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Patinka atsakymas.
Nekviestas graborius.
Pelningas raketas.
Kur dingsta pinigai?
Be jokių ceremonijų.
Per 9 metus.

Rašo A. Bimba

O. S. Steel Co. padarė Argentinos ir Tarybų
1957 m. daug pelno

Sakoma: prieš keletą dienų 
viename Maskvos bankete ar 
pobūvyje britai diplomatai 
bažijosi Chruščiovui ir Bulga- 
ninui:

— Mes niekados nežadame 
ir nesiruošiame Tarybų Są
jungą pulti!

— Labai puiku. — pasakė 
Chruščiovas, — tai tuojau im
kime ir pasirašykime nepuol 
mo sutartį!

Britai nebeatsiliepė.
Trumpai ir drūtai.

WTahingtonas.. — United 
States Steel Corp, pirmi
ninkas Roger M. Blough pa
skelbė, kad ši korporacija 
1957 metais padarė $419,- 
073,722 pelno. Tuo būdu jos 
kiekvienas 
$7.33.

1957 metais United States 
Steel Corp, viso turėjo $4,- 
413,824,266 įplaukų. 1956 
metais jos įplaukos buvo 
$4,228,877,241. 1956 metais 
pelnai ant šėro buvo po 
$6.01

šėras pakilo

poracija taipgi įdėjo į nau
jas statybas ir paskubos 
marinų į
000. Tie įdėliai taipgi 
ne i bala įmesti. V- V

Mr. Blough sako, kad y- 
patingai pelningas buvo 
paskutinis bertainis. Įdo
mu, ką ponas pasakytų, 
jeigu plieno darbininkai pa
prašytų pakelti jiems ai- 
gas ?

Sąjungos prekyba
Maskva. — Tarybų Są

junga ir Argentina susitarė 
prekybos reikalais. Argen-

įvedimą. $515,000,- tinos delegacija susideda iš 
- „1 Yra 112 žmonių. Tarybų Są

junga duos Argentinai kre
dito $7,000,000. Argentina 
pirks Sovietų šalyje staty
bos traktorius — “bulldoze- 
rius”, metalo, kaip tai plie
no, alumino, geležinkeliams 
bėgių ir aliejaus mūšineri- 
jos.

“Plaučiu vėžys; nuo 
I cigarečių” - anglai

Londonas. — British Me
dical Ass’n išleido brošiū
rą, kuri sako, kad plau
čių vėžys, vystosi nuo ci
garečių rūkymo. Jie sako; 
kad ant vieno nerūkančio 
vėžiu serga 300 rūkančiu. 
Dr. Harvey Graham sako: 
“Cigarečių rūkymas yra 
vyriausias plaučių vėžio li
gos kaltininkas”. Jis sako, 
kad kas daugiau rūko, tas 
greičiau gauna vėžį.

karinių lėktuvų ir už-

nėrJohn Gates aną 
televiziją paskelbė 
Komunistų partiją

Mat, jis išėjo, tai nebėra ir 
partijos’

Bet,
partija 
veikia.

Taip
tes’ui būti graboriumi.

dieną 
Amerikos 

mirusia.

pasirodo, Komunistų 
tebegyvuoja ir tebe-

ir nepavyko John

Kaip nekalbėsite, bet Lie
tuvos “laisvintoji/’ raketas 
yra labai ^pelningas. VLIKas 
ir Amerikos Lietuvių Taryba 
per paskutinį dešimtmetį iš 
žrųonių surinko ir prašvilpė 

. keletą šimtų tūkstančių dole
rių^

Kitas dalykas: jie dar ne
žada iš to pelningo biznio pa
sitraukti.

Kol bus aukotojų ir silpna
valių tikėti jų menais, jie ne
sidrovės jiems kišenes kraus
tyti.

Smetonininkai turi savo 
“Lietuvos Nepriklausomybės 
fondą“. Skaitau pranešimą, 
kad jie jokiu būdu neduos vi
suomenei jokių apyskaitų.

Sakosi pinigų gauną daug, 
bet kur juos padeda, nepasa
ko.

Smetonininkai pasimokė iš 
VLIKo ir ALT: jie pamatė, 
kad “Lietuvos laisvinimo“ ra- z
ketas puikiai apsimoka!

Mūsų Valstybės depart- 
mentas jau pripažino penkių 
dienų amžiaus naują Venezu- 
elos valdžią (“junta“).

Lietuvoje tarybinė valdžia 
gyvuoja nuo 1940 metų,, bet 
mūsų vyriausybė tebepripa
žįsta Smetonos valdžią!

Tokios kreivos diplomtijos 
visa istorija tebėra nemačiu
si!

Lygiai prieš devynerius me
tus Vigil D. Haw,kins pareika
lavo teisės įstoti j Floridos 
universitetą, bet ir šiandien 
tebėra šion mokyklon kojos 
neįkėlęs.

Kodėl?
Tik todėl, kad jo odos spal

va yra juoda.
Hawkins perėjo per visą 

Floridos valstijos teismų še- 
rengą. šiomis dienomis jo by
la pasiekė Aukščiausią 'Teis
mą. Bet teismas patvarkė,, 
kad jis turi grįžti ir pradėti 
naujus kryžiaus kelius su fe- 
deraliniu distrikto teismu!

4 Gal prabėgs kiti devyneri 
metai, 
kartu 
Teismą.

Toks

kol Hawkins antru 
pasieks Aukščiausią

baisus įžeidimas visos

matome, tai 1957 
metai Išiai korporacijai bu
vo pelningi. Sako, z kad net 
kitų plieno kompanijų 
viršininkai Wall Streete, N. 
Yorke, nustebo.

1957 metais minima kor-

aų
Kolombo, Cs-i tonas. —Cei- 

lonas susitarė su Tarybų 
Sąjunga daugiau praplės
ti prekybą. Vietoje pinigų, 
Ceilonas galės atsiteisti 
prekėmis iš kitų šalių, jei
gu tokių prekių pats ne
turėtų.

"laailtykim Ikielc
tiesos/' sako Maskva

Mr. Dulles pažadėjo 
dar $10,000,000

Ankara, Turkija. — J. 
Valstijų Valstybės sekre
torius Dulles, besibaigiant 
Bagdado karinei konfe
rencijai, pažadėjo nuo A- 
rikos $10,000,000. Pinigai 
bus išleisti sutvarkymui ge
resnių ryžių telefonų ir ra
dijo-telefonų pagalba tarpe 
šios karinės sąjungos val
stybių sostinių.

Anglijos atstovas už 
taikos reikalus

New Yorkas. — Church 
Plaza kalbėjo Anglijos, at
stovas Sir Pierson Dixon, 
kuris tą šąli atstovauja 
Jungtinėse Tautose. Jis 
sakė: “Didžiumoje šalių 
žmonės remia rusų pasiū
lymus, nes jie mato pa
vojų apsiginklavimo lenk
tynėse. . . Ir aš manau, kad 
mes (Vakarai) pralaimėsi
me kovą, jeigu mes nepa
tenkinsime to plataus žmo
nių reikalavimo”, v

Panmun'jonas, 
ja.— Generolas Kang San 
Ho užims, vietą gen. Chunk 
Kook Rok, kuris buvo at
stovas taikos palaikymo 
komisijoje.

Kore-

juodųjų žmonių rasės ir toks 
begėdiškas išniekinimas visos 
A menkos!

Naująja kultūrine sutarti
mi tarpe Amerikos ir Sovietų 
neatsidžiaugia ir komercinė 
spauda.

Džiaugėmės ir mes. štai 
jums “suvienytas frontas!“

Spiaudosi tiktai mūsų men
ševikai ir klerikalai.

yraPadarymas sutarties 
vienas dalykas, o jos pravedi
mas gyveniman yra kitas. Jei
gu tokiu pat entuziazmu bus 
imamasi jos pravedimo, kokiu 
yra sveikinamas jos pasirašy
mas, tai naudos abiems šalįms 
bus labai daug.

Nuoširdžiai galime pasaky
ti: Geriausios sėkmės!

Francūzija reikalauja 
užlaikyti jos armiją
Paryžius. — Francūzijos. 

vyriausybe pranešė NATO 
karinei vadovybei, kad 
NATO turi paimti užlai
kymą francūzų armijos V. 
Vokietijoje. Sako, kad pati 
Francūzija negali — stoka 
jai pinigų.

Anglija reikalauja, kad 
jos armijos užlaikymui V. 
Vokietija duotų į metus 
$140,000,000. Vokietija at
sisako.

NATO beveik išimti
nai finansuoja Jungtinės 
Valstijos.

Kokis skirtumas yra 
bedarbių skaičiuje

Washingtonas. — Antro
je daly sausio buvo 2,863,- 
000 ' piliečių, imančių be
darbių. apdraudą. 
nėra tikra bedarbių skait-' mesnių 
1 • ““ fl • 1 • 1 _ 1 _ _ • 1. 1 * _ *“ 1. . .. z-»» ZA za -VA ZA JTai tik skaitlinė tų, 

ima apdraudą. Į ją 
kurie jau išė-

line, 
kurie 
neįeina tie, 
mė savo , apdraudą, o dar 
darbo negavo, ir tie, kurie 
dar negauna apdraudos, kol 
eina sutvarkymas. Jau 1957 
metu pabaigoje bedarbių 
skaičus buvo pasiekęs 
3,460,000, skaitant visus, 
kiek buvo raportuota per 
unijas, miesto įstaigas bei 
fabrikus.

Maskva. — Tarybų val
džios organas “Izvestijos” 
punktas po punkto kriti
kavo prezidento Eisenhow
erio atsakymą. Dienraštis 
reikalauja' laikytis tiesos, 
kitaip nebus galima prie 
jokio draugiškesni© sugyve
nimo prieiti.

Dienraštis rašo, kad į 
dešimt Bulganino laiškų 
taikos reikalais prezidentas 
atsakė tik kartą, o jo at
sakymo turint. pakartojo 
Anglija ir Francūzija. At
žymi, kad Tarybų Sąjungos 
vyriausybė ir žmonės nusi
vylę tokiu Vakarų elgesiu 
taikos reikale. Bet vis turi 
viltį, kad valstybių vadų 
konferencijai durys dar nė
ra galutinai užtrenktos.

Kas dėl žemesnių virši
ninkų konferencijos, tai 
“Izvestijos” rašo, kad So
vietai nėra priešingi jų su
eigai dėl paruošimo vals
tybių viršininkų konfe
rencijos. Bet atžymi, kad 
taikos reikalus gali sėkmin
gai išspręsti tiktai patys 
aukščiausi valstybių vadai. 

Bet tai:Istorija jau įrodė, kad že- 
į viršininkų pastan

gos nedavė teigiamų rezul
tatu:

Kas dėl Eisenhowerio pa
reiškimo, kad nėra reika
lo sudaryti ta’kos sutartį, 
nes taikos apsaugojimui y- 
ra Jungtinės Tautos, “Iz
vestijos” rašo, kad toks 
pareiškimas neatitinka J, 
Valstijų veiklai. Jeigu tai
kos re; kalus. gali • sėkmin-

gai saugoti Jungtinės Tau
tos, tai kam tada Ameri
ka organizuoja karines są
jungas — NATO, SEATO, 
Bagdado ir kitas? — klau
sia dienraštis.

“Izvestijos” rašo, kad kal
bama, būk Tarybų Sąjunga 
nesilaikė valstybių vadų 
1955 metų konferencijos 
nutarimų. Dienraštis reika
lauja faktų, o ne tik žo
džiu.

Kas dėl Vokietijos, tai 
“Izvestijos” rašo, kad Tary
bų Sąjungos pozicija kaip 
tik ir veda prie apvieniji- 
mo abiejų Vokietijų. Ką 
gi reiškia siūlymai nelaiky
ti Vakarų ir Rytų Vokieti
joje atominių ir hidrogeni
nių bei raketinių ginklų? 
Ką reiškia ištraukti iš ten 
Vakarų ir Sovietų armijas, 
jeigu ne mažinimą tarptau
tinio įtempimo toje šaly- 
je?

Taipgi “Izvestijos” rašo, 
kad tas leistų Rytų ir Va
karų Vokietijoms greičiau 
susitarti dėl vienybės. Da
bartiniu laiku Vakarų Vo
kietija, užsienio imperialis
tų kurstoma, atmeta visus 
Rytų Vokietijos pasiūly
mus, net diplomatinių ry
šių užmezgimą.

kas dėl uždraudimo erd
vės ginklų, tai “Izvestijos” 
pastebi, kad tuo reikalu J. 
Valstijos sutinka ir siūlo, 
nes jos pačios tokių ginklų 
dar neturi. Ir 
tikti su tokiu 
pasiūlymu? — 
raštis.

turi 
pribuvo į Hawaii Amerikos 
karinio laivyno bazę. Tai 
pirmasis"“ japonų karo lai
vų pasirodymas po pasa- 
lingo Japonijos karinio 
laivyno ir orlaivyno užpuo
limo ant Jungtinių Valsti
jų 1941 metų gruodžio 7 d.

Tada Japonijos imperiali- 
tai siekė parblokšti Jung
tines Valstijas, sunaikinant 
jų karinį laivyną, ir Wash
ingtone padiktuoti Ameri
kai vergiškas taikos sąly
gas. 1941 metais Amerikos 
karinio laivyno bazėje bu
vo virš 100 karo laivų, 
lėktuvų aišktėse stovėjo ke
li šimtai karo lėktuvų. Ry
tą atskrido apie 200 japo-

kas gali su- 
viemališku 

klausia dien-

Visur “pavojus” iš 
Sov. Sąjungos pusės
Detroitas.—Kalbėjo vals

tijos sekr. pagelbimnkas D. 
Dillon. Jis sakė, kad kiek
vienas Tarybų Sąjungoje 
ekonominis pasiekimas yra 
“pavojus- laisvajam pasau
liui”. Atseit, jeigu Sovietų 
žmonės pasigamina dau
giau apavų, radijo priimtu
vų, televizijos aparatų, 
duonos arba mašinerijos, 
tai, pagal Dillono suprati
mą, yra “pavojus laisva
jam pasauliui!”

Keistas ją atsinešimas 
linkui Kinijos

Pekinas. — Kinijos vy
riausybė atmetė du ameri- 
kięčius korespondentus G. 
Searis ir J. Robinson, kurie 
norėjo vykti į Kiniją. Ki
nija nusistatė tol neįsileis
ti Jungf. Valstijų kores
pondentų, kol Amerika 
nesutiks į savo šalį įsileis
ti Kinijos korespondentų. 
Mr. Dulles yra nusistatęs 
neįsileisti Kinijos kores
pondentų. Taigi ir Kinija 
neįsileidžia Amerikos ko
respondentų.

Stato uaują karinio 
orlaivyno akademiją
Colorado Springs, Colo.— 

Čia prie Rocky kalnų šo
no statoma nauja karinio 
orlavyno akademija. Ji bus 
septynių mylių ilgio ir pen
kių pločio. Pastatai bus 
gražiausi ir šviesiausi. Rug
sėjo mėnesį akademija 
jau bus gatava, ir joje ga
lės sutilpti iki 4,000 stu
dentų. Šios karinės akade
mijos atidarymas paleng
vins rytų akademijų pa
dėtį, kur studentų yra per
daug.

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kurie jos dar neskaito.

Paryžius. 1957 metais 
Francijoje buvo iš užsienio 
3,550,000 turistų.

Canberra, Australija. — 
Atvyko Anglijos premjeras 
Macmillanas.

Japonijos laivynas 
atolaiskė i Hawaii

Honolulu, Hawaii. — Ke- nu 
f v

Japonijos karo laivai puolė amerikiečius be jokio 
karo paskelbimo, o iš jūrų, 
puolė jų submarinai. Pirmą
ją jų karo lėktuvų bąngą 
sekė antroji, ir trečioji. A- 
pie pusė Amerikos karo lai
vų buvo nuskandinta arba 
sugadinta, šimtai lėktuvų 
sunaikinta. Virš 3,000 žmo
nių užmušta ir daug dau
giau sužeista.

Dabar Japonija skaito
ma Amerikos “drauge”. 
Pribuvę jos kariniai laivai 
sutikti iškilmingai. Japonų 
viršininkai prieplaukoje, 
“atidavė pagarbą” tiems, 
kuriuos 1941 metais nužu
dė — numetė į vandenį vai
niką!

Prancūzijoje nauji 
planai dėl Alžyro

Paryžius. — Tautinė Ta
ryba ir Respublikos Taryba 
priėmė naują įstatymą Al
žyro reikale. Siūloma įneš
ti tūlų pakeitimų balsavi
mų s.’stemon. Kiti ^patai
symai” yra labai mažai ko 
verti. Tai bandymas nura
minti sukilusius Alžyro gy
ventojus, kurių negali, nu
raminti francūzų 500,000 
armija ir orlaivynas. Gali
ma, tačiau, iš anksto pasa
kyti, kad tos “gyduolės” 
yra prastos ir francūzams 
nepasitarnaus.

Kunigija cenzuruos 
spaudą Ispanijoje
Madridas. — Aišku, kad 

fašistinėje Ispanijoje spau
da yra po griežta cenzūra. 
Bet tai atlieka 
valstybė. Vienok

fašistine 
vėlesniu 

laiku be jokio platesnio 
garsinimo, perorganizuota 
katalikų spauda. Vyskupas 
Angel Herrera, 73 metų am
žiaus, iš Malagos, pastaty
tas spaudos kontroliavimo 
vyriausiu viršininku.

Indonezija. —

Sakė, kad “Amerika 
skaldo Indoneziją”

Jakarta,
Čia laikėsi čechoslovakijos 
premjeras 
pirma išskrisiąs į Ceiloną, 
sakė kalbą. Jis gėrėjosi 
Indonezijos žmonių pastan
gomis gyventi laisvai.

Siroky ragino juos bu
dėti, nes, girdi, “Amerikos 
turčiai nori jųsų šalį su
skaldyti”. Jis sakė, kad iš 
pačios Amerikos spaudos ir 
viršininkų pareiškimų tas 
aiškiai matosi. Jie nori at
skelti šiaurines salas ir su
daryti “Malukų valstybę”, 
įnešti nesutikimus tarpe Ja
va ir Sumatra gyventojų

V. Siroky. Jis

Eisenhoweris vyks tik 
į parengtą sueigą

Washingtonas. — Valsty
bės department© spaudos 
informatorius L. White pa
reiškė, kad prezidentas Ei
senhoweris vyks į didžiųjų 
valstybių vadų konferenci
ją tik tada, kada ji bus 
žemesnių viršininkų pa
ruošta. Iš eilės pirmesnių 
pareiškimų buvo suprasta, 
kad prezidentas sutinka 
dalyvauti vadų konferen
cijoje ir be žemesnių virši
ninkų jos. paruošimo.

Damaskas, Sirija. — Kai 
kurie progresyviai žmo
nės iš Egipto-Sirijos vieny
bės mato gero ir blogo. 
Gero tame, kad tųv valsty
bių galia sutvirtės. Blogo 
tame, kad Egipte yra dau
giau reakcijos prieš pa
žangiuosius žmones - negu 
Sirijoje.

Amerikos ir Sovietą 
mokslinio, bendrauja
Londonas. — Jungtinių 

Valstijų karinis laivas, ku
ris yra tarnyboje Ameri
kos tyrinėtojų ekspedicijo
je, Pietiniame Poliuje, ap
silankė Sovietų mokslinin
kų stotyje. Jis atplaukė į 
Sovietų stotį “Mirnyji”. 
Kiek pirmiau tarybinis lai
vas buvo apsilankęs ameri
kiečių stotyje! Bendrai, A- 
merikos ir Sovietų moksli
ninkai gražiai sugyvena ir 
vieni kitiems- padeda.

Miami Beach, Fla. — D. 
Dubinsky pasisakė už pre
zidento Eisenhowerio pla
ną unijų reikale. Kiti unijų, 
viršininkai tą planą atme
ta, kaipo pasimojimą ant 
unijų, ant organizuotų dar
bininkų teisių.

Roma.—Parlamentas nu
tarė uždrausti viešąją pros
tituciją. Iki šiol buvo pros
titucijos legalizuoti namai’.

Jeruzalis. — Izraelis tvir
tina, kad iŠ Sirijos buvo pa
leista šūviai ir nušauta du 
izraeliečiai.
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GERA PRADŽIA!
SAUSIO 27 DIENĄ Washingtone pasirašyta tarp 

mūsų šalies ir Tarybų Sąjungos sutartis, mums rodosi, 
turi milžiniškos reikšmės ne tik mūsų šaliai, ne tik Ta
rybų Sąjungai, o ir visam pasauliui.

Sutartį pasirašė: mūsų šalies vardan — Valstybės 
departments pareigūnas William S. B. Lacy, o už Ta
rybų Sąjungą — tos šalies ambasadorius Georgij N. Za
rubinas.

Ambasadorius Zarubinas, pasirašęs po sutartimi, 
atsiduso ir pasakė: jis džiaugiasi, jis labai pasitenkinęs, 
kad po tokia sutartimi galįs padėti savo parašą, nes, 
būdamas ambasadoriumi, jis to siekėsi, už tai darbavosi. 
Dabar, kai ambasadorius Zarubinas apleidžia mūsų šalį, 
kai jis, prieš apleisdamas, padėjo savo parašą po su
tartimi, jis jaučiasi atlikęs didžiulį darbą.

Ką gi ši sutartis byloja, ką ji sako?
Abidvi šalys susitarė apsikeisti kultūriniais pasie

kimais; abidvi šalys, iš tikrųjų, susitarė atversti naują 
lapą istorijoje.

Einant sutartimi, į Ameriką galės atvykti didesni 
skaičiai tarybinių mokytojų, studentų, artistų, techni
kų, sportininkų, žurnalistų ir turistų. Bus apsikeista fil
mais, bus apsikeista daugeliu kitų kultūrinių veikėjų.

Į Tarybų Sąjungą bus įsileista taip pat didesni kie
kiai amerikiečių artistų, švietėjų, technikų, žurnalistų 
ir bendrai turistų. Į Tarybų Sąjungą bus įsileista ame
rikiniai filmai.

Tiesa, kol kas, iš pradžių, abidvi šalys bus “labai at
sargios”, nebus apsikeičiama, taip sakant, masiškai, akių 
plotu. Sakysime, tarybiniai filmai į Ameriką bus įsileis
ti tik tokie, kokius mūsų vyriausybė užgirs. Tas pats 
bus su amerikiniais filmais, siunčiamais į Tarybų Są
jungą — įsileis tik tuos, kuriuos tos šalies vyriausybė 
užgirs.

Galimas daiktas, kad amerikiniai studentai (tam 
tikras jų skaičius) vyks į Maskvos bei Leningrado uni
versitetus studijuoti; iš ten atvyks tarybinių studentų 
studijuoti j Kolumbijos bei Harvardo universitetus.

Ar gi tai negražu? Ar gi tai nėra gera pradžia?!
Ši sutartis — pirma tokia sutartis tarp Amerikos ir 

Tarybų Sąjungos, padaryta po Antrojo pasaulinio 
karo.

Jeigu viskas gerai vyks, —o mes nematome kliūčių, 
kurios neprileistų nutarimams realizuotis, — tai šią su
tartį seks kitos, platesnio apėmio. Ir visa tai padės su
artėti abiejų kraštų žmonėms, visa tai pasitarnaus tai
kos reikalui.

Džiaugiamės, labai džiaugiamės šia sutartimi!

PASAGA IR 
“PASISEKIMAS”

Plačiai pasaulyje tūli 
žmonės tiki į pasagos (pat- 
kavos) laimę. Daugelis pa
sagą prikala virš durų ir 
tiki, kad ji atneš namų gy
ventojams laimę.
. Kaip tas paprotys atsira
do, sunku pasakyti. Legen
dų, pasakų yra daug. Gi
lioje senovėje pasaga buvo 
gerbiama, kaipo metalo ka- 
valkas, nes tada metalas 
buvo brangus.

Airiai tūli sako, pasaga 
neša laimę, nes ten, kur gi
mė Kristus, tai buvo Sto
nio je pakaustytas arklys. 
Nesuprantama, kam ten 
arklį reikėjo kaustyti, nes 
toje šalyje nebuvo nei ledo, 
nei akmenimis grėstų kelių.

Tūli religiniai žmonės dar 
kitaip aiškina. Buk velnias 
prašė vieno “šventojo,” kad 
jis velnią pakaustytų. Kaip 
“šventasis” pradėjo vinis 
varyti velniui į kojas, tai 
velnias jaučio balsu bliovė 
ir atsiprašė. Kartu paža
dėjo neiti į tuos namus, kur 
bus pasaga ties durimi pri
kalta.

Bet istorijoje kartą pasa
ga suvaidino svarbų vaid
menį. Tai buvo 1812 me
tais, laike Naboleono isiver- 7 V
žimo į Rusiją. Kartą- oficie- 
rius atnešė rusų komandie- 
riui fieldmaršalui M. Ku
tuzovui, nuo jo pažįstamo

LAISVIECIŲ SUVAŽIAVIMO ŽODIS
(Rezoliucija, priimta Laisvės b-ves akciin’inkų meti

niame suvažiavime, kuris įvyko 1958 m. sausio 26 dieną, 
Richmond Hill, N. Y.)

Išklausę administracijos ir redakcijos pranešimus, 
po visapusiškų diskusijų, suvažiavimo dalyviai taria:

1. Laisvė buvo redaguojama sulyg pirmesnio su
važiavimo pageidavimo, sulyg nustatyta linija. Laisvė 
visuomet ir atvirai vedė kovą už išlaikymą ’pasaulinės 
taikos, už teisę tautoms apsispręsti savo ateitimi, ir už 
darbininkų klasės reikalus.

2. Laisvė apščiai informavo skaitytojus apie mūsų 
tautos pasiekimus Lietuvoje ekonomiškose ir kultūriš
kose srityse.

3. Kadangi dėlei kai kurių kliūčių dienraščio iš
leidimas sudaro didžiulių keblumų, tai suvažiavimas į- 
pareigoja direktorių tarybų laikraščio leidimą suretinti 
į du kartus per savaitę.

t 4. Suvažiavimas įpareigoja direktorių tarybą ieško
ti naujų patalpų, kur būtų galima įkurti spaustuvę, 
taipgi, kad tokios patalpos patarnautų tolimesniam 
pažangiųjų lietuvių judėjimui, jų veiklai, i

5. Suvažiavimas dėkoja visiems vągininkams, kurie 
taip nuoširdžiai darbavosi ir tebesidarbuoja naujų laik
raščio skaitytojų gavimui ir iš senų skaitytojų prenu
meratų išrinkimui. Vaiininkų darbas teikia didžiulės 
laikraščiui naudos.

6. Suvažiavimas dėkoja ir visiems laikraščio kores
pondentams ir bendradarbiams, kartu prašo jų, kad 
ateityje dar daugiau rašytų laikraščiui korespondencijų, 
straipsnių ir kitokių raštų.

7. Suvažiavimas prašo visų Laisvės skaitytojų ir to
liau nepamiršti paremtiisavo laikraštį aukomis, be ku-

jokis .darbininkiškas laikraštis negalėtų gyvuoti.
Rezoliucijų komisija.

SVEIKINIMAS LEONUI PRūSEIKAI
- Mes/Laičves b-vės metinio suvažiavimo dalyviai, su- 

Žlnoję, ’.kadi Leono Frūseikos sveikata pagerėjo, labai 
nudžiugoihe. Mes visi nuoširdžiai linkime, kad jūs, Le
onai, kuris praeityje dalyvavote su mumis per ilgus 
mętus, . pilnai • pakeiktumėte, ir kad sekančiame meti

suniame jnūstjį suvažiavime galėtumėte asmeniškai 
mumis dalyvauti, spręndžiant laikraščio reikalus!

Rezoliucijų komisija

SVARBESNIEJI 
ĮVYKIAI VASARIO 

MĖNESĮ
2 d., 1943 — galutinai 

likviduota 330,000 nacių 
armija, kuri buvo apsupta 
Stalingrado srityje.

2 d., 1907—mirė žymus 
rusų chemikas D. I. Men- 
delevas.

3 d., 1944—apsupta virš 
80,000 nacių armija Karsti
nio srityje, Ukrainoje, ku
ri į dvi savaites laiko buvo 
likviduota.

4 d., 1889—gimė Klimas 
E. Vorošilovas.

7 d., 1945—Jaltoje (Kry
me) prasidėjo Roosevelto, 
Stalino ir Churchillo konfe
rencija, kurioje buvo susi
tarta galutinam nugalėji
mui Hitlerio ir Japonijos.

9 d., 1887 — gimė rusų 
piliečių karo didvyris Vaši- 
liūs I. Čepajevas.

•9 d., 1881 — mirė ru
sų rašytojas F. M. Dostro- 
jevskis.

10 d., 1899 — pasirašyta 
taikos sutartis tarpe Jung
tinių Valstijų ir Ispanijos.

10 d., 1837 — mirė dviko
voje sužeistas rašytojas A- 
leksandras S. Puškinas.

11'd., 1847 — gimė žy
mus Amerikos išradėjas 
Thomas A. Edisonas.

12 d., 1809—gimė Abra- 
homas Lincolnas.

13 d.į 1741 — Amerikoje 
išėjo iš spaudos pirmasis 
žurnalas.

13 d., 1759 — gimė ru
sų poetas I. A. Krylovas.

13 d., 1945—Sovietų Ar
mija galutinai išlaisvino 
Budapeštą ir suėmė virš 
110,000 Hitlerio armijos.

15 d., 1898 — Havana 
prieplaukoje, Kuboje, įvyko 
sprogimas Amerikos šar
vuočio “Maine,” kas pasi
tarnavo karui tarpe Ameri
kos ir Ispanijos.

15 d., 1857 — gimė rusų 
kompozitorius M. I. Glinka.

ĮVAIRUMAI INFORMACIJOS
Rašo D. M. šolomskas

Šis tas iš šen ir ten
raitelio, tris francūzų rai- 
tarijos * pasagas. Kutuzo
vas vartė ir kartojo: “Ir 
kam tas gerasis Ivanas pri
siuntė man net tris pasa
gas.” Pagaliau įsakė pa
šaukti Ivaną. Tas atėjo ir 
Kutuzovui išdėstė:

—Matote, gerasis mano 
vade. Pasagų kabliai visai 
nudilę. Žiema artinasi. 
Tuojau bus visur ledo, tai 
Napoleono raitarija su to
kiomis pasagomis bus bejė- 
°ė.o'- ’

Kutuzovas pagyrė Ivaną 
ir už kiekvieną pasagą jam 
davė po rublį, o tais lai
kais rubliai buvo dideli pi
nigai.

KAIP ILGAI PAUKŠČIAI 
GYVENA

Varna, gulbė ir erelys gy
vena iki 100 metų. Juod
varnis apie tiek pat. Kiti 
tvirtina, kad ir vėversiukai 
gyvena daugiau, kaip 50 
metų. Tik žinoma, ne Fran- 
cūzijoje. Ten jie skaitomas 
skaniausias valgis ir turčių 
patenkinimui daug vever- 
sclių išžudo.

Kurapatka gyvena apie 
15 metų.

Paryžius. — Pasitraukia t 
senas anglų fieldmaršalas 
V. Montgomery iš koman
dos. Jo vietoje bus genero
las R. N. Gale.

AVIACIJA— 
LĖKTUVAI

Gyvename aviacijos gady
nėje, kada tūkstančiai lėk
tuvų skraido vežiodami ke
liauninkus, prekes, o dar 
daugiau jų ruošiama ir to
bulinama kariniais sumeti
mais. Bet šių dienų aviaci
ja yra dar nesenas žmogaus 
proto vaisius, ir karinei 
aviacijai, rodosi, jau arti
nasi galas. Bet apie kari
nius lėktuvus pasikalbėsime 
kitą kartą.

Nors šių dienų aviacija 
yra jaunutė, sakysime žmo
gaus amžiaus, bet žmogaus 
galvojimai ir bandymai pa
kilti į oro erdves yra labai 
seni. Kaip kiekvienas sudė
tingas dalykas ėjo sunkiais 
keliais, taip ir lėktuvų išra
dimas ir jų tobulinimas.
IŠ LĖKTUVŲ ISTORIJOS

Garsusis moksliu i n k a s 
Leonardo da Vinci, kuris 
gyveno 1452-1519 mm. da
rė planus ir dėstė, kad žmo
gus gali pakilti į orą.

Rusų mokslininkas M. V. MožaiskL^ lėktuvas’ sek- 
Lomonosovas 1754 metais mingai buvo pirmasis ore, 
pagamino lėktuvo modelį su nes jįs n metų pirm brolių 
sparnais, pritaisė du mažy- Wrights lėktuvo pakilo. Jo 
čius va ryklius, kuriuos su- gkrydimo tolis buvo nedaug 
ko veržtuvai (“springsai”), mažesnis už Wrights lėktu- 
kaip laikrodžio rody klės, vo tolį. Bendrai, 
įrodydamas kad galima bus 
padaryti skraidymo apara
tai.

1809 metais Caylay, o 
1867 m. prof. J. B. Petti
grow, abu skelbė, kad žmo
gus gali pasigamintj skrai
dymo mašiną,

1842 m. anglas W. S. 
Hensen pagamino lėktuvą 
su gariniu varykliu, bet jis 
ir F. H. Wenham išbandė 
tą lėktuvą tik 1867 metais, 
kada nuskrydo 40 metrų, 
virš 120 pėdų atstą.

1873 m. D. S. Brown ben-

KALENDORIUS

mino lėktuvą su gariniu 
varykliu, kuris turėjo 3-ių 
arklių jėgą, bet dėl 
mažos jėgos lėktuvas 
Įėjo skrysti.

1869 metais rusas 
Ladyginas, pagal moksli
ninko Mendeljėvo planą pa
gamino lėktuvą su elektros 
varykliu, kuris darė sėk
mingus pakilimus.

1888 m. rusų moks. E, S. 
Fedorovas pagamino modelį 
ir smulkmenišką išdėstymą 
lėktuvo pagaminimui, kuris 
galėtų skraidyti.

1880 metais St. Peter- 
ge jau pradėjo eiti žurnalas 
‘ 4 V ozduchoplavanija,” ku
riame rusų mokslninkai ra
šė straipsnius, dėstė apie 
galemybę žmogui skraidyti. 
Tarpe 1870 ir 1900 metų 
Rusijoje buvo išleista 180 
veikalų dėstančių galemybę 
skraidyti pasiremiant Lo
monosovo, M. A. Rykačevo, 
E. S. Fedorevo ir Mende
lejevo mokslu.

1882 m., 20 d. liepos, ne
toli nuo Peterburgo, prie 
Krasnoje Selo pirmu kartu 
su žmogumi skrydo moksli
ninko Aleksandro Fedorovi- 
čiaus Možaiskio lėktuvas. 
Lėktuvą vedė jo sandrau
gas Ivanas Nokoforovičius 
Golubėvas. Lėktuvas sėk
mingai pakilo ir nuskridęs 
virš 200 metrų nusileido, 
bet leidžiantis sulaužė vieną 
sparną.

1896, gegužės 6-d., Lang
ley lėktuvas, su naftos mo
toru, pakilo į orą ir nuskry
do tris ketvirtadalius my
lios atstą.

1894 m., žymusis rusų 
mokslininkas K. E. Ciol- 
kovskis parašė veikalą: 
“Lėktuvas, arba į paukštį 
panaši skraidymo mašina,” 
kuriame mokslinimai išaiš
kino galemybę skraidyti.

tokios
nega

16 d., 1801 — gimė Mo
tiejus Valančius vyskupas 
ir lietuvių rašytojas.

17 d., 1933 — Maskvoje I drai su Thomas Moy paga-
mirė Vincas Mickevičius ‘ ,"1-x— —
(Kapsukas).

20 d., 1819 —t Įsteigtas 
Peterburgo Universitetas.

21 d., 1885 — Washing
ton! atidengtas paminklas 
pagarbai pirmojo J ungt. 
Valstijų prezidento Jurgio 
Washingtono.

21 d., 1883 — Išėjo iš 
spaudos pirmasis lietuvių 
laikraštis “Aušra.”

22 d., 1732 — gimė pir
masis Jungtinių Valstijų 
prezidentas Jurgis Wash- 
ingtonas.

23 d., 1847 — įvyko mū
šis tarpe Jungtinių Valsti
jų ir Meksikos jėgų prie 
Buena Vista.

23 d., 1918—Sovietų Ru
sijos jaunutė armija užda
vė kaizerininkams smūgį 
Pskovo srityje, nuo to laiko 
ta diena minima kaipo ar
mijos diena.

24 d., 1877 — mirė Mari
ja Pečkauskaitė — Šatrijos 
Ragana, lietuvių rašytoja.

25 d., 1783 —’ Danija pri
pažino Jungtinių Valstijų 
nepriklausomybę,

25 d., 1921 — Gruzijoje 
liaudis laimėjo ir įsteigė ta
rybinę santvarką,

26 d., 1869 — gimė Na- 
dežda Krupskaja, Lenino 
žmona.

26 d., 1802 — gimė žy
mus francūzų rašytojas 
Viktoras Hugo.

27 d., 1807 — gimė Ame
rikos rašytojas Henry W. 
Longfbllow.
/ 27 d., 19Š6 — mirė rusų 
mokslininkas fizikas I. P. 
Pavlovas.

28 d., 1848 — pirmu, kar
tu išėjo iš spaudos “Komu
nistų Manifestas” parašy
tas Karolio Markso ir Fri
driko Engelso.

1890 m., francūžas Cle
ment Ader pagamino lėktu
vą su vgazo kuro varykliu, 
40 arklių jėgos, ir 9 d. spa
lių pakilęs į orą nuskrydo 
150 pėdų. Netrukus pakar
tojo skrydimą ir jau padarė 
300 pėdų.

1903 metais, 17 d. gru- 
džio, brolių Orville ir Wil
burn Wrights lėktuvas su 
gazolino kuro varykliu, 16- 
kos arklių jėgos, dviejų 
propelerių traukiamas, pa
kilo į orą, išsilaikė 59 se
kundes, nuskridęs 852 pė
das nusileido, taip pat su
sigadindamas. Pataisy t 'a s 
jau 1905 m., spalių 5 d. ore 
išsilaikė 38 minutes ir nu
skrydo 24 U mylę atstos.
KAS PIRMASIS PAKILO?

Amerikoje tūli vienpusiš
kai dėsto aviacijos atsiradi
mą, buk pradžia jos yra su 
brolių Wrights lėktuvo pa
kilimu. Iš virš sužymėtų 
svarbiausių bandymų ma
tome, kad nevisai taip. Ta
rybų šalyje skaito, kad

mingai buvo pirmasis ore

daromi bandymai. 1911 
metais lakūnas AleknoviČ 
skrido iš Peterburgo į GačMf 
ną ir atgal sugrįžo padary
damas iki 100 mylių , kelio
nę. Jis skraidė 1,600 pėdų 
aukštyje. 1911 ir 1912 m< 
rusų lakūnai Abramavičius 
skrido iš Peterburgo į Ber
lyną, Vokietijon.

1913 metais rusų kon
struktoriai pagamino pir
mą pasaulyje milžiną su ke
turiais motorais “Ilija Mu- 
ramec” lėktuvą, kuris su 
kroviniu svėrė šešis tonus 
ir pusę; pusę svorio sudarė 
krovinys. Tuo laiku Kotel
nikovas pirmasis pasaulyje 
iš lėktuvo sėkmingai nušo- s 
ko su parašiutu. Gi G?ogo- 
revičius pagamino pirmąjį 
jūrinį lėktuvą.

Bet vis tai buvo dar jau
na aviacija. 1909 metais 
francūžas Bleriot perskry- 
do iš Franci jos į Angliją 
per Anglų Kanalą, 23 my
lės vandens plotį. Tai buvo 
didelis žygis.

1911 m. Atwood, ameri
kietis, iš Bostono nuskrydo 
į Washingtoną. 1911 me
tais G. R. Rodgers su apsį-> 
stojimais, per 49 dienas, 
perskrydo per Jungtines 
Valstijas nuo Atlanto iki 
Ramiojo vandenyno.

1913 m. Matušis perskri
do Dardanellų sąsiaurį, ore 
jis atliko 112 mylių kelionę.

KARAI IR AVIACIJA
Pirmasis pasaulinis ka

ras prasidėjo liepos pabai
goje, 1914 metais. Aviaci- ✓ 
ja dar buvo jaunutė, bet vi
sų stambių valstybių jau 
buvo padaryta pradžia jos 
pritaikymui karui, štai 
kiek kuri šalis turėjo lėktu
vu . ’

Rusija . . . 263 lėktuvus.
Vokietija 232 t
Francija . . . 156 
Austro-Vengrija ... 65
Anglija, Italija ir Jungti

nės Valstijos po 30 lėėktu- 
vų. Karas parodė, kad avi
acija yra svarbus ginklas.-*' 
Karo eisenoje pradėjo lėk
tuvus gaminti tūkstančiais, 
greitesnius, galingesnius, 
didesnius ir mesti Į mūšio 
lauką. Francija, kuri karui 
prasidėjus turėjo tik 156 
lėktuvus, tai jo pabaigoje 
jau turėjo 17,000. Vokieti
ja karo gale jų turėjo 15,- 
000. Gi Anglija net 22,000.

Rusijos karinė industrija 
buvo menka. Ji negalėjo 
tokiais kiekiais pasigamin
ti lėktuvų, bet ji gamino 
daug ir pasižymėjo gamin
dama didesnius lėktuvus: 
“Ilija Muramec,” “Ruskiji 
Vitiaz” ir “Svetogor.’J 
“Ruskiji Vitiaz” turėjo 100 
pėdų ilgio spiarnus ir 65 pė
dų lemenį.

Pirmajam karui pasibai
gus aviacija ėjo dideliais x 
žingsniais' pirmyn. Siekta' 
nugalėti dideles vandens ir 
sausumos erdves.

1919 m., birželyje Alcock 
ir Brown iš New Fouhd-

nei vie
nas, nei antras nebuvo pil
nai tobulus lėktuvas. Jų 
tobulinimas ėjo per daug 
metu.

Bet besivystymas lėktuvų 
ėjo daugiau Možaiskio lėk
tuvo konstrukcijos krypti
mi. Štai penki svarbiausi 
faktai.

Dabartiniai lėktuvai pa
kyla ir nusileidžia ant ce
mento išlietų takų (run
ways). Možaiskio lėktuvas 
pakylo nuo medinio tilto, 
tai yra tako. Gi Wrights 
lėktuvą į orą išmetė įtempi
mas (“katapulta’’^. “Kata
pultas” dabar n a u d u o j a1 
lėktuvų išmetimui į orą' tik 
tūli laivai.

Možaiskio lėktuvas buvo 
monoplanas vieno sparno 
virš liemens. Wrights lėk
tuvas buvo biplanas, tai 
yra, su dviem sparnais. 
Pradžioje aviacijoje dar bu
vo “biplanų,” bet dabar jie 
išnyko. Visi lėktuvai yra 
vieno virš lemens sparno, 
kurio viena pusė vienoje, 
kita kitoje lemens šalyje.

Možaiskio lėktuvas įsibė
go ant ratų, ką ir dabar tu
ri daryti visi lėktuvai. 
Wrights lėktuvas, kadangi 
buvo su “katapulta” į orą 
išmestas, tai ratų neturėjo.

Možaiskio lėktuvas turėjo 
uodegoje valdymus jo krei
pimui į šonus, aukštį ir že
mumą. Wrights lėktuvas to 
neturėjo.'

Možaiskio lėktuvą prope
leriai, jų buvo trys, traukė 
pirmyn, kaip kad dabar yra 
veik išimtinai ant lėktuvų. 
Brolių Wrights lėktuvas 
turėjo du propelerius ir jie 
lėktuvą stūmė pirmyn. Stu
miamų prietaisų yra ir da
bar ant lėktuvų, dažniau
siai karinių, bet daug ma
žiau, kaip traukiamų.

TOLIMESNIS ŠUOLIS 
AVIACIJOJ

1909 m., Glenn H. Curtiss 
su savo lėktuvu, Francijoje, 
skrido 15 minučių ir 56 se
kundes nuskrysdamas 12’4 
mylių atstą. Sekamais me
tais jis jau atskrydo iš Al
fo a n y, N. Y. į Governors 
Island salą padarydamas 
142 mylės.

Rusijoje aviacijai buvo 
kreipta daug domesio. 1910 
metais surengta “Aviacijos 
Savaitė,” laike kurios buvo 
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1927 m., gegužės 20-21 
dd., Charles Lindbergh per
skrydo Atlanto vandenyną 
iš New Yorko į Paryžių, 
Francijon, atlikdamas 3,- 
600 mylių kelionę.

1933 m., birželyje-liepos 
mėnesiais, Italijos fašistai 
pasiuntė generolo Balbo vsh 
dovystėje, 24-is kariniuš 
lėktuvus į Ameriką, įvyku- 
.šią Chicagoje parodą, kurie 
.su apsistojimais atliko virs : 
.6,000 mylių kelionę.

1933, liepos 15-22 dieno
mis, su apsistojimais, Wi
ley Post { 8-nes dienas atli
ko pirmutinę aplinkui žeitaę 
oru kelionę.

(Tąsa 4-tam pusi.) flt
--------------------------------------——•
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Sveikinimai suvažiavimui
Easton, Pa.

Pavėlintas Laisvės dali
ninkų suvažiavimui pasvei
kinimas nuo sekančių drau
gų: Po $10: M. Urba, L. Til- 
wick. Po $5: P. Švelnikai ir 
V. Daniel. Viso $30. Gaila, 
kad negalėjom dalyvauti, 
sveikata nepavelino.

L. Tilwkk

E. St. Louis, Ill.
Draugai: Pastebėjau

spaudoje, kad Laisvė turės 
daryti permainas. Noriu 
nors su maža dalele prisi
dėti prie išlaidų. Siunčiu 
$5. Linkiu geriausių pasek
mių.

Agnes Motuzienė

Cleveland, Ohio
Gerb. Draugai: Sveikina

me suvažiavimo dalyvius, ir 
pasitikime, jog darysite vis
ką, kad Laisvė gyvuotų ir 
tęstų savo darbą. Nežiūrint 
kaip jūs nutarsite, mes bū
sime su jumis. Čia randate 
$12.. J. Žebrys, J. Simans,

Nikas, J. Krasnickas ir
J. Bagužis — po $2, o J. 
Petraus ir J. Stripeika po 
$1.

Draugiškai,
J. žebrys.

. San Leandro, Calif.
Mūsų ALDLD 198 kp. 

siunčia $50 aukų Laisvei. 
Nariai svarstė jos leidimo 
suretinimą ir po diskusijų 
nutarė ‘ patarti suvažiavi
mui leisti Laisvę sykį į sa
vaitę, daugiau puslapių, ir 
kas link kainos, tai biskį 
sumažinti. Mes manome, 
kad tuomet didžiuma, ku
rie šiandien skaito Vilnį 
kaipo dienraštį, irgi užsi
prenumeruos savaitinį. Mes 
nepątarim vienyti dabar 
Laisvę ir Vilnį.

Ks. B. Karosienė kp. sekr.

' Miami, Fla.
Sveikiname suvažiavusius 

Laisvės dalininkus ir lin
kime svarstyti šaltai ir 
nuoširdžiai Laisvės ateitį. 
Mes per toli gyvename, tad 
negalime dalyvauti. Čia 
randate $5.

Draugiškai,
S. ir M. Meison

Bridgeport, Conn.
Sveikinu Laisvės dalinin

kų suvažiavimą ir linkiu 
Laisvę palikti toj pat vie
toje, jeigu ir namas būtų 
parduotas. O Laisvę išleisti 
vieną kartą į savaitę, ži
noma, gerai padidintą. Če- 
kutis—$10.

J. J. Mockaitis >

Worcester, Mass.
Mes geri Laisvės patrio- 

- tai sveikiname šėrininkų 
suvažiavimą ir trokštame, 
kad delegatai rimtai ap
svarstytų dienraščio ateitį, 
kad vėliau nereikėtų dis- 
kusuoti, jog padaryta 
klaidų. Čia rasite $32. Au
kotojai. Po $5 — ALDLD 
11 kp., P. Jelskis, J. Ješke- 
vičius. Po $2 —• A. Pilkaus
kas, J. Raulušaitis, J. M. 
Žukai. Po $1 — P. Sadaus
kas, J. Skliutas, K. Kosulis,
D. Jusius, V. PaČesa, P. Bu- 
sevičia, J, Deksnis, A, Vo- 
sįlięnė, P. Jucius, H. Ži
linskienė, M. Sukackienė,

x Draugiškai,
J. Skliutas •

Baltimore, Md.
■ ALDLD 25 kp. susirinki
me, sausio 11 d., nutarta 
pasveikinti • Laisvės šėri
ninkų suvažiavimą su $10. 
Rimtai apkalbėjome dien

oraščio likimą. Mūsų kuo- 
pos didžiuma narių išsireiš
kė, kad leisti Laisvę du 

kartus į savaitę,o kainą lai 
suvažiavimas apsvarsto.

Draugiškai,
P. Paserskis, kp. sekr.

Great Neck, N. Y.
Sveikiname Laisvės suva

žiavimą ir linkime, kad da
lininkai padarytų gerus ta
rimus laikraščio naudai. Su 
sveikinimu prisidedame su 
maža auka. Po $5: F. Klas- 
ton, J. Kupčinskas, P. Be
eis. Po $2: F. Lideikis, M. 
Adomonis, A. Bečienė, M. 
Giedrienas, A. Lideikienė,
M. S m a i d ž iūnienė. M. 
Giedrienas, $1.50. Viso 
$26.50. P. Beeis.

Brooklyn, N. Y,
Brooklyno Moterų Klubas 

sveikina šėrininkų suvažia
vimą, linkime viso gero, ir 
kad Laisvė lankytų mūsų 
namus dar daugelį metų. 
Čia randate $10.

New Haven, Conn.
LLD 32 kp. sveikina Lais

vės suvažiavimą; tikimės, 
kad bus padaryta geri tari
mai Laisvės ateičiai. Čia 
randate $10. J. Kuncas, de
legatas.

Philadelphia, Pa.
Mūsų miesto vajininkai 

sveikina Laisvės suvažiavi
mą ir siunčia laimėtą dova
ną $20. Būtų malonu, kad 
ir kitų kolonijų vajininkai 
taip pat padarytų su laimė
tomis dovanomis. Taipgi 
sveikina W. Shapran su $2. 
Draugiškai, Julia ’Shapran.

Toronto, Canada
Draugai: ,

Jus, nuoširdieji pažangios 
spaudos įsteigėjai, budavo- 
tojai ir rėmėjai, susirinku
sius aptarti “Laisvės” toli
mesnio gyvavimo reikalus, 
nuoširdžiausiai • sveikiname 
ir linkime geriausio pasise
kimo nustatant “Laisvės” 
tolimesnio gyvavimo gaires.

“Laisvė” jau 47-tus me
tus garbingai tarnauja lie
tuvių išeivijai jos kultūri
nėje ir visuomeninėje veik
loje. Kanados pažangūs lie
tuviai dėkingi “Laisvei” ir 
laisviečiams už visokeriopą 
pagalbą mums susiorgani
zuojant į pažangias organi
zacijas ir už padėjimą įkur
ti Kanadoje pirmą pažangų 
laikraštį “Liaudies Balsą,” 
kuris su jūsų nuolatine pa
rama jau 26-tus metus gy
vuoja. Ypatingai mes di
džiai dėkingi Jungtinių A- 
merikos Valstijų p a ž a n - 
giems lietuviams ir jų or
ganizacijoms už pavyzdin
gą dalyvavimą “Liaudies 
Balso” jubiliejiniame vaju
je, kurio pasekmės išgelbėjo 
savaitraštį nuo ekonominio 
sušlubavimo ir sudarė ; pu
sėtinai geras sąlygas laiky
tis ant toliau.

Ląi ilgai, ilgai gyvuoja 
“Laisvė,” kaip lietuvių dar
bo žmonių kelrodis į švie
sesnę ateitį.

Su draugiškais linkėji
mais,

K. Kilikevicius 
Vardu “Laisvės” 
Draugų- Būrio Toronte.

Pr. Čia pasiunciame ant 
greitųjų sudėtus $25.00 
“Laisvės” paramai. K.

Hartford, Conn,
Mūsų supratimu, Laisvę 

leist savaitraščiu, su 8 pus
lapiais. Dar daugelį metų 
būtų galima taip išlaikyti. 
Prenumeratos kaina $8, kad 
ir $10 nebūtų perdaug at
sižvelgiant į dabartinį bran
gumą. Atsiminkite, mes 
esame susipratusių žmonių 
sekėjai. Jai galime išleisti 
šimtus dolerių .neveikalim. 

giems daiktams, kaip kad 
ant tabako ir kitiems, svei
katai kenksmingiems reika
lams, tai $10 apšvietai kaip 
lašas į jūrą. Aukoja: Lais
vės Choras, $10. Po $5: M. 
ir L. Butkevičiai, J. ir L. 
Žemaičiai. Po $2: F. Ro
man, V. Staugaitis. Po $1: 
J., Kazlauskas, J. Beržinis.

;Viso $26.

Scranton, Pa.
Mes sveikiname Laisvės 

Bendrovės dalininkus suva
žiavime ir linkime kuo ge
riausių pasekmių. Či’a ran
date $45. Aukojo: P. Pėsti
ninkas,* $3. Po $2: Senas 
Laisvietis, P. Šlekaitis, B. 
T u š k e v ičius, Medelis, J. 
Stanynas, E. Geležauckie- 
nė, A. Petruškevičius (Pr. 
fondas atskirai pažymėtas 
—Adm.). Po $1: A. Kan- 
draskas, R. Janušaitis, Ell’a 
Sakevičiūtė. Draugiškai, P. 
Šlekaitis.

San Francisco, Calif.
Čia rasite čekį sumoje 

$12, tai pasveikinimas Lais
vės Bendrovės dalininkų 
suvažiavimui nuo sekamų 
prietelių: Po $2: P. ir A. 
Norkai, B. ir V. Sutkai, J. 
ir M. Alvinai, Adomas Da
gys, Ignas Kamarauskas, 
Marie Baltulionytė. Šias au
kas surinko Margaret Alvi- 
nienė.

Su geriausiais linkėjimais 
visiems, J. K. Alvinas.

Detroit, Mich.
Mes, keletas draugų, svei

kiname Laisvę ir jos Ben
drovės dalyvius suvažiavi
me.- Linkime, kad padary
tumėt gerus nutarimus. Aš 
esu tos nuomonės, kad 
Laisvė išeitų sykį į savaitę, 
nes nėra galimybės du dien
raščius užlaikyti. Aukojo:
N. Astrauskas, $5. Po $2: 
J. M. Genaitis, Geo. Urban, 
A. J. Daukus, M. Prakevi- 
čius. Po $1: G. Nausėda, 
X Detroitietis, J. M. Ara- 
nuk, M. Smitravičienė. Vi
so $17. Draugiškai, Natali
ja Astrauskas.

Brockton, Mass.
Sveikiname Laisvės šėri

ninkų suvažiavimą, linkė
dami, kad apsvarstytumėt 
ir priimtumėte geriausius 
nutarimus. Gal ir neblogai 
būtų, kad Laisvė išeitų sa
vaitraščiu, o Vilnis dienraš
čiu, tada dauguma užsipre
numeruotų Vilnį. Aukos 
nuo — LLD 6 kp., $10. Po 
$5: M. Gutauskienė, Kons
tancija Kalvelienė, Ant. Lu- 
kavičia, Geo. Shimaitis, J. 
Sireikis. Viso $35. Geo. 
Shimaitis.

No. Franklin, Conn.
Draugai: Gaila, kad aš 

negaliu dalyvauti jūsų su
važiavime. Visvien tikiuos, 
kad jūs šaltai ir rimtai ap- 
svarstysite Laisvės ateitį, ir 
paliksite galutiną nuospren
dį Board Direktoriams ir 
Laisvės štabui. Aš sutinku 
su P. Buknio ir kitų Jais- 
viečių nuomone, kad du 
kartu į savaitę leisti Lais
vę, už tą pačią prenumera
tą. Taipgi negalima palik
ti rytinių valstijų žmones 
be darbininkiško laikraščio. 
Čia randate mano auką $10. 
J. W. Thomsonas.

So. Boston, Mass.
Vėlinu Laisvės dalininkų 

suvažiavimui geriausios pa
sekmės. Išdirbkite gerus 
planus, kad mylima, Laisvė 
gyvuotų dar daug metų. 
Čia. randate $100. Tai bus 
sekamai: Pelnas nuo įvy
kusio banketo, sausio 19 d., 
$15. Po $10: J. Pešina, M. 
Pąurienė. Po $5; J. ,Petruš-j 
kevičius, K. Kazlauskienė, 

G. V. Kvietkai, A. Broskey, 
J. Blažonis, L. Trakimavi
čius, J. S. Rainąrdai, K. Ka- 
lašius, V. Vaškienė, E. Be- 
lekevičienė. J. Senkevi
čius aukojo $3. Po $2; M. 
Kazlauskas, M. Dannes, J. 
Usevičius, Yuknaitė. Po $1:
E. Freimonfienė, J. But
kus, F. Kvietkas, P. Gali
nis. Su geriausiais linkėji
mais, H. Thomas.

—Ht- 
Methuen, Mass.

Gerbiamieji: Siunčiu su
važiavimui linkėjimus nuo 
Lietuvių Socialės Kempės 
Bendrovės, Lawrence- Me
thuen, Mass., ir sykiu auką 
$15. Draugiškai, Aug. Več- 
kys, sekr.

Lawrence, Mass.
Čia randate $8, tai Lais

vės suvažiavimui pasveiki
nimas. W. Chulada, $5; S. 
Penkauskas, $2; A. Paulen- 
kienė, $1. Draugiškai, S. 
Penkauskas.

Kitos aukos suvažiavimui 
nuo sekamų rėmėjų:

V. Andrulis, Chicago, Ill., 
pridavė aukų (kitos aukos 
paskelbtos anksčiau) $192. 
Wm. Kulik.

Brooklyn, N. Y $25.00 
N.Y.—N.J. Laisviečiai 25.00 
Lukšių Antanas,

Richmond Hill, N.Y/13.00 
A. ir D. Veličkai

Rego Park. N. Y. 10.00 
Mažoji Onytė ......... 10.00
K. Petrikienė,

Brooklyn, N. Y. . . 10.00 
M. Klimas,

Fairlawn, N. J. .... 10.00 
T. Kaškiaučius,

Newark. N, J. .., 10.00 
K? Milenkevičius,

Brooklyn, N. Y. .. 10.00 
LDS 13 kp., Richmond

Hill, N. Y. Z....... 10.00
G. Stasiukaitis, Cliff

side Park, N. J. .. 10.00 
Frank Waitkus,

Jamaica, N. Y. . 10.00 
Mrs. A. Philipse,

Stamford, Conn. 10.00
J. Alexaitis,

Essex, Conn........... 10.00
P. Babarskas,

Hollis, L. 1........... 10.00
S. Peterman

from Wisconsin 10.00
Elena ........................ 10.00
V. ir V. Bunkai,

Brooklyn, N. Y. 10.00
Kazys Balčiūnas, Rich

mond Hill, N. Y. 10.00
S. Sasna,

Brooklyn, N. Y. ... 10.00 
D. Gabalis, Queens

Village, N. Y...... 10.00 
Juozas Balchunas,

Brooklyn, N, Y. .. 10.00 
Jonas, Jr.,

Brooklyn, N. Y. 10.00
A. Klepecky,

Cranford, N. J. 6.50
Povilas,

Brooklyn, N. Y. ... 5.00
K. Joneliūnas,

Brooklyn, N. Y. ... 5.00 
K. Derenčius,

Cliffside, N. J. ... 5.00 
Petras Satkus

Brooklyn, N. Y. .. 5.00 
LLD 185 kuopa,
Richmond Hill, N. Y. .5.00.
J. S. Vinikaičiai,

■ Woodhaven, N. Y. 5.00
V. ir O. Kazlauskai,
. Flushing, L. I. ,.. 5.00
A. Goodwin,

Brooklyn, N. Y» .v. 5.00
W. ir O. Baltrušaičiai, •

Brooklyn, N. Y. .. 5.00
Bayonnietis ........... 5.00

Central Brooklyno
Draugai ................  5.00

Jonas ir Ona Kalvaičiai
Maspeth, N. Y. . ... 5,00 

Ąmilė Mureikienė,
Milford, Conn........ 5.00

B, Makųtėnienė,
Cranford, Nf Jk ,. 5.00 

M,- Panelis, Staten
Island. N. Y. ..... 5.00

K. ir V. Kartonai, Z
Maspeth, N.Y. .... 5.00 

F.Kazokienė hr

Sue Kazokyte, 
Jamaica, N. Y. .'. 5.00

F. ir D. Mažiliai,
Brooklyn, N. Y. ... 5.00

V. Skodis, 
Woodhaven, N. Y. 5.00

J. Patašius,
Brooklyn, N. Y. .. 5.00

O. Višniauskienė,
Brooklyn, N. Y. .. 5.00

Magdalena Dumblis,
Brooklyn, N. Y. ... 5.00

J. ir S. Bimbai, 
Hawthorne, N. J. . .5.00

Julia Šimkus,
Brooklyn, N. Y. ... 5.00 

Jennie Bondži,
New York City ... 5.00 

Sudegusio Teatro
Aktorius .................... 5.00
P. V. Gasper,

Detroit, Mich...........5.00
Senas Jonas,

Harrison, N. J. ... 5.00 
A. ir S. Matuliai,

Jersey City, N. J. 5.00 
M. ir A. Stakov,

Brooklyn, N. Y. ... 5.00
K. ir B. Briedis,

Forest Hills, N. Y. 5.00 
ALDLD 1 kp.,

Brooklyn, N. Y. ... 5.00 
Sophie Petkus,

Brooklyn, N. Y. .. . 5.00 
A. Kalakauskienė,

Brooklyn, N. Y. ... 5.00 
J. Stanelis,

Short Hills, N. J. 5.00
V. ir O. Čepuliai,

Brooklyn, N. Y. ... 5.00 
J. ir S. Cedronai,

Brooklyn, N. Y. ... 5.00 
J. Steponaitis,

Brooklyn, N. Y. .. 5.00 
Geo. Wareson,

Brooklyn, N. Y. ... 5.00 
Geo. Bernot,

Woodhaven, N. Y. 5.00 
Jonas Pocius,

Paterson, N. J. .. . 5.00 
J. ir K. Rušinskai,

Jackson Hts, N. Y. 5.00 
Charles Devetzko,

Laurelton, N. J. .. 5.00
F. ir M. Krungliai,

Woodhaven, N. Y. 5.00 
P.A.M., Brooklyn, N.Y. 5.00
L. Gavrilovich,

Brooklyn, N. Y. .. 5.00
M. ir E. Liepai,

Woodhaven, N. Y. 5.00 
Wm. Deksnys,

Stamford, Conn. ... 5.00 
M. Stelmokas,

W. Orange, N. J. .. 5.00 
Jonas Grybas, Rich

mond Hill, N. Y. .. 5.00 
J. Ciberka, Far

Rockaway, N. Y. .. 4.00
J. Litvinskas,

Brooklyn, N. Y. ... 3.00
K. Anuškis,

Newark, N. J. .. . 3.00 
J, Pluščiauskas,

Jamaica, N. Y. .... 3.00 
Petras Poškus,

Elizabeth, N. J. ... 2.00
W. Žukas,

Elizabeth, N. J. ... 2.00 
J. ir A. Bakūnai,

Cliffside, N. J.........2.00
W. ir E. Petkevičiai,

Cliffside, N. J. ... 2.00 
P. Grabauskas,

Brooklyn, N. Y........ 2.00
I Albinas Bepirštis,

Brooklyn, N. Y........ 2.00
J. Balaika,

Brooklyn, N. Y. ... 2.00 
V. Žilinskas^

Woodhaven, N. Y. 2.00 
Nap. Kisielius,

Brooklyn, N. Y. ... 2.00 
J. Vaznys, Rich

mond Hill, N. Y. ... 2.00 
Anton Gitaitis,

Middleton, Del. . .. 2.00 
Alice Tamm,

Brooklyn, N. Y. ... 2.00 
Mrs. A. Mūrelis,

Chicago, Ill...............2.00
J. Gabalas,

Brooklyn, N. Y........ 1,00
F. Zavis,

Bethlehem, Pa. .... 1,00

PRIETELIŲ KLUBAS
Mieli Draugai: Čia ra

site $25, tai mano duoklė į 
Prietelių Klubą už 1958 m. 
Tai nepimutinė nei nepas
kutinė mano auka mylimai

BALTIMORE, MD.

MIRUS

Capt. Alfred G. Ekwise
(JEKEVIČIUS)

Reiškiame širdingą užuojautą jo žmonai 
Eleanor, dukrelei Gail, tėveliams Vincui ir 
Amelijai Jekevičiams, sesutei Virginia, jos 

šeimai ir visiems artimiesiems.
P. ir K. Kupriai 
Mr. & Mrs. M. Kučinskai 
Mr. & Mrs. Arthur Jacobs 
J. ir J. Pivariūnai
A. ir C. Vitkaii
B. ir M. Petraičiai t < 
Mrs. H. Cwon 
Mrs. Strauss
V. Stankevičius 

(Atlantic City)

P. ir O. Paserskiai 
J. ir K. Matthiesen 
Ruth ir L. Thomas 
Mr. & Mrs. C. Jacobs 
Mrs. J. Tommasąr
O. Kučiauskaitė ir sūnus 
J. ir F. Deltuvai 
J. ir O. Deltuvai
K. ir V. Lopattai

J. ir U. Staniai

Laisvutei, kokia ji bebūtų, 
ir kiek kartų ji mane lan
kytų, du ar kartą į savai
tę, man lygiai bus brangi ir 
miela viešnia mano namuo
se. Tikrai šiurpu pagalvo
ti, kad nekurie draugai, siū
lydami suvienyti, siūlo pa
likti Vilnį, o tokį gražų ir 
brangų laikraščio vardą 
kaip Laisvė, nori žudyti. 
Gaila! Su meile, Susninkų 
Jurgis, Worcester, Mass.

Kiti įstojo į Klubą se
kamai :

A. Dagilis, Pa. $25.00 
Katrina Žemaitienė,

Bronx, N. Y. .. 25.00 
Bayonnietis ......... 25.00
A. Bičiulis,

Brooklyn, N. Y. 25.00 
A. Sopaitis, . ‘ '

Bronx, N. Y. ... 15.00
I

Dabar suvažiavimo rei
kalas baigtas. Iš anksčiau 
aukų gauta $319.50. Da
bar įplaukė $1,271.00. Vi
so gauta $1,590.50: Jeigu 
kieno pavardė praleista, 
prašome pranešti, atitaisy- 
s'me, bet nelaukite keletą 
mėnesių. Širdingai dėkui 
visiems už puikią paramą 
Laisvės Bendrovės suva
žiavimui.

, Klaidos atitaisymas
Sausio 28 d. laidoje buvo 

pažymėta F. Milvid, Bayo
nne, N. J., $5.00. Turėjo bū
ti $10.00. Atsiprašome.

Laisvės Administracija

KIEK AMERIKOJ YRA 
SMITHŲ

Amerikoje Smithų yra 
priskaitoma apie 1,500,000 
pavardžių. Kur eisi, kur 
važiuosi visur rasi Smith 
pavardėmis piliečių. Tarpe 
rusų yra daug Ivanovų, 
Petrovų, Popovų, Pavlovų— 
vis tai nuo tėvo vardo pa
vardės. Žydų tarpe vien 
New Yorke yra keli tūks
tančiai Konų (Cohen).

Harrison, N. J.
Pasilinksminimo ir žaislų parė su skaniais 

užkandžiais įvyks šeštadienį, vasario (Feb.) 1 
d., pradžia 7-tą valandą vakare.. Vieta 15 Ann 
St., Harrisone.

Kviečiame vietinius ir iš apylinkės atsi
lankyti į šį gražų pokilį., Pasimatysite su senais 
pažįstamais ir linksmai praleisite laiką.

Rengėjai

3 pusi. Laisve (Uberty)> Penktad., sausio (Jau.) 31, 1958

Brockton, Mass.
Klaidų pataisymas

Laisvės No. 18 (sausie 25 
d.) korespo n d e n c i j o j iš 
Brockton, Mass., įvyko klai
dų. Prašau atitaisyti.

Ten kur skaitoma, jog bu
vo apkalbėta pasiųsti delega
tą į Laisvės šėrininkų suvažia
vimą su dešimke, turi būtį: 
nutarta pasveikinti Laisvės 
šėrininkų suvažiavimą su de
šimtine. Vienbalsiai nutarta 
delegato nesiųsti.

Ten,kur skaitoma, kad nu
tarta turėti pasikalbėjimo va
karą ir užkviesti po antrojo 
pasaulinio karo atvykusius 
lietuvius nuo Amerikos lietu
vių bendruomenės — vakaras 
paskirtas vasario 12 d., turi r 
būti: - vasario 1 (pirmą die
nų).

Ten, kur skatoma, kad su
siorganizavo vyrų dainininkų 
grupė, pabaigoj koresponden
cijos sakoma: ‘tši grupė daly
vaus ir balandžio 12-os d. 
koncerte,” turi būti: balan
džio 19 d. koncerte.

Geo. Shimaitis

WashimgUwias. — Svars
to, kad National Guard 
(rezervo) jėgas sumažinti 
ant 40,000 vyrų.

PRANEŠIMAS
HARTFORD, CONN.

Sekmadienį, vasario 2 d., įvyks 
pasilinksminimo ir žaisįų vakaras. 
155 Hungerford St., 3 vaL dieną. 
Rengia LDS 79 kp. Bus užkandžių 
ir kitko. Linksmai praleisime laiką, 
kvįečiajne vietinius ir iš apylinkės 
dalyvauti. įėjimas $1. Rengėjai

(20-22)

BROCKTON, MASS.

LLDS 6 kp. ruošia draugišką va
karą, kuris įvyks vasario 1 d., Liet 
Taut. Namo kamb., 7:30 v, v. giąme 
pasikalbėjime, yra užkviesti lietuviai 
iš Vokietijos, tad kviečiame visus, 
kurie galite, dalyvauti. {Temą bus— 
Dėl Ateities Draugiško Veikįmo. 
Kom.

LLD 6 kP- susirinkimas įvyks va-’ 
sario 3 d., Namo kamb. Nariai pra
šomi dalyvauti. Galėsite pasiimti 
knygą “Gydymo istoriją. Geo. Shi
maitis. (20?22)
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Naujoji istoiiia —mokytose
Vilniuje pasibaigė pen- 

kias dienas vykęs vidurinių 
mokyklų istorijos mokytoju 
seminaras, kurį organiza
vo Respublikinis mokytoju 
tobulinimosi institutas.

Seminaro dalyviai susipa
žino su naujausiosios istori
jos kurso dėstymu mokyklo
se. Paskaitas skaitė respub
likos sostinės mokslo Įstai
gų bei aukštųjų mokykla 
darbuotojai — Lietuvos 
Mokslų akademijos vice
prezidentas prof. J. Žiugž
da, Vilniaus Valstybino V. 
Kapsuko vardo universite
to dėstytojai L. Kapočius, 
R. Žiugžda ir kiti.

Naujausios istorijos kur
sas Įvedamas visų respubli
kos vidurinių mokyklų bai
giamosiose klasėse nuo šių 
mokslo metų antrojo pus
mečio.

Pas Vihvaus esperanto 
kalbos mėgėjus

Kambaryje vyksta po
kalbis. Girdisi gyvai besi
kalbančių žmonių balsai. 
Kokia gi kalba jie šneku
čiuojasi? Prancūzų, ispanų, 
italu? O gal lotynų? — Ne, 
jie kalbasi esperanto kalba, 
o pašnekovai yra Vilniaus 
esperanto kalbos mėgėjų 
ratelio nariai. Šis ratelis į- 
steigtas prie Lietuvos 
Respublikinės profesinių 
sąjungų tarybos tarpsą j tin
ginio klubo.

Norintieji geriau išmokti 
šią tarptautinę kalbą lanko
si čia vakarais kartą per 
savaitę. Ratelio lankytojų 
tarpe — aukštųjų mokyklų 
studentai ir dėstytojai. į- 
vairių įstaigų tarnautojai. 
Ratelio nariai aptaria per
skaitytas esperanto kalba 
knygas ir žurnalus, susipa
žįsta su naujaisiais perio
diniais leidiniais, išeinan
čiais esperanto kalba Jiau- 
dies? demokrįitiiost šalyse. 
Populiarus . *'* ratelio narių 
tarjie" Wą'• žurnalas “Nil- 
tempo Bulgarija” (“Dabar
tinė Bulgarija”). Su dideliu 
susidomėjimu buvo sutiktas 
Kinijos žurnalas “EI Popo- 
lo Činio” (“Iš liaudies Ki
nijos”). Vilniaus esperanto 
mėgėjai susirašinėja su sa
vo kolegomis iš Čekoslova
kijos ir Lenkijos, Maskvos 
ir Pekino, Talino ir Gorkio.

Kadangi esperanto kalba 
yra viena priemonių drau
giškiems tarptautiniams 
ryš’ams plėsti ir tarnauja 
kovos už taiką reikalui, Lie
tuvos esperanto žinovų ko
lektyvas ruo'ia šios kalbos 
vadovėlį. Ruoš’amasi iš
leisti taip pat esperanto- 
lietuvių ir lietuv’ų-esperan- 
to kalbų žodynai, kurie 
kiekvienas turės po 12 
tūkstančių žodžių.

Esperanto mėgėjų rate
liai veikia eilėje Vilniaus 
aukštųjų mokyklų, o prie 
pedagoginio instituto į- 
teigti esperanto kalbos kur
sai. Tokie kursai organizuo
jami ir prie Lietuvos Vals
tybinio projektavimo insti
tuto.

Įmonės skaičiavimo 
mašinų biuras

Šiauliai. — Stambiausioje 
miesto įmonėje — “Elnio” 
odų-avalynės kombinate į- 
steigtas ska:čiavimo . maši
nų biuras. Čia yra 12 skai
čiavimo mašinų, kurias ap
tarnauja 6 žmonės. Mecha
nizuotas atlyginimo apskai
čiavimas, dalinai mechani
zuota ir- materialinių ver
tybių apskaita. Mašinų pa
galba atliekami aritmeti
niai veiksmai.

Įsteigus skaičiavimo ma-

Lietuvos
espondento

šinų biurą, kelis kartūs pa* 
gi eitojo apskaitos, darbai. 
Kadrai darbui su naujomis 
skaičiavimo mašinomis pa
ruošti Lietuvos Statistikos 
valdyboje.

Skaičiavimo mašinų biu
ras plečiamas. Ateityje jis 
aptarnaus “Stumbro” odų- 
vęltinių kombanatą ir 
“Verpsto” trikotažo fabri
ką.

Čekų savaitraštis apie 
Tarybų Lietuvą

Pragojo leidžiamas savait
raštis “Svet sovetu” Nr, 48 
“Keliaujame po TSRS” sky
riuje išspausdino Jirži Novat
ny straipsnį “Gintarinėje Lie
tuvos pakrantėje”. J. Novat
ny vasarą lankėsi mūsų res
publikoje. Straipsnyje jis ap
rašo mūsų pajūrį, nedidelį, 
bet gražų Palangos kurortą 
lygina su francūzų Riviera. 
Autorius, ties Klaipėda per
plaukęs Kuršių marias, žavisi 
Neringa, jos kurortais: Smil
tyne, Juodkrante ir Nida. Pa
pasakojęs apie “šiaurės auk
są” — gintarą, pasekęs sak
mes apie Jūratę ir Kastytį, o 
taip pat apie Birutę ir Kęstu
tį, jis pasakoja, kaip lietuviai 
žvejai, kuriui gyvenimas anks
čiau buvo nelengvas, dabar 
dirba susijungę i arteles, lai
mingai gyvena ir dainuoja 
dainas, kuriose vis mini žalią 
rūtą ir žirgelį.

Čia pat J. Novatny prime
na, kad lietuvių ir čekų drau
gystė yra sena.

J. Novatny straipsnis para
šytas labai šiltai. Prie jo iš
spausdintos trys iliustracijos: 
pajūrio kopos, kelias į Klai
pėda ir upės prieplauką.

K. PAPEČKYS

Vienos vėliavos istorija
Vilnius. — Lietuvos Valsty

binio istorijos - revoliucijos 
muziejaus salėje, kur surink
tos relikvijos, pasakojančios 
apie didvyrišką darbo žmonių 
kovą už Tarybų valdžią lietu
vėje 1918—1919 m.m., lanky
tojai Migai Asustoja prie vieno 
iŠ'eksponatų. Tb ’Stiklu.. pade-' 
tas raudonas audeklą^;’ Jame 
aiškiai išskaitomi kažkada iš
siuvinėti žodžiai: “Visų; šalių 
proletarai, vienykitės! Tegy
vuoja socializmas! šalin bur
žuaziją!” Nelygiai išvedžio
tos eilutės rodo, jog pūslėtą
ją! rankai, siuvinėjusiai šiuos 
žodžius, raidės nebuvo pa
klusnios. Tačiau kaip rūpes
tingai išsiūti šie taip artimi 
kiekvieno darbo žmogaus šir
džiai šūkiai. Tai Lietuvos Ko
munistų partijos Šaukėnų 
valsčiaus organizacijos vėlia
va, pasiūta 1918—1919 motų 
iaikotarpiu.

Įdomi'vėliavos istorija. Ne
žinomi patriotai padarė vis
ką, kad tik ji nepatektų į/ka
lybų valdžios priešų rankas. 
Buržuazijos valdymo metais, 
rizikuodami gyvybę, šią vėlia
vą slapta saugojo žmonės, ku
riu vardai lig šiol nenustatyti. 
Vėliau ją kažkas nugabeno J 
Daniją ir paliko pas patiki
mus žmones. Ir štai 1935 me
tais ši vėliava atsidūrė Mask
voje. Ją atvežė čia Danijos 
profsąjungos delegatė. Bran
gi Lietuvos darbo žmonių re
voliucinės kovos relikvija bu
vo perduota Revoliucijos Mu
ziejui ir iki šių dienų saugo
jama čia kaip retas ekspona
tas. Tiksli jos kopija dabar 
puošia Vilniaus muziejaus sa
lę.

Koresp.

JŪRINĖ MYLIA IR 
SAUSUMOS

Kada skaitome apie laivų 
skubą-greitį, tai pasako an
glų kalboje ne mylias, bet 
“knot” (mazgus). Skirtu
mas tarpe jūrinės mylios ir 
sausumos yra: Sausumos 
mylia turi 5,280 pėdų. Jū
rine (knot) turi 6,086 pė
das. Reiškia, jūrinė {knot) 
yra už sausumos ilgesnė.

!

Binghamton, N. Y.
TfcVMtOŠ žtNŲtĖŠ
Pasiekė’žinia, kad draugė 

Nellie StVolienė: ūm&i susir
go ir sausio 2^ d. paimta 
Į Wilson Memorial ligoninę, 
Johnson City, N. Y. Drau
gė Strolienė viena iš tų ge
rųjų gaspadinių, kuri o s 
rengia pasilinksminimo va
karėlius, ir yra gera darbi
ninkiškų reikalų rėmėja. 
Gaila, ,kad drg. Strolienė 
sunkiai susirgo? Linkiu jai 
greitai išsveiktii ir vėl dar
buotis organizacijų labui.

Ir pas mus jau žiema at
keliavo. Gamta apdovanojo 
mums apie 10 colių šlapio 
sniego, kurio dėlei miesto 
gyventojai turi daug nema- 
jonumu. Tūlos gatvės už
tvino, žmonėms pasidarė 
nepatogu vaikščioti, reika
lui esant. Daug automobi
lių stovi sniege ir laukia pa
galbos. Taipgi ir daug ne
laimių, susižeidimų Įvyksta 
vis dėl daugumos sniego. 
Bet juk žiemos laikas, to 
buvo laukta! 

• I
Skaitant korespondenci

jas iš kitų kolonijų matai, 
kad LLD 1957 leidinys 
“Gydymo Istorija” išdalin
tas nariams, kurie yra užsi
mokėję narystes duokles. 
Bet kas yra su mūsų LLD 
20 kuopos komitetu? Rodo
si, ir jis vra gavęs minėtą 
knygą, bet kodėl neatiduo
da nariams, kuriems ji pri
klauso? Kiek yra žinoma, 
jau keli nariai yra prašę 
sekretores, kad atiduotų 
jiems tą labai laukiamą ir 
svarbią knygą. Bet sekre
torė, dėl man nežino m ų 
prieMsčių bei išrokavimų, 
laikosi knygą pas save ir 
gana! Mano draugiškas pa
tarimas bei prašymas yra: 
atiduokite knygą tiems na
riams, kuriemsį ji’ priklau
so, nes tai yra jųjų nuosa
vybė ir jie ją turi gauti be 
jolęių išsisukinėjinĮų...?.

Bus gana šitįo ’sykių.
1 Onyte

Rochester, N. Y.
Iš MOTERŲ KLUBO

! VEIKIMO 
: i ■

Sausio 12 dieną turėjo
me d r a u g i šką, sueigėlę 
pas draugus A. HhYely- 

kius stuboje dėl draugės 
Antaninos D u o b i e n ė’š’. 
Draugė Duobienė rengėsi 
eiti Į ligoninę operacijai 
ant akių, tai mes, klubietėš, 
ir draugai Velykiai, kad 
suraminti mūsų gerą drau
gę ir užjausti ją nelaimėje, 
susirinkom gražus būrelis’. 
Prie skanių valgių ir kavu
tės, kuriuos pagamino 
draugė Velykienė, draugė 
Bulienė ir Labeikienė (ki
tos draugės prisidėjo pini
gais), visos turėjom smagų 
laiką. Ir buvo kalbėta apie 
Dr. K., kad pasveikinti su 
naujais metais. Visos drau
gės mielai sutiko ir suauko
jo $31. Pinigai ir pasveiki
nimas jau pasiųsti, ir mes 
visos klubietėš velinam tam 
geram draugui geriausios 
sveikatos ir ilgo ir malo
naus gyvenimo.

Dabar mūsų mylima 
draugė Antanina Duobienė 
randasi Genesee ligoninėj. 
Draugės, atlankykite ją. 
Mes velinam draugei kuo 
geriausiai pasveikti ir vėl 
dalyvauti su mumis.

L. B.

Helsinkis, Suomi ją.—Suo- 
mijos ambasadorius Ame
rikoje . J.. Nykopp jau pa
sitrauks iš tarnybos? ‘;

Jaunuoliai nušovė Jūrininką
Policija areštavo R. Sasn- 

ko, 16 metų, ir Salvatore Mo
naco, 18-kos metų. Juos kal
tina, kad jie ant Coney Ave. 
r u šovė jūrininką Louis Cuo
mo.

Policija mano, kad kaltina
mieji yra nariai Brooklyn© 
jaunuolių gaujos, žinomos 
kaip “Gremlins”, kurie jau ne 
vieną piktadarystę atliko to
je sintyje.

Informacijos
(Tąsa nuo 2 puslapio)
1937 metais . Tarybų ga

lingi lėktuvai nunešė moks
lininkus ir apgy v-e n d i n o 
Šiaurinio Poli u so Srityje 
mokslo sumetimais.

1937 m. čkalovas su sa
vo sandraugais atskrido iš 
Maskvos per šiaurinį Poliu- 
są į Vancouverį, Kanadoje. 
Gi tais pat metais liepos 12- 
14 dienomis pulkininkas M. 
Gromovas, jo sandraugai 
Jumaševas ir Danilinas at
skrido is Maskvos, per 
Šiaurinį Poliusą į Ameri
ką, San Jacinto, Kaliforni
joje, į 62 valandas atlikda
mi 6,300 mylių tiesaus oro 
kelio. Tais laikais buvo il
giausia oru kelionė.

Antrasis pasaulinis karas 
prasidėjo, kada aviacija bu
vo pasiekus jau aukšto 
laipsnio. Ant kiek ji buvo 
svarbi, liudija tas faktas, 
kad vien Tarybų Sąjunga, 
1943-1945 metais, kasinėtai 
gamino po 40,000 kaLį&įų 
lėktuvu. Ir kada 194f®ĮL 
puolė Berlyną, tai užj^ieJFT^ 
me dalyvavo 8,400 tarybi
nių lėktuvų. Hitleriška Vo
kietija per karo laiką pasi
gamino 80,000 karinių lėk
tuvų, ji vien tarybų fron
te neteko 75,:000 savo lėktu
vu.

Jungtinės Valstijos, 'ku
rios 1941 m.', 7 d. gruodžio, 
laike Japonijos užpuolimo 
turėjo tik 2,846 karinių 
lėktuvų, tai 1944 metais 
jau turėjo 80,000 lėktuvų, 
apie 2,500,000 lakūnų ir 
aviacijos karo tarnyboje 
žmonių.

Ashland, Pa.
Numirė Petras Urbonas

Sausio 24 d. savo namuose 
mirė Petras Urbonas. Iš ama
to buvo kriaučius. Buvo susir
gęs širdies priepuoliu apie 
mėnesis atgal Išgulėjęs Ash
land© ligoninėje, grįžo namo, 
jis pats ir namiškiai džiaugė
si sveikata. Sausio 24 d. rytą 
atsikėlęs parašė laišką į Lais
vę, padėkodamas draugams 
už lankymą jo lįgoninėj bū
nant. Pasakė savo moteriai, 
kad eina Į lovą pasilsėt. Už 
keletos minučių moteris, nuė
jusi į kambarį, rado Petrą 
jau užmigusį amžinu miegu.

Petras buvo pažangių min
čių, skaitė darbininkiškus 
laikraščius, buvo L.D.S. na
rys, visados prisidėdavo su 
gausiomis aukomis. Buvo , jau 
pasitraukęs iš amato, pavedė 
sūnums. Turėjo įsigijęs gra
žų namą toliau nuo miesto, su 
daug vaisinių medelių J r 
kvietkų, kuo jis labai džiau
gėsi. Bet mirtis, atskyrė nuo 
visko. . ę

Paliko moterį, du sūnus, 
tris anūkus, brolį Lietuvoj. 
Palaidotas sausio 27 d. be 
bažnytinių apeigų Vytauto 
Draugystės kapinėse, Frack- 
villėje. Ilsėkis, Petrai, ramiai 
šaltoje žemelėje! ' , ■

Kalniete
Red. pastaba: Petro Urbo

no vieša padėka tiems,'kurie 
jį laiįceJigOa lankę, mus pasie
kė kartu su. Šia koresponden
cija, įtodėl įedędąmę jos į 
laikraštį. Ęeiškiamp užuojau- 
P ?
jam pačiam: ramiai ilsėtis!

Nusižudė rnokvldy 
viršininkas

4

Brooklyne vidurinės ! (ju
nior high) mokyklos vedėju 
(principai) per 13-ką metų 
buvo George Goldfarb. Jis 
buvo viršininkas John Mar
shall Junior High School. To
je mokykloje mokiniai taip 
išdyko, kad kėlė muštynes, 
lytiniai išdykavo. Pereitą sa
vaitę trys jaunuoliai išprie
vartavo vieną mergaitę, tik 
13-kos metų. Prie mokyklos 
mokinių išdykavimo priside
da iš lauko pusės jų sandrau
gai.

Mokykl’.i aukšti vedėjai tos 
mokyklos viršininką Goldfarb 
\iena savaite laiko net tris 
kartus šaukė pasiaiškinti. Jis 
skundėsi, kad nieko negali 
padaryti ir reikalavo, kad 
mokykloje būtų pastatytas 
policininkas. Jo reikalavimą 
atmetė. Antradienį Goldfarb 
nusižudė. Jis buvo tik '55 me
tu amžiaus. €

Nusižudė R. Levitt
Nusižudė Robert Levitt, te

levizijos biznio vedėjas, bro
lis New Yorko valstijos kont
rolerio Arthur© Levitt. Jis gy
veno ant Park Ave., mieste, 
bet turėjo vasarnamį East 
H amptone.

. Robertas iš E. Hampton© 
•šsiuntė žmoną ir į\kūdikį į 
miestą, o patsai ten pasiliko 
ir nusižudė. Rasta raštelis: “Į 
ką aš kreipiuosi...” Ten pasa
ko kam palieka turtą. Atras
ta apie pusė tuzino bpnkučių 
migdančių piliulių. O jis pats 
galvą kietai apsisukęs ploš- 
čiumi. k

Albany. — New Yorko 
valstijos viršininkai deda 
pastangų, kad mokyklų rei
kalams sukėlus $78,000,000.

• > * '

Pranešimas
BROO/<LYN, N. Y.

LDS 1-mos kuopos susirinkimas 
įvyks antradienį, vasario 4 d., 7:30 
vai. vakare, Liberty Auditorium, 
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill. 
Visi nariai kviečiami dalyvauti su
sirinkime, nes bus nominaciojs Cen
tro Valdybos. Kurių duokles nemo
kėtos, malonėkite ateiti, ir užsimo
kėti, kad nesusispenduotumet. Val
dyba. (22-23)

RANDAVOJIMUI
[Išsinuomoja trys fornišiuoti kam

bariai. Jeigu nenorite trijų, tai ga
lime nuomoti vieną kambarį. ‘ Galite 
kreiptis bilejeada iki 3 vai. dieną. 
Adresas: 268 Seigel St., Brooklyn, 
N~Y. (21-22)

| ATSIMINIMAI
i ’ir

Dabartis
Paraše L. Prūseika

Tai gyvi bruožai iš jo gyve- s 
i nimo, visuomeninės veiklos, Į; 
j caro reakęijos metu pergy- p 

venimai kalėjimuose, ištrėmi- 
mas į Sibirą ir kiti erškėčiuoti > 

/ takai jo kovoje už laisvę ir J;
šviesesnį gyvenimą darbo 

? žmonijai.
Kaina ttk $2.00

Laisvė
!/ 110-1? Atlantiė Aire. /

Richmond Hill 19, N. Y^
Knyga H 804 puslapfq

Kartu su užsisakymu prašome prisiųsti ir pinigus.

4 puti, įLAfave (Liberty) Penktad/, sausio (Jan.) 31, 1258

Miesto tarybos 
reikalas

Yra daromi žingsniai viso
kiems taupinimams. Tūli jau 
planuoja panaikinti Miesto 
Tarybą (City Council), kurį 
susidaro išt25-ių narių. Jie 
kiekvienas gauna po $7,000 
algos į metus ir po $3,009 ki
tokioms išeigoms.

Jie— renkami miesto pilie
čių. Tai, galima sakyti, kad 
liaudies atstovai. Daug kartų 
jų tarpo buvo ir pažangių.

Dabar siūlo miestui nauja 
čarterį (taisykles) ir ten da
lykai suvedami taip, /kad ga
lėtų Tarybą panaikinti. Mies
to Tarybos nariai susidomė
jo ir ketina tam pastoti kelią.

Reikalauja $208,000,000 
policijos reikalams

New Yorko miesto policijos 
komisijonierius S. P. Kennedy 
^pareikalavo, kad miestas me
tų laikui skirtų ’$207,666,340 
policijos užlaikymui.

Taipgi jis reikalauja dar 
pri.dėti 20 automobilių tiems 
policininkams, kurie važinėja 
mieste automobiliais.

Pirmiau buvo 24,060 poli
cininkų, dabar jų Jau yra 
24,268.

P. Rose tardys iš naujo

Aviatorius Clyde Rose 'pa
laidotas Grand Rapids, Mich. 
Ten buvo nuvykusi ir jo žmo
na Priscilla Rose, kurią pir
miau policija ilgai klausinėjo. 
Dabar policijos viršininkai sa
ko, kad ji bus vėl klausinėja
ma, kai sugrįš iš laidotuvių.

Damaskas. — Sirijos mi
nistrų f kabinetas užgyrė 
Egipto ir Sirijos vienybės 
planą. į

Biznio Proga
Turiu gerą vietą atidarymui vai- | 

gyklos-Lunchconette. Ieškau dali
ninko. O jeigu nenorėtų įeiti j da
lininkus, tai proga nusipirkti nuo
savybę. Dėl daugiau informacijų, ga
lite kreiptis asmeniškai bile dieną, 
12 vai. dieną. 52 Meserole Avė., 
Brooklyn, N. Y. Vienais laiptais 
į viršų. (21-23)

P aieško jim’ai
Paieškau brolio Ginato Dominiko, 

sūnaus Adomo. Paskutinį laišką 
gavome prieš apie trisdešimt metų, 
gyveno mieste Brooklyn. Jis ar jo 
vaikai prašomi atrašyti. Ieško se
suo Ginataitė Stefanija-Eimontienė, 
duktė Adomo, gyvenanti Voversų 
kaime, Siesikų paštas, Ukmergės 
rajonas, Lithuania, USSR. (22-24)

Aš paieškau netikro savo brolio 
Kvedaravičiaus Jon'o, arba jo sūnaus 
Roberto: Anksčiau gyveno Haverhill, 
Mass. Jeigu dar gyvi, prašau atsi
liepti. Kazys (s. Miko) Žukauskas, 
Pandėlio rajonas, Papilio paštas, Ve- 
liškėnų kaimas, Lithuania, USSR.

Paieškau Galinskio Simano, sū
naus Juozapo, kilusio iš Rietavo vals
čiaus. Iš Rietavo išvyko Kanadon, 
kur ir dabar gyvena. Lietuvoj mi
rė jo giminės: Kazimieras, Julijonas 
ir Aleksandras Galinškiai. Ieško 
Kazimiero sūnus. Jo paties arba jo 
vaikų prašau atsiliepti: Galinskas 
Adomas, Kalinininkų kaimas, kol. 
“Tarybinė šviesa," Šilutės rajonas 
ir paštas, Lithuania, USSR. (20-21)

Dabartinės Lietuvių kalbos

ŽODYNAS
•a*

Išleido Valstybinė Politinės ir Mokslinės
Literatūros Leidykla Vilniuje, Lietuvoje 
l '

Stambi Knyga, 987 Puslapių, Kaina $5.00

žodynas yra mūsų namuose mokytojas ant lentynos. 
Ar jis randasi jūsų namuose? Jei ne, tai greit įsigy
kite jį. Gaunamas Laisvės knygyne. Užsisakydami 
adresuokite sekamai;

Laisves
t X.

110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.

Mirė aktorius V, Packer
Mire žymus aktorius Victor 

Packer, sulaukęs 61 metų am
žiaus. Jis daugiausiai pasižy
mėjo vaidinimuose žydų vei
kalų. Ypatingai rolėje “Me- 
nachen Mendel in America”.

Į šią šalį atvyko 1925 mo
tais. Pirm to jis vaidino Len
kijoje ir Lietuvoje.

Francūzij. provokacija 
prieš Tunisiją

Tunis, Tunisiją. — Pran
cūzijos ginkluotos jėgos, 
kurios kariauja prieš Al
žyro sukilėlius, vis daugiau 
provokacijų atlieka prieš 
Tunisiją. Jos armijos da
liniai dažnai įsiveržia į Tu- 
ni sijos plotus. Prancūzai 
sako, kad, būk sukilėliai 
ginklų.ir amunicijos gau- : 
na per Tunisiją. Tunisijos 
kariai -suėmė keturis Pran
cūzus karius. Vėlesni pra
nešimai sako, kad francį-> 
zai rengiasi ir Raudonojo 
Kryžiaus pagalbos nepra
leisti sukilėliams.

Finansinė parama Laisvei 
visada reikalinga.

HELP WANTED—FEMALE

Help wanted, cooks, couples, 
children’s nurses, parlor maids, 
chamberma ids, waitresses, gen. 
hseworkers. Excel, positions and 
good salaries in N. Y., B’klyn, sub
urbs. Also clerical & industrial po
sitions furnished. ACME EMPL. 
AGCY, 555—5th Ave., cor. 15th St., 
B’klyn. A. Jensen, SO. 8-7264-65-66.

(20-22)

Valymo moteriškė. Geros algos, 
valyti moderniškus ofisus New Yor
ko patalpose. 6 P. M. — 12 P. M. 
Amžiaus iki 45. Kreipkitės 10 v. 
ryto. Atsineškite šitą seklbimą.
NATIONAL CLEANING, 9 W. 29th 
St., NYC. (20-22)

REAL ESTATE

Tompkinsville, S. I. Parduodame^ 
likerių krautuvę. Puiki kampine^ 
vieta. Jeigos apie $60,000. Par
duoda privatiški savininkai, ^ien 
tik pinigais priimsime pirkėjus. 
Gibraltar 2-1899.

(21-23)

Astoria, N. Y. 2 šeimų mūrinis 
namas, 21/2 ir 4% kambario, 6 m. 
senumo. Viskas moderniška, aliejaus 
Šiluma, garadžius, misinginiai vamz
džiai. Tuoj užimami. $19,250. Geno
vese Realty, 37-20 Astoria Blvd.,
L.I.C. RAvenswood 8- 1120. (17-23)
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