ten 
ji praleido keletą mėnesių. 
Prašė, jei galėsiu, kai grį-

žinote, kad 
savo gyve

nime girdžiu lietuvių kal
bą? Ji tokia graži, tokia

kalba, dėsty-1 P°eHška! ^eikgJ?-Tna- !ie-
tuviui atvykti iš Niujorko, 
kad galėčiau iš jo lūpų 
lietuvių kalbą išgirsti!..

Padėkojau V. Vengrovs- 
kiui už komplimentą; grą- 
žcn sakiau, kad man labai 
patinka lenkų kalba, ypa
tingai girdėta Krokuvoje.

prie gaiviausiojo šaltinio— 
liaudies kūrybos, liaudies 
gyvenimo. Ir jis neišsen
kama versme gaivino jo 
kūrybą, atidarė jo dainoms 
duris į paprastų žmonių 
širdis. JL905 metų revoliu-1 žodžiai žinomojo natri6^ 
cija, iškėlusi poetą, šutei- nj0 Vaičaičio eilėraščio! 
kusi jo kūrybai sparnus, Yra šalis, kur upės links,-, 
įdege Jovaro dainose ko- mai tarp gjrju

lijonai žmonių! Ar nerei-

ti biskelį kitaip?
Beje, Pilsudskis šiame

ti, — tariau jam.
—Tuo tikiu! Ten buvo 

nužudytas ir mano žmonos I sarkofage nėra pilnas: 
brolis. Manęs taipgi naciai 
ieškojo ir, jei būtų suga
vę, būtų ir mane toks pat 
likimas sutikęs. Slapsčiau
si ir kovojau, kovojau prieš 
nacius ir slapsčiausi per 
visą karo metą. Ar tams
ta žinote, kad ten buvo ir 
dabartinis Lenkijos Liau
dies Respublikos ministrų 
pirmininkas J. Cierenkevi- 
čius?

; —Taip, žinau. Lenkų 
tautos laimei, jis išliko . . .

—Budeliai nesus p ė j o ; 
per greit atskubėjo Raudo
noji Armija.

Giliai atsidusęs, ministro 
pavaduotojas, .pa s p a u d ė 
man ranką ir tarė:

—Skubu! Grįžtu atgal į 
Varšuvą.

Vavelyje
Kitą dieną nusitarėme 

praleisti Vavelyje (lenkiš
kai Wawel).

Kas yra Vavelis? Tai 
b u v ę, s, Lenkijos karalių 
dvaras ir kartu tvirtuma. 
Tai Krokuvos Kremlius 
miniatūroje. Vavelis stovi 
ant aukšto kalno, gal būt 
ant supilto kalno, nežinau; 

.;įš tolo jis matosi, ir kren
ta tau į akį, kaip nežemiš
kas dalykas. Aplinkui, že- 
fniau, mūro sienos, kadaise 
saugojusios karalių dvarą 
nuo pikto priešo.

Vavelyje yra bažnyčia— 
Vavelska Katedra Krolevs- 
ka (Vavelio karališkoji ka
tedra). O buvęs karališkas 
palocius šiandien muzieju
mi paverstas. Yra ir dau
giau senų mūro pastatų, 
kurie šiuo metu tarnauja 
muziejais.
z Pirmiausia ėjome į ka
tedrą, kur karaliai kadai
se meldėsi, ir kur jų palai
kai palaidoti.

Tik. įžengus į katedrą, po 
dešinei^ tuojau matai Jo
gailos sarkofogą, iš bronzos 
nulietą. Ant dangčio Jo
gailos atvaizdas, o sarkofa
go šone — senosios Lietu
vos herbas, žirgvaikis, taip
gi Lenkijos herbas, erelis. 
Toliau paėjęs, matai kitą 
sarkofagą — tai Jadvygos 
palaikų laikytojas, taipgi 
rodosi, bronzinis, o viršuje 

išlietas jos atvaizdas, 
tik jau per daug nudailin-

širdis palaidota Vilniaus 
Rasų kapinėse, o smegenys 
—Varšuvoje. Turėjo tas 
žmogus nemaža tuštybės.

Buvusiame karališkame 
palociuje (muziejuje) daug 
tapybinio meno, vaizduo
jančio buvusius karalius, 
jų žmonas, taipgi visokius 
didikus.

Karo metu muziejuje gy
veno ir orgijas kėlė nacių 
lyderis Frankas. Jis su 
savo gauja užtenkamai iš
niekino 
didžiai 
vietovę, 
meninių 
išvogė. Pokario metais vis
kas buvo atsteigta; kai ku
rie meno kūriniai 
grąžinti, kiti dar 
žinti, gal taip ir

Aplankėme dar 
muziejus, kuriuose 
parodyti senovės ginklai, 
šalmai ir šarvai, taipgi 
brangios keramikos ir ki
tokių didžiai vertingų eks
ponatų.

Išėjus iš muziejų, pagal
vojus, manyje susidarė to
kia mintis (ir prašau drau
gų lenkų už tai ant manęs 
nepykti): už karalių, už jų 
žmonų, ir didikų paveiks
lų nesimato Lenkijos liau
dies, jos kovų su savo iš
naudotojais. O tokių kovų 
gi buvo, nes Lenkijos liau
dis visuomet buvo kovinga, 
ji nuėjo garbingą kelią.

Į Varšuvą
Iš Krokuvos į Varšuvą 

grįžome lėktuvu anksti ry
te. Buvo priversta nemaža 
sniego, ir aerouosto keliai, 
kuriais lėktuvas įsismagi
no, buvo apversti sniegu.

Atrodė, jog lėktuvas į 
Varšuvą neskris. Bet jis 
skrido! Įsismagino snie
guotu keliu. Tiesa, paki
lo jis tik iš trečio pasimo- 
jimo, bet pakilo!, V. Zen
kevičius keletą kartų i ma
ne pažvelgė, tarytum tir
damas, ar aš nenusigandęs, 
kad taip atsitiko. Bet aš 
nebuvau nusigandęs: lėk
tuvą skaitau saugesniu už 
automobilį.

Lėktuvas nedidelis. Iš 
viso jame buvo apie desėt- 
kas pasažierių. Už valan
dos jis nusileido V aršu vos

šią, lenkų tautai 
vertingą, istorinę 

Daugelį brangių 
vertybių išplėšė,

generolą atvykti 1960 me
tais į Vilnių į liepos 21 d. 
šventes, kur jis galėsiąs 
girdėti ne tik žmones lie
tuviškai kalbančius, bet ir i šių namon, kad aplanky- 

jo i 35,000 dainininkų chorą, 
dainuojantį lietuvių liau
dies dainas.

Gen. V. Vengrovkis ža
dėjo tai padaryti.

Prie kavutės atsisveiki
nome ir su mieląją Edvar
dą Orlovska, minėtos orga
nizacijos generaline sekre
tore, kuri mums visaip pa
dėjo.

Lenkijos - TSRS Drau
gystės draugija labai pla
čiai išsišakojusi po visą ša
lį. Ji turi 25,000 ratelių 
(kuopų); iš to skaičiaus 
10,000 ratelių sudaro Len
kijos studentai.

Sii Varšuvos lietuviais

buvo su- 
nesugrą? 
žus.
du kitus 

buvo

j čiau jo žmonos gimines, 
[ kad papasakočiau, kaip čia 
; ji gyvena. Pažadėjau tai 
| padaryti.

Čia pat, beje, su mumis 
į kurį laiką buvo mano senas 
pažįstamas Boleslovas Ge- 
bertas, kadaise ilgokai gy
venęs Amerikoje, o šiuo 
metu darbuojasi Lenkijos 
profsąjungose.

Vakaras prabėgo labai 
greit ir smagiai.

Vaišingasis mus svetin
gai pavaišino dar ir kitą 
vakarą.

I Grįžtame į Vilnių

Į Vilnių grįžome trauki- 
i niu, kuris eina pro Biali-

Varšuvoje teko sutikti ir Į stoką ir Gardiną, 
lietuvių. Visai atsitiktinai 
sutinku Ireną Karužienę, 
Lenkijos Kultūros ministe
rijos darbuotoją. Ji gimė 
Vilniuje, bet prieš 16 metų 
repatrijavosi su vyru į 
Lenkiją. Jos vyras — žy
mus muzikas ir tuo laiku, 
kai aš ją sutikau, buvo iš
vykęs į Hamburgą savo 
profesijos reikalais. Mote
riškė lietuvių kalbos dar 
nepamiršo ir labai žingei- 
davo, kaip žmonės gyvena 
Lietuvoje.

Viena 
atvyksta 
nietis, o 
svarbias 
sybėje pareigas. Tai labai 
malonus ir svetingas vy
ras. Dar jaunas, gajus. 
Jis gimė Vilniuje bat
siuvio šeimoje. Karo me
tu buvo partizanas, kovo
jo prieš vokiškuosius fa
šistus. Po karo išvyko į 
Lenkiją. Lietuviškai jis 
kalba gan laisvai, o jo žmo
na sakė jis, dar’ geriau 
lietuvių kalbą vartoja.

—Na, tai -ką gi čia jūs 
darote? — klausia jis. — 
Ar jūs tikrai matėte mūsų 
Varšuvą? Ar matėte mū
sų “prašmatnybes”? Eiki
me, vyrai, ir aš jums kai 
ką parodysiu ir pavaišinsiu 
vakariene.

Nusivedė j iš mus į naują 
Grand hotelį, į jo restora
ną, kur griežia puikus or
kestras/ \kur duodama ir 
programa, panaši į tokių 
vietųprogramas, 
mas Niujorke tos

kartą į viešbutį 
vienas buvęs vil- 
šiuo metu ' einąs 
Lenkijos vyriau-

gy-

jei 
gi-

dūoda- 
rūšies

,Traukinyje sutikau lietu
vę Mikaliną Matuzaitę, po 
vyru — Vai. Ji vyksta pas 
gimines į Matuizus, rodosi, 
Varėnos rajohe. Jos vyras 
angliakasys, uždirbąs apie 
2,000 zlotų, per mėnesį. 
Mikalina Lietuvos nebuvo 
mačiusi per 30 metų. Su
žinojusi, kas aš esu/ mo
teriškė prašė, ar nebūtų 
galima paieškoti jos tetos, 
Amilijos Novickienės, 
venančios Nashua, N. 
Pažadėjau.

(Amilija Novickienė, 
nori, tegu parašo savo
minaitei sekamu adresu: 
Michailo, Vai, Nowa Ruda, 
ui. Ormovcov 15, m. Voj. 
Vroclovskie, Poland.)

Taip pat traukiny suti
kau jauną vilnietę,; lenkai
tę, bet puikiai kalbančią 
lietuviškai. Ji grįžta iš 
Ščečino miesto, ščečine gy
vena jos dėdės, buvę vil
niečiai, bet repatrijavusie
ji į Lenkiją.

—Kaip jiems ten seka
si? -— klausiau.

—Nieko sau, — lėtai nu
mykė mergaitė, — bet ma
no tėveliai ir aš nesikėleme 
į Lenkiją, pasilikome Lie
tuvoje, kur gyvename ir 
gyvensime.

Mergaitė turi vienoje 
įstaigoje Vilniuje, rodosi, 
buhalterės tarnybą.

Mergina skundėsi, kad 
muitinėje iš jos buvo atim
ta kai kurių medžiagų, ku
rias ji nuo lenkų vyriau-

metu Len-

re- 
jis

kijo j e veikia juodoji rinka, 
tai Lenkijos muitinė labai 
griežta su tais, kurie ve
ža į užsienį per daug viso
kių daiktų, kokių pačioje 
Lenkijoje stokuoja.

Tarybiniai muitinės tar
nautojai bagažus patikrino 
traukinyje.

Gardine traukinys stovė
jo apie valandą — užteko 
laiko švariame stoties res- 
toranę išgerti arbatos.

Nuo Gardino į Vilnių 
traukinys ėjo smarkiai, pa
darydamas tik vieną susto
jimą — Varėnoje. Kai pa
siekėme Vilnių, stotyje ra
dome mūs laukiančius: H. 
Zimaną, Pov. Rotomskį ir 
Marytę Zerikevičienę su 
sūneliu Vytautu. Pastaroji 
užsikvietė vakarienės, kur 
mes ir pasidalijome pir
mais tirštais įspūdžiais, 
įgytais svetingoje Lenkijos 
Liaudies Respublikoje.

vos ugnelę, šventą neapy
kantą turčiams ir išnaudo
tojams.

Vėliau jis valstiečio ser
mėga apsitaisęs triūsia sa
vo žemės ,sklypeliukyje, jau 
beveik užmetęs savo plunks
ną, ir tik kartkartėmis iš
silieja Jovaro posmai, ku
pini švelnių, gražių gamtos 
vaizdų. Bet ir tada jis lie
ka ištikimas neapykantai 
išnaudotojams, ir tada ne
lygybė — skausmingiausia į 
styga jo poezijoje.

“Skelbkime liaudžiai lygybę, 
Kovą prieš furčių galybę,"

rašo 
mes!” 
mo metais poetas 
tylėjo, valdančios 
zijos užmirštas ir 
mas.

Bet nesurūdijo 
dainiaus plunksna, 
senatvės metais pats poetas 
ragina Jovarėlį keltis, nu
valyti savo plunksnelę.

Ir įneš atstatysim, 
ką priešai sugriovė,— 

Gyvenimo saulė nušvis
mums skaisčiau— 

dainuoja Jovaras 1947 me
tais. Jis kartu su liaudi
mi, pakilusia naujam gy
venimui, kurio jis troško ir 
apie kurį dainas dainavo, 
jis su tais, kurie stato nau
ją Respubliką. Poetas lai
mingas, jis jau senatvės 
metuose tarsi gyvena ant- 
rąją jaunystę.

“Ir už tai, lead šiandieną 
laimingas esu—

Savo liaudžiai esu aš dėkingas."

Išsipildė šviesi jo svajo
nė, ir jo eilės dabar švie
sios, ir džiaugsmas skamba 
jose, kaip krištolas, tyras 
ir negęstantis.

Tarybų Lietuvos liaudis, 
atsidėkodama poetui už jo 
dainas, už jo taurų gyve
nimą, įgaubia JovaVą-Jova- 
rėlį n u o š i r džia meile ir 
pagarba. Liaudis niekados 
nepamiršo 
dainiaus, 
liaudies, liaudžiai atiduoda 
visa, ką gražiausio turi jo 
talentas ir jo širdis.

Garbinga sulaukti aštuo
niasdešimt metų, jeigu jie 
visi pragyventi savo Tėvy
nės, savo liaudies labui. 
Liaudies pagarboje ir pri
pažinime tokį gyvenimą 
gyvena senasis liaudies 
dainius Jonas Krikščiūnas- 
Jovaras.

Kartu su poetu jo aštuo-

i ošiančių^ 
Netrukus ir Jūs žiūrėsite 
tą filmą pas save ir turėsi
te progą vėl prisiminti tu
ristinius nuotykius.

Galiu pasakyti, kad I960 
metams aš Jums užprenil-, 
meravau “Švyturį”, o žmo- 
nai “Tarybinę Moterį”. Be 
to, kain mėgstančiam Ei
liuoti ir turinčiam preten
zijų i rašytojus, dar ųžsa-į 
kiau “Literatūrą ir meną”.

Linkiu Jums ir Jūsų 
žmonai daug sveikatos ir/ 
sėkmės 1960 metais. ' ' Tu

eilėraštyje “Kelki- 
Buržuazijos valdy- 

daugiau 
buržua- 
niekina-

liaudies
Ir jau

kuklaus savo 
kuris, kilęs iš

Laisvietis detroitietis- It ’ 
Karevičius gavo iš Liėtū* 
vos nuo savo brolio laišku. 
Bes asmeniško pobūdžio da
lykėlių, jame išsireiškiaiflU 
ir apie “Laisvę,” kurią ' 
dabar jau gauna. Skaito- • 
me: .

“Taigi, mielas broli,^pa
minėsiu, kaip man patinką 
1 a i k r a štis ‘Laisvė.’ Tai 
man labai seniai pažįsta^ 
mas laikraštis. Kada tas 
dar gyvenau Škotijoje, tfti 
ją buvau užsiprenumera
vęs. Tais laikais man par
eidavo iš Amerikos ^Kęlęir 
vis’ ir ‘Laisvė,’ nes aš 
laikais Š k o t i joje lėidžįą^ 
mais laikraščiais negalęj'ąu 
pasitenkinti, nes jie bi)5$ v 
labai biedni. Gal ir jūs pa
tys atsimenate, kaip mažyf- 
tis išeidavo laikraštųfeįs 
‘Rankpelnis.’ Tai buvo yS? 
co Kapsuko redaguojant . 
laikraštis. O antras laite- 
raštukas buvo pavasarinį 
kų leidžiamas ir kuhigO’S 
Narbudo redaguo jam M* ’ 
Abu tie laikraščiai mažai 
žinių suteikdavo, o tik t$ų$- 
pe savęs riedavosi kaipLVJti $ 
katinai. Tai buvo 1915 ir 
1916 metais. Taigi, kai aš 
dabar gavau ‘Laisvės’ zįiiiS r 
mus numerius, tai prišįpOšį 
niau anuos laikus.

“Labai širdingai dėkui 
jums už jūsų pastangą^ ., 
kad jūs nepamirštate . 
nęs su laįškais ir spaudą, 
Labai man bus malonu 
siskaityti, jei tiktai / akys.' 
dar tarnaus. Bet, broli, jos 
jau labai silpsta...”
III! ■ HM m ■■■■ „ ........ .  ■■■—

niasdešimties metų jubilie- { 
jų pažymi visa Ltetuv$.$ 
Daug sveikatos ir 
sviesiu dienų linkime poeK 
tui!

Bronius Raguoti  ̂... J
3 puik fLiberty). Antnad., vasario (Feb.)'2»j



“Pirmoji prie Nemuno”
Kodėl senelis Smilgevi-

domisi? Ir kodėl

Dirstelėjus į antraštę, 
kažkaip stringa į galvą čius taip visukuo, kas čia 
klausimas: kas toji Pirmo- dedasi, 
ji prie Nemuno? Antraštė jis nori taip viską apžval- 
skamba lyg ir romantiškai.! gyti, apmatyti, prisiminęs 
Bet vos atsiverti pirmąjį'jojo praeities tas fantazi- 
lapą, taip ir pamatai, kad j jas, svajones ir tuos sap- 
tai nėra koks romanas, o nuotus sapnus? Autorius 
daugiau raportažas, apra- štai ką atidengia: 
šymas apie hidroelektrinę,! 
kurį pirmoji pastos keliai 
seneliui Nemunui po Petra-1 
šiūnais. j _

Autorius M. Eglinis ganai^us. Jau 1^26 metais, sava 
plačiai, ryškiai apipasako- ’ iniciatyva, buvo sugalvojęs 
ja apie užtvankos statyba, j suplanavęs šitokiai HES 
ir kaip laike buržuazinio '.statybai projektus. Venok 
valdymo apie tokius dide- į tuolaikiniai buržuaziniai 
liūs, gigantiškus statybos' Lietuvos valdovai apie to- 
darbus net ir girdėti nieks !^^us. a£ Panašius. projektus 
nenorėjo. Ir taip jis, rodos, įir girdėti nenorėja . Ir štai 
pavedžioja, aprodo’ tą visą i autorius, Smilgevičiaus lu- 
vietovę, kur išsilies Kauno j pomis, tą vlsk^ aPipasako- 
jūra; kur senelis N*emu-pa:' 
nas pakils ligi užtvankos: “1926 meai. Vėloka tris- 

besiverždamas vandenbė- įžengti į gyvenimą tik su n užsienio bankuose?
nustatytos aukštumos ir,' dešimt ketverių metų vyrui stambius indėlius Lietuvos

giais, suks turbinas ir teiks 
elektros energiją miestams, 
įmonėms, kolūkiams ir kai
mams. Taip, kad tai, apie 
ką laike buržuazinio valdy
mo nieks net ir nesusapna
vo, šiandien stojasi tikrove.

Ir taip beskaitydamas pa
matai ant scenos išeinantį 
senelį pensininką inžinie
rių Smilgevičių, kurio šir
dis džiaugsmu apsilieja, 
tik akių plotu permetus tą 
visą kombinuoto darbo ma
syvą; jam džiugu, kad jojo
seniai sapnuotas s a Į) nas nymai. 
virsta tikrove.

“Kiek jau metų jis nėra 
buvęs Petrašiūnuose? Pen-1 
kiolika, šešiolika ar .. , _ . ...
giau?” — autorius prade-Jimakui ties reikalams 
da pasakoti apie šį senelį; tlukdo sakes c—----- 
inžinierių, 
aplankyti Petrašiūnus. — . . x
“Sustojimo vieta — ta pati, i Piestu stoja
kaip prieš daugelį metų.! Piaes kiekvieną mėginimą 
Kiek kartų jis, išlipęs iš statyti mūsų salyje vande- 
autobuso, lengvu, jauno'nlu varomas stotis hid- 
vyro žingsniu leisdavosi į' roelektnnes.

"Lietuvos energetika — 
užsienio koncesininkų ran
kose. iJ-e apiplėšia vartoto- 

dau- JLIS> stabdo elektros naudo- 
š

• šalies elekrifika- 
kuris pasiryžo, vinių — pirmųjų prielaidų 

liaudies ukiui ir kultūrai

pietryčius — stačiai prie l SVETIMŲJŲ RANKOSE 
viliojančio Nemuno!. O ' 
šiandien nebežino, kur pa
sukti.” — Kitaip sakanb | 
Smilgevičius neatpa žįsta 
naujų Petrašiūnų. Betgi ir 
tas seneliui metaip svarbu: 
'jam svarbiausia susirasti 
kelią į statybą. Ir štai, jis 
pamato prikaltą strėlę su 
užrašu : “Kauno hidro-1 
elektrinės statyba,” jis nu-j 
džiunga.
< JIS NORFMATYTI 

SAVO AKIMIS
“Kauno HES, — pagal

voja jis. — Tikrovėje, gy
venime, o ne svajonėse, 
kaip anais laikais...” — 
džiaugiasi senelis Smilgevi
čius, autoriaus atvestas 
prie hidroelektrinės staty
bos.

Na, taip, jis dabar jau! 
žino kelią. Kadaise čia1 
kiekvieną kampelį buvo iš-, 
vaikščiojęs. Kadaise, ka
daise... Bet ryžtingai nu- • 
vaiko prisiminimus, kurie; 
ištisu spiečiumi apipuola jo 
mintis. Net papurto gal
vą, stengiasi- nusikratyti 
viskuo, kas galėtų atitrauk
ti jį nuo šios dienos kon
kretaus tikslo...” — Taip 
nustebęs Smilgevičius gal-' 
voja besidair y d a m a s su 
džiaugsmu širdy. — “... O 
viskas čia jam taip artima, 
sava. Tiesa, tai buvo dar tik . 
fantazija, polėkiai, teorijos 
metmenys, atausti gražiausiais 
lūkesčiais. Šiandien visa
tai pradeda būti apčiuopia
ma, matoma tikrovėje. Tad 
jis ir nori pamatyti savo

! , £Štai jis sustoja, tarsi sa
lvo akimis netikėd amas : 
Ui n go kažin kur senieji 
Petrašiūnai, o vietoj jų išr 
augęs naujas miestas—bal
as, sviesus...”

DIDELIS PLANAS
Šis senelis pensininkas 

inžinierius Jonas Smilgevi- 

diplominiu darbu. Tai 
buvo ne pirmas subrendu
sio žmogaus darbas, bet jo 
pirmas bandymas moksliš
kai, technikos kalba iš
reikšti savo ilgametę sva
jonę, karštą siekimą panau
doti Nemuno energetinius 
išteklius žmonių labui.

“Kiek kilnių svajonių ir 
siekių suduždavo į šipulius, 
susidūrę su kapitalistine 
tikrove! Tokio pat likimo 
negalėjo išvengti ir inžinie
riaus Smilgevičiaus suma- 

“1927 metai. Fašistiniai 
; valdovai už gerus kyšius 
; parduoda belgų bendrovei 
teisę statyti ir eksploatuo
ti Petrašiūnų elektrinę, ku- 

I ri turės teikti elektrą Kau
no miestui. Atseit, dar vie
na stambi elektros stotis 

! atsiduria monopolistų val- 
! džioje. Vėl bus išspausti 
i milijonai pinigų dvigubu 
i būdu: už n.e į m a n o m a i 
' brangiai įkainuotas kilo- 
■ vatvalandes ir už importuo-
tą iš užsienio kurą elektri
nei —• akmens anglį. O tuo 
tarpu šalia P e t r a š i ū nų 
nuosava ‘baltoji anglis’ — 
Nemuno vandenys. Ir tas 
vyksta tada, kai pasaulyje 
jau garsiai skamba Volo- 
ho vstroj aus, Dnieproheno 
vardai.”

Čia inžinierius Smilgevi
čius negalėjo nutylėti: jis 
ima reikšti savas mintis, 
savo balsą. Vienok fašisti
niams Lietuvos valdonams 
jojo balsas — buvo balsas 
pūsčioj. Jie ir girdėti ne
norėjo apie tokius dalykus, 
kokiais Smilgevičius kalbė
jo. Bet visgi jis nenustojo 
vilties ir nenuleido savo 
rankų; jis rinko, dorojo 
medžiagą apie hidroelektri
nių statybas prie Kauno ir 
Birštono, vis turėdamas 
viltį, kad kada nors jo bal
sas bus išgirstas. Jis net 
kreipėsi ir prie Smętonos 
ministro Tūbelio tuo reika- 
Įu. Bet ir Tūbelis jo bal
so negirdėja; Tūbelį vilio
jo ne inž. Smilgevičiaus 

i dėstomi planai, bet belgų 
elektros bendrovės akcijos, 
kurių jam nešykštėdavo 
koncesininkai...

Taip autorius maždaug 
apipasako j a buržua žinių 
Lietuvos valdovų ’elgesį ir

atsinešimą link inž. Smil
gevičiaus ir jo paties siūly
mų. Bet negana dar ir to; 
pažiūrėkim, k ą autorius 
daugiau pasakoja.

SU PAGUNDOMIS
“Įvykiai ima vystytis ne

lyginant nuotykių apysako
je. Netikėtas telefono skam
butis. Pažįstamas žmogus 
kviečia Smilgevičių susi
tikti kavinėje. Prie viso
kiomis gėrybėmis apkrauto 
staliuko prasideda nelauk
tas pokalbis. Gal jis, Smil
gevičius, norėtų įsigyti dva
relį, pakeliauti po pasaulį, 
padūkti Paryžiuje? Inžinie
rius išplečia akis, purtosi 
pagundų ir keistų pasiūly
mų. Bet pažįstamo balsas 
nenutyla ir šnibžda, šnibž
da... Negi Tūbelis, Merkys, 
Norkaitis ir į juos panašūs 
iš algos įsigyja dvarus, sta
tydinasi namus mieste, ne
gi iš savo santaupų turi

“Smilgevičiui dar neaiš
ku, kur veda tokios kalbos, 
ir jis nejaukiai šypsosi. 
Tada pažįstamasis atiden
gia kortas: girdi, jis esąs 
direktoriaus Langės įgalio
tas pasiūlyti Smilgevičiui 
liautis svaičioti apie hidro
elektrinių statybas; tegu 
jis raštu pareiškia klydęs, 
skelbdamas savo projektus. 
Tada jam bus įteiktas če
kis trims šimtams tūkstan
čių litų!..”

Tai gana aišku, kaip tu
ko, turtėjo visokie smetoni
niai valdovai. Betgi Smil
gevičius ant tos meškerės 
nekibo ir atsakė “Ne!”

NEPARDUODA 
' SĄŽINĖS

“Pažįstamasis suglumęs 
pajuto, kad jo ‘misija’ žlun
ga. Bet jis turi atsargoje 
dar vieną švietalą: penkis 
tūkstančius litų kas mė
nuo! Juos gausiąs Smilge
vičius kaip neoficialus bel
gų elektros bendrovės kon
sultantas per visą koncesi
jos galiojimo laiką — per 
penkiasdešimt metų! Leng
va suskaičiuoti, kokia suma 
susidarytų. Na, pagaliau 
tegu viešai ir neatsižada 
savo svaičiojimų, tegu tik 
tyli.”

Bet Smilgevičius ir čia 
atsako: “Ne! Sąžinė už 
nigus neparduodama.” Pa
žįstamasis pamatęs, kad 
pralošė, tik pasako: “Apsi
saugok, kol nevėlu! Supūsi 
kalėjime! Žūsi, jei nesu
tiksi, — šie parsidavėlio 
tarpininko grasinimai lydi 
nuo vaišių stalo pakilusį 
inžinierių.”

Vienok, nepaisant visų 
pasiūlymų, ir net grasini
mų, inžinierius atsako bro
šiūra “Nemuno hidroelekt
rinė stotis,” kurioje jis 
faktais, skaičiais išparado, 
kaip belgų koncesininkai 
išnaudoja, apiplėšia Lietu
vos liaudį.

Knygutę autorius išlei
džia savo lėšomis ir nemo
kamai ją platina, o tas 
s m e t o n inius valdovus ir 
belgų koncesininkųs tiesiog 
iš proto varo, todėl vidaus 
reikalų ministras Rustei-< 
kis grasina surasti Varnių 
kalėjime vietos Smilgevi
čiui, jei jis nepaliaus savo 
“išdaigų varinėti.” O pa
galios net ir į teismą buvo 
traukiamas,, kaip sumišęs 
žmogus. Betgi net ir sme
toninis teisėjas nedrįso 
Smilgevičių pasmerkti, nes 
jo faktai ir skaitlinių len
telės buvo nesumušami, ge
riausi apgynėjai ir liudi
ninkai, kad net tris kartus 
sprendimas buvo . atidėtas. 
Gi ketvirtu kartu net ir pa
tys skundėjai atsisakė nuo 
savo užmačių, kada pama
tė, kad nepaisant smetoni

nes cenzūros ir, persekioji
mo, teisybė prasiskverbė 
net ir į laikraščių skiltis ir 
pasiekė žmones, tad, tiesiog 
pabijojo susikelti žmones 
prieš save.

Tai taip autorius apipa- 
sakoja apie Smilgevičiaus 
pastangas, dėtas dąr 1927 
metais, dėl hidroelektrinės 
stoties ant Nemuno, taipgi 
ir tas bjaurias smetoninių 
valdovų ir belgų koncesi-. 
ninku klastas. Ir nors ta
da Smilgevičiaus sapnuoti 
sapnai, fantazija ir svajo
tos viltys buvo paneigti, 
sutremti, betgi šiandien jis 
mato, kaip tas viskas pildo
si ir stojasi tikrove.

MATO SAVO AKIMIS
“Nuo Nemuno pakrantės 

stebi jis didžiąją statybą. 
Visiškai pašlijusi sveikata 
neleidžia jam pulti į darbą, 
kuris kaip tik dabar įpras
mina jo ilgų metų sieki
mus... O gal iš dalies kal
tas jo paties nepaprastas 
kuklumas, vienišumas? — 
kaip ir išmetinėdamas pats 
sau galvoja inžinierius.”— 
Bet argi tai svarbu? — 
“Jam—kūrėjui, svajotojui, 
nesavanaudiškai dirbusiam 
visą gyvenimą ir savo dar
bu žadinusiam kitų žmonių 
pasiryžimą — ši statyba— 
pats didysis atpildas; ji 
įrodo, jog jis kadaise ne
klydo ir kitų neklaidino. 
Jam malonu ir tai, kad 
naujojo Kauno hidroelekt
rinės varianto sudarytojai 
sklaisto ir jo išleistas kny
gutes... O šiandien jam vi
siškai aišku, kodėl anuomet 
sužlugo jo ir visų kitų ko
votojų dėl šalies elektrifi
kavimo sumanymai: t ech- 
niškai atsilikusi buržuazi
jos valdoma Lietuva jokiu 
būdu n e g a 1 ė j o išspręsti 
stambios hidroelękt r i n ė s 
statybos uždavinio.” — Ir 
šiandien jis pats mato, kad 
—“...Tik didžioji tarybinė 
liaudis pasiūlė Lietuvai ne
savanaudišką pagalbą.”

Ir štai, Smilgevičius, nors 
pats dėl pašlijusios sveika
tos ir negali mestis į šį gi
gantišką statybos darbą, 
bet jis viską su dideliu įdo
mumu apžiūri ir apmąsto, 
kad nusibankrutijusi Lie
tuvos buržuazinė valdžia- 
niekados nebūtų galėjusi 
tokį statybos darbą ,su men
ka, atsilikusia techniką be 
svetimų pagalbos atlikti. O 
tie svetimieji “pagalbinin
kai” būtų sėmęsi tik milži
niškus pelnus,' skriausdami 
Lietuvos liaudį;^ jiems ne
būtų apėję pakelti Lietuvą 
ekonomiškai, kultūriškai, o 
tik savos kišenės. Taip jau 
ir Lietuvos buržuaziniai 
valdovai būtų galėję staty
tis daugiau ištaigesnių vi
lų ir dvarelių įsigyti bied- 
nos liaudies sąskaita.

VERŽIASI 
KLAUSIMAS

Ir taip autorius pavedžio
ja senelį Smilgevičių, o 
kartu 4r skaitytoją po tą- 
visą hidroelektrinės staty
bos masyvą ir, jo lūpomis 
papasakoja, tą visą supuvi
mą, išsigimimą buvusių 
smetoninių Lietuvos valdo
vų. Pradėjęs skaityti ne
nori padėti, iki neperskai- 
tai ligi galo. O beskaitant, 
taip ir veržiasi klausimas į 
galvą: Argi ne už tai vi-; 
sokie bėgliai - ir ’“vaduoto
jai” taip siunta ir pūliais 
spjaudosi ant tarybinės 
Lietuvos santvarkos ir dar
bo liaudies? Vienok, - “ką,s 
buvo niekas, tas šiandien 
viskas,” o tie poneliai jau 
daugiau neprilįs prie to 
pelningo lovio L ir z netuks 
dirbančiosios liaudies pra
kaitu. ■. ' < • :.

Knygelė kad ir nedidele-^ 
122 puslapių, — bet gra

\

žiai, ryškiai apipasakoja fą 
visą gigantišką hidroelekt
rinės statybos darbą, ir 
kaip statytojai su didžiau
siu ryžtu, pasišventimu dir
ba savo tėvynės labui ir jų 
pačių šviesiai mataičiai; su 
tokiu ryžtu jie dirba, kad 
visais apskritais metais 
anksčiau atliko statybos 
darbą, negu buvo planuose 
numatyta.

Ir štai, šiandien jau se
nelis Nemunas savo niekad 
neišsemiama jėga suka dvi 
turbinas ir teikia elektros 
energiją Kaunui ir apylin
kei.

Lai “vaduotojai” mala 
savo liežuviais, kiek tik jie 
gali, bet senelis Nemunas, 
tykiai plaukdamas ir suk
damas turbinas, neša laimę 
ir džiaugsmą Lietuvos 
kraštui ir jos liaudžiai!

I. Vienužis

mi
me-

Baltimore, Md.
Prasidėjus naujiems 

tams, pradėjome pagal 
išgalę, ir mes darbuotis. 
Sausio 9-ą dieną įvyku
siame LDS 48-os kuopos 
susirinkime tapo pagerbti 
mūsų seni veikėjai K. Lo
petai jų 44 metų vedybinio 
gyvenimo sukakties proga. 
Puota buvo skubiai suruoš
ta, gražus pyragas iškep
tas, bet geriant ir valgant 
prisiminta ir mūsų spauda. 
Draugai-draugės sudėjo 14 
dolerių.

Visi linkime draugams 
L o p e t a ms sveikiems su
laukti ir auksinio paminė
jimo. Vinco Duktė

Norwood, Mass.
Gruodžio 31 d., 7 vai. va

kare, M. Uždavinio rezi
dencijoje < susirinko graži 
grupelė “Laisvės” skaityto
jų sutikti naujus metus.

Darbščios moteriukės pa
ruošė skanių valgių vaka
rienei. Prie kavos turėjo
me ir stipresnio gėrimo, 
bet nedaug.

Neužmiršome ir “Lais
vės” bendrovės suvažiavi
mo — sveikiname jį su $10 
ir linkime jam pravesti 
naudingus nutarimus 
‘’Laisvės” ir skaitytojų 
naudai.

M, Uždavinis

Pastabos
“L.” No. 8, S. Penkausko 

straipsnyje apie Čiobiškį 
pasakyta, kad jis aplankė 
“savo tėvelio kapą.” Turėjo 
būti tėvelių. Jo tėvas mirė 
pirm Pirmojo pasaulinio 
karo, o motina po Antrojo 
karo.

Vaikų prieglaudoje juos 
pasitiko Julius Šarkūnas - 
direktorius ir jo pavaduo
tojas V. Leščius.

“L.” No. 4/J. W. Thom- 
spno korespondencijoje iš 
Miami, Flą., tarpe aukoju
sių “Laisvei” pasakyta: J. 
ir M. Chauskiai, turėjo bū
ti J. ir M. K och. Atsipra
šome!

Philadelphia, Pa.
• ’V-

Per ilgą laiką jau sirgu
liavo J. Kazlauskas. Dak
tarai pasiuntė Jį į Jeffer
son ligoninę, S. Broad ir 
Fitzwater St. '

Duktė Olga

BALTIMORE, 'MD. !
Globe Parcel Service,’ 

Inc., per 25 metus siunčia! 
paketus į Tarybų Sąjungą, 
kaip tai giminėms • dovanas 
ir t.t. Ji atidarė Baltimore- i 
je saVo ofisą: <' 851 JHoilins 
St„ “telefonas.<MU5-5787/ . i

Iš Pennsylvanijos valstijos
Pennsylvanijoj du darbi

ninkai ;— Paul E. Alt, ku
ris dirbo Bethlehem kom
panijoje, ir Evelyn Darin, 
kuris dirbo Westinghouse 
Electric Corp., buvo sen. 
Joseph R. McCarthy tyri
nėjami ir kaltinami Komu
nistų partijos organizato
riais. Jie, gindamiesi Penk
tuoju konstitucijos patai
symu, atsisakė atsakyti į 
klausimus. Ir kompanijos 
abu prašalinti iš darbo. 
Netekę darbo, jie padavė 
prašymą iš valstijos bedar
bių fondo nedarbo pašal
pos. Bet valstijos šalpos 
valdininkai atsisakė jiems 
mokėti pašalpą, pamatuo
dami, kad jie esą panieki
nę klausėjus ir kad jie esą 
Komunistų Partijos nariai. 
Tas įvyko 1954 m.

Z

Na, ir dabar Pennsylva
nijos aukščiausias teismas 
nusprendė, kad valstijų ne
darbo šalpa jiems, kaip ir 
kitiems bedarbiams, turėjo 
būti mokama. Teisėjas 
Curtis Ėok parašė didžiu
mos nuosprendį, šis aukš- 
č i a u s i o valstijos teismo 
nuosprendis sudavė gerą 
antausį reakcijos rams- 
čiams.

Kalėdų proga amerikie
čių įprotys—padabinti na
mus eglaitėmis. Praėjus 
šventėms, miestuose vaikai 
jas degina gatvėse bei ap
leistuose lotuose. Levittown 
ir apylinkje niekas nedegi
na eglaičių gatvėse, bet 
per dvi nuskirtas dienas
tam tikras klubas jas su
renka, nuveža į tuščią lotą 
ir vieną sekmadienio vaka
rą po ugniagesių apsauga 
jas sudegina. Mūsų apy
linkėje buvo suvežta 15,000 
eglaičių. Suvažiavo 10,000 
žiūrovų, kiekvienam atvy
kusiam buvo suteikta ka
vos su pyragaičiu. Na, ir 
kuomet eglaites padegė, tai 
liepsna aukštai iškilo, paly
dėdama senuosius metus su 
susirinkusiųjų šūkiais su
laukti kitų metų kalėdų 
švenčių.

Levittown, Pa., ir Le
vittown, N. J., tai du kai
mynai, tik skirtingose vals
tijose. Bet mokytojų algos 
nėra vienodos. New Jersey 
Levittowne mokama nuo 
$250 iki $1,000 j met. dau
giau, negu Levittowne ir 
ir Bucks apskrityje Penn- 
sylvanijoje. Pradinėms mo
kytojoms N. J. valstijos Le- 
vittowno apylinkėje moka
ma $5,200, gi Pennsylva
nijos Levittowne—tik $4,- 
200.

Susidėjus tokioms sąly
goms, Pennsylvanijos mo
kytojai apleidžia mokyklas 
ir ieško darbo New Jersey 
valstijoje. Ir šios apylin
kės mokyklų viršininkai 
nusiskundžia mokytojų 
stoka. Gi mokytojai sako, 
kad gyvenimas verčia taip 
daryti.

šioje apylinkėje vaikų 
prižiūrėtojoms (baby sit
ters) atlyginimas sekamas: 
Jaunametės, kurios pri
žiūri mažučius iki vidur
nakčio, gauna po 50 centų 
valandai, o nuo vidurnak
čio Iki rytmečio — 75 cen
tus. • Suaugusios moterys 
iki vidurnakčio iki vidur
nakčio gauna 75 centus va
landai, o, nuo vidurnakčio 
}ki rytmečio—-$1. Reikia 
priminti, kad joms skiria
ma ne tik vaikučius prižiū
rėti, kuomet tėvai kur nors 
išena, o ir kitoks darbas 
duodamas.; ‘

La&vč (Liberty) An1

Valstijos aukš č i a u s i o 
teismo nuosprendžiu dVi r 4 
Philadelphijos Christian. 
Science bažnyčios turi mo
kėti taksus už “park
ing lotus.” Teismo patvar
kymu, “parkinimo” lotai 
nėra meldimosi vieta. Baž
nyčios, kurias palietė šis 
nuosprendis, randasi Wal
nut ir Greene gatvėse.

i

I 
i

Sekmadieniais New Jer
sey valstijoje Fa r m erių 
marketai šalia miestų at
dari. Juose gali nusipirk
ti įvairiausių dalykų — 
nuo maisto produktų iki 
drabužių ir rakandų. Pir
kėjų iš Pennsylavnijos ir 
New Jersės kimšte prisj- 
kimšę. Daro gerą biznį, o 
miestavoms krautuvėms tai 
pakenkia. t

Mano geras prietelius , 
paieško Lauryno Montvilo.^ 
Iš Lietuvos Pakruojo ra
jono, Stačiūnų parapijos, 
.Naduokių kaimo. Jis gy-. 
vena Kanadoje. Jis pats ar 
jį žinanti prašomi atsiliep
ti sekamu adresu: A. Žal- 
kauskas, 325 Pine St., Jer
sey City, N. J. Pilietis

Camden, N. J.
LLD 133 kuopa laikė su

sirinkimą sausio 24 d. Pir
mininkas atidarė susirinki
mą ir paprašė sela’etorių 
perskaityti pro t o k o 1 ą iš 
praėjusio susirinkimo, ku
rį nariai vienbalsiai užgy- 
re. ■ v

f

Tada komitetas išdavė 
raportą iš praėjusių metų 
veiklos, kadangi šis susi- 
rinkimas* buvo metinis, z

Po to pirmininkas pą- 
prašė, kad visi, nariai u|- 
siriibkėtų '’dttokles už ’ šiuos _ ■ 
metus. Visi užsimokėjo \ 
pasipirko po kalendorių, ,
kurių sekretorius buvo at- ’
sinešęs. J ;

Po visų tarimų ir disku- ’ . 
sijų draugas Patten įnešė, 
kad reikėtų mums pasiųsti, 
pasveikinimą “Laisvės? da- ■ , 
lininkų suvažiavimui. Su 
tuo visi draugai sutiko, prį- ’ 
dedant nors mažą aukelę—- 
$5. 'V".,

Buvo užklausta apie ; 
“Laisvės” turinį. Pasirodė, 
kad visi yra juo patenkinti.

Negaliu praleisti nepami
nėjęs, kaip visi praiinks- Ųl 
mėjo, išgirdę, kad drg. R. 
Mizara jau parvyksta prie 
“Laisvės.” Pasirodo,“ kad 
drg. Mizara yra visų my
limas redaktorius.

Pabaigus' visus .tarimus, 
buvo renkama nauja valdy- ; J 
ba. Bet kadangi niekas iš 
naujų neapsiėmė, tai p;ilikoW 
ta pati ir toliau.

Mūsų sekretoriaus nau
jas adresas: A. J. Pranai- 
tis, 522 N. 5 th St, Cam
den, N. J.

Camdeniėtis

Cleveland, Ohio
LIŪDNAS .

PRISIMINIMAS
Bus paminėjimas ketve

rtų metų nuo Jono DarAš- 
kos mirties. Rengia Jo 
žmona V. Daraškienė, trė-' 
čiadienį, vasario IT’jSm 
vai. dieną, LDS 
Kviečia visus gerus žmones 
be skirtumo pažvalgų. ' 
A .Nuo parengimo likęs pel
nas eis paramai pažangios 
spaudos, kuri nuolatos su- ., 
teikia teisingų žinių iš .vi- 
so pasaulio. Prašome višuąjfc 
ir visas atsilankyti

V. Daraškienė

, vasario (Feb.) 2, 1960
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X“ KONFERENCIJOS

Brockton, Mass.
narys dar bent po vieną 
naują narį!

Pagyvinkime kuopų vei
kimą. Daugiau paskaitų, 
daugiau parengimų, dau
giau kultūrinių vakarų.

Duoklių kolektavimą rei
kia organizuotL metų pra
džioje, imant pavyzdį iš 
pirmaujančių kuopų.

Šis planas yra konkretus 
planas ir mes turime už
tenkamai pajėgų jį įvykdy
ti.

Nepasiduot apatijai ir 
nusiminimui. Atsiminkite, 
draugai ir draugės, kaip 
prieš 5—6 metus generali- 
n i s prokuroras kėsinosi 
įtraukti ir Literat ū r o s 
Draugiją į subversyvių or
ganizacijų sąrašą. Tai bu
vo pasėka skundų, šmeižtų 
ii' donosų, kuriuos, kaip iš 
gausybės rago papylė lietu
viški reakcininkai, :___
tuojanti gaivalai. Į tasįenytč) 
atakas Lietuvių Literatu- žmona, 
ros Draugija atsakė griež
tu pasiryžimu ginti savo

X KONFERENCIJOS
Sausio 24- d. įvyko LLD 

I apskrities konferencija, 
' kurioje buvo kalbama apie 
LLD svarbius klausimus. 
Svarbiausias klausimas, — 
tai buvusių narių grąžini
mas atgal į draugiją. Taip 
pat ir prie kiekvienos pro
gos pakalbinti naujus prisi
rašyti.

Dar vienas reikšmingas 
sumanymas buvo iškeltas, 
kad, mūsų parengimuose, 
kurių mes turime gana 
daug ir visokios rūšies, 
kad tokiose pramogose bū
tų trumpai aiškinama LLD 
svarba apšvietos srityje ir 
kalbinama įsirašyti nauji 
nariai.

Buvo kalbama apie rin
kimą Amerikoje gyvenan
čių lietuvių raštų. Svarbu, 
kad- tie raštai būtų iš se
novės darbininkų kovų už 
gįresnį gyvenimą. Tokie 
raštai svarbu iš organizaci
jų, unijų, draugijų, klubų, 
kurie patarnavo darbo 
žmonėms jų kovose.

Tuo klausimu buvo daug 
kalbėta ir prieita išvados— 
greitoje ateityje šaukti pla
tų apskrities, komiteto ir 
kuopų susirinkimą, iš ku
rio būtų išrinkti tam tikri 
darbuotojai, kurie galėtų 
pasižiūrėti senų raštų ar
chyvuose, kur tik būtų ga
limybių. Ir iš tų senovinių 
raštų, draugijų protokolų 
knygų, tų laikų laikraščių, 
susidarytų bent maža dalis 
istorijai medžiagos.

Žinoma, tas darbas ne
lengvas ir užimantis nema
žą! laiko.
I Konferencija buvo inte
resinga ir tartasi svarbiais 
kllausimais. Draugija šiais 
mitais švenčia 45 metų sa- 

. gyvavimo sukąfctį.,. J i. 
pasižymėjusi per tą laiko
tarpį įvairaus turinio kny
gų leidimu, kurių skaičius 
yra 65. Visos tos knygos 

■ kiekvienam darbini n k u i 
naudingos, nes jose rašoma 
tik apie darbininkų reika
lus.

Prie pabaigos perrinktas 
pirmos apskrities komite- 

įias. Tas komitetas trumpo
je ateityje turės posėdį ir 
pradės darbuotis 1960 m. 

/ Geistina, kad visi komite
to nariai dalyvautų tame 
posėdyje, kuomet bus pa
kviesti. K. M.
Iš Chicagos 1—mosios 
apskrities konferencijos 
atsišaukimo
A LLD Centro komitetas 
planuoja sušaukti šią vasa
rą Draugijos suvažiavimą. 
Suvažiavimas įžiebs dau
giau energijos. Prie jo rei
kia tinkamai prisiruošti.

šiemet Draugija pasiry
žo išleisti dvi knygas. Tai 
labai smagi žinia. Savaime | gražiai veda draugijos rei-

Sofija Laimienė, “Lais
vės” skaitytoja ir LDS 67 
kuopos narė, sunkiai susir
go dar lapkričio mėnesį. 
Gavo lengvą šoką? Serga 
namie, sveikata palaipsniui 
taisosi.

Marijona Yapkins, Petro 
Budriūno sesuo, prieš pen
kias savaites prie savo na
mų parpuolė ir sunkiai su
sižeidė peties kaulą. Buvo 
ligoninėje. Dabar jau gy
dosi namie.

Teresė Kaminskienė, Mo
terų apšvietos klubo narė 
ir dieninė Liet. Tautiško 
Namo kavos patarnautoja, 
eidama namo paslydo ant 
Holbrook Ave. ir susilaužė 
kojos kaulą. Serga namie.

MIRĖ KAULAKIENĖ
Sausio 13 d. General li

goninėje, Bostone, mirė | 
f ašis- Į Elzbieta Kaulakienė (Kiau- 

i, Prano Kaulakio 
Sirgo kelias sa

vaites. Pirmiau gulėjo Ja
maica Plains ligoninėje. Iš

Draugijos gerą vardą. Kiek ten buvo parvežta į namus, 
nuoširdumo, lojalumo ir iš-1 Staigiai susirgo ir tada iš
tvermės tuomet parodė šiosiv^e i Bostoną, kur pada- 
organizacijos nariai ir va-^® operaciją, bet negelbėjo, 
dovybė. Bailių buvo labai 
mažai. Ir legalė kova buvo 
laimėta. Reakcijai nepasi
sekė užgesinti kultūrinio 
darbo žibintus ir švyturius.

Iki kaulo savo smegenų 
mes esam ištikimi Ameri- klubo, 
kos demokratijai, bet ne gįmus įr pagelbėdavo dirb- 
ekonominiams rojalistams, Įp

l re operaciją, bet negelbėjo. 
!Jos gyvybė užgeso, nors vy- 
| ras, sūnus ir duktė dėjo vi
sas pastangaš pagydymui.

Iš Lietuvos paėjo iš Pan
dėlio rajono. Buvo laisva. 
Priklausė prie LLD 6 kuo
jos ir Moterų Apšvietos 

Lankydavo paren-

ne konstitucinių laisvių 
priešams, ne raganų 
džiotojams.

Palaidota sausio 16 d.
me- Forest Hill kapinėse, Bos-

suprantama, kad Draugi
jos iždas turi būti sustip
rintas. Tikėsime, kad chi- 
cagiŠkė apskritis neatsiliks, 
kaip neatsiliks ir visos ki
tos apskritys ir kuopos.

Centras mus atkaftoti- 
nai ragina rinkti medžiagą 
pažangiųjų Amerikos lietu
vių istorijai. Tas dalykas 
neturi būti pamirštas, nors 
gali susidaryti sąlygos, kad 
istorija bus / išleista ne 
Amerikoj, bet Lietuvoj.

< JaU daug buvo kalbėta ir 
raginta, kad įtraukti į Li-

1 teratūros Draugijos eiles 
tuos žmpnes, kurie gali bū
ti Draugijos nariais. Tuo 
atveju mažai progreso tė

ti praryta. Atnaujinkim lo
kalius vajus. Įsipareigoki
me būti agitatoriais. Tenu- 
skamba per visą šalį mūsų 
šūkis; kiekvienas veiklus

CLEVELAND, OHIO
LDS 55 KP. REIKALU

Įvykusiame sausio mėn. 
kuopos susirinkime kilo 
sumanymas surengti kuo
pos naudai bent kokią pra
mogą. Tačiau ant vietos ne
atsirado entuziastų, kurie 
apsiimtų tuomi pasirūpin
ti. Bet po susirinkimo val
dybos nariai pasitarę pasi
ėmė tą darbą ant savo pe
čių ir rengia šaunią vaka
rienę, kuri įvyks vasario 
13 d. klubo svetainėj, pra
dedant 6 vai. Kaina—$1 
asmeniui. Visi kuopos na
riai raginami tikietus įsi
gyti sekančiame kuopos su
sirinkime, kuris įvyks va
sario 5 d. Taipgi patarti
na nariams įsitėmyti ir su
sirinkimo dienos pakeitimą. 
Pirmiau susirinkimai buvo 
laikomi kas pirmą trečia
dienį, o dabar — kas pir
mą penktadienį, 7:30 vai. 
vakare.

L. Darb. Pašalpinė Drau
gija irgi nutarė suruošti 
pramogą ir kartu pagerbti 
visą ilgametę Drau gijos 
valdybą. Kadangi per ei
lę metų toji pati valdybą 

kalus, tai aišku, jog ji pil
dai tokios pagarbos ir užsi
pelnė. Išrinktoji tam dar
bui komisija šiam pokyliui 
pasirinko kovo 26 dieną. 
Kiek smulkiau apie tai vė
liau praneš patys rengėjai.

Draugijų Sąryšio susirin
kimas šaukiamas vasario 
19 dieną klubo svetinėje. 
Visų draugijų delegatai 
kviečiami dalyvauti, kadan
gi Draugijų Sąryšys kas
met ' rūpinasi spaudos pik
nikų surengimu ,tai svarbu 
iš anksto tam pasiruošti.

'J. Žcbrys

ton, Mass. Laidojo religi
niai, nes jos vaikai taip pa
geidavo. Paliko liūdesy sa
vo mylimą vyrą Praną, sū
nų Albertą Petrušonį, Ded
ham, Mass.; dukrą Fran
ces Murry, Medford,, Mass., 
du posūnius. J kapines ly
dėjo 16 automobilių. Nuo 
kapinių visi palydovai buvo 
pakviesti į Lietuvių Tau
tiško Namo patalpą, kur 
atitinkamai pavaišinti.

Užuojautos vardus surinko 
K. Čereškienė, kurie tilps 
“Laisvėje.”

Reiškiu velionės šeimai 
užuijautą! G. Shimaitis

ŠIRDINGA PADĖKA
Širdingai dėkojame vi

siems giminėms, draugams 
ir draugėms, kurie teikė 
pagalbą, kada sunkiai sir
go velionė dideliu galvos 
skausmu. Visiems ačiū už 
pagalbą, simpatiją, dova
nas, gėlių vainikus, atsU 
lankymą į šermeninę ir pa
lydėjimą į kapines!

Ačiū Marijonai Gutaus- 
kienei ir kitoms už suren
gimą pietų. Dėkui K. Če- 
reiškienei, P. Sinkevičienei, 
Julijai ir John Žuliams, ku
rie tiek daug gelbėjo.

Pranas Kaulakis 
Albertas ir Frances 

sūnus ir dukra - 
Frank ir Orlandos 

posūniai

Binghamton, N. Y.
Pasveikinome “Laisvės” 
dalininkų suvažiavimą 
Sausio 18 dieną draugai 

Jonas ir Amilija Žemaičiai 
buvo sukvietę būrelį drau
gių, daugumoje LLD 20-os 
kuopos Moterų skyriaus 
narių, palinkėti laimingos 
kelionės, praleisti links
mai laiką ir sėkmingai su
grįžti draugei A. Maldai- 
kienei. Mat, drg. A. Mal- 
daikienė per metų eilę ei
na LLD 20 kuopos Moterų 
skyriaus pirmininkės par
eigas, -energiškai darbuoja
si ir kitų pažangių organi
zacijų parengimuose. Drau
gės, įvertindamos A. Mal- 
daikienės gražų pasidarba
vimą, dalyvavo šioje suei
goje. A. Maldaikienė sau
sio 19 d. išskrido į Los An
geles, Cal., aplankyti savo 
sesytę, draugus ir pažįsta
mus.

Baigiant valgyti A. Že
maitienė (su pagalba drg. 
Maldaikienės dukryčių He- 
lenutės ir Ciulutės) skaniai 
pagamintą vakarienę, Že
maitienė palinkėjo jai lai
mingos kelionės ir įteikė 
vertingą dovanėlę nuo visų 
dalyvių ir visas iškvietė 
tarti žodį. Visos palinkėjo 
jai laimingos kelionės ir 
sėkmingai sugrįžti, o prie 
to \ O. Wellus prisiminė ir 
“Laisvės” dalininkų suva
žiavimą, ragindama pa
sveikinti pagal išgalę. Ga
vus pritarimo tam svar
biam tikslui, K. Vaičikaus
kienė ir O. Wellus priėmė 
aukas ir aukotojų vardus. 
Viso sudėta $10. Širdingai 
ačiū visoms aukotojoms už 
gražų pritarimą! Dėkui 
draugams Žemaičiams ir 
Maldaiki-enės dukrytėms už 
skanią vakarienę, draugiš
ką priėmimą it malonų pa
vaišinimą. Taip^ praleidę 
vakarą gražioje nuotaikoje 
išsiskirstėme narni su geru 
ūpu.

Marytė Kazlauskienė ir
gi gražiai pasidarbavo dėl 
“Laisvės” dalininkų suva
žiavimo. Ji tuo tikslu ap
lankė gerus “Laisvės” rė
mėjus, kurie gražiai atsi
liepė ir sudėjo $12. Kartu 
susidarė $22. Ačiū visiems 
aukotojams už parėmimą 
svarbaus reikalo. Aukoto
jų vardai surašyti atskirai.

Marytė Kazlauskiene 
ir Onytė Wellus

Sausio 18 dieną Jonas 
Kazlauskas išskrido į . San 
Francisco, Cal., aplankyti 
savo sūnų Viktorą ir jo 
šeimą, draugus ir pažįsta
mus. Linkiu 'Jonui links
mai laiką pralėisti ir 
m ingai sugrįžti namo.

Onytė

Miestas ledo kalne

lai-

ledu

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris sako, 
kad ekonominė JAV padė
tis yra sveika ir “gerbūvis 
čia pat”. / .

Yra gilus jūrų grioviai
Kol kas giliausios vietos 

surasta Ramiajame van
denyne,- tai 37,800 pėdų 
gylio. Raihiajame vande
nyne yra po kelis šimtus 
mylių ilgio gilūs grioviai.

Jie yra į rytų pusę nuo 
Kurilų salų, prie Japoni
jos, Filipinų, Indonezijos 
vandenyse, Mariąno salų 
grupėje ir prie New Bri
tain salos. Beveik visur \ .
greta griovių yra uolinių 
$alų grupės arba ugniakal- 
nių salos.

Grenlandijoje po 
statomas nedidelis miestas, 
kuriame gyvens apie 100 
žmonių. Jau nutiesta ledo 
kalne 300 metrų ilgio tran
šėja, taip pat viena šoninė 
tranšėja. Tai bus naujojo 
miesto gatvėj. Šiame maž
daug 300x240 metrų ploto 
mieste bus pastatyti gyve
namieji mamai, valgykla, 
paštas, parduotuvė, san
dėliai ir įvairios dirbtuvės, 
o taip pat ligoninė. Ener
gija miestelį aprūpins por
tatyvi atominė elektrinė.

Daugiau įvairių parengi
mų Laisvės naudai.

5 p.-Laisvę ftįbęrįyį— Antiiad., vasario, (Feb.) 2, 1960

Penkioliktame šimtmety
je Italijoje pastatė Saugos 
bokštą. Tai aukšta tvirtų-: 
ma su angomis ir viršuje 
įrengimais lieti karštą van
denį arba smalą.

Apačioje aplink yra vie
no aukšto platforma, ant 
kurios ųąkties daiku laiky
davo 200 šunų. . I

■ ■■ " ■ '•
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Maršrutas filmų iš Lietuvos
Massachusetts valstijoje

Lietuvių Litei’ a t ū r o s 
Draugijos 7-j i apskkritis 
rengia filmų iš Lietuvos 
maršrutą Mass, valstijoje. 
Filmus rodys J. Grybas su. 
nauju prožektoriumi. Fil
mai yra gražūs, kalbiniai. 
Bus rodomi sekamuose 
miestuose:

Bridgewater, penktadie
nį, kovo (March) 25 d., 7 
vai. vakare, Citizen’s Club 
svetainėje. Parengimu rū
pinasi St. Kirslis.

Stoughton, šeštad i e n į, 
kovo 26 d., 2 vai. po pietų 
United Lithuanian
ties svetainėje, 24 Morton 
St. Parengimą tvarko J.

Lavas.
Brockton, šeštadienį, ko

vo 26 d., 7 vai. vakare, Lie
tuvių Tautiško Namo že
mutinėje salėje, 8 Vine St. 
Parengimu rūpinasi G. Shi- 
maitis.

Norwood, sekmadi e n į, 
kovo 27 d., 2 vai. po pietų, 
Lietuvių Tautiškam Name, 
St. George Avė. Parengi
mu rūpinasi M. Uždavinis.

So. Boston, sekmadienį, 
kovo 27 d., 7 vai. vakare, 
Lith. American Citizen’s
Club, 318 Broadway. Pa- 

Socie- * ren£knu rūpinasi A. Kan- 
1 draska ir M. Kazlauskas.

G. Shimaitis

Lietuvos gyvenimo kronika
CHEMIJA BUITYJE

Tarybų Lietuvos pramo
nėje vis plačiau taikomi 
cheminiai procesai. Vienu 
iš tokių ryškesnių pavyzd
žių gali būti Vilniaus siuvi
mo fabriko “Lelija” prak
tika. Fabriko direktorius 
B. Dzedavičius ir pirmo 
cecho viršininkas K. Luko
ševičius ilgai galvojo kaip 
įdiegti gamybon naujus 
technologinius proce s u s, 
kaip pagreitinti rūbų siu
vimo eigą ir pakelti darbo 
našumą. Tuo reikalu jie 
pabuvojo visoje eilėje Ta
rybų Sąjungos siuv i m o 
įmonių, studijavo daugelio 
kitų siuvimo fabrikų paty
rimą ir priėjo tik vienos iš-1 
vados: be chemijos neapsi
eisi.

Tada ir buvo susmulkinti 
darbo procesai ir vietoj 
siuvimo rankomis pritai
kintas kjįjavirpas. Dabai’ 
švarko atvartai, kalnieriusr 
kišenės ir kantų pikavimai 
atliekami klijuojant tir
pinto klijaus siūlais, o po 
to toks siuvinys suspau
džiamas 2 tonų svorio pneu
matiniu presu. Praktika 
parodė, kad nei saulė, nei 
lietus tokiam suklijuotam 
kostiumui visiškai neken
kia. Klijuotasis kostiumas 
turi daug gražesnę išvaiz
dą negu siūtasis.

Pritaikius naują gamy
bos procesą, daug laimėjo 
visas fabriko kolektyvas. 
Jei anksčiau 320 žmonių 
per 8 darbo valandas pa
gamindavo 220-225 kostiu
mus, tai dabar 126 žmonės 
per tą patį laiką pagami
na apįe 380 kostiumų. Jau 
vien pereitais metais, pri
taikius naują gamybos pro
cesą, valstybė gavo virš 
plano pelno daugiau kaip 
1,500,000. rublių.

Vilniaus “Lelijos” 
ko iniciatyvą šiuo 
perima ir kiti Tarybų Lie
tuvos siuvimo fabrikai.
300 METŲ — 18 METRŲ

105 metu amžiaus sulau- v
kęs Juozas Aržuolaitis pa
sakė: “Saugokite šią obelį. 
Jai greitai, bus 300 metų. 
To medžio vaisių skoniui 
dar neprilygo nė viena 
apylinkės obelis.”

Savo skaniais vaisiais 
obelis charakteringa ir da
bar. Senieji apylinkės žmo
nės, mirdami, vienas kitam 
perduodavo saugoti obelį. 
Dabar medį globoja valsty
binė gamtos apsaugos in
spekcija. ,

Ši didžiulė "18 metrų 
aukščio obelis auga Tary
bų Lietuvoje, netoli Kauno, 
Kazliškių .apylinkėje, že
mes ūkio akademijos v mo
komoj o ūkio teritorijoje. 
Prieš karą toje vietoje bu- 
vq: dideliu dvaras. . s. .

bū-

VANDUO POLIRUOJA 
METALĄ

Vilniaus Grąžtų gamyk
loje galutinis grąžtų apšli- 
favimas visą laiką buvo 
vykdomas oksidacijos
du. Pereitais metais ga
myklos inžinieriai ir darbi
ninkai sukonstruavo apa
ratus hidropoliravimui at
likti ir nuo to laiko kietąjį 
metalą poliruoja- vanduo. 
Jau pereitų metų praktika 
davė 229 tūkstančių rublių 
ekonominį efektą. Šiais 
metais hidro poliravimo 
darbai bus plečiami.

J. Kruoja

New Yorke buvo sustoję 
Tarybų Sąjungos kompozi
torius Aram Khachaturian 
ir paskilbęs smuikorius Le
onidas Koganas. Jie išvyko 
į Centrinę ir Pietinę Ame
riką.. . / , ,

nesijaučia gerai
Pirmadienį, sausio 25 d., 

buvo graži, saulėta diena, r - 
Dainiai ir aš nutarėme va
žiuoti apsilankyti pas far- 
marius Staniulius, kurie % ; 
turi gražią farmą Hamp- ” 
ton, N. J., apylinkėje. 
Mums nuvažiuot ten ima 
apie pusvalandį.

Įėję stubon, radome na- 
mie Staniulienę ir jos mar- ,v 
čią; paklausėme, kur ir ką 
veikia Staniulis? Staniu
lienė atsakė, kad nieko ne- '■ 
veikia, o guli lovoj jau ke- 
linta diena. Girdi, jis ap
sirgo dideliu šalčiu ir nie
ko negali dirbti. Dainius 
ir aš * norėjome eiti mieg- 
rūmin pamatyti jį, bet Sta
niulienė pasakė kad jau f..; 
atsikėlė ir tuoj ateis virtu- 
vėn.

Ne už ilgo pasirodė ir Ii- Y 
gonis. , Tiesa, atrodė kitaip, 
negu mes jį matėme pas- 
kutiniu kartu, rodos, lap- C 
kričio mėnesyje. Nors tai 
yra paprasta sloga, bet ji 
žmogų greit nusilpnina ir 
kiek permaino išvaizdą. 
Reikia saugotis nuo perša
limo. Linkime Staniuliui 
greit pasveikti.

Staniulienė mus pavaiši
no skaniais namie keptais >
pyragais ir keikais su ka
va. Už tai mes esame jai
dėkingi. j

Beje, Staniulienė išdi
džiai pasigyrė, kad jai at
siuntė iš Li-etuvos kelis sva
rus gražių džiovintų bara
vykų. Kaip gardžiai jie 
kvepia! Ir pataikė atsiųsti 
—kaip tik kūčios dieną ga
vo. 3.' .• d

Melbourne, Australija. — 
Čionai įvyko antihitlerinin- 
kų mitingas, kuriame ' da
lyvavo 1,200 žmonių.

BROCKTON, MASS.

Mirus

Elzbietai Kaulakienei

Reiškiame mūsų nuoširdžią užuojautą jos-vyrui 
Frank Kaulakiui, jos sūnui Albert J. Petruso- 
nis, Dedham, Mass., dukterei ir žentui Mr. 
ir Mrs. Thomas Murray, Medforde; posūniams 
Frank Kaulakis, Wisconsine, ir Arnold Kaula
kis, New Jersey, taipgi anūkams, ir visiems 
giminėms ir pažįstamiems. x

fabri- 
metu

K. Kalvelienė 
' * I

M. Gutauskienė
A. Stirienė 
W. Kelley
E. Stepanauskienė

- O. Orentienė
' R. Wallant
' P. Sinkevičienė

B. Lapinskienė
E. Čerkasienė
J. Skirmontienė
K. Sireikienė 
K. Railienė
M. Masteikienė ’ 
G.'Shimaitis

x J. Grigas 
K. Ustūpas
F. Markevičia 
J. Varža
U. Gaigalienė 
J. Waitekunas 
A. Chestnut 
A. Kukaitienė

i E. Rendzevičienė

M. Valant
M. Potsienė
B. Navickienė

’ L Glodenis
F. K. Čereškai
O. Yuokšienė
J. Milinis
S. Deksnienė
J. Mažukna
A. Kodienė
E. Repšienė
P. Yurkšta
M. Bironas
B. Jonaitis
J. Yurgeliūnas
Al Kundrašius
C. Kaulakis '
Al Kaulakis

"y. Neverauskas
J. žulis
C. Radzevičią .'
E. Zaleckaitė
A. ir S. Kelenošy

-A. ir A. Mickevičiai
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KAS IR IŠ KUR \ \< U 
VEIKLAI VADOVAUJA?

Philadelphia, Pa.
Rimtai susirgo draugė A. 

Žalneraitienė, tapo išvežta 
į ligoninę. Randasi Gradu- 

Massi (italas). Organiza-1ate Hospital, 19 Lombard
toriaus pareigas eina Hit-1 st. Room 511.
lerio gvardietis Orgve' Draugė Žalneraitienė yra

Vengrai pabėgėliai teisiami i Ot, ko jie laukia

c

Netoli nuo dabartinės 
mano gyvenimo vietos yra 
miestelis Flemington, N. J. 

čia

uz vogimus

didelės reikšmės, 
visuomenę. Da- 
nacių pasirody-

Nordborg, kuris pasižymė- ipiačiaį žinoma mūsu veikė- Iki paskutinių laikų 
Ten pat.ja Tad kam iajkas‘leidžia, žmones gyveno ramiai, be 

■" ---------------------------- x ’ ’ ' : '
! tuomi priduoti jai ištver- mus sekmadieniais be 

saugos, kai --------- 
K Walantiene pasivažinėti.

jo SS policijoje, 
svarbią rolę vaidina vengrų j pragonie ligonę atlankyti ir 
fašistų vadas Gera Alfoldi, I 
buvęs Vengrijos ministras ’ meThgą nugalėtu 
ir SS vadas. 1. ... iŠio centro instrukcijomis S _______' ’
Francūzijoje vadovauja!. i v i 
Charles Luca, kuris stovi; Atgal paZVClgUS 
priešakyje “Popular French i 
Movement” ir turi virš 8,-: Užbaigus senuosius me- 

pa- 
kiek 

Atbusk,! pažangos padaryta darbo 
j žmonių kovose už jų būvio 

Italijoje naujieji fašistai | pagerinimą?
žiūrint plačiu mastu į 

orga- i visas mūsų kovas, reikia

Nacių veikla jau 
seniai paruošta

Kas sako, kad nacių svas
tikų pasirodymas yra tik 
“pakvaišėlių” darbas, arba 
neturįs 
klaidina 
bartiniai
mai —• tai ženklai veiklos,; 
kurią paruošė Hitleris, 
Goebelsas ir kiti jų vadai 
dar Antrojo pasaulinio ku
rnėtu.

1943 m., po to, kai Tarybų 000 narių. Jie sveikinasi' tus, manau pravartu 
armija Stalingrade apsupo! hitleriškai, atkišdami ran-Įžvelgti ir patikrinti, 
ir sunaikino 330,000 nacių, i ką, ir šaukia: “. ‘ 
kada liepos - rugpjūčio mė-, Francūzija! 
nesiais sumušė 50 Hitlerio 
divizijų Kursko kryptyje, ; susiorganizavę į “Movimen-! 
tai Hitleris ir jo gauja su- j to Sociale Italiano,” < 
prato, kad jie karą pralai- nizaciją įsteigė 1953 m., pripažinti, kad 1959 metai 
mėjo. (kurios priešakyje stovi ku-įbuvo gana vaisingi, o ypa-

Naciai tuojau pradėjo i nigaikštis Borghese, buvęs tingai taikos išlaikymo 
veikti dviemis kryptimis: i Muss'olinio laivyno karinin- klausimu^ gana daug at-i 
(a) Per Romos popiežių, kas. 
“neutrališkas” šalis — Is
paniją, Portugaliją, Turki
ją, Švediją ir Šveicariją, 
kuriose buvo Vakarų de
mokratijos ir hitleriškos 
Vokietijos atstovai, pradė
jo vesti derybas, kad įvy
kinus taiką tarpe Vokieti
jos, Anglijos ir Jungtinių 
Valstijų ir atsukus jėgas 
prieš Tarybų Sąjungą “gel
bėjimui civilizacijos.” (b) 
Vokietijos fašistai tuojau 
perkėlė į “neutrališkas” ša
lis aukso, sidabro ir kito
kius turtus, kad sudarius 
ateičiai reikalingus fondus. 
Šimtai žymių nacių pasiva
dino kitais vardais ir išvy
ko į tas “neutrališkas” ša
lis, o karo pabaigoje dar 
tūkstančiai jų persikėlė į 
užsienį.

Taip buvo paruošta na
cių ateities veiklos bazė. 
Kalbant apie dabartinę na
cių veiklą, iš Šveicarijos 
Paul Ghali rašo, kad na
ciai turi vadovavimo cent
rus ne tik Vakarų Vokie-; tautas- 
tijoje, bet Francūzijoje,;

baimės palikdavo savo na- 
; ap- 

išvažiuodavo 
Namų apvo

gimai čia buvo retenybė. 
Bet štai paskutiniais kele
tu mėnesių buvo ąpvogta 
keletas namų, taipgi nakti
mis tapo apvogta ir kelios 
krautuvės. Vietinė policija 
tuomi susirūpino ir pradė
jo stropiau saugoti namus 
ir naktimis krautuves.

Sausio ll-tos ‘naktį de
tektyvas Jack Shade, va
žiuodamas krautuvių dist- 
riktu, pamatė prie vienos 
krautuvės—Sporting Goods 
Store — porą vyrų, kurie

Anglijoje fašistų veiklai 
vadovauja Sir Iswald Mose
ly, bet nei kiek ne mažesnę 
rolę vaidina ir Roger Pear- 

“The

siekta. Bet apie tai ir taip i feit Prasišalino ir dingo X x T 54 TYI J O ‘ InrnlrriyiTn n ko t Izdaug rašoma mūsų spaudo-1 ‘ - - -
je. Man norisi kiek pakai- i 
bėti apie padarytą pažangą 
mūsų spaudoje, tai yra ži
nių bei korespondencijų ra- 

išyme. Sekant minimus raš- 
'tus, reikia pripažinti, jog 
nemažas progresas padary- 

|tas. Visi korespondentai 
na- j išmoko ar priprato trum- 
su-lpesnėje formoje žinias ra- 
jė- i šyti, išnyko tos sieksninės

son, kuris yra vadas 
Northern League.”

Jungia Pabaltijo 
hitlerininkus

1959 metais Malmoe 
cių centras susitarė 
jungti visas hitleriškas 
gas, susisiekti su buvusiais i korespondenci jos, kur bū- 
nacių oficieriais, policiniu-' davo po kelias špaltas pri
kals, kariais ir jūrininkais, I rašyta, o tikrenybėje tą vi- 
politiniais vadais ir jų są reikalą galima tik ke- 
simpatikais atgaivinimui liais sakiniais pasakyti. O 
tarptautiniu plotu nacių 
veiklos.

Pereitų metų liepos mė
nesį Lenkijoje, buvusioje 
Rytų Prūsijos dalyje, įvy
ko slapta Pabaltijo hitleri
ninkų konferencija. Jai va
dovavo buvęs5 S S vokiečių 
nacių kariniųkąs G orą n 
Assar Oredson. Jie ten pa
minėjo ir kryžiuočių pergą- 

l les prieš slavus ir rytų

Detektyvas būk 
! tai nekreipęs į juos domės 
: nuvažiavo toliau. Pavažia
vęs keletą blokų, apsisuko 
ir vėl grįžo prie minėtos 
krautuvės. Dabar det-ekty- 

j vas iš tikrųjų pamatė, kad 
du vyriškiai laužiasi į 
į krautuvę. Jisai iššoko iš 
automobilio ir suriko, vagi
šiams sustot, bet tie smuko 
užpakalin krautuvės ir lei
dosi į laukus tamsoje. Už
pakalyje krautuvės stovėjo

gentinoje ir Jungtinėse! 
Valstijose. “Jie turi di- j 
delius pinigų fondus, kurie j 

- susidaro iš nacių slaptų in
dėlių Skandinavijoje ir ki
tur.”

Kas dėl nacių veiklos Va
karų Vokietijoje, tai Švei
carijos tyrinėtojai sako: 
“Nacių organizaciijos vie
netai yra ne tik kiekyiena- 
me mieste, bet ir didesnia
me kaime.” Vakarų vo
kiečių pasakojimai apie 
“demokratiją” ir Adenau
erio raginimai “mušti na
cius” — tai tik dūmų už
danga. Adenaueris ir jo 
sėbrai gerai žino, kad jų 
valdžioje, teismuose ir ar
mijoje sėdi hitlerininkai. 
Jie jau net į NATO 
mandą dasigavę.

Kas vadovauja 
nacių veiklai?

Šveicarai viską gerai 
žino, nes jie buvo tampriai 
susirišę su hitlerininkais 
karo /laiku. Vokiečiai pet 

’buvo suorganizavę Šveica- 
į/rijos prekybos laivyną iš 

virš 100 laivų. Tie laivai 
s s po neutrališka Šveicarijos 

vėjiava gabeno strategines 
medžiagas į Portugalijos, 

• Ispanijos ir Turkijos prįe- 
. plaukas, o iš ten jos ėjo į 
Vokietiją.

Šveicarai sako, kad prieš 
p; • kelerius metus Hitlerio 
' gvardijos oficieriai SS , na-

, / >>•’ riai, kad sėkmingiau būtų 
i t \ jiems veikti, įsteigė savo 
i . < tarptautinį centrą Malmoe 

‘ mieste, Švedijoje. Jo prieš- 
j akyje yra: Dr. Per Eng- 
I dahl (švedas), Kari Heinz- 

$ ' dahl (vokietis), Maurice 
< Bardeche (francūzas) ir P.

/ų

i 
j

>
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ko-

Svastikos buvo tik 
išbandymai

Šveicarijos agentūra ma
no kad Kalėdų ir Naujų 
Metų savaitėmis svastikų 
tepliojimas ant sinagogų, 
išrašymas grasinimų ir 
nacių obalsių — tai buvo 
jų bandymas visuomeniš
kos opinijos.

Hitlerininkai vienu kar
tu pasirodė visame kapi
talistiniame pasaulyje, 
rėdami patirti, kaip į 
atsineš žmonių masės 
Vakarų vyriausybės.

Nacių užtarėjai
Tie, kurie' tvirtina, kad 

svastikų tepliojimas yra 
tik “pakvaišėlių” darbas, 
arba primeta komunistų 
kurstymui, tai patarnauja 
nacių stiprėjimui.

Teisingai pareiškė Ame
rikos Žydų Kongresas, kad 
pirmoje vietoje už tai at
sako Vakarų Vokietijos 
valdovai, nes Vakarų Vo
kietijoje yra nacių veiklos 
centras, kurio šakos randa
si kitose šalyse. Tarp 
ko, Kongresas sako:

“Vakarų Vokietijoje 
tuzinai organizacijų, 
rios spausdina .raštus 
lerininkų turinio . . .
karų Vokietija ima atsa
komybę už “nuplovimą na
cių kriminalistų . . . At
gaivinimas vokiečių armi
jos buvo padrąsinimas hit
lerininkų grupėms, kaip tai 
Waffeno SS mitingams, 
dainavimui nacių dainų, 
sveikinimas paliuosuotų iš 
kalėjimo karo kriminalistų, 
kaip ‘pasitarnavusių tėvy
nei/ ir svastikų teplioji
mas.”

Ir mūsų šalyje, nėpąi* 
sant, kad susekta hitlėri-

no
tai 
ir

kit-

yra 
ku
li i t- 
Va-

N

tai yra labai svarbu. Ži
nios svarba yra jos turiny
je, o ne jos ilguose išvedžio
jimuose. : Kuo mažiau mes 
vietos laikraštyje užimsi
me iš kolodijų praneši
mams, tuo daugiau vietos 
liks s v ą r b i e ms. ■ pa^auli- 
raštąms bei raštams iš Ta
rybų Lietuvos, kuriuos mes 
visi sekaine ir domimės. <

Žinių (gausumu draugės 
binghamtbnietės turi pir
menybę. ! Floridos draugai 
irgi puikiai veikia ir savo 
veiklą gražiai aprašo. Ka
lifornijos i d r a u g a i savo 
veikla taipgi gerai atsire- 
komendudja. Pittsburgho 
žinios pereitais metais irgi 
pagausėjo, Clevelando ir 
Detroito žinios laikosi ne
blogiausiai ; ' atrodo, jog tų 
vietų draugai, atsideda vie
nas ant kito, kuomet yra 
žinoma, kad ten yra nema
žai gerai plunksną varto
jančių draugų. Tik reika
lingas glaudesnis koopera- 
vimas. J. Rąstas

BUS ATSAKOMINGA 
VAKARŲ VOKIETIJA
Belynas. — Walter Uub- 

richt, vokiečių komunistų 
vadas, sakė, kad jeigu per 
dvi savaites Vakarų Vokie
tijos valdovai nesumažins 
nesusipratimų, tai už tai 
jie bus patys kalti. Ulb- 
richt sake, kad Rytų Vo
kietija imsis . apsisaugoji
mo priemonių.

ninku klubai New Yorke ir 
kitur, bet vis dar yra to
kių, kurie tų klubų narius 
priskaito prie “pakvaišė
lių.” Jiems “pakvaišėlis” 
net karo laivyno rezervo 
kariniiikas G. L. Rockwell, 
kuris pasiskelbė rezervo 
karininkų kbmandie r i u m 
ir siekia suorganizuoti Na-1 
cių aprtiją Arlington, Va.

Aišku, kad toks priėji* 
mas prie svastikų teplioji- 
mo yra tik nacių veiklus 
naudai. Bet visi tie, kurie’ 
atsimena Antrojo karo bai
senybes, kurie žino kokio 
katastrofon naciai, bu v o 
įstūmę pasaulį, nesileis ap
gauti. V. Sūmiai ; V.

M

Jau naujas Tarybą 
atstovas Anglijoje

Sausio 14 . Anglijos dien-į' 
Paščiai Londono “The 
Times”, “The Daily Tele
gram” ir “Manchestlejf 

bartinės Lietuves santvar- ■ Guardian” išspausdino 
kos priešų pusę. Jisai da-jUtą su paveikslu AJekpaad-į 
bar nemato Lietuvoj nieko! ro Soldatovo, kaipo palijo 

i gero, o tik blogą. Jisai yra TSRS ambasadoriaus A^g- 
įgimęs Amerikoj, 1922 me-'hjoje, kuris pamainys

1 nant kelių metų amžiaus. Malikas buvo ambasado- 
! Sugrįžo Amerikon, rodos, i riumi Anglijoje beveik sep; 
1938 m. Dabar turi vieną tynerius metus. Tai žyn$S 
sūnų ir dvi dukteris, kurie 1 diplomatas.
lanko mokykla. ! Minėti laikraščiai

s”’j™ Kplomalas. ta
f, kalba mokyklini, kny,, JT
tai yra pradinių. Aš ne- ”et ?alYva V,--. .
galėjau suprasti, kam jam Tautų Asamblėjoje,^

l • Neseniai susitikau gatvė- 
ije (Brooklyne) vieną savo 
pažįstamą apyjaunį vyrą, 
kurio nebuvau matęs apie 
metus laiko. Jojo politinis 
nusistatymas — palaiko da-

areštuotas kaip liudinin
kas. Mat, jisai, nors pras
tai angliškai kalbėdamas, 
užsigynė, jog jis nieko ne
žinąs, kur tie vyrukai dir
ba ir ką veikia naktimis. 
Įtarti vagišiai—Balogh 22 
metų amžiaus, o Varga— 
19. Abu jie padėti iki teis-jtajs išvežtas Lietuvon bū-' kubą Maliką. 
mo po $8,000 užstatu.

i Pensionierius

Po miestą pasidairius
Union Square aikštėje, 

Manhattane, žydai buvo 
surengę mitingą protestui 
prieš nacių siautėjimą. 
Kalbėjo rabinas H. Mara- 
teck ir kiti. Buvo 
3,000 žmonių.

Tarpe susirinkusių atsi-1 kadangi jisai, kaip ir jojo . - - I hAMfl v»o m mm n i fnc iznlhnc’

apie

šaukė:rado tokių, kurie 
“Heii Hitlerį” Buvo suim-

ČLCLIVICLIA kJlAlJXUOUl. JL YČAI Idlll ; i p •• TytlUF 4T-

‘tokios knygos reikalingos,;nevos konferencijose.irpfrj 
*- - ■ ■■ - - - - - • imojoje del taikos viršūnių

tos kaltos konferencijoje 1955bendraminčiai, 
žmonių neapkenčia. Taigi,Į

43

Laikraščiai reiškia miti
nti, jog pamaina yra išga

limo 
tarp TSRS ir Anglijos. ša!

ti H. Bruce, 17-kos metų, Pirm Pasakysiu jam | .
apie tokių knygų suradimą, meno • r*G. DeMillo, 20-ies metų ir 

S. Ryan, 21-ių metų am
žiaus. Jie gyrėsi, kad pri-
klauso prie naujųjų -fašis-j 
tų partijos — National Re
naissance Party. Visi trys 
sulaikyti po $15,000 kauci
jos.

užklausiau jį, kam gi jam 
reikalingos tokios knygos?

PRANEŠIMAI 3
SO. BOSTON, MASS. /'T'

Jt i LLD 2-ros kuopos' susirinkimas 
klausiau. Jis man maždaug | ivVks ketvirtadienį, vasario 4-tą 

318 Broadway. Kuopa turi* 
reikalų, malonėkite vifil 

ir simpatikai dalyvauti..'1
VaJdybąi^O

W ATERBURY, CONN.
Atšaukiu pranešimą, kad ALDLD 

i 5 d. vasario, 
kaip buvo pranešta anksčiau. Vė-

C. Cras-

i “Aš noriu, kad mano vai-i 
kai išmoktų tą kalbą.” 
Kam tas reikalinga?, aš jį1

į štai kaip nupasakojo: 
Astor viešbutyje įvyko1 

Americans for Democratic!
Action banketas. Dalyvavo 
750 žmonių. Senatorius H.

automobilis, matyt, palik-1 ^ey iš Minnesota
tas pabėgusių vyrukų. De-! !r. ^evenson smar-
tektyvas greit iš savo auto-1. a^akavo Respublikonų 
mobilio per radiją prane- i Par^J‘T 
šė apie tai policijos nuova- 
don, o iš čia tapo praneš
ta kitiems 'hnt kelių esan-

' d.,
; svarbių

Girdi, dabar nereikia būt lnailai 
gudriu, politikierium, kad | 
suprasti dabartinę padėtį 
tarpe Sovietų ir Amerikos, susirinkamas nebus 
Anksčiau ar vėliau karas liau pranešime daugiau, 
tarpe šių šalių bus, o, aiš-!nitski- iekr- 
kus dalykas, Amerika karą ' 
laimės... Laimėjus karą, i

CLEVELAND, OHIO ; A* 
KlubleAių Atydai. Esate visos

Ketvirtadienį priešai da
bartinės santvarkos Kubo-

tiems policijąntams, kad susirinko į Central Par- 
tėmytų vagišius. ihą ūeva minėti Jose Maitį,

Kubos tautini vada. Ju bu- 
Štai vienas kelių pojieis- vo tik keli desėtkai. Juos 

tas pamatė,-, .vyųą einant užklupo dabartinės san- 
vieškeliu. ([adangi buvo tvarkos pritarėjai. Įsimai

šė 'policija. Susirėmimai tę- 
sėsi' virš pusvalandį.

j ąu 2-ra , vąlandą nakties, 
tai policistąs susistabdė jį 
ir su revolveriu rankoje, 
apčiupinėjo’įtar tąjį, ar 
kartais neturi kokio gink
lo, įsisodihd! automobilin ir 
nuvežė policijos stotin.

Policijos stotyje jisai pri
sipažino, kad esąs vienas iš 
tų, ką norėjo įsilaužti 
krautuvėn. 7 Bekamantinė- 
jant, pasisakė, kur gyvena. 
Nuvykus ten policija suėmė 
ir jo draugą. Padarius kra
tą jųjų kambaryje, rasta 
privogtų daiktų už virš 600 
dolerių. Taipgi ir automo
bilis buvo pavogtas Penn- 
sylvanijos valstijoje.

Paaiškėjo, kad jie yra 
vengrai pabėgėliai, Tarnas 
Balogh ir Miklos Varga. 

„Stubos savininkas, kur jie 
gyveno, irgi vengras pabė
gėlis, kuris taipgi tapo

Penkiolika privatinių li
goninių atsikreipė į miestą 
prašydamos pagalbos. Ki
taip, jų vedėjai sako, bus 
priversti jas uždaryti. Sa
koma, kad jos iš miesto 
prašo virš 20 milijonų do
lerių.

antMiestas dabar turi 
šalpos (“welfare”) surašo 
140,000 žmonių. Per metus 
tam sky r i u i reikalinga 
$300,000,000.

Trys plėšikai pači u p o 
$769 iš A & P. krautuvės, 
205-11 Jamaica Ave.

Sustreikavo 1,000 darbi
ninkų Bethlehem Steel Co. 
fabrike Hoboken, N. J. ,

FILMAI
IŠ LIETUVOS

“TARYBINĖ LIETUVA” — “NERINGA” 
“VIENAME KOLŪKYJE”—“TĖVYNĖJE” 

“NEMUNO ŽIOTYSE”
, KALBANTI ir SPALVOTI —BUS RODOMI

Vasario 11 February, ’60
Pradžia 7:30 vai. vak.

Amer. Liet. Piliečiy Klube
v 280 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

Kurie įdomaujate dabartiniu Lietuvos gyvenimu, 
esate maloniai, kviečiami ateiti ir pamatyti

' J šiuos labai įdomius filmus.
z I RODYS JONAS GRYBAS

Kviečia Rengimo Komisija —< V. Bunkus, J; Grybas
, f iDoVąną:—$1.00

A.
'•iii

6p.—
J? n /

' ,.i i-i WWW į-

i reikės Amerikai valdyt Ru- ikviečiamos dalyvauti klubo susirik 
siją, ot, tada ir reikes daug klubo salėje.
tokiu Žmonių, kurie mokės narių- pakalbinkite pažįstamas.
v v i ii Vvi • [kurios dar nenarės. / °*abi sias kalbas — angliškai1 

ir rusiškai kalbėt ir rašyt. 1 
Taigi, aš ir noriu, kad ma-| 
no vaikai užimtų tokius 
darbus, tenai, karui pasiy 
baigus...

•' * ' I

Jisai pažadėjo man ge- 
' rai ’ atlygint, jei aš: suras
čiau tokias knygas. Taipgi 
pasakė, kad jisai jau turi 
žmogų, kuris apsiima mo
kyt jo vaikus, jei tik turė
tų knygas.

Matote, kokių žmonių 
yra, ot, ko jie laukia ir ti- 

i kiši. Jam visai į galvą ne
ateina pamislyt, kad jei
gu dabar karas įvyktų, vei
kiausiai nei jo, nei jo vaikų 
nebūtų... P.

Bandykite gauti nau-

A. R. (10-12.
BROCKTON, MASS. .A/

LDS 67 kuopos susirirtkimas 
jvyks vasario 4 d., LT N am b kam
bariuose, 7.30 vai. vąk. Nąriėif da- 
lyvaukite, nes yra 
kaę ir nominacija 
Centro valdybos.

>ąk. Nariaičda- 
iš Centro (Įaiž- 

Sominacijos blankos ręij^Įtte 
Geo. Shimaitls.

BROOKLYN, N. Y. '
LDS 1-os kuopos susirinkimas 

jvyks antradienj, vasario 2 d., 7.30 
vai. vakare, naujame * K1111Ū r o s 
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 
u ž s i mokėti, kad nesušispenduotu- 
mėt. Valdyba (9-10)

HARTFORD, COl^N. /'/

LLD 68 kuopos susirinkfrhas 
įvyks pirmadieni, vasario 8 d., pra
sidės 7:30 vai. vakare, 157' Hunger
ford St. Visi nariai ir narės ma
lonėkite atsilankyti ,nes .turėsime 
pasitarti apie rengimą rodymo pa
veiksiu iš Lietuvos. Sekr. (9-10)

de-

Ar geležinkeliečiai 
turės streikuoti?

Chicago. — Nutrūko 
rybos tarpe geležinkelių
kompanijų, pečkurių ir in
žinierių brolijos atstovų. 
Geležinkeliečių brolija turi 
60,000 narių. Darbininkai 
gauna po $18.54 algos per

Neturi pasisekimo dery
bos kontrakto reikalais ir 
tarpe kitų geležinkeliečių 
brolijų atstovų ir kompani
jų. Numatomą, kad pa
kriks derybos tarpe kom
panijos, konduktorių ir ieš
mininkų (“svičmenų”) at
stovų.

Geležinkeliečiai yra susi
organizavę į 21 atskirą 
broliją (“Brotherhood”-u- 
niją). Viso jos turi 711,000 
narių. '

JAU BENDRAI TYRINĖS 
ŠIAURĖS VANDENYNĄ 

' Washingtonas. — Jungti
nių* Valstiją, Tarybų Są
jungos ir Kanados moksli
ninkai susitarė bendrai ty
rinėti Šiaurės vandenyną. 
Manoma, kad daugiausia 
patyrimo turi TSRS moks
lininkai, kurie1 sutiko sayo 
žinojimu pasidalinti su ki- 
tais,;\-jc>y ■

EASTON, PA.
Jau gavau Vilnies Kalendorių 

1960 metams. Kurie iš eastoniečiu 
norėtumėte gauti, prašau kreiptis 
pas mane. Antrašas: L. Tilvikas, 
34 N. 7th St., Easton, Pa. (9-10)

CLEVELAND, OHIO “
Clevelando LMS skyrius šaukia 

susirinkimą vasario 4 d., 7 vai. 
vak., LDS klube, 9305 SL Clair 
Avė. ,

Prašom visus narius' dalffi^uti 
šiame susirinkime, nes turimewaug 
svarbių dalykų aptarti kas link 
rengiamo koncerto. Prašome at
eiti laiku, nes po susirinkimo tu
rėsime dainų pamokas. Taipgi pra
šome pakalbinti ir atšvęsti naujų 
narių. .»

Sekr. S. Kuzmickas ■ (9-10)

OZONE PARK, N. Y. I

LDS 13 kuopos susirinkimas 
jvyks trečiadienj, vasario 3-čią d., 
7:30 vai. vak., 102-04 Liberty Avė. 
Visi kuopos nariai kviečiami, da
lyvauti ir jau pradėkit duokles mo
kėti su pradžia metų. Prot. sekr.

: MATTHEW^.

Newark 5, N* 1 
MArket 2-8172 

426 Lafayette I

BUYUS 
(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS




