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KRISLAI JAV karines bazes Ispanijoje!
Mėnuliukas aplink saulę.
Nepataikė j dangaus

Nauja era.
Kuklusis A. I. Mikojanas.

Rašo R. Mizara

jau atsiėjo hil. 400 tūksL <loį.
— Jau baigia-'gini Jų, aliejaus ir kitų reik- 

‘mos įrengti Jungtinių Vals- merų patalpos. Visi, orlau- 
Įtijų karinio orlaivyno ir lai- kiai bus aprūpinti gazolinu 

požeminiais vamzdžiais iši vyno bazės Ispanijoje. At
lanto pakraštyje, netoli nuo 
Cadizo, pastatyta nauja ka- 

įro laivynui prieplauka Ra-

Tarybinė dirbtinė planeta, 
mėnuliukas, jau įstojo į savo 
orbitą ir keliauja aplink sau
lę. Jo orbita-“kelias” yra tarp | ta, kurios įrengimas atsiėjo 
mūsų žemės ir Marso: žemė | $120, ()()(),00(). Ji — moder-
stovi arčiau • saulės, negu mė-1 aiškiausia prieplauka, 
nuliukas, _ todėl jam aplink | nitinįame kalne iškalti 
saulę aplėkti ims ne d\\ lika : teminiai 845 myliu 
mėnesiu, ----

ilgio

Karinių bazių Įrengimo j 
darbai pradėta 1954 metais.: 
Darbui vadovavo šimtai1 
Amerikos inžinierių, dirbo i 
apie 20,000 ispanų. Vien tiki 
kai linių bazi ų i rengimas j 
Jungtinėms Valstijoms jau'

Sakoma, ši tarybinė 
nė planeta taip ir lėk 
link saulę gal šimtą, 
lėtą šimtų metų, 
mokslininkai spėja,

K ai

i •- < V A v V v . y. I

aP- koje galės stovėti tokie mil- 
Ižiniški lėktuvnešiai, kaip

gal į žemę, kiti tai

me-1 
sugrįš at-i 
užginčija. ■

Prie Seville, Maron de la j po atlyginimą
i Frontera, Madrid, Valanzu-1 ireiįrti taškai-'

i a. I , . '*■.'. ...
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AiSVES VAJUS Ar Sirija atsiskirs nuo
i

GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Vajus prasidėjo spalio 1 d. ir tęsis iki vasar a 8 d., 1959 
KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS:

Punktai
5068 
5058

Waterburio vajininkai ....,.......
Brooklyno vajininkai ...............
New Jersey valstijos, vajininkai
Philadelphijos vajininkai .............
Worcesterio vajininkai .............
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass. ...
S. Lenkauskas - J. Ęlažonis

Lawrence - Lowell, Mass..............
Roche s te r io

valstijos šute 
milįtarinės ir

ko Ispanijai; Baltimorės vai
kitokios pa-1 P. Blaškienė, Ch
0,000,000 kai-:

UŽ leidimą S(b Boston, Mass.

vajininkai 
ininkai

METAI 48-ji

Egipto ir jungsis su Iraku?
Bagdadas. — Irako res

publikoje plačiai svarsto
mas jos susijungimas su Si
rija. Kol Irake viešpatavo 
Feisalio reakcinė valdžia, 
tai nebuvo nei kalbos apie 
šių valstybių susijungimą. 

4632 ' 
3288 
2730 
2568

duržemio jūros. Irakas yra 
turtingas aliejaus šaltiniais, 
iš jo per Siriją nutiesta alie
jaus vamzdžiai iki Vidurže
mio jūros prieplaukų. Abi 
valstybės turi labai daug 
bendro geografiniai, istori
niai, tautiniai, ekonominiai, 
ir abiejų vyriausybės laiko-

Sirija, spaudžiama Turki
jos, Irako, Jordanijos ir Iz
raelio pasirinko sąjungą su si progresyvės politikos. 
Egiptu' ir buvo sudaryta'

Bet Sirija ir Egiptas nesu
sieina sausumoje, palaiko 

••ryšius tik nėr Viduržemio

Dabartiniu laiku Irakas 
daug gauna pagalbos iš so- 

. Ir šiuomi 
prieplaukoje

2116
2108 
1796 : rvsius lik oer viaurzemioi ... , • ‘ j ’in , -1-1 i. ■ stovi trys laivai su raudono-1488 turą. Pastaruoju laiku tar- . _r . ,■’ o. .. . J . .v, mis vėliavomis, is kuriu yrape Sirijos ir Egipto įskilo v T i • „

laiku

«

Sun Francisco, Calif. .....
S'. Puidokas, Rumford. Me. . 
Geo. Zubrys, Cleveland, Ohio

Til wick, Easton, Pa. ...
Nyravas, -Shenandoah,
Padgalskas, Mejcco. Me......... 2401
K. Urban, Hudson, Mass, .... 216 j biskos valstybes,
Apšegionė, Auburn, "

■a Smalsi is. Detroit, _____
Veronika Kvet kas,

Cambridge, Mass.....................
A. P Dambrauskas,

Haverhill. Mass.......... ...........
A. Kuzmickas, Girardville, Pa 
V. Ramanauskas, Minersville. Pa.

iškeliama Irakui pagalba.
Iš Kairo E. Hadev rašo

348 polit^iai nesutikimai. Nas-
° A A D

1.477
1,425
1.222

.'... 972

344
336

.... 288
i. 252

... 240

ir| . ------ ... ... .....
kad Nasseris puola “komuA 

a- m’stiis” ir grūmoja “valyti”' 
, turi ilgą i Sirija, nes jam nepavyko 

'sausumos sieną. Susijungti-(įtraukti Iraka į Jungtinę 
180 i Uos ios sudarvtų valstvbę 'Arabų Resnubliką. Jis bijosi 
189jnuo Persijos užlajos iki Vi- Sirijos ir Irako vienybės.

3 seris puola “komunstus 
visus progresyvius.

, Pit Ishurgho vajininkai ........
1 Great Necko vajininkai
I Los Angeles, Calif....................
i LLD 20 kp. Moterų Klubas 

ir jūrininkų, ; • Binghamton. N. Y...........
( Norwood, 
Į Scranton.
I St.amford,
| .John Paikus. New Haven. Conn. 540
| Plymouth Wilkes-Barre, Pa.......... 452
Bridgeport. Conn........... ...................... 432

I (’hosier. Pa. .............   408

L.

aria u k i a i, bazėse yra apie 10,000 Ame
K m

ienas dalykas aiškus: -.jei-jta milžiniški (
mėnuliukas ir kada nors [ Amerikos hombiniams lėk-įrikos 1;
įš, mes jo jau nematysi-1 tuvams. Giliai požemyje taipgi apie tiek pat jų žmo- 

Bet mokslininkai sako :: įtaisyta atominiu bombų, nu ir vaiku.
tikru laiku, kai mėnuliu-
lėks tam tikra vieta, j 

bus galima matyti su teieško 
pu pagalba.

? g« 
su/r 
me.
tam

Mass. .
Pa..........
Conn.

958 
.. 856 

.... 852
660

A. Me........ 204
Mich.

Jau dvi jfirininkii
„ , , , ‘unijos imasi darbo
Mėnuliukas pralėkė pro mė-| J

nulį: nuo menulio jis buvo to-į New Yorkas. — J. (kir
kiame tolyje, • kaip, sakysime, | ran> National Maritime imi- 
Paiyžius nuo Niujorko. In-j^ prezidentas, ir Paul

Tarybinė planeta bus 
žinoma, kaip Mečta

Maskva, 
mokslininkų Lunikas

- i jv/.p jy i vevo, ii i. ciuii VI t bumeli u cuvo i>ci i iv. i i.i

s^rumentaŲ buvę mėnuhukyje, Seafarers Internatio- atstoję nuo žemės. Kada jis 
pa- buvo '373,125 atstoie nuo i . i . (»t • iitt -p

žeijiės tai sustojo jo radijo JAV karinis laivynas [Nauja JAV vėliava

J. K. Ak inas,
108
72

Apart atnauiinimu <ie vajininkai prisiuntė ir nauju į flaUfflUU DHSdluOSTarybinių j penumeratų: J. Kalvaitis, Brooklyn. N. Y., dvi pren., J(UUaU5lau
; jau; po vieną — M. Strižauskienė, per A. Antanavičių, sese 

šimtai tūkstančių mylių 1 (Tąsa ketvirtame puslapyje)

i Indonez'ja jau gauna TSRS toli pralenkus 
Amerika erdvėse

ir Washingtonas. — Tarybų

prisiuntė tarybiniams moksli
ninkams žinias, bylojančias, j 
ką jie ten jautė ir “matė.” 
Tarybiniai mokslininkai, sako
ma, tomis žiniomis, pasidalins 
su kitų šalių mokslo žmonė
mis. O visa tai palengvins 
žmogui pasiekti mėnuli ir 
jo atsistoti!

Dabar, kai mėnuliukas 
jungė į savo orbitą, 
nesiunčia žemei jokių 
Jis savo misiją, atrodo, tuo at
žvilgiu, jau bus atlikęs.

Tarybiniai mokslininkai ruo
šiasi pasiųsti raketą net už 
saulinės sistemos, j mums, pa
prastiems žmonėms, neįsivaiz
duojamus tolius!

tstoie

ant

s jau 
žinių.

Tiems, kurie tiki kunigų 
pasakoms, būk kur tai aukštai 
esanti “dangaus karalystė,” 
dabar turi būti aišku: jei ji 
būtų, tai tarybinis mėnuliukas 
šiandien jau būtų joje, būtų 
prasimušęs pro jos sienas ir 
smarkiai nustebinęs senąjį Je
hovą, jo aniuolus ir archaniuo- 
luL

Socialistinis mokslas dabar 
faktais parodė, kad nėra jo
kios “dangaus karalystės,” 
kad yra tik beribė, amžina 
erdvė, o joje—planetos, sau
lė, meteorai ir dulkės.

Netoli toji gadynė, kai žmo
gus atsistos ne tik ant mėnu
lio, o gal ir arų Marso, kai 
jo akis patirs ir tai, kas da
rosi dar ir kitose planetose.

nal unijos prezidentas, 
reiškė, kad imsis darbo su
organizuoti jūrininkus ir tų i signalai, bet per 
laivų, kurie plaukioja po'das jo skridimo gauta labai' 
svetimomis vėliavomis. idaįig ir svarbių pranešimų, j

Pastruoju laiku, kad pa-Į 
bėgti nuo unijos sąlygų, 
Amerikos laivų kompanijos 
apie 10,000,000 tonų įtalpos 
laivų laiko no Panamos, Li
berijos ir Honduraso vėlia
vomis. Gruodyje prieplaukų 
laivakroviai boikotavo to
kius laivus.

nusprendė, 
kuris pavirs i planetą ir ke-

nomas vardu “Mečta” (Sva-

KUBA JAU TURĖS

Havana. — Sukilėlių lai
kinasis prezidentas Manuel 
Urrutia paskelbė, kad pa
leidžia batistinį Kongresą, 
atstato visus gubernato
rius, miestu majorus ir ki
tokius viršininkus.

Dabar Kuba būsianti val
doma iš Santiago miesto 
dekretais. Sako, kad naujo 

'parlamento rinkimai, gal 
* būti, įvyks už “18-kos mene- • MSIU .v

ATVYKO FANFANI 
IR GROTEWOHL

Kairas. — Jau atvyko 
Italijos premjeras Fanfani 
ir Vokiečiu Demokratinės 
Respublikos premjeras Otto 
Grotewohl. Pirmasis Kaire 
bus keturias dienas. Grote
wohl jau matėsi su Jungti
nės Arabu Respublikos pre
zidentu Nasseriu. Jau susi
taria apsikeisti konsulatais.

Vienas anglų laikraštis pa
raše: 1959 metų sausio 2 die
ną atsistojo žemėje naujas 
žmogus, prasidėjo nauja era.

Svarbu pabrėžti, kad tas 
žmogus pirmiausiai pasirodė 
socialistinėje šalyje.

Gal būtų teisingiau taip 
formuluoti: nauja žmonijai 

‘ era prasidėjo 1917 metų lap
kričio 7 dieną, 
ir naujas žmogus, —- žmogus,
kitaip galvojąs, žmogus, pasi- stoie" nuo žemės ir 91,500,-

Maskva. — Tarybiniai 
mokslininkai sako, kad pla
neta “Mečta” _jau sukasi 
aplink saulę 72,000 mylių

o su ja gimėįpter valandą greičiu. Ji da
bar yra 621,000 mylių at

rjfžęs ne tik žemėje sukurti 
užka- 

Viskas
Liliją- gyvenimą, o ir 
riauti gamtą ir visatą! 
žmogaus naudai!

(Tąsa'6-tam pusi.)

000 mylių nuo saulės.

Seoulas. — Sakcho salos 
srityje jūrų audroje žuvo 6 
žvejai.

; išlavina daug lakūnų
! Washingtonas. — Jungti-

i KUBOS SUKILIMAS 
NUPIGINO CUKRŲ

i
Washingtonas. - 

sukilėlių laimėjimas nupigi-| 
nų Amerikoje cukrų. L t L l. w , i •

su 49 žvaigždėmis
Washingtonas. —

Jakarta. — Indonezija
i Tarybų Sąjunga 1 pasirašo' Sąjungos paleidimas Luni- 
jsutarti*: Tarybų Sąjunga su- [ko parodė, kad ji toli pra
keikė Indonezijai $100,000,-■ lenkus Ameriką ra'ketų sri- 
1000 paskolą. Indon e z i j a tyje. Generolas B. A. Schrie- 
'gaus iš TSRS įvairios maši-lver, komanftierius Ameri- 
! nerijos, žemės apdirbimo9 kos raketinių jėgų, sako, 
Įrankių, medžiagų nutiesi-i kad visą pasiruošimų pro

gramą teks naujai pertvar- 
Iš Jungtiniu Valstijų at- kyti.

Keturi Amerikos bandy- 
"i nepa- 

Indoneziia vyko.^Tarybų Lunikas ne 
-ešisjtik pasiekė menulį, bet nu- 

llėkė linkui saulės.
 i Dabar tarybiniai moksli- 

TSRS GYVENTOJAI SU)lninkai, Jau kalba apieJstei' 
DŽIAUGSMU DIRBA £im:l bazes ant menulio.
Maskva. Tarybų Sąjun-i 

gos 200,000,000 įvairiausių i 
tautų ir tautelių gyventojų! 
dideliu džiaugsmu stoja 
darbai su pradžia 1959 m. 
Visi žmonės džiaugiasi 1958 
metų pasiekimais, o taipgi

. .. _ P1‘e5i- mui auto vieškelių ir tt.
mokslini k a i * mų Valstijų karinis laivy-/dentas Eisenhoweris užgy

nė naują Jungtiniu Valtijul , . _ . o 
vėliava su 49 žvaieždėmis plauke i Surabaya pi lepiau-1
D- -i- '• ?' N ka nauias submarinu naiki- mai pasiekti menuli
žvaigždės,, bet pripažinus 
Alaskai pilnas valstijos tei 
sės, tai buvo reikalas 
keisti ir vėliava.

Vėliavoje pasilieka 
raudonų ir baltų juostų, 
kaip ir buvo. 4i9 žvaigždės 
sudaro septynias eiles, kiek
vienoje po 7 žvaigždes. Vė
liava įeis galion 1959 m. lie
pos 4 d.

Lunikas, Inas turi 26 mokyklas lavini- 
Imui lakūnų. Per metus mo
kosi iki 100,000 lakūnų, ir 
ten yra 53,000 mokytojų.

Kiekvienas lakūnas pri
valo lavintis per 18 mėnesių 
ir išskrajoti ne mažiau 100 
valandų. Vieno lakūno išla-

— Kubo je i vienas atsieina iki $91,500.
j Metinės lakūnų lavinimo iš- 

i. Kuba ei&’os Yra $640,000,000. Ar- 
kibkvienais metais pagami- orlaivynas ir marinin-
nd ne mažiau 6,OOOJ)Q(/ tonų sau Įtikimus ruošia sky- 
rilkl’Mlic Pui Vrcma nlorfo/d. 1’111111.cukraus. Cukraus plantaci
jos beveik išimtinai vra 
amerikiečių rankose. Kol 
Biitistos valdžia kariavo su 
sukilėliais, tai buvo apsun
kintas cukraus išvežimas.

KRUVINAS SUKILIMAS 
BELGŲ KOLONIJOJE

i Leopoldville. Afrika. — 
B'elgų kalonijoje Kongo įvy
ko vietos žmonių sukilimas.I

Belgijos valdininkai atsisa
kę leisti negrams laikyti su
sirinkimą. Gyventojai per-

T. SĄJUNGA PRADĖJO 
KOVĄ PRIEŠ RŪKYMĄ
Maskva. — Tarybų Są

jungoje prasidėjo kova 
prieš rūkymą. Radijas, 
spauda ir daktarai įrodinė
ja, kad , rūkymas yra chro-

pyko, daužė belgų langus ir!tarpe rūkančių žmonių.

kareiviai užpuolė minią, 
šaudė ir mušė’. Belgai sako, 
kad jie 34 negrus nušovė ir 
virš 100 sužeidė.

ANGLU BALIONISTUS 
SURADO GYVUS

Londonas. — Pietinės 
Amerikos pakraštyje, netoli 
nuo Barbados salos, laivas 
išgelbėjo jūroje tris vyrus 
ir moterį, anglus. Jie prieš 
24 dienas batonu skrido iš 
Canary salų, nuo Afrikos 
pakraščio, linkui Amerikos, 
l et po 1,800 mylių oro kelio
nės buvo priversti nusileis
ti į vandenį. Tada dar 1,200 
mylių atliko gandoloje.

Pa-

13

PLANETA MEČTĄ BUS 
GALIMA MATYTI

Maskva. — Profesorius 
Anatolis Blagonrav o v a s. 
Tarybų Sąjungos 
Akademijos n.arys, 
kad Lunikas-Mečta

laivas.
ko j e užsakius 

tokius laivus.

VĖLIAUSIOS
ŽINIOS

W ashingtonas. — Jungti
nės Valstijos jau pripažino 
naują Kubos valdžią. Jas

netos.Mečta. Įvyko tūkstan
čiai džiaugsmingų susirin- 

MokslW ^naudoje tilpo daug 
sakė"!^traiosnių, ir eilių, pašvęstų 
buvo TSRS atsiekimams.

niški nuodai ir labai pavo- pirmasis TSRS mokslininkų 
jingi žmonių sveikatai. Svei- iššovimas link mėnulio, 
katos ministerijos organas! m 1'"J
“Sveikata” nu rodo, kad 
Jungtinėse Valstijose labai 
padaugėjo plaučių vėžys

ir pasekmingu iššovimupla- tuojau pagekg Va.

1958 M. PAGAMINO 4 MIL.
Toliau jis sakė, kad tavy- NAUJŲ AUTOMOBILIŲ 

biniai mokslininkai mano,! Detroitas. — 1958 m. 
jog planetą Mečtą bus gali- “Trys didieji” — General 
ma matyti per stiprius tele- Motors. Corp., Ford Motor

karų Vokietija ir Anglija.

Havana. — Kubos nauja 
valdžia sušaudė 15 Batistus 
karininkų. Valdžios žmonės* 
sako, kad jie nepalaikys 
diplomatinių ryšių su Tary
bų Sąjunga ir socialisti
niais kraštais.

Instabidis, Turkija.—Čio-
| Co.' ir Chrysler Corp, paga- nai buvo jaučiamas stiprus 1 m i O Ori G QkO nii 4 n m m Vai _ v — 11 —mino 3,969,852 automobi-

2,000 DARBININKŲ 
PALEIDO Iš DARBO
Dear Park, N. Y. — Fair-

& Airplane
darbo

Mat, vy- 
užsaky- 

rakėtų ir

child Engine 
Corp, atleido iš 
2,000 darbininkų, 
riausybė atšaukė 
mus ant “Goose”
“J-38” lėktuvų motorų. Vy
riausybės atstovas sakė, 
kad valdžia $58,000,000 iš
leido “J-38” motorų gamy
bai, bet jie jau “paseno”.

Hongl Kong. —- Sakoma, 
kad Kinijoje karininkai 
kiekvienais metais 
mėnesį turi i 
prastais kareiviais.

GROTEWOHL IŠVYKO liūs.. 1957 metais ju gamyba
ILGAI KELIONEI

Berlynas. — Vokiečių De
mokratinės Respub likos 
premjeras Otto Grotewohl

Jis 
ma-
Ira- 
kitų 
Pas-

išvyko ilgai kelionei, 
lankysis arabų šalyse, 
tysis. su Nasseriu, bus 
ke, Indijoje ir eilėje 
Vidurinių Rytų šalių, 
kui apsilankys* Kinijoje ir 
sugrįš per Tarybų Sąjungą.

Maskva. — Ilija Erenbur- 
gas rašo “Sovietskaja Rosi- 
ja” laikraštyje, kad santy- 

vieną kiai tarpe Jungtinių Valsti- 
tarnauti pa- jų ir Tarybų Sąjungos 

laipsniškai gerėja.

žemės drebėjimas.

buvo 5,928,488. Paryžius.
!de Gaulle

Generolas 
pradėjo---------- ide uaulie jau pradėjo 

ISTANBULYJE ĮVYKO j eiti Francūzijos prezidento 
DIDELIS SPROGIMAS pareigas. Parlamentas yra
Istanbulis, Turkija.—Čio

nai įvyko didelis sprogimas, 
kuris sugriovė du ” amus ir 
sunaikino dviejų laikra'čiu 
įrengimus. Mapoma, kad 
sprogimo priežastis chemi
kalai. Jau 14 lavonų išimti! 
iš griuvėsių, yra daugiau) 
žuvusių, 87 nugabenti į ligo
nines.

jam suteikęs beveik neribo
tą galią. Jam užimant pre
zidento vietą, ceremonijos 
buvo labai išpūstos, Pary
žiuje šaudoma iš kanuolių 
ir t. t.

Washingtonas: — Jung
tinių Valstijų 86-as Kong
resas jau pradėjo savo dar
bus.

Richmond, Va. — Mirė 
buvęs senatorius Davis El
kins, sulaukęs 82 metų.

Londonas. Mirė škotų 
poetas Edwin Muir.
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Queens Co............... $10.00 per year
Queeas Co...... . ?5 50 per six months

Canada
Canada
Foreign
Foreign

and Brazil, per year 
and Brazil, 6 months 
countries, per year 
countries, 6 months

$10.00
$5.50

112.00
$6.50

Svarbieji įvykiai 1958 metais
1958 m. gruodžio mėnesyje buvo daug svarbių pa-[ 

sauliniu kvykiu.v * *

BERLYNO reikaląs iškilo visu griežtumu. Tarybų 
Sąjunga pareiškė, kad, kadangi Vakarai nesilaiko kitų 
susitarimų Vokietijos reikalais, tai negalima laikyti 
okupavus ir Berlyną, dėl kurio okupacijos susitarimas! 
buvo tik žodžiu. ,

GERAI, KAD 
SUSIPRATO

Brooklyniškė “Vienybė” 
(sausio 2 d.) primena, kad 
dar prieš 14 m e t ų ponai 
Žiurys, Olis ir d r. Biežis 
buvę pažadėję išleisti “Sme
tonos monografiją.” Sme
tona tiems vyrams atrodęs 
labai dideliu žmogumi ir 
jie norėję jo vardą “įam-

MIRTiS KERTA 
LIETUVIUS

ir rankos priklauso vienamgyvena Markso mokslu, do atsišaukimą Į savo pase-
Dailidė to mokslo niekur kėjus, pranešant, jog “tarp- ir tam, pačiam organizmui, 
nebesuranda!

trauktų karines jėgas Anglija, Francūzija ir Jungtinės', nybės 
Valstijos, o Berlyną atiduotų patiems vokiečiams, ; 
kad padarytų laisvu miestu Jungtinių Tautų globoje.

Vakarai griežtai tam priešinasi.

iš Worcester i o rašo, kad 
1958 [metais tame mieste 
mirė 96 lietuviai.

Na: o 1957 metais 
mirė 115 lietuvių.

Įdomu, kad 1958 metais 
lietuvių Worcesteryje mirė

olševikus, I 
is “filoso-

ten

O kas liečif 
tai šis klerik 
fas” kliedą nešąlnonę. Bol
ševikai, kiek mums žinoma, 
niekur neskelbia greito ka-

taip ir darbo procese jungia
si galvos ir rankų darbas.’

“Išvada: protinis ir fizi- 
Įnis darbas reikia suderinti. ' 

tautininkai’ kalbai “Prisiminkime ir Lenino 
Lietuvos laisvę,” tai |fundamental mintį: ‘Rei- 

kad jie kia auklėti, mokyti, ruošti 
nori matyti Lietuvą engia- visapusiškai išlavintus, vi- 
mą fašistų. Įsapusiškai paruoštus žmo-

Jie, žinoma, to niekad ne-1 nes, kurie viską moka dirb 
sulauks. Bet kelti triukš- ti.’ 
mėlį dar jie gali, tai ir ke
lia.

Blogiausia sau ženklą 
“vaduotojai” mato tame, 
kad “metams baigiantis 
mus pasiekė žinia, kad Va
tikano sluoksniuose perša
mas projektas, kuris kėsi
nasi pažeisti teisinį Lietu
vos statutą.”

Tai reikia suprasti šitaip: 
Vatikanas nori atmesti 1965) industrinėje 
“Lietuvos pasiuntinį” Gird- boję, žemės ūkyje, kultūros 
vainį, kuris ten sakosi at-,dirvoje ir bendrai techni- 
stovaująs Lietuvą, bet iš 
tikrųjų atstovauja tik pats 
save ir klikutę “generolų 
be armijos.”

tautinėje arenoje Lietuvos 
laisvės 
k i o s 
tės...”

Kai 
apie “ 
turime suprasti

byla nesusilaukė jo- 
ryškesnės prošvais-

Jie skelbia neišvengiamo 
žlugimo viltis. O tai labai 
uioeįis įSKirLimias. Kapita- 
ližTnusjdar vis laikosi, dar 

[vis spardosi, bet kad jis sa- 
I vo egzistencijai turi vis ma- 
Ižiau ir mažiau pagrindo ir 
I pateisinimo, tai kiekvienas 
rimtai, moksliškai galvo
jantis ekonomistas mato ir 

Neišvengiamai 
žlu-

z mažiau kaip 1957 metais. f]iąeĮįs ^skirtumas.
J * (Tačiau, kaip neimsime, mi

Tokią monografiją apie i tingumas labai didelis!
kruvinąjį Smetona, matyt, -----------------
buvo parašęs koks ten Alek- BŪTINA REZOLIUCIJA 
Sandra Merkelis. ' w A - u(i„;i,; r.;,., v „ „,, a v- A- i'aso Vilnyje:

Naujus metus pradedant pa
prastai daugelis žmonių daro 
rezoliucijasį pažadus ką jie 
darys ir ko nedarys šiais me
tais, bet pažadai ir lieka 
žadais, nes dažnai ir prie 
dėlių noru negalima savo 
želi nei j u vykdyti.

Jei mes, pažangieji žmonės, 
dalytume rezoliucijas, viena 
ypač būtu patartina:

apie Smetoną dar nėra iš
vydusi dienos šviesos. “Vie- 

redaktoriusredaktorius spėja, 
arba ! jog tai bus “sąmoningas ty-'

AMERIKOS DARBININKŲ VARGAI. Washingto
ne komitetas kovai prieš diskriminaciją gavo šimtus 
skundu, kad fabrikantai neima senesnio amžiaus žmonių 
į darbą, o kitur rasiniai diskriminuoja, tas padidina žmo
nių vargus.

Šalyje vis dar yra apie 4,500,000 bedarbių. 1959 metai

bo'apdraudos įplaukų, kadangi 1958 m. negavo darbo.
Amerikos tik dalis darbininkų yra organizuoti į uni

jas, o ir pačiose unijose nėra vienybės. Su pabaiga 1958 
metų už AĖL-CIO sienų buvo apie 5,000,000 organizuotų 
darbininkų.

1959 metais darbininkų laukia sunkios 
baigiasi kontraktai plieno, telefonų, gum
moteriškų drabužių gaminimo, laivakrovystės, aluminoj

nes

kada viešpatauja krizė; tai su fabrikantais bus daug sun
kiau susiderėti; gali būti daug streikų.

PIGI AMERIKIEČIŲ GYVYBĖ. Tą parodė baisį 
nelaimė Our Lady of Angels mokykloje Chįcagoje, kur, 
Kkilus gaisrui, sudegė arti 100 vaikučių. Po nelaimės 
prasidėjo mokyklų “inspekcijos”. Eilė jų laikinai 
uždaryta ir New Yorko mieste. Bet, kaip visada, 
mė greitai bus “pamiršta” ir vėl bus tas pats, kas 
pirmiau. ,

Kiek daug žmonių netenka gyvybės iškilus gais
rams gyvenamuose namuose, kurie neturi tinkamos ap
saugos! Kiek žmonių žūva upėms išsiliejus! O kiek

buvo 
nelai- 
buvo

šventes žūva ant automobiliu vieškeliu!..
V L

per

SU PRADŽIA 1959 m. pasaulį nustebino 
mokslas ir technika, tai iššovimas “Luniko”. 
gruodžio mėnesį tarybiniai mokslininkai sakė,’ kad 1959 
m. jie pasieks mėnulį.

Tą pat mėnesį buvo paskelbta, kad TSRS turi pasiį 
gaminus milžiniškus lėktuvus civiliniam naudojimui su 
atomine jėga. Atėjo žinias, kad TSRS bombiniai lėktuvai 
skrenda iki 1,500 mylių per valandą. Tai rodo, kad socia-Į 
listinis pasaulis toli jau paliko kapitalistinį.

Bet jau

JŪRŲ PAKRAŠČIŲ KLAUSIMAS vėl iškilo visų 
griežtumu. Pereitąją vasarą tarptautinė konferenciją 
Ženevoje negalėjo padaryti nutarimų, kiek mylių jūros 
pakraštys yra tos šalies teritorija. Labiausiai spyrėsi už 
atgyvenusias “3-jų mylių teises” Jungtinių Valstijų at
stovai.

Bet vos konferencija užsidarė, nesusipratimai iškilo 
tarpe Danijos, Islandijos ir Anglijos.

O dabar dar griežčiau, kada Centrinės ir Pietinės 
Amerikos visa eilė valstybių pasisakė ne vien už 12-kos 
mylių pakraštį, bet tūlos net už 200 mylių. Išeina, kad 
užsispyrimas nieko gero nedavė.

AFRIKOJE SUJUDIMAS. Afrikos sausynas yra 
antras savo dydžiu pasaulyje. Dar taip neseniai ten pil
nai viešpatavo francūzai, anglai, italai, vokiečiai, belgai 
ispanai ir portugalai. Bet dabar keičiasi padėtis. Afrikos 
žjnonės nori tautinės laisvės ir už ją kovoja. Karas einą 
Alžyre, jis gali užsidegti ir kitose kolonijose. Francūziją 
bando nuraminti gyventojus, pažadėdama jiems “autono
miją”, bet gyventojai reikalauja nepriklausomybės.

Pradžioje gruodžio Akkroje, Ghanos sostinėje, įvykę 
Afrikos tautų suvažiavimas. Dalyvavo virš 500 delegatų 
iš visų Afrikos šalių. Suvažiavimas pasisakė, jog vado+ 
vaus kovai už laisvę, likvidavimą užsienio kolonializmoĮ 
ir išrinko vadovavimui komitetą.

ir-

los sąmokslas.”'/Mums gi 
atrodo, jog reikalas yra ki
toks. Veikiausia Smetonos 
garbintojai susiprato. Jie
pamatė, kad teisybės apie 
Smetoną skelbti negalima, 
o per akis meluoti, jį girti, 
jį dievinti reikštų save de
maskuoti. Todėl jie nutarė

pa-

re-

pripažįsta, 
kapitalizmas eina prie 
gi m o.

KODĖL VATIKANAS 
ĮKEIČIA GAIRES?
I

“šie du dėsniai yra pa 
grindas reformos, kuri bus 
vykinama Tarybų Sąjungos 
mokyklose. Apie tai dabar 
labai daug rašoma, daug 
diskusuojama. Moky klos 
reikia dar labiau suartinti 
su gyvenimu ir su tomis 
milžiniškomis užduotimis, 
kurias numato naujas sep
tynmetis planas (1959- 

gamy-

spaudos, savo organizacijų, 
visuomenės labui. Mūsų vei
kimui sąlygos žymiai pagerė
jo, reikia tik daugiau pašiau- 

JAU KELIA TRIUKŠMĄ įK" 

Čikagoje klerikalai su tau-i sako, VATIKANAS 
tininkais surengė mitingą Į dąį; TEBETYLI 
protestuoti prieš popiežių; .
Joną XXIII dėl to, kam jis! Visokios kalbos po pašau- 
atstatė iš diplomatinių par
eigų Vatikane “Lietuvos at-

inintingai pasielgė.

Anot Naujienų korespon
dento, susirinkime b u y o 
triukšmo. Vieni norėjo, kad 
Vatikanui būtų pasiųsta 
griežta protesto telegrama, 
bet kiti tam priešinosi. Kle
rikalų šulai, kaip L. Šimutis 
ir kiti, nenorėjo, kad mitin
gas, kuriame jie kalba, 

pasisakytų prieš 
Jei ko, už tai Ši

mutis! susilauktų pylos.
Kaž koks studentas A- 

damkavičius paskambino į 
Romą ir kalbėjosi su “Sme
tonos įpėdiniu” Lozoraičiu.

popiežių.

»

zoraitis įsakė savo pasekė
jams, kad “Amerikos lietu
viai griebtųsi žygių situaci
jai ‘gelbėti’.”

Pasirodo, net ir Smetonos 
įpėdinis nebežino, kaip čia 
viskas atsitiko, kad popie
žius Jonas Xx4II iškirto 
toki šposą “vaduotojams.”

Toliau/
Vienas kalbėtojas iškėlė su

manymą, kad ir lietuvišku pa
rapijų valdytojai Amerikoje 
turi veikti ir protestuoti prieš 
popiežiaus elgesį, kiti paprašę 
balsą reikalavo, kad 
klebonai ir kunigai, 
vienuolynai turėtu
nes gi Katalikų bažnyčios gal
va kėsinasi prieš paskutinę 
nukryžiuotos Lietuvos 
bę.

Po visu tu sorkiu ^4^ V
buvo prieita tokia:
mutis su savo talkininkais 
parašysi

ne tik 
bet ir 

sujudėti,

gyvy-

išvacla

Dabar jau, atrodo, aišku, 
jog Vatikanas keičia gaires. 
Popiežius Jonas įXXl!I pa

siėmėt daugiau ve/kti savo matė, kad nesiskaitymas su 
komunistinėmis [valdžiomis 
ir nei-eškojims su jomis ko
kio nors sugyvenimo gali 
katalikų b a ž n y č iai labai 
brangiai atsieiti. Sakoma, 
kad tokios išvados jau pri- 

| ėjęs ir nabašninkas popie
žius Pijus XII prieš savo 
gyvenimo pabaigą, bet ne
bespėjęs gaires pakeisti.

Už dabartinio popiežiaus 
pasukimą Vatikano diplo
matijos vairo kiton pusėn 
kreditas einąs lenkų kardi
nolui Višinskiu!, kuris ne
seniai lankėsi Vatikane ir 
ilgai tarėsi su popiežiumi.

Kad ne iš geros valios ir 
susipratimo Vatikanas kei
čia savo gaires, tai kiekvie
nam aišku. Gaires keisti 

l

lį tebesklinda apie tai, kad 
popiežius Jonas XXIII žada 
spirti laukan “Lietuvos at

stovą” Girdvainį ir- “Lenki
jos atstovą” Papee. Tačiau 
iš Vatikano oficialaus pra
nešimo dar niekas nematė. 
Bet, pasak United Press, 
“informuoti' sluoksniai yra 
įsitikinę, jog santykiai su 
Papee baigsis laipsniškai. 
Pirmas oficialus praneši
mas turbūt ateis =— jei at
eis ■ 
nuariu Pontificio’ laida pa
sirodys, tur būt, sausio mė- v - • - .__
nėšio pradžioje. Ši oficiali( r*j°Je. ll’ ^Rose sabrse- Ku- . 
Vatikano enciklopedija turiirie kunigai jr vyskupai 
bažnyčios pareigūnų titulus j spruko į užsienius, jie 
ir akredituotų diplomatų • 
sąrašą . 1948 metų laidoje 
Papee turėjo diplomatinio 
korpuso dekano titulą.”

Kartu su Papee eis lau
kan iš Vatikano ir Girdvai
nis. Visi taip spėja.

— kai 1959 metu ‘An-iW^iu spirte spiria ta 
dvasiskija, kuri pasiliko 
Lenkijoje, Lietuvoje, Veng-

pa- 
su-

[traukė visus ryšius su ti- 
kinčiosiomis masėmis 
munistų vadovaujamose 
lyse. O, girdi, pasilikusieji, 
“tenykščiai dvasiškiai ne
atliktų savo ganytojiško pa
šaukimo, jeigu jie neieško
tų sugyvenimo būdų su ko
munistiniu šalių valdžio- | C <4

imis.” Iš kitos pusės, “Va- 
I tikanas nusidėtu savo krikš- 

Drau- ’čioniškai misijai, jeigu tų 
bendradarbis" P. Daili- dvasiškių pastangas smerk- 

nesi-

BET TOKIŲ VILČIŲ 
NIEKAS NETURI

Chicagos kunigų “ 
go” L_________  _ .
dė sako: “r|Tik bolševikų tų ir su jų nuomone 
viltys susilaukti greito ka- i skaitytų.
pitalistinės sistemos žlugi-l 
mo yra tiek pat nepagrįs
tos, kaip nepagrįstas yra 
visas Markso mokslas šių 
dienų ekonomijos mokslo 

i šviesoje.” Vadinasi, šis kle
rikalinis galvočius ėmė ir 
vienu sakiniu supliekė ne 
tik visus bolševikus, bet ir 
visa Markso mokslą. Jis 
padarė tai, ko nepajėgė pa
daryti šimtai ir tūkstančiai

ko- 
ša-

Sveikinimas 
iš Urugvajaus

MONTEVIDEO,
Gruodžio 30 d., 1958 i 

“Laisvės” Redakcijai, Ad
ui i nistraci j a i, Bendra da r- 
Irams, Rėmėjams ir 
Skaitytojams.

Siunčiame 
čių per paskutinį šimtmetį, i sveikinimų ir linkime ge-

rezoliuciją, tai ir'už jį dar gudresnių galvo-;

“Kalbėdamas apie mokyk
linę reformą N. Chruš
čiovas pabrėžia: “Harmo- 
niškas žmogaus vystymasisIš Jungtinės Arabų Res- niškas žmogaus vystymasis 

publikos pranešama, kad [ neįmanomas be fizinio dar- 
ten tebevykdomi komunistų bo, kūrybiško ir džiaugs- 
areštai. Daug jų suareš- ; m ingo, stiprinančio orga- 
tuota Sirijoje, areštuojami' nizmą ir vystančio jo gyvy- 
ir pačiame Egipte. Ibiškas funkcijas... Mintis

Visa tai susiveda j labai i®uįn^/n,okyk!?, suJ.na®iu 
kenksmingą t a m kraštui 
reikalą. Matyt, Nasseris, 
norėdamas prisitaikyti Va
karams, bando tai padaryti 
darbininkų judėjimo iškaš- 
čiais.

Tokios represijos prieš 
komunistus neduos naudos 
nacionalizmui.

Apie siejimą fizinio ir 
protinio darbo gerų argu
mentų sukaupė L. Prūseika 
Vilnyje. Jis rašo:

“Įsitėmykite šiuos Karlo

' darbu jau seniai domina 
šviesiausius žmonijos pro
tus.’

N. Chruščiovas primena 
Kompanelą, Furje, Quena, 
Černyševskį.

Engelsas sakęs: “Socialis
tinėje visuomenėje darbas 
ir auklėjimas bus sujungti 
ir tuo būdu augančioms 
kartoms bus užtik vintas 
įvairiapusis techninis Rū
kymas, kaip ir praktiniai 
mokslinio auklėjimo pama
tai.”

Darbininkų Sveikata
J. J. Karkiančius, M. D.

smagus, budrus, optimistas, 
veiklus. Jis turi vidinį ma- 

|lonų norą ką veikti, dirbti 
dienos darbą.

Slopinimas yra apsaugo
moji. organizmo priemonė, 
jis veikia ir dieną. Slopini
mas automatiškai padeda 
sulėtinti viską, kai įvyksta 
koks didelis įtempimas

šitaip vyksta besimigdy- 
mas. 1. Paprastas fizinis 
ir protinis nuovargio po
jūtis persergi smegenis, 
kad nervų ląstelės reikalin-) 
gos atgaivinimo. 2. Koks 
ilgas, nuobodus, monotonus 
dirginimas (keblus skaity
mas, lietaus lašų barbeni
mas) pradeda tau slopini
mo procesą smegenyse.- 3. 
Daugybė įvairių sukrėtimų 
bei akstinimų duoda tau 
pajusti, kad tu jau turėjai 
“gana,” “perdaug.” 4. Vi
sai kitaip esti, kai tu įžen- 

įgi vienas j ramų kambarį, 
išsitiesi sofoje ar lovoje: 
palaipsniui užeina snudu- 
mas, silpsta ąįcstinimas, o 
didėja slopinimas. 5. Pats

MIEGAS GERINA 
SVEIKATĄ

Didžiojo fiziologo Pavlovo 
sekėjai plačiai įvertina mie
gą. Pavlovas moksl i š k a i 
įrodė, kad miegas tvirtina 
visą organizmą, nuskaidri
na protą, atjaunina smege
nis.

Trumpai — šitaip siste
moje vyksta dvejopas veiks
mas. Vienas veiksmas yra 
dirginimas, akstinimas, ku
ris sukelia pojūčius, mintis, 
darbus, veikimą. Kitas sme
genų ir nervų veiksmas yra 

\ slopinimas, trukdymas, ku
ris apstabdo visus nervinius 
veiksmus, /ramina visą or- 

m- ganizmą. Ar tu budi * ar
I miegi, tie du veiksmai vi- 
i suomet pasireiškia. Kada 
i slopinimas pasidaro smar
kesnis, tu ir užmiegi. Slo- 

darbininkiškų pinimas uždeda stabdžius 
veiksminei kūno mašineri-

Na, o Naujienos dėl viso Kai jau beveik vienas ket-| riausios kloties 1959 metais. | jai. 
to kaltina Lozoraitį!

MILŽINIŠKI KINIJOS ATSIEKIMAI. Gali senoji 
pasaulio šalininkai kalbėti ką nori apie Kiniją, bet ji šuo
liais eina pirmyn. Faktų negalima paslėpti, su 650,000, ■ 
000 gyventojų šalimi nesiskaityti yra labai negudri poli 
tika.

Tik 1958 metais Kinijoje apie 500,000,000 darbo valsj . »

publika, rankų pakėlimu diktuos tokioms šalims, kaip In
dija, Tarybų Sąjunga, Indonezija, if nesiškaitys su Kini
ja, tol Jungtinės Tautos negalės vaidinti rolės, kuriai jos 
buvo Įkurtos. -ic

LIETUVOJE gruodžio mėnesį buvo atžymėta 40 me
tų, sukaktis nuo 1918 m. įsikūrimo Pirmosios 1 
vyriausybės, vadovaujant Vincui kapsukui.

virtadalis visos žmonijos j Pasinaudodami šia 
reiškiame tikrą padėką už 
moralę ir kitokią paramą, 
kurią jūs mums broliškai 
suteikiate. Jūsų pritarimas 
mus visokeriopai sustiprina, 
nes tik vienybėje ir solida
rume pasireiškia pažangio-

tarybinės sios išeivijos galybė.

tiečių apsijungė į komunalius ūkius. Šalis daro milžiniš 
ko progreso industrijoje, žemdirbystėje ir kitose gyveni 
mo srityse.

JUNGTINIŲ TAUTŲ 13-ji Asamblėjos sesija bai
gė savo posėdžius. Jie tęsėsi apie tris mėnesius. Jokie 
žymaus tarimo nepadarė, nes Vakarų diplomatai laikėsi 
užsispyrimų politikos. Kol jie su pagalba mažų valstybė
lių, tokių, kaip Luxemburgas, Panama, Dominikanų res-

GRUODŽIO 31 d. sukako 100 metų nuo Vinco Ku
dirkos gimimo. Tasai įvykis Tarybų Lietuvoje buvo ryš
kiai atžymėtas.

TSRS PARLAMENTAS. 1958 metų pabaigoje įvyko 
TSRS Aukščiausios Tarybos (parlamento) posėdžiai. 
1959 metams nustatytas milžiniška^ biudžetas iš $176,- 
000,000,0000. Gynybas sumažintos išlaidos, bet jos padi
dintos mokslo, kultūros ir kitiems [reikalams.

U.L. Centro ir “Darbo 
Kolektyvo vardu:

Petras Sadauskas 
Juozas Lelis 
L. Matulevičius 
Rene Diktoraite 
B. šabrinskas 
Prans Vikonis 
Jonas Stanulis 
Stasys Rasimas 
B. Morkevičius

proga, i Kai tu miegi, tai slopini- 
I mo procesas apima visą 
sniegenų žievę ir nuslenka 
iki žemutinių 
centrų. Ilsisi visi kūno au
diniai, suliaunėję, atsileidę.
Ilsisi ir pačios svarbiosios rengia tav.a miegui

! Sužinia, sąmonė ne visiš
kai išnyksta bemiegant. Ji 

susi- tik prigesinta, prisukta že- 
daro žalos visai nervų sis- myn, nei ta žibalinė sping- 
temai, visam kūnui. Pavlo- šulė. Tūles sniegenų žievės 
vo tyrinėjimai prirodė, kad (ląstelės pasilieka dalinai 
visų svarbiausias miego

■ smegeniniu y g.h; j tis _ jau 
visi kūno au- , ...V • -i, •vėlyva valanda, nusivilki

mas, nusižiovavimas — pri-
viso organizmo ląstelės — 
smegenų žievės ląstelės.

Kai tu neišsimiegi

tų smegenys . Gerai pasilsė
jęs, pamiegojęs žmogus turi 
geros sveikatos ženklą: jis

budrios, kaip ir naktiniai 
sargai . Jei kas nepaprašė 
to, tai šitos ląstelės ūnAi 
duoda signalus ir išjudina 
visą jų eilę.”

2 p.-Laisvė (Liberty)— Penktai!., sausio (Jan.) 9, 1959
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TARYBŲ LIETUVA PAVEIKSLUOSE
PROLETARINES REVOLIUCIJOS DALYVIAI 
Lietuvos darbo žmonės iškilmingai pažymėjo li918—

1 MEMORIALINE LENTA REVOLIUCINIAMS 
ĮVYKIAMS PAŽYMĖTI

Vilniečiai skaito įrašą naujojoje memorialinėje len
toje prie namo Komunarų gatvėje N r. 9. Aukso raidėmis

“AMŽINAI GYVI” ŠIAULIUOSE
Šiaulių dramos teatre įvyko V. Rozovo pjesės “Am

žinai gyvi” premjera. Spektaklį režisavo K. Tumkevičius, 
i dekoracijas piešė J. Taujanskienė. Pagrindinį Veronikos 

, . _ . .. . . , vaidmenį atliko Vilniaus konservatorijos
11919 m.m. proletarinės revoliuncijos Lietuvoje keturias- auklčtinė I. Tamošiūnaitė

ANGLŲ DRAMATURGO 
KOMEDIJA KAUNE

Kauno Muzikinis dramos 
teatras pastatė anglų dra
maturgo Dž. Golsuorsi ko
mediją “Sidabrinė dėžutė”. 
Premjeroje pagrindin i u s 
vaidmenis atlieka respubli
kos liaudies artistas J. Lau
cius, aktoriai A. Mackevi
čiūtė, A. Vrubliauskas, G. 
Tolkutė ir A. Inozemcevas. 
Veikalo režisierius — R. 
Tumpa. Š i s pastatymas 
yra. pirmas akto r i a u s R. 

[Tumpos darbas režisūroje. 
Dekcracijas spektakliui pie-

D. Ūsaitė.šė
ii

<><

nuo i

t

Nuotrankoje: grupė Lietuvos revoliucijos veteranų 
(iš kairės į dešinę) — K. Klorys, J. Kvasovskis, A. Ge
diminas, B. Petniūnas, P. Karaliūnas, Ch. Kaplanas, M. 
Kaunaitė, J. Macijauskas, M. Pelėda-Norvydienė, P. Ab
ramovičius, V. Norvydaitė, B. Pušinis, M. Junčas-Ku-

I činskas ;r A. Jakševičius.KOMJAUNIMO - JAUNIMO BRIGADOS 
BRIGADININKE

Nuotraukoje: “Amžinai gyvi” ketvirto paveikslo scena.

dešimtmetį. Jaunoji karta didžiai gerbia savo vyresniuo
sius brolius ir seseris — kovotojus už socialistinės Lie
tuvos sukūrimą, paskyrusius savo gyvenimą kovai už 
laimingą Lietuvos darbo žmonių rytojų. Visoje respubli
koje vyko susitikimai su senais komunistais, 1918—1919 
mpn. proletarinės revoliucijos Lietuvoje dalyviais.

t

Šiuose namuose:
1918—1919 m.m. buvo Lietuvos Komunistų partijos 

ir Vilniaus Darbininkų atstovų Tarybos, būstinė.
1,918 m. gruodžio 8 d. buvo sudaryta Lietuvos Laiki-1 

noji revoliucinė darbininkų ir valstiečių vyriausybė.
1919 m. sausio 1—2 d.d. čia įsitvirtinę ginkluoti darbi

ninkai didvyri-kai gynė Vilniaus atstovų Tarybą 
kontrevoliucinių lenkų legionierių puolimo”.

ZITA ZABIELAITe
Ši šauni darbininkė Šiaulių konditerijos fabrike 

“Rūta” dirba jau treti metai. Pareigos kuklios — labo
rante, tačiau nuo jos kruopštaus darbo, kaip ji patikrina 
žaliavas, pusfabrikačius, jų kokybę, labai daug priklauso 
tai, ar vartdfojas bus patenkintas fabriko gaminiais.

“Rūtos”' konditerininkams gi priekaištų nesigirdi.1 
i Šiauliuose pagaminti saldainiai [ 
Ruslanas ir Liudmila”. Fabrike šie- 1“Varinis raitelis”, 

met atidarytas naujas cechas.

*

šį labai vertingą aksomo pakaitalą įmonėje pradėjo
se daug ir gerų saldainių, 
laite.

Vilniaus elektros 
vadovė Julė Driukienė.

skaitiklių reguliuotojų brigados pirmasis gaminti veliūrines mašinos mašinistas E. Voi- 
1 tus, kurį matome nuotraukoje.

DIRBTINIO AKSOMO PRADININKAS
Netoli Vilniaus, Grigiškių popieriaus fabrike gami

namas aksominis popierius kasdien vis plačiau pritaiko
mus. Dirbtinis aksomas pakeičia brangias medžiagas, 
reikalingas iškloti juvelyrinių gaminių įpokavimo dėžu
čių vidų.

1 arvlių Lietu vos menas
o

Pokario laikotarpiu su- mininkas,” J. Mozūraitės voj surengta Vilniuj 
klestėjo lietuvių tautos kul- į “Mergina, auginanti 
turą./ Mokslo ir meno lo-kurūzus” ir kt 
bynai tapo visų darbo žmo-, Daug puikių 
nių nuosavybe. K y 1 a n t kompozicijų, peizažų 
liaudies gerovei, kartu vys-j retų Lietuvos c.„_. 
tosi jos kūrybinės jėgos ir .sukūrė ir tapybos 
talentai.

Vaizduojamasis menas
Apie tai, kaip pakilo ta

rybinis lietuvių vaizduoja
masis menas, byloja įžymūs 
dailininkų kūriniai.

Plačiai žinomos skulptū-

Nuotraukoje: scena iš “Si
dabrinės dėžutės” pastaty- 
i mo K a u n o Muzikiniame 
dramos teatre. Misis Džons 

’—aktorė G. Tolkutė, Inore 
i—akt. A. Tarasevičius.

Įtė A -Guzevičiaus pjesę
i “Kalvio Ignoto teisybė.” 

Praėjusiame sezone res-
i publikos teatrai parodė ke- 
| lis naujus originalius veika
lus, kuriuos žiūrovai šiltai ' 
sutiko. Kauno muzikinis 
dramos teatras drauge su 
poetu Justinu Marcinkevi
čium pastatė poemą “Dvi
dešimtas pavasaris.” Tai 
ryškus ir įsimenantis spek
taklis apie jaunimo gyveni- 

jmą, apie jo kovą dėl tary-
— Mes visi stengiamės, kad pirkėjas rastų krautuvė- bings santvaros Lietuvoje, 

-..u..:-:.., — sako laborante Zita Zabie- Lietuvos T S.R Valstybinis
akademinis dramos teatras 
pastatė J. Butėno ir A. 
Kernagio pjesę “Pamilau 

— apie 
revoliucionieriaus Ju- 
Janonio gyvenimą ir 
Klaipėdos dramos te- 
pastatė J. Chlivicko 

“Neramios širdys” — 
Lietuvos Komunistų

jungoj-e, o ir užsienyje, ypač džiai muzikos kalba ir op-|rai ruošiasi dabar pastaty- dangaus žydrumą
po sėkmingų gastrolių Len- timistine nuotaika pasižy- ti naują B. Dvariono operą p0ef0 

■kijoje ir Rumunijoje. ‘Dalia” ir V- Baumilo nau-|
Lietuvių tarybinė muzika Klausytojai šiltai sutiko V. ją operą Paskenduolė.

mi S. Vainiūno simfonija.

tematinių cijps i— c o
port- ■ eksponuojami 1,054 darbai, ■

dailininkai kukiuos sukūrė 230 daili- 
srityje.

Greta meistrų peizažistų 
priklausančių prie vyres
niosios kartos, tokių, 
A. Žmuidzinavičius ai

naujų 
mėgėjų, 
liniukai

riaus J. Mikėno monumen-1 Vaitys, L. 
tinės skulptūros. Jo sukur-j rLl^s» E- Naginskaitė ir ki
ta skulptūra “Pergalė” Ka- U. 
liningrade, Tarybų Sąjun
gos? Didvyrės M. Melnikai-
tės paminklas Zarasuose, pasižymėjo knygų iliustra- 
rašytojų P. Cvirkos ir A. vimo srityje. Sparčiai vys- 
Venclovos skulptūriniai tosi ir kiti^ grafikos žanrai 
portretai, dukters Rimos —' tematinės kompozicijos, 
skulptūrinis port retas ir portretas, peizažas, 
daugelis kitų susilaukė 
aukšto įvertinimo.

Didelę meninę vertę turi 
skulptoriaus N. Petrulio 
kūriniai (režisieriaus J. 
Grybausko, melžėjos M. Vo- 
sylienės ir kiti portretai), 
skulptoriaus P. Aleksand
ravičiaus darbai (“J. Že
maitė,” “Kalbininkas Jab
lonskis,” dailininko J. Kuz
minsko ir rašytojo A. Vie
nuolio - Žukausko biustai), 
skulptoriaus P. Vai v ados 
kūriniai (“Tekintojo S. 
Tarnausko portretas”). 
Įvairiose meno parodose tu
rėjo taip pat didelį pasise
ka m ą jaunųjų skulptorių 
kūginiai, pavyzdžiui; K. 
Bogdano “1863 metų vals
tiečių sukilimas Lietuvoje” 
bei “Leninas ir Kapsukas,” 
H. Jakubonio “Kolūkio pir-

j-e ketu-' 
riSsdcšimtųjų Didžiosios ųGSjVyStydama panaudoja . , . -
Sp,alio socialistines i evo iu- neišsenkamus lietuviu liau- simfoniją, A. Račiūno sim- kyla Lietuvos kompozito- 

metinių^garbei, buvo cpes muzikos turtus. Lietu- foninę poemą “Jurginas ir rių, muzikos kolektyvų bei
” A. Klenickio orą- muzikinių teatrų meistriš- 

T kūmas, liudija ir tas faktas, 
kad 1957 metais Maskvoje 
įvykusiame Visasąunginia- 
me teatrų ir muzikos kolek- 
t y v ų festivalye Lietuvos 
TSR Valstybinis akademi
nis operos ir baleto teatras

ninku, o Visasąjungi nėję 
meno parodoje Maskvoje 

1 dalyvavo 70 Lietuvos daili- 
kaip ninku, -eksponavusių apie 

•ba J.!200 savo kūrinių.
išaugo gana daugi 
lietuviško ]
Jų tarpe — dai-
A. Gustaitis, V.

L. Katinas, A. Pet-

Žymiai pagause j o ‘1 i e tu v i ų 
gretos. Ypač jie

Venclovos skulptūriniai tosi K’ kiti_ grafikos žanrai

i Paltanavičiaus P i r m ą j ą
’ n i 4- i n o A T? n r* J v

Apie ta', kad be paliovos
Lietuvos kompozito-

’' vos kompozitoriai per kele- Ramune 
tą pastarųjų metų sukūrė toriją, “Laimei 
eilę naujų įvairių žanrų Ų Ų1” -“-Ų“; 
muzikos kūrinių.

■ ” i šinsko oratoriją “Ąžuolas.” 
Daugelis Dainų kūrybos srityje sėk- 

jų susilaukė aukšto įverti- niingai dirba kompozitoriai 
nimo lietuvių tarybinės mu- 

[zikos festivalyje, kuris bu- 
Tarybinė vyriausybė su-|vo surengtas Lietuvoje pra- 

peizazo cĮaro visas sąlygas menui 
nuolat vystytis. Jeigu prieš 
karą Lietuvoje buvo tik vie
nai vidurinė meno mokykla 
Kaune, tai dabar respubli
koje yra trys meno mokyk
los ir Dailės institutas Vil
niuje. Jie kasmet išleidžia Jaus sodelyje iškilmingai 
daugiau s] 
kad iki tarybinėje Lietuvoje 
buvo parengta per 20 metų.

Muzika
Lietuvių tauta nuo seno 

garsi savo muzikalumu, bet 
dar niekados muzikos kūry
ba neturėjo tokio masto, 
kaip dabar, Tarybų val
džios laikais.

Vilniuje sėkmingai funk
cionuoja Valstybinė filhar- 

turinti simfoninį

1 B. Dvarionas, J. Švedas, K 
Kaveckas, J. Dambrauskas, 
A. Budriūnas.

Atskirai reikia pažymėti 
tuos laimėjimus, kuriuos 
Tarygų Lietuvos kompozi
toriai pasiekė, kurdami na
cionalines operas ir baletus.

Atskirai reikia pažymėti 
tuos laimėjimus, kuriuos 

■ Tarybų Lietuvos kompozi- 

miam Revoliucionieriui, vie-!cįonalines operas ir baletus. 
,nam is Letuvos Komunistų .
partijos kūrėjų Vincui Mic-I Lietuvos TSR Valstybi- 
kevičiui - Kapsukui.

eitų metų pavasarį.
Paprasta, artima liau- mą. Pirmo laipsnio diplo

mu buvo taip pat apdovano-

liaus 
kovą, 
atras 
Pjesę 
apie 
partijos pogrindinę kovą 
1939 metais.

Geriausi lietuvių scenos 
kariniai susilaukė aukšto 
'visuomenės įvertinimo. An
tai, Lietuvos TSR Valstybi
niam akademiniam dramos 
teatrui savo laiku buvo su
teikta Stalininė premija už 
Gorkio pjesės “Priešai” pą- 
statymą, o už A- Liobytės ir

PAMINKLAS
V. KAPSUKUI

Kaune, Istorinio muzie-
ivuuiiivt vizgei v m • i i . v I J-dlVUlį Ljlf^lLlVUb Kunipuz/i-

pecialistų, negu iatidengtas paminklas įzy-1 įoriaį pasiekė, kurdami na- 1_ • - • ~ t •  * * miam voirrd iiininninviii i iri n- I ,. . , ,

Tam tikrų laimėjimų po
kario metais taip pat pa
siekta vystant lietuvių tai
komąją dailę ir dekoratyvi
nį meną, kurie iki karo bu
vo labai silpnai išvystyti. 
Lietuvių taikomoji dailė ir 
dekoratyvinis menas buvo 
aukštai įvertinti Maskvos, į monija, 
Rygos ir Talino parodose, orkestrą, akademinį chorą, 
Lietuvoje yra puikių speci- estrados orkestrą, kvartetą 
alistų, dirbančiu šioje meno ir [solistų kolektyvą, kurie 
srityje: L. Strolis, J. Mikė- reguliariai koncertuoja ne 
nas, S. Ušinskas, J. Balči
konis, A- Stoškus, F. Dau
kantas, I. Vyšniauskienė ir 
kiti. Jų meninės kerami
kos, tekstilės, vitražo kūri
niai, taip pat meniniai odos, 
medžio ir gintaro dirbiniai vaūja J.
yra labai populiarūs tiek meisteris Lietuvos TSR nu- 
pačioje respublikoje, tiek ir sipelnęs meno veikėjas J. 
už jos ribų.

Meno parodoje, kuri bu- populiarėjo ne tik TSR Są-

tik Lietuvoje, o ir už jos ri
bų.

Savo meistriškumu išgar
sėjo Lietuvos TSR nusipel
nęs dainų ir šokių liaudies 
ansamblis, kuriam vado- 

Švedas ir balet-

Lingys.- Šis ansamblis iš-

U Lietuvos TSR Valstybi- k. Kymantaitės spektaklį
nis dainų ir šokių ansamb
lis ir

“Paseknduolė”
Valstybinis stygų Vienuolio to paties pavadi- 

kvartetas, o antro laipsnio nimo apsakymą 1957 me-
diplomu — Valstybinės fil
harmonijos choras.

Labai būdinga tai, kaip 
Lietuvoje išsivystė muziki
nis švietimas. Jeigu prieš | 
karą respublikoje buvo iš vi-

tais buvo suteikta Lietuvos 
TSR valstybinė premija.

Kasmet surengiamas “Pa
baltijo teatrinis pavasaris.” 
Šių festivalių dienomis dėl

Nuotraukoje: V. Kapsu 
ko biustas*

O

Į nis akademinis operos ir 
baleto teatras 1954 metais 
parodė pirmą lietuvių tary
binę A. Račiūno operą “Ma
rytė” ir J. Juzeliūno bale
tą “Ant marių kranto.” 
Vėliau baletą “Ant marių 
kranto” pastatė Talino, 
Rygos ir Lvovo teatrai. Da
bar lietuviškų operų ir ba
letų repertuare yra daug 
kūrinių. Kompozitorius V. 
Klova sukūrė herojinę ope
rą “Pilėnai,” kompozitorius 
J. Indra — baletą “Audro
nė,” už kuriuos jiems buvo 
suteiktos Lietuvos TSR 
valstybinės premijos.

Didelį susidomėjimą su
kėlė V.’Klovos nauja opera 
“Vaiva,” taip pat Kauno įvykis buvo tai, kad Lietu- mo dieną. Tą pačią dieną 
muzikinio dramos teatro vos TSR Valstybinis akade- spauda gaunama daugelyje 
pastatyta A. Belazaro ope- minis dramos teatras pasta- Lietuvos apylinkių.
retė “Auk sinės marios.”  —.j------------------------------- - ------------------- 1
Respublikos muzikos teat- 3 p.-Laisvė (Liberty)— Penktad., sausio (Jan.) 9, 1959

so viena muzikos mokyka, Pj}mosi°s ,savo meist-
tai dabar yra šešiolika vai
kų septynmečių muzikos 
mokykų ir septynios viduri-

riškumo atžvilgiu 
Latvijos, Estijos, 
vos ir Baltarusijos

varzosi 
Lietu- 
teatru * v

nes muzikos mokykos. Lie- Į kolektyvai. Tarybų
tuvos TSR Vastybinė kon- • v°s ai Ustav n Šiuose festi- 
servą tori ja kasmet išleidžia 
didelį būrį talentingų muzi
kantu.

Teatras
Iki Tarybų vadžios įvedi

mo Lietuvoje buvo tik 2 na
cionaliniai teatrai, o dabar 
yra dešimt.

Lietuvos teatrai daug dir
ba, statydami naujas origi
nalias lietuviškas pjeses šių 
dienų temomis. Didelis Lie-Ųiečiai (Raseinių 
tuvos teatrinio gyveninio

[valiuose prideramai atsto
vauja savo respublikos teat
ro menui.

V. PEČIU RA
Lietuvos nusipelnęs 

meno veikėjas

VALSTIEČIAI DIENRAŠ
ČIUS GAUNA JŲ 
išėjimo dieną

Vadžgirio apylinkės vals- 
rajonas) 

dienraščius gauna jų išėji-

retė “Auk sinės marios.”



'J. Jurginis, V. 'Mikuiiariis

VILNIUS — Taryby Lietuvo sostinė
(Tąsa)

Revoliucijos metu įsikūrė “šviesos,” 
“Aušros” ir kitos bendrovės knygoms 
leisti. Tuomet išėjo iš spaudos Višins
kio elementoriui, Žemaitės raštų rinkinė
lis vaikams, Maironio “Pavasario bal
sai,” Baranausko “Anykščių šilelis,” kai 
kurie Lazdynų Pelėdos raštai, Jasiu- 
kaičio “Duona” ir kiti grožinės literatū
ros veiklai, mokykliniai vadovėliai ir 
knygelės žemės ūkio klausimais.

Revoliucijos metu pradėjo Veikti lie
tuvių dramos ir muzikos draugija, pasi
vadinusi “Vilniaus Kanklėmis.“ Šios 
draugijos pastangomis Vilniuje atsirado 
lietuvių teatras. Dramaturgui G. Žem
kalniui vadovaujant, “Vilniaus Kanklės” 
1905 metų lapkričio 20 dieną geležinke
lininkų klubo salėje suvaidino pirmąjį 
veikalą — trijų veiksmų dramą “Iš tam
sos į šviesą.” Pasižiūrėti lietuviško teat
ro vaidinimu i Vilnių tuomet suvažiavo *- »- *•
net tolimesnių apylinkių valstiečiai.

Revoliucijos metu Vilniuje savo veiklą 
pradėjo kompozitorius Mikas Petrauskas 
(miręs 1937 m.) ir jo brolis dainininkas 
Kipras Petrauskas, o taip pat kompozi
torius Juozas Tallat - Kelpša (miręs 
1940 m.), tuomet buvęs Vilniaus muzi
kos mokyklos mokinys ir vadovavęs 80 
žmonių chorui. Tallat-Kelpšos choras 
koncertavo ne tik Vilniuje, bet ir Šven
čionyse, Ignalinoje, Valkininkuose, Pa
beržėje ir kituose miesteliuose.

Bendro liaudies masių pakilimo pa
veikti, priešakiniai Lietuvos inteligenti
jos sluoksniai 1907 metais Vilniuje įstei
gė “Lietuvių mokslo draugiją,” kuri su
būrė šimtus lietuvių inteligentų, dau
giausia Maskovs ii' Peterburgo univer
sitetu auklėtinių. Šitos draugijos veiklai 
nemažai trukdė jos buržuazinis-naciona- 
listinis pobūdis. Vis dėlto daugiau kaip 
per 30 metų ji surinko daug lietuvių 
tautos archeologinės, etnografinės iu 
tautosakinės medžiagos, kuri dabar su
daro vertingą Lietuvos TSR Mokslų 
akademijos Istorijos-etnografijos muzie
jaus fondų dalį.

Vilnius pasižymi senomis architektū
ros ir dailės tradicijomis. Vilniaus Dai
lės mokykla, išaugusi universiteto litera
tūros ir laisvųjų menų fakultete, labai 
plačiai pasireiškė XVIII amžiaus pabai
goje ir XIX amžiaus pirmojoje pusėje. 
Pirmaujančią vietą dailės katedrų tarpe 
užėmė tapybos katedra, kurioje profeso
riais dirbo tokie įžymūs tapytojai, kaip 
Pranas Smuglevičius ir Jonas Rustemas. 
Rustemas, gyvendamas Vilniuje, buvo 
pirmasis įžymaus ukrainiečių poeto ir 
dailininko Taraso Ševčenkos tapybos mo
kytojas. Vilniaus Dailės mokykla išug
dė gausų būrį įžymių dailininkų: Juozą 
Oleškevičių, Vincą Smakauską, Valenti
ną Vankavičių ir eilę kitų. Kasmet uni
versiteto salėse buvo ruošiamos studentų 
darbų parodos, kurias gausiai lankė vil
niečiai.

Uždarius universitetą, Dailės mokyk
la nustojo veikusi. Nuo 1866 metu Vil
niuje gyveno ir vadovavo piešimo kur
sams I. Trutniovas (1836-1912), iš vals
tiečių kilęs rusų dailininkas, buities vaiz
duotojas. Už paveikslą “Smuklė Lietu
vos pasienyje” jis gavo akademiko var
dą. Jo vadovaujami piešimo kursai bu
vo pritaikyti daugiausia amatininkams 
ir todėl negalėjo atstoti Dailės mokyklos, 
ruošiančios dailininkus profesionalus. 
Nepaisant to, Trutniovo kursai 'turėjo 
nemaža reikšmės populiarinant dailę ir 
skatinant gabesnius kursantus tęsti 
studijas Peterburgo arba Maskvos dailės 
mokyklose. Trutniovo kursuose mokėsi 
J. Zikaras, V. Didžiokas ir kiti lietuvių 
dailininkai.

1905 metų revoliucijos laikotarpiu 
kultūros darbuotojams kilo sumanymas 
suruošti lietuvių dailės parodą. Sekan
čiais metais tokia paroda buvo paruoš
ta ir pačiomis pirmomis 1907 metų die
nomis Vilniuje atidaryta. Parodoje bu
vo išstatyta 311 eksponatų. M. K. Čiur
lionis pateikė 33 savo tapybos ir grafi
kos darbus, A. Jaroševičius—19, P. Kal
pokas — 6, A- Žmuidzinavičius — dau
giau kaip 30. Šioje parodoje P. Rimša 
parodė savo garsiąją skulptūrą, pavadin
tą “Lietuvos ^mokykla,” J. Zikaras — 
“Bedarbį,” “Mergaitę su žolynais,” K. 
škiėris — Vytauto portretą. Greta in

dividualios dailininkų kūrybos buvo ro
domas ir lietuvių liaudies menas. Kas
met ruošti tokias parodas virto gražia 
ir dailininkus skatinančia tradicija.

Daug įtakos Vilniaus kultūriniam gy

venimui padavė Spalio revoliucijos per
galė Rusijoje lir jos poveikyje didesnėje 
Lietuvos dalyje įkurta Tarybų valdžia.

Lietuvos ir Baltarusijos TSR Liau
dies Komisaru Taryba 1919 metų kovo 
13 dieną nutarė atkurti Vilniaus uni
versitetą. Šiame nutarime, kurį pasira
šė’ Liaudies Komisarų Tarybos pirminin
kas Vincas Mickevičius-Kapsukas, buvo 
sakoma: “Lietuvoj ir Baltarusijos Liau
dies Komisarų Taryba, iškeldama tikslą 
sukurti šalyje (kūrybinės minties židinį, 
aplink kurį galėtų susiburti mokslinės 
jėgos, sugebančios savo žiniomis ir paty
rimu padėti pintiesiems darbo žmonių 
sluoksniams pertvarkyti visuomeninį gy
venimą kūrybinių komunizmo idealų 
principais, nutarė: 1. Caro reakcijos 
uždaryto Vilniaus universiteto sienose 
įkurti visuotini Darbo Universitetą; 2. 
Įvesti Universitete nemokamą ir visiems 
prieinamą mokamą; 3. Universitetas su
sideda iš trijų pagrindinių skyrių: bend
rojo, mokslinio; ir specialaus lavinimo. 
Pirmojo skyriaus uždavinys — padėti 
išvystyti plačiose dirbančiųjų masėse 
vieningą proletarinę pasaulėžiūrą. Ant
rasis skyrius sutelkia visus mokslo tyri
mus. Trečiasis skyrius ruošia reikalin
gus kraštui visų gyvenimo ir visuomeni
nio ūkio šakų specialistus.”

Atkardama senąjį Vilniaus universi
tetą, Tarybų valdžia stengėsi, kad jis bū
tų prieinamas darbo žmonėms. Univer
sitetas turėjo ruošti šiuos specialistus :- 
administracijos Į ir teismų darbuotojus, 
pedagogus, agronomus, inžinierius, gy
dytojus ir vaistįininkus. Sudarytoji ko
misija universitetui organizuoti gavo iš 
valdžios milijono rublių kreditą ir ėmė 
komplektuoti mokslo personalą ir regis
truoti studentus!.

Tuo pačiu metu buvo steigiamos ir 
kitos mokslo bei kultūros įstaigos- 1919 
metų vasario 1 dieną Uosto gatvėje buvo 
įsteigta piešimo ir tapybos studija, ku
rią po poros męnesių Švietimo liaudies 
komisariatas žymiai praplėtė, ir ji bu
vo pavadinta Dailės akademija. Tarybi
nės vyriausybės nutarimu buvo steigia
mi dailės, istorijos - etnografijos muzie
jai ir gamtos muziejus, kurį suorgani
zuoti buvo pavesta gamtininkui Tadui 
Ivanauskui.

Kuriant mokyklas ir muziejus, vy
riausybė išleido nutarimą dėl kultūros 
vertybių ir istorinių paminklų saugoji
mo ir nurodė, kaip tą nutarimą vykdyti. 
Tarybinė vyriausybė uoliai rėmė ir ki
tas kultūrinio gyvenimo šakas. Nuo 1919 
metų pradžios buvusios Rotušės rūmuose 
įveikė skrajojantis Juozo Vaičkaus vado
vaujamas teatras, o kovo 15 dienos nuta
rimu buvo pradėtas organizuoti Lietuvių 
valstybinis teatras, kurio vadovu buvo 
pakviestas aktorius Konstantinas Glins
kis (1886-1938).

Tačiau naujai įkurtosios kultūros 
įstaigos nespėjo išvystyti savo darbo, nes 
1919 metu vasara užsienio imperialistų 
pastangomis Tarybų valdžia Lietuvoje 
buvo likviduota, o Vilnius atplėštas nuo 
Lietuvos ir paverstas buržuazinės Len
kijos okupuotu užkampiu.

Buržuazinė Lenkijos' vyriausybė Vil
niaus universitetą pavadino Stepono Ba
toro vardu ir stengėsi paversti jį buržu- 
azinės-nacionaliiftinės ideologijos židiniu. 
Be to, visiškai jbuvo uždaryta Lenkijos- 
Lietuvos siena, | todėl universitetas, kaip 
ir kitos Vilniauš įstaigos, Lietuvos moks
lo ir kultūros vystymuisi labai mažai te
darė įtakos, noį-s universitete dėstė įžy
mūs Lietuvos istorijos ir lietuvių kalbos 
tyrinėtojai, kaip Henrikas Lovmianskis 
ir Jonas Otrenibskis, kurie dabar sėk
mingai dirba Lenkijos Liaudies Demo
kratinės Respublikos . universitetuose. 
Buvęs Vilniaus universiteto profesorius, 
biologas darvinistas Jonas Dembovskis 
šiuo metu yra Lenkijos Mokslų akademi
jos prezidentas.'

1939 metais Tarybų Sąjungai išvada
vus iš okupacijos Vilnių ir grąžinus jį 
Lietuvai, o ypač lietuvių tautai 1940 me
tais įsijungus į tarybinių tautų seimą, 
Vilnius vėl tapo Lietuvos mokslo ir kul
tūros centru. Tarybinė santvarka suda
rė palankiausias sąlygas mokslo ir kul
tūros įstaigoms' vystytis. Jos tapo pri
einamos darbo įmonėms, ir tuo buvo pa
dėtas pagrindasj šioms įstaigoms nuolat 
augti. Jeigu iki 1940 metų Vilniuje te
buvo viena aukštoji mokykla — univer
sitetas, tai šiuo 
mieste veikia E 
gi uis institutas,

metu, be universiteto, 
ailės institutas, Pedago- 
Konservatorija.

(Bus daugiau)

Brangus kapas Kazliškyje
I KAZLIŠKIS.—Šalia vieš- mąją proletarinę revoliuci-
kelio, netoli Nemunėlio, po ją Lietuvoje.
šimtametėmis liepomis, sto- Į Eduardo Ikamo namus 
vi kuklus, dailia tvorele ap- nakties metu įsibrovė bal- 

; tvertas kapas. Nėra ant jo 
nei žvilgančio obelisko, nei 
aukso raidėmis rašyto įra
šo. Tačiau apie tai, kad čia 
palaidotas brangus žmogus, 
praeiviui kalba amžinai ne
vystančios ant šio kapo gė
lės. Kieno atminimui jos 
čia pasodintos?

...Ėjo 1918-ųjų gruodis. Į
karo nualintą jau ir taip naci*nįlistai všautuvo buo. 
skurdžią Pandėlio rajono 
Kazliškio apylinkę grįžo 
Eduardas* Ikamas, Kirstu
kas ir kiti Spalio socialisti- 

!nės revoliucijos dalyviai. A- 
pylinkėje siautėjo badas, 
skurdas. Gausios dvaro ku
mečių ir biedniokų šeimos 
neturėjo duonos kąsnio. O 
dvarininkai ir hiožės į prisiglaudžia 
sius maisto produktus laike 
sunslėpę, (veždavo į Rygą ir 
kitur, kur lupdavo pasakiš
kas kairiąs.

—Taip toliau negali būti,
— tyliu, bet griežtu balsu 
pasakė Kirstukas biedniokų 
susirinkime. — Reikia orga- 
nizuoti Tarybas, taip, kaip 1§S ^usm^ir'pagarbos*Ta- 
ten, Petrograde, kaip visoj rybį valdžios‘kūrgjui Kaz-

tieji banditai.
—Renkis, bolševike, pri- 

sikaraliavai!
O po to sekė smūgių kru

ša . . .
—Kur jūs jį, žmogžudžiai, 

vedate? — laužydama ran
kas iš -skausmo, klykė per- 

i sigandusi žmona.
■ Tačiau bet kokį žmoniš
kumą praradę buržuaziniai

Į džia nepaliko sunkaus gy
venimo iškankinto žmogaus 
likimo valiai.

Antrą dešimtį metų An
tanas Šileikis gyvena Zara
sų senelių ir invalidų na
muose. Žmonės, kuriems 
reikalinga valstybės globa, 
gavo puikų namą gražiame

Dėmesys ir nuolatinis rūpi
nimasis jais supa senelius.

Elektrifikuojami ko'lūkiąi
JONIŠKIS. —Baigta ties

ti aukštos įtampos elektros 
linija Šiauliai-Joniškis. Sta
lino vardo, Mičiurino wardo, 
Kalinino vardo kolūkiai ga- 

pušyne ant ežero kranto. | v.o elektros šviesą. Elektri-

žės smūgiu teatsakė į nėš
čios moters klausimą.

...Tyli, rami naktis. Čiur- į. 
Iena Nemunėlis, nešdamas 
savo sraunų vandenį, ošia 
senos pakelės liepos, šnara 
javai... Ir staiga šūvis. Vie
nas, kitas. Krenta Eduar
das. Išskėtęs rankas, veidu 

. prie žemės, 
\ prie tos, už kurią jis atida

vė visa, kas yra brangiau
sia—gyvenimą.

...Daug laiko praėjo nuo 
tų dienų. Daug vandens į 
vakarus nunešė sraunusis 
Nemunėlis, tik neišplovė jis 
to gilaus atminimo, to mei-

Dešimtys tokių kaip Anta
nas Šileikis, ramiai ir aprū
pintai praleidžia savo se
natvę, gaudami sotų ir ska
nų ma;stą, drabužius, avaly
nę, medicininę pagalbą. Jie 
gyvena gerai įrengtuose 
erdviuose kambariuose, ilsi
si klausydamiesi radijo ar- 

, ba skaitydami laikraščius 
I raudona j ame kampel y j e.

fikavimo darbai baigiami 
Kirovo vardo, “Raudono
sios žvaigždės”, “Gegužės 
Pirmosios” ir kituose kolū
kiuose.

Iš viso šiemet elektros 
energiją rajone gaus 14 
kolūkių. Bus elektrifikuotos 
345 gamybinės patalpos ir 
daugiau kaip 950 kolūkiečių 
namų.

LAISVES VAJUS
K. Kasulis, Worcester,

(Tąsa iš Lmo pusi.)
rei Lietuvoje, Waterbury, Conn.; P. Blaškienė (per Ma- 
sicką), Chicago, Ill.; P. Beeis, Great Neck, N. Y., ir An
na Phillipse, Stamford, Conn.

Atnau j inimų prisiuntė:
Mass.; Geo Shimaitis, Brockton, Mass.; L. Bekešienė ir 
I. Stanley, Rochester, N. Y.; P. Paserskis, baltimorietis, 
ir miamietis Smalenskas; H. Thomas, Hingham, Mas'S; 
John Patkus, New Haven, Conn.:; J. K. Alvinas, San 
Francisco, Calif.; S. Puidokas, Rumford, Me.; Geo Žeb- 
rys, Cleveland, Ohio.

RusiJ°j- K'.kio apylinkėje Eduardui
Ne visi susirinkime daly- Ikamui.

vavusieji suprato seno re-1 štai kodėl ant šio vienišo 
voliucijos kareivio žodžius, kapo visuomet žydi gyvos 
Bet, kai apylinkėje susikū- gėlės, o praeivis, eidamas 
ręs revoliucinis komitetas pro šalį, nukelia kepurę, 
paskelbė Tarybų valdžios. | 

Į dekretą “Žemė tam — kas į 
Iją dirba,” kazliškiečiams i 
buvo aišku, kad naujoji val
džia duos jiems žemės, kad 
gyventi jiems bus daug; 
lengviau. j

Sujudo apylinkės žemval
džiai.

Niekas nepajėgė nuslo- 
p’nti žmpnių troškimo ge
riau gyvęnti. Pirmomis Ta- 
rvbų valdžms. dienom;s Kaz
lišky i e revoliucionierių pu
sėje buvo dauguma apylin
kės vargingųjų valstiečių ir 
bežemių.

i O revoliucinio komiteto 
nariams buvo karštos darbo 
dienos. Ir komiteto pirmi
ninkas Kirstukas, ir jo sek
retorius Pekeliūnas, ir mi-

I licijos. komisaras Ikamas, ir 
(kiti kasdien susitikinėdavo 
su apylinkių gyventojais, 

; aiškino plačiosioms masėms 
tiesą apie Tarybas, 
Spalio revoliuciją,

J. Jašinskas

BIUDŽETO SUKĖLIMUI 1959 METAMS 
AUKŲ GAUTA SEKAMAI:

Iš vieno pobūvio Richmond Hille ....................
M. K. Jagmin, Palm Springs, Calif.....................
Z. Stasiulis, Clearwater, Fla................................
Mr. ir Mrs. M. Naktiniai, Hartford, Conn..........
K. Sadauskas, Brooklyn, N. Y.............................
Moterų Klubas, Rochester, N. Y...........................
Helen Trusk, Chicago, Ill..................... ................
G. Švedas, Rochester, N. Y...................................
J. Tumosa, New Haven, Conn..............................
F. Kaziliūnas, Brooklyn, Conn..............................
K. Ustupas, Brockton, Mass.................................
J. Shemeth, West Haven, Conn...........................
P. J. Martin (dovana Lilijai K.), Wexford, Pa. . 
J. S. M., Hartford, Conn......................................
J. Lukštas, Windsor, Conn........................... . . . . .
S. Počkaitis,- Brooklyn, N. Y.................................
H. Thor as, Hingham, Mass..................................
John Ella, Butte, Montana .................................
S. Puidokas, Rumford, Me....................................
A. Kuzmickas, Worcester, Mass...........................
J. Yaskevich, Worcester, Mass.....................
A. Antanavičius, Waterbury, Conn...........-.........
J. Pattison, Worcester, Mass....................;..........
Ralph Kirk, Seattle, Wash............ .......................
AD. Bepirštis, Brooklyn, N. Y. ..........................
J. Kalinauskas, Freehold, N. J.............................
Frank Ivan, Roslindale, Mass...............................
A Barchanas, Montreal, Canada ........................
w. Navošins’ as, Miami, Fla..................................
*. Aukštis, Oakland, Calif......................... . .........
J. Gedeminas, Hartford, Conn.............................
J. Beržinis, Hartford, Conn..................................
M. ir O. Dobiniai, Brooklyn, N. Y.........................
A. Pakarklis, Athol, Mass.................................

$50.62 
25.00 
11.00 
11.00 
11.00 
10.00 
10.00

. 6.00 

. 6.00 
. 6.00 
. 6.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00

5.00

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Naujos statybos senajame 

Žemaitijos mieste
VARNIAI. — Rajono 

centro darbo žmonės šiomis 
dienomis gavo puikią dova
ną: didelį dviejų'aukštų pa-- 
statą. Pirmame namo aukš
te jau atšventė įkurtuves 
penkios darbininkų ir tar
nautojų šeimos, o antrame 
įrengtas ištaigingas viešbu
tis.

Dviejų butų gyvenamą 
namą, pastatytą L viršum- 
planinių sankaupų, atidavė 
eksploatacijai vietin;o ūkio, 
valdybos statybininkai.

Tai ne vienintekai pavyz
džiai. Kur bepažvelgsi ■— vi
sur senajame Žemaitijos 
mieste matosi statybų pa- 
stol’ai. Statybininkai baig:a 

apie paskutinius veterinarinės 
kurios ligoninės apdailos ir įren-' 

dalyviais buvo dauguma jų. gimo darbus, dar šį mėnesį Lx « -v Z-X 4- 1 1 1 I
Revoliucinis komitetas 

i pirmiausia ėmė ieškoti prie
monių bado šmėklai apylin-į

. sparčiai kyla aukštvn buiti-1 Mass.; P. Paserskis, J. Deltuva, Baltimore, Md.; J. B.
tas nutarimas, Kad buožes nio aptarnavjmo kombina-1Kovarskas, Arlington, Mass.; Uncle John, Carnegie, Pa.; 
athekamų maisto produktų uįiversalings parduotu-, Ch. Karazan, Port Washington, N. Y.; M. Virbickas, A. 
neišvežtų ir neslėptų, bet ’ 1 1 -- - — — -- --
prieinamomis kainomis par- <

bus perduota naudojimui' 
nauja, žymiai galingesnė i 

. elektrinė.
* Pačiame

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
4.00 
4.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00

Po $1: A. Milčius, Wm. Cherney, G. Daukas, Rochester, 
IN. Y.; V. žolynas, M. Valinchus, New Haven, Conn; A. 

miesto centre Sholunas, West Haven, Conn.; A. Bakšis, Chelmsford,

nio aptarnavimo kombina-'Kovarskas, Arlington, Mass.; Uncle John, Carnegie, Pa.;

duotų revoliuciniam komi-|^_ . . • ‘
tetui.

Su džiaugsmu kazliškie- 
čiai sutiko 1919 metų gegu
žės 1-ąją, kuri pirmą kartą 
laisvai buvo švenčiama apy
linkėje. Laimingi veidai, 
raudonų vėliavų šilkas su
simaišė su pirmo laisvo pa
vasario gėlėmis. Įvyko gau
sus mitingas. Jame kalbėjo 
revoliucinio komiteto narys, 
milicijos komisaras Ikarnas. 
Giliai į širdį įstrigo mitin
go dalyviams jo žodžiai apie 
laisvę, lygybę ir brolybę, 
apie šviesų ir laimingą gy
venimą.

Neilgai gyvavo Tarybų 
valdžia Kazliškyje. Neilgai 
džiaugėsi i valsčiaus gyven
tojai naujuoju gyvenimu. 
Iš rytų patekėjusią skais
čiai raudoną saulę užtemdė 
juodi reakcijos debesys, at
slinkę iš vakarų. Kraugerio 
Glovackio daliniai ir vietos 
padugnės pakėlė galvas 
prieš jauną, dar nesustiprė
jusią Tarybų valdžią. Su 
užsienio dūrtuvų pagalba

vės ir užkandinės sienos,' Simonaitis, Great Neck, N. Y.; K. Thomas, New Ken- 
Pradėtas sington, Pa.; Zenonas Pakalaniškis (Lietuvoje); Paul 

Yesinskas, Gardner, Mass.; R. Vaitkus, Broad Brocfc 
Conn.; M. Sabaliauskienė, Newington, Conn.; J. Barnett, 
A. Raulinaitis, W. Klimas, Mary Chalkonis, A. Lopata, 
'Hartford, Conn.; P. Kukonis, J. Mamoms, B’klyn, N. Y.; 
Josephine August, Hampton, N. J.; W. Young, Cleve
land, Ohio; J. Vaitas, Rochester, N. Y.;J. Kasparavičius, 
Struthers, Ohio; J. Motuzą, Mexico, Me.; M. Klimas, 
Fairlawn, N. J.; J> Grigas, K. Valangevičienė, Marcele 
Zalukas, Brockton, Massi; John Marks, Yucaipa, Calif.; 
L. Lutvinas, Camden, N. J.; M. Shipman, J. Chiras, 
Shrewsbury, Mass.; A. Krajauskas, F., Petkūnas, A. Na
ruševičius, J. Deksnys, D. G. Jusius, Worcester, Mass.; 
D. M., Crown Pt., N. Y.; Anna Zurnis, Brooklyn, N. Y.

įmūryti antras tikinės vidu
jinės mokyklos 990-čiai mo
kinių pastato aukštas.

Aprūpinta senatve
ZARASAI. — Iki šiol 

Stelmužėje stovi niūrus mū
rinis pastatas, primenąs ka
lėjimą. Kadaise čia dvari
ninkai plakdavo kumečius, 
dirbusius ponų žemes. Sun
ki kumečio dalia teko ir An
tano šileikio tėvams. -Anta
nas neprisimena motinos, 
jaunas mirė ir tėvas. Septy
ni vaikai liko našlaičiai: nei 
pastogės, nei duonos kąsnio. 
Visi septyni išėjo tarnauti.

Benamis, pažemintas An
tanas ilgus metus liejo'pra
kaitą, o kartais ir kraują už 
svetimą laimę. Pats nieko 
neužgyveno, džiaugėsi turė
damas juodos duonos kąsnį. 
Kartais jis netekdavo ir 
duonos.

Pasenęs Antanas jau ne
begalėjo dirbti. Liga pakir
to jėgas. Jo laukė skurdus 
alkanas gyvenimas. Tačiau 

jie žiauriai nuslopino pir-’taip neatsitiko. Tarybų vai-

Laike švenčių laiškai pavėluotai atėjo. Dabar su
plaukė labai daug, tad šiam raštui einant spaudon, dar 
yra daug laiškų, kuriuos reikės peržiūrėti. Čia norime 
priminti tiems, kurie pereitais metais užrašėte giminėms 
Lietuvoje laikraštį Laisvę, kad jų prenumeratos išsibai
gė. Malonėkite atnaujinti jiems, savo giminėms, prenu
meratas, nes mes esame tikri, kad jie norėtų gauti Lais
vę ir ant toliau. Jiems patiems atsinaujinti — nepatogu.. 

Vėliau bus daugiau valaus rezultatų. Dėkojame 
prieteliams už dovanas laikraščiui, ir vajininkams už pa
sidarbavimą. Turėkit mintyj, kad vajus baigsis su 8 d. 
vasario, o dalininkų suvažiavimas įvyks 7 d. vasario, tadf 
kurie pr’duosite suvažiavime, dar bus galima priskaitė 
punktus.

Laisvės Administracija

1 p.-Laisvė (Liberty)— Penktad., sausio (Jau.) 9, 1959
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New Jersey naujienos nėšiai, nes tai buvo jų už
duotis — atlikti paskutinį 
sąvo nariui patarnavimą.

> Dipukas iš Vengrijos Ro-'gavo darbą ir norėjęs pasi- Keletas iš ju ypatiškai ge- 
' likti Amerikoje. Iš amato Ydi pažino ir gerbė d-gą A. 
plumberis. Darbą prarado■ Vitkų. Taipgi drg. J. Del- 
ir atvyko į rytus, susipaži-' tuva ‘irgį pasakė keletą žo- 
no su kitu dipuku, išvykę į žių paskutiniu kartu.

•bert Piricsky, 19 met ų , 
norėdamas, kad jį grąžintų

kirto valdininkams šposą. 
Pora atvejų jisai buvo nu
ėjęs į Imigracijos stotį su 
reikalavimu, kad jį grąžin
tų į jo seną tėvynę, nes jam 
Amerikos gyvenimas nepa
tinka. Tačiau imigracijos 
valdininkai jo pageidavimą 
ignoravo.

Tad paskutiniame s a v o 
nuvykime pas imigracijos 
viršininkus j i sa i pasakė: 
jeigu jūs neišpildote mano 
reikalavimo ir nekreipiate į 
mano prašymą atidžios, tai 
aš surasiu išeitį ir jūs turė
site į mane atkreipti atidžią 
ir grąžinti į Vengriją.

Ir Piricsky, p a s i ė m ę s

Kaliforniją ir vėl sugrįžę. Nors išskirtas iš mūsų,
Įdomu tai, kad Imigracijos bet ilgai ilgai drg. A. Vit-j 
valdininkai sako, kad jam kųS pasiliks mūsų tarpe. ! 
parūpino jo amate darbą, i | Draugei C. Vitkuvienei 
bet jis tapo paleistas ar lihkime ištvermingai pergy- 
pats metė darbą. Iv^nti taip skaudžias va-

Tai tokia šio dipuko isto- lapas ,nes tik jos stropus 
rija. Ką valdininkai su juo ligonio prižiūrėjimas jo gy- 
darys, ateitis parodys, bet vęnimą kiek pailgino, 
didlapiuose šis įvykis buvo j ;
plačiai atžymėtas. I ii iesky v-į ^jnja kuria nešino-

'T i '"" ■■jrį tikėti, nes d-gė Ona Del-
| tūvienė, gana daug dalyva
vusi su mumis, guli ligoni- 

dipu- nėję dėl pilno sveikatos iš- 
Paskutinieji liūd-

ge ra i vartoja anglų 
su mažu akcentu.

kalba

Trys šios valstijos
kai nusipirko 75-ių kamba- tjrimo.
rių viešbutį Asbury Parke, ni įvykiai ją paveikė ganai 
paskubusiame pajūrio re- sinkiai. Širdis silpna. Ji 
zorte. Jie yra lietuviai, randasi Women’s Hospital

, of Maryland, La f a y e 11 e 
Aįve. and John St., kamba
rys 253. Jei ji negali būti 
su mumis, mes būkime su 
ja— asmeniškai bei atviru
tėmis. Tai žymiai prisidės 
prie jos sveikatos sustiprė
jimo. Vinco Duktė I

Turnpike visu į 
trūbydamas. Jisai perlėkė, 
nesustodamas stoty, kur 
reikia mokestį mokėti už 
važiavimą. Pavažiavęs ke
lis blokus, sugrįžo atgal į 
mokamą stotį su r----
trūbinimu ir vėl pralėkė.

Na, i 
pė policijos dėmesį, buvo' 
areštuotas ir kaltinamas Į 
taksio pavogime, betvartkėsj je 
kėlime ir dėl greito važiavi-' -- 
mo. Valdininkai sako, kad; qiJsilw
jam gresia vienerių >netĮfdakt ir turėjo gulėti lo-l^ 
kalėjimas. Bet taksio savi-1 -e kovodaini su lig.a Bet|u' 
mnkas atsisakė p kaltinti. •
i - I "rlCrk\ tejune Pasa"'jau praėjo ir sveikata eina

’u \j °.n an^P!'>alt 1 geryn. Linkiu Zaikauskams 
of the United Sta es. There; Hnai asveikti! 
is nothing here I like. I am

4 I —• •a — —•

lonesome, I am discouraged, i T . . .
In Budapest I have mother I 'Jal'^lrcl’.s? Pageidavimas 
and father and four broth- fll,1W ,s Lletuvos: 
came !o'thčunited States811 !ail,<a. bus ‘Vlonli 8,0/e 
in the first place.” | 1 aciau laiko

'dar negalima nustatyti. Kai Piricsky su tuo pačiu rei- , J
kaiavimu prieš metus laiko )US 1 *ai 
IfAivo nuvykęs Imigracijos ^au ai 
stotin Detroite. Valdinin-; Pranesta- 
kai sako, kad vėliau jisai' /

greitumu, () senojį karta, atvykusi 
prieš kelias dešimtis metų, 
tokių nuosavybių negalėjo 
įsigyti. Ir negalima įsivaiz
duoti, kad tokį trumpą lai
ką pagyvenę Amerikoje ga- 

garsiu jį sutaupyti tiek pinigų, 
’kuomet senoji karta to pa- 

ir jau šį syki atkrei-, daryti n,8galk

Binghamton, N. Y.
; t

Dovana ateivių gynimui
Gruodžio 24 dieną atsibu

vo Kūčių vakarienė, kurią 
surengė LDS 6 kuopa. Daly-1 šalto vėjo ir šaltos nakties 
vių buvo gražus būrelis ir j tyki, be vėjo giedra dienelė, 
visi leido laiką smagiai J saulelė skaidriai, maloniai 
Mūsų gerosios gaspadinės šildo; ; — ------

| turėjo prigaminusios įvai- žemės pusrutulys * (siauri
nu patiekalų, 
tam vakarui.

Tarp draugiškų gražių 
pasikalbėjimų, 
pareiškė mintį ir apie LDS 
reikalus, kaip yra svarbu 
gauti naujų narių. Kitas 
svarbus dalykas, tai ateivių 
gynimas. Iššaukė eilę drau
gų išreikšti savo mintis mi
nėtais klausimais: J. Vaici- 
kauską, A. Pagiegalą, P. 
Mačiuką, A. Žolyną, P. Mi- 

jkolojūną, Viktoriją Miller,
I. Vėžį ir A. Žemaitienę. Vi
si minėti draugai išreiškė 
mintį, kad reikia darbuotis, 
kiek kuris išgalime, kad 
palaikyti organizacijas. Bu
vo gražūs

Hart, Mich.
LINKSMOS DIENOS
Gruodžio 30 d. po vaka- 

■ lykščio popiečio šiaurės

Nariai pasidalijo turtą, kiek 
jo buvo, ir viskas. Kadangi

Draugams Zaikauskams 
rsey City nebuvo linksmi 

Į Naujieji Metai. Jie abu bu- 
i susirgę. Lankei

Philadelphia, Pa.

Lowell, Mass
Šaukiamas LDS 110 kuo- draugija buvo laisva, tai 

pos narių susirinkimas, ku- nariams nereikejo jos turtą 
ris įvyks sausio 11 d. 2 v. 
popiet, pas draugus -----
girdus, 192 Grand St., Lo- 
wellyje. Malonėkite visi da-

. palikti “dievo garbei 
Dau- Patys sau pasiėmė.

v . . lyvauti. Susirinkimas svar-
oi bus. Dabartinis mūsų pir-

pritaikytų nis), ant kurio ir mes gyve-

Wellus

name, atrodo, palengvėlia 
pradeda artėti saulės link; 
dienos jau pradės ilgėti.

Šį rytą su reikalėliais ap
sukau kelioliką kvartalų; 
miesto centre abiemis pusė
mis State gatvės stovi gal 
desėtkas pastatytų automo
bilių. 10 v. lyto ant kampo 
State ir Washington gatvių 
Oceana Bank pastatas, ku
rio skiepe susirenka bedar
biai gauti bedarbių išmokė-

mininkas R. Chulada išva
žiavo į Floridą gyventi, tai 
jo vieton turėsime išrinkti 
kitą pirmininką.

Po LDS kuopos mitingo 
įvyks LLD 44 kuopos narių! 
susirinkimas. Kviečiami vi
si nariai dalyvauti. Atėjo J. 
Kaškaičio knyga “Iš atsimi
nimų” — patraukli, įdomi 
knyga, tai ateikite ir ją pa
siimkite.

Visi turite žinoti, kad da
bar mes savo klubo jau ne
turime, tai nėra lengva su-

Keletas dirbtuvių p e r 
šventes buvo užsidarę dviem 
savaitėm. Visa tai blogino 
padėtį tų, kurie norėjo 
švenčių proga pirkti dova
nų savo pažįstamiems. Ne
buvo pėdžių, nebuvo pinigų.'

Ar visi suprantame savo 
draugijų reikalus? Turime 
apsidairyti ir budėti. Ne
pramiegokime savo praei
ties gražaus veikimo!

JSK

Easton. Pa

Gruodžio 30 d. didelė por- 
į tbrikiečių šeima su 10 vai
kų, gyveno ant kampo 22, vistems dalyviams' už atsi

jimo čekius; ir apie tuzinas sitikti, kaip seniau. Todėl 
vyrų ir kelios moterys sto- susirinkite nužymėtu adre- 
viniuoja linksmai nusiteikę su, pasimokėkite savo mo
šų šypsą veiduose. I kescius, tai palengvinsite 

'sekretoriams darbą. Yra ir
vo gražūs išsireiškimai. Mintys nulėkė į tuos aud- vilnies' Kalendoriaus, kurie 
Taipgi pritarė minčiai, kad(An^įs ^28-29 metų lai- n§vėsite, įsigysite ir jį. 
sudėti pagal išgalę ateivių į 
gynimui. Tuomet Viktorija 

j Miller ir J. Vaicikauskas 
priėmė dovanas, kurių su
dėta $25.00.

Taip vakaras ir pasibaigė 
gražioje nuotaikoje.

Priklauso didelis ačiū 
rengėjoms už suruošimą; 
tokios puikios vakarienės

iu|kus, kuomet tūkstančiai be-, 
i darbių, nuskarmalejusi o s e ■ 
kelnėse įlindę, o iš kiaurų; 
čeverykų kyšojo nuogi pur-: 
vini, ilgais užaugusiais na-i 
gaiš kojų pirštai. Jie tuo-1 
met, apaugusiais, suveltais1 
ant galvos ir ant veidų 
plaukais, taip pat stovinia- 
vo ant šaligatvių, paniurę, 

'susirūpinę, išbadėję ir lau- 
• kė ne čekių, o duonos tru-

J. Blažonis

ovouanu bu uga. Mt Vernon tvi Va- iankymą ir visiems aukoto-|K. ne oeK^’ 0 ?uonos
, kad nelaimes rimtis p tpvni sb nnanoliaK «•-> • 'pimu ir siltos kavos arba, n;»niKaie tėvai su paaugliais sa- iams uz gražią dovaną atei- į . - , r^ejo n sveikata eina. vaikaig t kg baldus h. į .* « buizos puodelio.

T.inkni 7a kniNknnK i . .. .v . vlLi ,ruošėsi sekamą dieną išsi
kraustyti kitur, o jų dvi 
jauniausios dukrytės, ket- 
vprių ir trejų metų, ramiai 
miegojo žemutiniame apart-

New Haven, Conn.
Mūsų žinelės

Keletas mūsų draugų ren
giasi važiuoti j Laisvės ben
drovės šėrininkų metinį su
važiavimą, kuris įvyks va
sario 7 d. Richmond Hill, N. 
Y. Būtų nebloga susitarti ir 
visiems kartu grupėje vyk
ti.

Jono Kaškaičio knyga “Iš

“Laisvėje” buvo rašyta, 
kad mirė Feliksas Urba. 
Tai labai gaila. Feliksas 
buvo pažangus žmogus, 
skaitė “Laisvę” ir priklau
sė prie visų pažangių or
ganizacijų ir rėmė spaudą.

Paskui mirė Aleksandra 
Anderson, gimęs Lietuvoje, 
Klaipėdos mieste.

Dar vėliau mirė Aleksas 
Biga—mirė tik kelias die
nas pasirgęs.

O praėjusių metų gruo
džio 31 d. anksti rytą mirė 
Stanislovas Kulaitis. Pa
laidotas sausio 3 d.

Šitie keturi lietuviai mirė 
bėgyje penkių savaičių. 
Tai dideli Eastonui nuosto
liai.

Viso praėjusiais metaisOnytėje Laikai pakitėjo į gėrės-,
hiąją pusę, ir pakitėjo ne-i atsiminimų” atėjo ir labai Eastone mirė 17 lietuviu-— 
lengvai; virė žiaurios kovos įdomiai skaitosi. Pradėjęs j _ ' _ ’ ’ ’keturios moterys ir trylikaįdomiai skaitosi. PradėjęsAukotojų vardai:

J. ir _______ . vz
Po $2: P. ir K. Juozapai-.tižiai ateitį. O toms kovoms, 

iai ir A. ir J. K. Navalins- kaip daugelis atsimename, 
10 vai. vakare, prie ei- Į;ai, Ona Wellus $1.50. 

slant poilsiui, vyresnioji de
šimties metų duktė išgirdo 
ląuke palangėje silpną kaip 
iš požemio verksmą. Jinai 
su tėvu nubėgusi į miega
mąjį kambarį nustebo, pa
matę atdarą langą, o trejų 
nietų mergaitės lovoje ne
buvo. Nuo isteriško riksmo- 
išbėgo laukan visa šeima ir 

tik iš darbo, bet ir tos apy-'rado mažytę mergaitę vos 
linkės, nes darbdavių m u- pusgyvę—-kriminališkaį iš- 

p šeikų buvo sekiojamas. Pa- prievartautą ir šaltyje pa
gyvenęs kiek Illinois vals- lįktą, tik mažyčiu mėgsti- 
tijoje, persikėlė gyventi čia, ųUku kūnelis pridengtas, 
į Baltimorę. Kadangi iš piktadarys pasiėmė mer- 
amato buvo gabus dailydė, Raitės naktinius marškiniu- 
tame darbe suvirš 30 metų kus ir kelnaites. Netrukus 
dirbo Baltimore and Ohio pašaukta policija nuvežė 
geležinkelio kompanijoj. _U- mergaitę į Hahnemann li
nija buvo svarbus įkvėpi-! goninę. i

I don’t know why [ Kiek žinoma, tai tokUihnai! n^ento kambary.

galima filmus 
bus visų žiniai 
Tėmykite!

Pilietis

BALTIMORE, MD
IR VĖ MIRTIS, 
SUSIRGIMAI

Nors daugelį kartų vi
siems linkėjome links m ų ■ 
švenčių, bet ne visi jomis 
džiaugtis galėjome.

Draugas A. Vitkus nors 
jau buvo pergyvenęs 74 me
tines šventes, bet turint ma-! 
lonų šeimyninį gyvenimą, | 
norėjo dar daug gyventi ir ‘“a” j"“darbt“
dar daugiau matyti gyveni
me įvairių įvykių, žinių, 
kuriomis jis domėjosi 
visą laiką.

Mažažemio ūkininko sū
nus, mažai mokslo tekęs 
matyti jaunose dienose. Mo
kėsi kiek kaimo “mokyklo- aukojo darbininkų spaudai, 

tik rusų kalbos. Lietu- • i

vių kalba pats išmoko skai
tyti ir rašyti. Tas pats bu
vo ir su anglų kalba. Ka
dangi gyvenimu pilnai bu
vo užinteresuotas, rašė pats 
korespondencijas, kada svei
kas buvo, iš vietinio veiki
mo. Pats priklausė prie 
LLD 25-os kuopos ir buvo 
“Laisvės” skaitytojas, 
da sveikata susilpnėjo, darė 
vertimus iš anglų kalbos 
apie svarbesnius įvykius 
mūsų mieste, pasirašyda
mas “Senas Baltimorietis.”

Dar jaunu būdamas jis 
atvyko į Jungtines Valsti
jas, į W., Virginia anglių 
kasyklų sritį, ten sunkiai 
dirbo ilgas valandas kaip 
mainierys. Dirbo ir pilnai 
pradėjo pažinti, kad tik ko
voje galima ką laimėti. Dir- 

^o daug tenai unijos orga
nizavime. Bet po 7 metų 
sunkaus darbo ir kiek lai
mėjimų teko pasišalinti ne žodžių tarė B. and O. grab-

Iš prigimties nebuvo tvir
tos sveikatos, bet žymiai se

• K Vaicikauskai S5 1'^ž.gęi’esnę ir šviesesnę liau- ją skaityti, nenori padėti j vyrų! Pagal mūsų koloni- 
t<>. n V džiki ateiti O toms kovoms. 5ali- Garbė Jonui Ka’kai- ją, tai baisus nuostolis.

ciui!
vadovavo komunistai. To

Po $1: A. Klimas, Mr Ja-’del dabar turime linksmes- 
rusevičius, A. ir C. Žolynai, pius laikus! Hartietis 
A. ir H. Pagiegalai, I. ir H. V------------ ------------ ----------

' Visiems šiems lietuviams, 
apart dviejų, paskutinį pa

čia gyvavo Didžioio Lie- tarnavimą suteikė grabo- 
tuvos kunigaikščio Vytauto rius J. Ratinis.
draugija; ji jau likvidavosi L. Tihvick

Vėžiai, Draugai, V. Kapi- 
čauskienė, L. Mainionienė, 
J. ir N. Strbliai, P. Bručas, 
Mr. Garuckis, V. ir F. Mil
ler, I ir M. Liužinai, J. ir 
A. Žemaičiai; O. Kireilienė 
50 c.

Pinigai pasiųsti, kam bu
vo skirti. Ačiū visiems au
kotojams.

O. w.

SVARBUS PRANEŠIMAS SIUNTĖJAMS
DOVANŲ SIUNTINIŲ I U.S.S.R

Mūsų daly miesto naujie
ji metai buvo sutikti kiek 
ramiau, žmoniškiau. Nebu- 
yo didelių triukšmų, nei 
šaudymų, kaip kitais me
tais. Fabrikų sirenos tik 

• trumpai užstaugė ir nutilo, 
ir organizacijos palaiky-1 Y,arPa! bam^‘
mui, kada galšjo-darbu, o *eJ° kf,s sykl«s lr sust?J0 
po to - finansiniai. nakties ramybę. I

Pasitraukė is dirbtuves sįaigi atmaina prieš gerą> 
ar blogą!

Pei: kė D-ro J. J. Kaškiaučiaus 
■ patarimus—nerūkė ir daug 
svaiginančių gėrimų nevar
tojo. Nors ir būdamas tau
pus per visą laiką, žymiai

Ka-

sulaukęs 70 metų (dirbo 
sargu lengvą darbą). Bet 
jau sveikata pradėjo eiti 
blogyn. Daryta operacija 
1955 m. parodė pradžią vė
žio ligos, ir ta liga kankin-

j damasia. užbaigė savo darbš
tų gyvenimą 1958 m. gruo
džio 25 d. Palaidotas tapo 
gruodžio 29 d. London ka
pinyne, be bažnytinių apei
gų.

Gyvų gėlių puokštės puo
šė jo karstą Covan koply
čioje, tarpe kurių buvo ir 
nuo LLD 25-os kuopos. 
Prieš išlydint drg. Juozas 
Deltuva pasakė keletą atsi
sveikinimo žodžių, perskai- 
tydamas tam tikslui para- 
šytą eilėraštį, kuris savo 
prasme pilnai atitiko. Antį 
kapinių prie karsto keletą

Pittsburgh, Pa.
LDS 8-os apskrities komi- . 

tetas gruodžio 28 d. laikė . 
posėdį. Tartasi dėl Lietu- i 
voje gamintų filmų. Pitts
burgh© žmonės labai pagei- ' 
dauja tokių filmų. Nutar- i 
ta, kaip ‘ greit bus galima, ; 
tokius filmus gauti dėl pa- į 
rodymo, i *

Taip pat buvo pranešta, 
)tad apskrities pirmininkas 
J. Mažeika tuo tarpu aplei
džia Pittsburghą; laikinai 
išvažiuoja pas dukteris į ; 

:1 Californiją pasisvėci u o t i. 
’ Jo vietą ūžimą vice-pirmi- 

ninkas M.; Budnikas.
kors jau biskį pavėluotai, 

bet svarbu pranešti. Iš gy- j 
yųjų tarpų išsiskyrė pažan
gus draugas ir LDS 57 kuo
pos narys Aleksandras Za- ; 
leckis. Mirė 1958 m. gruo- j 
džio 6 d. Palaidotas gruo
džio 10 Palaidotas su , 

& bažn y t iriėmis apeigomis. ' 
Paliko liūdesy savo gyveni
mo. draugę, keturis sūnūs 

j ir dvi dukteris ir anūkų.

Mūsų mieste kai kurie 
naujakuriai dipukai nulei
dę nosis zurza, nes daugelis 
pateko bedarbių eilėsna. 
Besikalbant, kai kurie nu
siskundžia, kaip dabar rei
kės be darbo gyventi? Aš 
juos raminau, sakau: drau
giai, dabar jūs patys priva
lote pasiieškoti išeities. 0'

]• • i I 11 VIV1 1O 11 dUHIYll#^enas naujakurys, nepa-'jj būd ž UĮ
fnnlzinfno ntcntrn* * JVliineS t ' ° • °v Skaitė pažangią spaudą. 

Visados buvo su darbininkų 
judėjimu. Ilgus metus buvo

tenkintas, atšovė:
cĮraugu nevadink!”

Mane juokos suėmė ir aš
atsiprašiau. Ponu vadinti t
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tunu kuopOs pirmini n-irgi negaliu, kai nedirbi ir ku Mūsų- nuoš£džiausia 
pinigų neturi, nes tuomet užuojauta 'ijojo likusiai §ei. 
labai prastajionyste! maL J 0 Aleksandra, 

amžinas atilsis Amerikos 
žemėje, .ii I

Velionis Lietuvoje paėjo;
"’lis Suvalkų rėdybos.i /-

LLD veikėjai žada šią žie
mą vėl pradėti kai ką veik
ti meno ir kultūros srityje

“Laisvės” Reporteris

Mums yna linksma pranešti, kad nuo sausio 1, 1959, jūs galėsite 
pasiųsti savo dovanų siuntinius į U.S.S.R. už

Nužemintas Aptarnavimo Kainas
Nauji muitai ir kainos yra taip apr ūkuojami, kad palengvins išsiuntimą 
pakų, ekspediciją išsiuntimui ir pristatymą ir pagerins aptarnavimą bendrai. 

Pasinaudojimui naujomis kainomis ir reguliacijomis, siųskite savo 
siuntinius per bet kurią iš sekamų firmų, kuriomis yra:

VIENATINeS firmos oficialiai autorizuotos 
ATLIKIMUI TOKIŲ PERSIUNTIMŲ 

r

Kainos ir aprokavimai visų yra tokie pat
Malonekite kreiptis į tas firmas dėl detalių informacijų 

ir jų skyrių sąrašo:

GLOBE PARCEL SERVICE, INC.
1991 Broadway, New York 23, N. Y.

Telephone LYceum 5-0900

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY
1530 Bedford Avenue , Brooklyn 16, 

Telephone INgersol 7-7272

UNION TOURS, INC.
1 East 36th Street, New York 16, 1

Telephone. MUrray Hill 6-1155

CENTRAL PARCEL SERVICE
220 South State Street, Chicago 4, Ill.

Telephone W Abash 2-9354

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., INC.
135 West 14th Stręt, New York 11, N. Y. 

Telephone CHęlsea 3-2583



ĮVAIRIOS ŽINIOS
VALSTYBĖS 

SEKRETORIAUS 
SVEIKATA SILPNĖJA 
Washingtonas. — Nors 

Eisenhowerio vyriausybė 
ramina, bet sakoma, kad 
Valstybės seki* e t o r i a u s 
John Foster Dulles sveika
ta silpnėja. Prieš kiek laiko 
jam buvo padaryta vidu
riuose nuo vėžio operacija. 
Dabar jis jaučiasi, kad “tu
ri mažiau dirbti”.

DIDYSIS NEW YORKAS
A. I. Miko j anas Niujorke Dar apie Aido Chorą

“MES PASITIKSIME 
AMERIKIEČIUS”, —TSRS

Londonas. — BBC (ang
lų radijo) vedėjai telefonu 
kalbėjosi su Tarybų Sąjun
gos radijo vedėjais apie to
limesnius planus pasieki
mui mėnulio.

Varde TSRS mokslininkų 
atsakė Borisas Belickis: 
“M e s mielai pasitiksime 
amerikiečius ant mėnulio”.

Bonna. — Vakarų Vokie
tijos kancleris Adenaueris 
jau sulaukė .83 metų am-

Bonna\ — Sakoma, kad 
1958 m. iš Rytų vokietijos 
atsikėlė 200,000 vokiečių į 
Vakarinę Vokietiją.

Gettysburg, Pa. — Prezi
dentas Eisenhoweris ruošia 
kalbą, kurią jis sakys Kon
grese sausio 9 d.

jCape Canaveral, Fla. — 
Gruodžio 30 d. buvo iššauta 
i erdvę “Thor” raketa, bet 
ji susprogo vos pakilus. Tai 
jau 24-tas nepavykimas su 
“Thor”.

Sausio 4 d. ankstąjį ry
tą į Idlewild aerodromą nu
sileido skandinaviškas lėk
tuvas ir iš jo, be kitų, išlipo 
TSRS pirmasis vice-uremje- 
ras Anastas L Mikojanas.

Mikojano pasitikti .buvo 
atvykęs Tarybų Sąjungos 
ambasadorius Washingtone 
M. Menšikovas, Tarybų Są
jungos atstovąs Jungtinėse 
Tautose A. A. Soboliovas su 
kitais tarybiniais delega
tais; buvo atvykę ir kitų 
valstybių delegatų Jungt. 
Tautose, buvo atstovai nuo 
JAV Valstybės departmen- 
to, taipgi daug spaudos ir 
radijo korespondentų.

Koresponden tams pra
šant, Mikojanas. tarė keletą 
žodžių, be kitko, sakyda

mas: “Labai malonu man ir 
vėl vizituoti Jungtįnes Vals
tijas ir jūsų gražųjį miestą, 
Niujorką. Buvau Jungtinė
se Valstijose prieš 22 me
tus ir iš jo grįžau su ge- 

: riausiais įspūdžiais... Atsi
stojęs ant Amerikos žemės, 
noriu pareikšti Amerikos 
žmonėms — tarybinių tautųĮ 
ir savo vardu, — bičiuliškus 
sveikinimus ir troškimus su 
naujais metais laimės, 
venti pasaulinės taikos 
mosferoje...”

Kai korespondentai

1598 metų gruodžio 12 d. 
“Laisvėje” tilpo aprašymas 
apie Aido choro koncertą. 
Autorius nusimano a p i -e 
vaidinimą, dąi n a v i m ą ir 
taip pat apie dainininkus. 
Aš, perskaičius net nudžiu
gau, kad jis prižada dėt vi
sas pastangas įtraukimui į 
chorą jaunimo. Puikus da
lykas. ’ Linkiu pasisekimo.

Būtų gražu, kad sudary
tų jaunimo ! visą chorą.

giau pamatyti Amerikos, 
taipgi atsteigti savo pažin
tis su tais amerikiečiais, su 
kuriais mačiausi prieš 22 
metus.

Sakė, jis norėtų, jei būtų 
progos, pasimatyti ir pasi
kalbėti ir su Valstybės de- 
partmento galva Mr. Dulles, 
o jei galima, tai ir su prezi
dentu Eisenhoweriu, kuris 
Tarybų Sąjungoje yra labai 
gerbiamas.

Tuomet svečias su savo i Mes, senosios į kartos daini- 
palydovais sėdosi į automo- ninkai, atėjome į pagalbą,

• Niu- kada jaunimas chorą pali- 
vakarųjko. Prabėgo jau septyneri 
Pakelė-! metai, o jaunimo dar vis 

buvo sustojęs! nėra. Tik po kiekvieno cho- 
Howard Johnson restorane ro pasirodymb estradoj pa- 
pusryčių.

Beje, aerodrome vengrai h. iHek i){ raž 
dipukai, nedidelis jų būrelis, J 
buvo suruošę pikietą, bet 
nieks į juos nekreipė dėme
sio.

bilius ir pasileido per 
jorko miestą link 
link Washingtono. 
je svečias

rašote, kad reikia įtraukti 
jaunimo i chorą. Bet taip 

O 
darbas—kaip buvo nedirb
tas, taip ir tebėra. Sukrus
kite prie darbo, nes rašto 
neužtenka, reikia darbo ir 
sumanumo.

Antras dalykas. Rašėjui 
kad visi aidiečiai

gy- 
at-

Pinehurst, N. C. — Gene
rolui George Marshall su
kako 78 metai.

Rochester, N. Y. — Nau
jų Metų vakare iškilo gais
ras trijų aukštų name, šeši 
žmonės žuvo.

už
klausė, ar Mikojanas Ame
rikos žmonėms nieko neat
vežė nuo tarybinio premje
ro Chruščiovo, svečias atsa
kė: N. S. Chruščiovas prašė 
mane perduoti jo šiltus 
Amerikos žmonėms linkėji
mus...

Korespondentai prisimy
gusiai prašė svečio pasaky
ti, kokia jo kelionės misija, 
Mikojanas atsakė daug maž

— Atvykau čionai pra
leisti savo atostogas, būsiu 

Menšikovo 
vėl dau-

New Yorkas. — Naujų ambasadoriaus 
Metų švenčių metu Jung-i svečias. Noriu ir 
tinėse Valstijose žuvo 543 Į 
žmonės, jų tarpe 370 auto
mobilių nelaimėse.

Washingtonas. — Antro
sios klasės pašto persiunti
mai, tai yra, laikraščių, 
žurnalų ir garsinimų, su 
1959 m. sausio 1 d. pabran
go. Valdžia mano, kad tas 
duos. $66,000,000 metinių 
įplaukų.

New Yorkas. — Eastern 
Air Lines lakūnų ir mecha
nikų streikas po 38 dienų

Naujas teisino 
| pastatas Brooklyne

Šaltis smarkiai
kočiojo Niujork

šventūs^Niujorke | Praėjusį pirmadienį ofi-
siltos, malo- cialiai atidarytas pastatas, d^io 27 d. Cypress kapinė-

Žiemos 
buvo geros — 
nios. Naujųjų/metų išvaka 
rėš ir saus diena taipgi 
buvo geros. Šaltis pradėjo 
siautėti tik sausio 4 d. va
karą. O pirmadienį buvo 
tiesiog nemalonu: baisus 
šiaurės-vakarų vėjas siau
tėjo per dieną, pridaryda
mas žmonėms daug nuosto
lių. Sakoma, kai kada vėjas

1958 metų gruodžio 23 (L 
(mirė Jonas Gabraitis, 65 ni. 
amžiaus. Palaidotas gruo-

kuriame veiks Brooklyno 
aukščiausias teismas. Pa
statas stovi tarp Adams ir 
Fulton gatvių, jis užima du 
blokus. Jo pastatymas leša-

doleriu.4-
Miesto tėvai nepamir-ta 

aprūpinti tos, kurie žmones 
teisia; būtų gerai, kad jie

Pūtė .'o mylių per valandą nepamirštų teisiamųjų, ku- 
. Vargas buvo tam, rįems peikia gyventi lūšny- 

buti lauke!nuose Tenka suprasti, jog 
kriminalybes gimdo dau
giausiai lūšnynai, o jų 
Brooklyne kaip tik baisiai

greičiu.
Kuriam reikėję 
ilčiai 1

Antradieni taipgi buvo 
labai šalta ir vėjuota. Tre
čiadieni truputėlį vėjas su
švelnėjo. Gerai nors tai, kad 
buvo saulėtos dienos.

riems reikia gyventi lūšny-

se, Brooklyne. Laidojo J. 
B. Shalins (Šalinskas). Iš 
amato J. Gabraitis buvo 
batsiuvys. Gyveno 125 
Norwood Ave., Brooklyne.

A. Balčiūnas
APIE LAIVININKYSTĖS 

KONFERENCIJA v
Londonas. — Jau atsida

rė tarptautinė laivininkys
tės konferencija. Tai pir
moji Jungtinių Tautų orga
nizuota konferencija tam 
reikalui. Joje dalyvauja dar 
tik 23 šalys, jų tarpe Tary
bų Sąjunga ir Jungtinės

Reiketų vieton lūšnynų 
Į pastatyti gerus, žmoniškus 

Long . Islando Northport | gyventuosius namus.

(Niujorkas turi 
8,010,000 gyventojų

Miesto sveikatos depar- 
mento apskaičiavimu, Niu
jorke šiuo metu gyvena 
8,010,000 žmonių

| Kaip žinia, šį miestą su- 
(daro penkios apskritys: 

Brooklynas.

miestelyje gyvena Harry 
Purvis. Jis yra griežtas ka
ro priešininkas. 1952 me
tais New Yorke, netoli 
Jungtinių Tautų buveinės, 
H. Purvis įsitaisė didelę 
lentą ant savo fabrikėlio su 
obalsiu prieš karą, 
patrauktas teisman, 
teismą laimėjo, nes 
buvo ant jo lapukės.

Paieškojimai
Ieškau savo sesers Bronės VJkš- 

naitienės (ar 
gyveno New 
lieji apie ją 
man. Ačiū.
Dona Lina Warnes, Rua Merechal 
Mallete, No. 21, 
Paulo, Brazil.

Mikšaitienė), anksčiau 
Haven, Conn. Žinan- 

malonėkite pranešti 
Stasė Gasparaitienė, 

‘ 1 
Vila Zelina, Sao 

(1-2)

BuvoKai šitie žodžiai rašomi, 
jau žinoma, kad Mikojanas 
Washingtone kalbėjosi dau- atrodo, 
giau kaip pusantros valan- jau seni. Tai įžeidimas cho- 
dos su Dullesu, taipgi ir su riečių. Dauguma chorą su- bar pašaukė į armijos _tar- Į Manhattanas, 
vice r prezidentu Niksonu.Įdaro dar jauni žmonės, — 
O po dviejų savaičių, kai jis gal nebe šešiolikos matų, 
grįš atgal į Washingtona, bet ne taip seni, kaip rašė- 
kalbėsis su prezidentu Ei- juį atrodo, 
senhoweriu.

Mikojanas aplankys Cle- aldiečių išžiūrą šį ^sykį at- 
velandą, Detroitą, Chicagą, i 
Kaliforniją,’ Niujorką, Fila
delfiją ir gal dar kitus ku
riuos miestus.

Spaūdos ir radijo kores-

Labai norėtųsi 
žinoti, kodėl rašėjui mūsų

rodė kitaip, negu tikrenybė- 18 metų, 
je yra. Mano nuomone, ge- j teismą, 
riausia rašyti teisybę, arba 
visai nerašyti.

Senosios kartos choristėe

lenta
Da-

Ieškoma Klimienė Alzbieta, ViriM 
co duktė, gyv. Bostono mieste. 
Zigmanto Petro, Kazio ir Roglienės 
Agotos, Kazio arba Žymantaitė. 
Argentinoje pusseserės Zaviskaus- 
kienė Magdė (Pučinskaitė), d. Pet- 

1 ro. Aš ieškotojas Smalenskas Liu-
nybą jo sūnų Robertą. Pur-| Queens, Bronksas ir Rich-pfY;d; ^>0.’ ašjuoduku? sumif- 
vį. Sūnus atsisako eiti tar
nauti. Jis sako: “Aš nega
liu būti armijos dalimi, ku
ri gali būti pasiųsta žudy
ti žmones.” Robertas yra 

, Jis rengiasi stoti 
Tėvas sūnų pa-'

laiko.

(Mikojanas — malonus, gy- 
ivas, kalbus ir be pasididžia
vimo žmogus.

Jis yra armėnų tautos sū
nūs. ilgametis kovotojas už 
darbo i žmonių reikalus. Į 
revoliucini darbininkų ju- 
dėiimą Mikojanas įstojo dar 
prieš 1917 metus. Tuo bū
du iis ir įeina į senųjų bol
ševikų skaičių.

Po miestą pasidairius
Policija suėmė Verą Wil-(nuėjo dešimčiai dienų i 

son, 57 metų moterį, kuri 
norėjo išreikalauti iš banko 
$1,109. Tai ta pati mote
ris, kuri prieš kiek laiko at
ėjo į First National City 
Banką ir padėjo prieš pa
tarnautojos akis raštelį: 
“Duok man $3,420 bumaž- 
komis, arba aš išplikinsiu 
tau akis!” Nusigandusi pa
tarnautoja jai davė reika
laujamus pinigus.

Dabar ji tą patį pakarto
jo Bank of Commerce, ant 
7th Ave. ir 35th St., Man
hattane, ,reikalaudama $1,- 
10, bet vetoje buvo suimta.

ka- 
ap- 

rašė artistę Judy Garland. 
Buvo patraukta teisman. 
Teisėjas reikalavo, kad pa
sakytų, iš kur ji gavo in
formacijas, bet kolumnistė 
atsisakė.

lejimą. 1597 metais ji

Kas kaip gina 
sveturgimius

Daugelio darbų pradžia 
esti lėta, taip ir gynimuisi 
parama per pirtnąjį pusme
tį irgi ėjo nežymiai. Antra
sis pusmetis pasirodė gar
bingiau. Spontaniškai išau
go rėmėjų skaičius.

Jau buvome, išstoję spau
doje su vardais anksčiau 
prisidėjusių. Malonu žymė
ti, kad pastaromis dienomis 
dar gavome paramos gydi
mui sveturgimių ir paties 
komiteto. Štai jie:
Saint Petersburg, Florida:

P. Butkevičia ... .$50.00 
Brooklynas ir apylinkė:

Per kelias dienas New 
Yorke buvo šalta ir vėjas 
pirmadienį pūtė net 60 my
lių greičiu. Padarė daug 
nuostolių.

(Tąsa iš pirmo pusi.)
Apie-tą patį laiką, kai dirb

tinė tarybinė planeta pakilo į 
erdvę, Tarybų Sąjungos pir
masis vioe-premjeras A. I. Mi
kojanas iškilo lėktuvu kelionei | 9,200 gyventojų išilgai Uto-

Miestas pakėlė taksus dėl

Perk e 1 i a m a s i s laivas 
(ferry) Rudson upėje susi
dūrė su barža. Ant “fer
ry” buvo 1,800 žmonių. A- 
pie 20! buvo .sužeistų.

i Jungtines Valstijas pavie
šėti.

Mikojanas gerai suprato, 
kokią mokslinę ir istorinę Ver

utę pasauliui turi mėnuliuko 
kelionė. Jis jautė ir žinojo, 
kaip žmonija didžiai įvertina 
šį jo atstov a u j a m o s šalies 
mokslo žygį, tačiau jis nepa
rodė jokio pasididžiavimo; 
pagyros pas jį vietos neturė
jo. Mikojanas tuo atžvilgiu 
pasirodė labai kuklus, nudavė, 
jog, tarytum, jis tik -Ai e k pat 
apie tai žino, kiek ir mes...

pia Parkway, nes ten pra
vedė išmatų vamzdžius 
(“sewers.”) Gyventojai tu
rės už tuos vamzdžius su
mokėti nuo 200 iki 500 dol. 
taksais.

Apie 40,000 mokytojų 
gauna pakelti algas po $300 
metams.

FBI agentai areštavo J. 
Coheną, Sol Malachowskj, 
Alviną Kravitzą ir Franką 
Levinę. Visi viduramžiai 
vyrai. Kaltina, kad jie už
siėmė vogtų automobilių 
“bizniu.”

Laukime ir tikėkime, kad ir 
mūsų šalies mok s 1 i n i n k a i 
anksčiau ar vėliau padarys 
tai, ką padarė tarybiniai 
mokslininkai. O jie tai pada
rys, tik lai būva taika, tik 
kreipkime daugiau dėmesio į 
mokslą, o mažiau į ginklavi
mąsi.

Amerika turi didelių, pasi
aukojusių mokslininkų ir jie, 
be abejonės, nemiega!

Miesto viršininkai galu
tinai užgyrė planą pastaty
ti iš Bropklyno j Staten 
Island salą (per Narrows) 
tiltą. Jo pastatymas atsi
eis iki $320,000,000. Tai 
bus dviejų ir pusės mylios 
ilgio tiltas.

“The Herald - Tribune” 
kolumnistė Marie Torre

Dvi jaunuolių grupės ruo
šėsi savo tarpe į “karą.” 
Bet keli iš jų važiuodami 
busu galrsiai tą kalbėjo. Mo
teris, išgirdusi jų suokalbį, 
pranešė policijai.

Policija nuvyko ant Mer
rick Blvd ir 223 Rd ir lau
kė. Netrukus ten atvyko 
vietos grupės 10 jaunuolių. 
Policija1 juos suėmė. Palau
kus pribuvo ten dar 25 ki
tos grupės, ir tie atsidūrė 
policijos stotyje. Taip “lie
žuvis” ir sugadino jų “vai- 
ną.” Septyni jaunuoliai bu
vo žemihu 16 metų am
žiaus, o kiti nuo 16 iki 20 
metų. Kai kurie paleisti tik 
po $2,000 kaucijos, nes jau 
pirmiau buvo areštuoti.

mondas (Staten Island).; 
Daugiausia žmonių gyvenai 
B r o o k 1 y n e 
Queense — 1,891,000, Man- 
hattane — 1,830,000. Kitose 
apskrityse po mažiau.

Laisvės leidykla ši... 
tu yra Queense.

Ši didmiesčio dalis 
grafiškai labai didelė, I 1942 1 bet ji ii' gyventojais spar-, kietiją 
čiai auga. Mat, čia dar vis ■ Mykolą.

' Nežinau 
jis nežino mano adreso. Prašau 
jo ar pažįstamų parašyti man šiuo 
adresu: Galdikienė Agnieška, Kap
suko 17-4, Šiauliai, Lithuania, 
USSR *

Ieškau sesers Bozaitės ” DaminkoA 
d. Antano. Ieško brolis Ignas, gy
venantis Užubalių kaime, Alytaus 
valsč. ir apskr. Prašau jos šei
mos atsiliepti. Alytaus m., geležin
kelio rajonas, N r. 3, Boza Ignas, 
Lithuania. USSR (3-4)

nė Stas, d. Liudo (Smalenskaitė). 
Mūs antrašas. Kalvarijos rajonas, 

n aaa i Akmenynų, paštas Būdviečių, Dvi- — 2,665,000, Į vonių kaimas, Smalenskas Liudas, 
Vinco, Lithuania, USSR.

Sesers Sofijos Šukutaitė-Smiikos, 
Antano d., gyvenančios Čikagoje ar 

j Niujorke, ir brolio sūnaus Romano 
ŠIUO me- Šukio, Antano s., iš Lietuvos išvy- 

kusio 1944 m., ieško Adolfina Up- 
tienė, gyvenanti Vilniuje, Angarie-

IŠRINKTI DEMOKRATU 
IR RESPUBLIKONŲ

VADAI
! Washingtonas. — Atsto
vu buto demokratai vien
balsiai išrinko už savo vadą 
(“speaker”) pirmiau juomii 
buvusį Šamą RayburnąJvena labiausiai susispaudę. 
Rayburną. Bet respubliko-. Tačiau Manhattanas dar vis 
nai iš savo Atstovų buto I tebėra miesto širdis^ ir to- 

:frakcijos vadovo vietos at- kiu ngai pasiliks: čia yra
‘; į Wail' Strytas, čia teatrai, 

čia didieji viešbučiai, čia 
milžiniškos krautuvės, 
storanai i 
hattaną sueina geležinke
liai iš visų pusių.

Queens gali tuo pasidi
džiuotu kad turi abudu di
džiuosius aerodromus: La 
Guardia ir Idlewild (Inter
national).

1 statė Joseph Martiną, kuris 
ten sėdėjo per 20 metų. Jo 
vieton išrinko Charles A. 
Halecką iš Indiana valsti
jos.

PRANEŠIMAS 185 
KUOPOS NARIAMS

LLD 185 kuopos susirin
kimas įvyks trečiadienį,, 
sausio 14 d? vakare, Kultū
riniame Centre. Visi na
riai prašomi dalyvauti. Pa- 

14.00 simokėkite duokles už 1959 
10.00 metus.

6.00 “iš ;
6.00 metus.
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00' 
2.00 
2.00

Atsiimkite knygą 
atsiminimų” už 1958

Sekr. P. Grabauskas

geO- ėio gi. 4-25, Lithuania, USSR.

yra didžiuliai tušti plotai, 
kur galima statyti naujus 
namus..

Manhattane žmonės gy-

m. pavasaryj darbams į Vo- 
išvežė mano sūnų Galdiką 

Jono s., iš .Šiaulių miesto. 
; ar jis gyvas, ar miręs. O 

mano adreso.

re- V
.... T\r 1 Ieškau dėdž ir klubai. Į Man- j-amiejaus Gilių.

Ieškau dėdžių Felikso ir Balt- 
Lictuvoje kilę iš 

Biedrių kaimo, Stačiūnų valsč., Šiau
lių apskr. Prašau juos atsiliepti, 
arba juos žinančius pranešti. Ieško 
sūnus Jonas Gilis iš Lietuvos. Ra
šykite: .

T. Povilaitis
c/o Little
3 Boulevard
Pcquannock, N. J. (3-4)

-O. .9. J9- ,įf, J, ,Į», 4, , ,T| if Į .f, iti iti
IT V V T* V T T Tr W T v v v v Tik

i LLD 185 kp. ...
V. Bunkus ....
J. (Grybas ..........
K. Depsas .....
George W.........
Senas Juozas ..
Charles Alex ..
S. Sasna .......
Pirmoji kp........
A. Bimba .....
K. Petrikienė ..

Elizabethas ir apylinkė:
L. D.P. Klubas ..... 5.00
S. J. Liutkus ..............1.00
M. Radžionis........... 1.00
D. Burkauskas ..... 1.00 
K. Churlis ............... 1.00
J. Kirslis ................  1.00
P. Poshkus ............... 50

Waterburis ir apylinkė:
J. Staniulis .. ........... 3.00
Charles Crasnitski 1.00 
Peter Bokas ............ 1.00
J. J. Ynamaitis....... 1.00
V. Karalius ........... 1.00
H. B......................... 1.00
M. Strižauskienė ... 1.00
Širdingai dėkojame vi

siems aukščiau minėtiems 
už paramą. Ją aukštai įver
tinsime ir ateityje. Lauksi
me ir kitu su doniu šiam 
taip svarbiam reikalui.

Money order-perlaidą ra
šykite: M. Stakovas, o siųs
kite Ann e Jones, 345 Linden 
St., Brooklyn '27, N. Y.

Komitetas

PRANEŠIMAI
LAWRENCE, MASS.

LLD 37 kuopos susirinkimas 
jvyks sausio 11 d., 1 vai. dieną, 384 
Park St. Nariai būkite, nes turėsi
me svarbių klausimų, taipgi gausi
te knygą—J. Kaškaičio “Iš atsimini
mų."

LDS 125 kp. susirinkimas jvyks 
toj pačioj vietoj, tad būkite laiku, 
nes reikės atlikti du susirinkimus. 
S. Penkauskas, sekr. (2-3)

Albany, N. Y.—Naujasis 
g u b e r n a torius Nelsonas 
Rockefelleris sakė kalbą. 
Jis reikalavo pakelti tak
sus, siūlė sudaryti komite
tus transporto, ato minės 
energijos, biznio ir kitais 
reikalais.

JOHN KRAUSS, Inc.
117-09 Liberty Ave.

Richmond Hill, N. Y.
(Smulkmeniškas pardavinėjimas)

MĖSOS IR WURSTWAREN

BROOKLYN. N. Y.
LDS 46 kp. susirinkimas jvyks 

sausio 14 d., 7:30 v. v., 110-06 At
lantic Avė. Visi nariai būkite. 
Reiks rinkti kuopos valdybą, turime 
ir daugiau kuopos reikalų, kaip tai 
raportai iš 1958 metų. Komitetas.

(3-4)

WORCESTER, MASS.
Sausio 18 d. Aido Choras, vado

vybėje Jono Dirvelio, suvaidins ope
retę “čigonai," parašytą Šimkaus. 
Su aidiečiais šj šykj bus du nauji 
talentai. Iš garsinimo matote, kas 
vaidins. Pradžia 2 vai. dieną. Vie
ta 29 Endicott St. Prašome visus 
dalyvauti. Rengėjai. (3-5)

LOWELL, MASS.
LDS 10 kp. ir LLD 44 kp. susi

rinkimai jvyks sausio 11 d., pas Dau
girdus, 192 Grand St., 2 vai. dieną.

Kviečiame visus narius dalyvauti, 
nes turime daug 
aptarti. 
Chulada, 
venti, 
vietoj, 
kaičio 
galės
J. Blažonis.

svarbių reikalų
LDS kp. pirmininkas R.
persikėlė Floridon gy- 

tad reikės išrinkti naują jo 
LLD kp. nariai gaus Kaš- 

knygą ir taipgi, kurie norės, 
nusipirkti Vilnies kalendorių.

MATTHEW A
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Newark 5, N. J. U
MArket 2-5172 j

426 Lafayette St. |

Lietuviškai-angliškas
Angliškai-lietuviškas

ŽODYNAS
333 Puslapių, Kaina $3.50

Gaunamas Laisvės Knygyne 
Persiuntimo Kaštus Apmokame

Kartu su užsakymu prašome prisiųsti ir mokėstį

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

mntuum

6 p.—Laisvė (Liberty)-—Penktad., sausio (Jan.) 9, 1959
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