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Vadai ir vadai.
Prezidento “malda.”
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Rašo A. Bimba

JAV 86-as Kongresas ITSRS vėl reikalauja 
pradėjo posėdžius !)r"mtl Kini’ą 
" & r | Londonas. —

Washingtonas. — Sausio I burn, 77 metų. Didžiumos] tės konferencijoje 
Jungtinių I (demokratų frakcijai) va-

John McCormack
7 d. atsidarė
Valstijų 86-to Kongreso po-|dovauja

— Jūrininkys- 
Tarybų 

Sąjungos delegatas Alek
sandras Sobolevas griežtai

sėdžiai. Po pamaldų Senato iš Mass.; valstijos, o mažu- užprotestavo prieš Čiang 
ir Atstovų buto nauji nariai mos (respublikonų frakci- Kai-šeko atstovą, kuris ne-

Kanada jau grąžins 
Lenkijos turtą

Ottawa. — Kanados vy
riausybė sutiko grąžinti 
Lenkijai jos turtą. 1939 
metais, karo sąlygose, iš 
Lenkijos buvo išvežti kultū
riniai ir istoriniai turtai į

Milžiniški KinijosU

laimėjimai 1958 m.
Pekinas. :— Dienraštis($9,680,000,000. Naujų gele- 

“Naujoji Kinija” paskelbė .žinkelių nutiesta 1,300 my- 
1958 metų Kinijos gamybos llių. Paleido darban virš 700
ir kultūros pasiekimus, pa- didelių fabrikų ir tūkstan- 
lygindamas su 1957 metais, čius mažesnių.

jai) Charles Halleck iš In-j va atstovauja Kiniją, 
diana. Sargu arba maršalka' 
yra Zeake Johnson, Jr.

Kai tik Kongreso abu. 
j butai buvo suorganizuoti, 
•tai sekamą diemi Karinio 
jorlaivyno viršininkai patei- “ 
kė savo raportą apie “Tary
bų Sąjungos erdvių 

Iriavimą ir atominės energi
jos lėktuvus”.

Tuojau prasidėjo debatai.

buvo prisaikinti.
Senatorių posėdžiams, pa

gal šalies konstituciją, pir
mininkauja vice - preziden
tas Robertas Niksonas. Jei-Į 
gu jis nedalyvautų posėdy-!

Ponas Rockefellers, nauja
sis New Yorko valstijos guber
natorius, jau gieda apie 
pakėlimą. Na, o prieš 
nijs jis žadėjo taksų 
dar palengvinti. Vos 
•kėlė į valstijos sostinę ir jaujje, tai tada pirmininkautų

taksu 
rinki-

Štai faktai:
Industrijos ir žemės pro

duktai 1958 metais viršijo 
70 procentų 1957 m. Plieno 
pagaminta virš 11,000,000 
tonų. Daugiau plieno, dau
giau ir mašinų. 1958 metais 
įvairių mašinų pagamino 
90,000, tai’yra, tris kartus 
daugiau, negu 1957 m.

Anglies iškasta 270,000.- 
000 tonu, tai dvigubai tiek, 
kiek 1957 nj. Elektros 27,- 
500,000,000 kilovatu-valan- 
du, — 42 procentais dau
giau, kaip 1957 m. Aliejaus 
pagamino 2,250,000 tonų, 
54 procentais daugiau, negu 
1957 m. Medvilnės pagami
no 6,660,000 pimdų, 3,500,- 
000 tonu. — 43 proc. dau
giau; audinių — 6,400,000.-

Kanadą, kad juos' apsaugo
jus nuo karo sunaikinimo.

Po karo kelis kartus Len
kija jų reikalavo, bet Kana
dos valdžia vis negrįžimo. 
Tarpe kitų turtų yra Chopi- 
na muzikos originalai, Gu- 
tenbergo atspausdinta pir
moji biblija ir kt.

Maisto klausimas išrEtas 
ant visados. Kiekvienam 
gyventojui pagaminta 1,322 
svarai maisto, 1958 metais, 
suimta 375,000,000 tonų bul
vių, o 1957 m. buvo tik 185,- 
000,000 tonų. .Nepalygina
mai daugiau suimta pupų, 
riešutų, ryžių, vaisių, arba
tos. runkelių ir kitų valgo
mųjų dalykų.

32,000,000,000 akru žemės 
plotas, buvo apsausintas, o 
14,000,000 akrų apdrėkin
tas.

Taip pat yra milžiniški 
įatsiekimai kultūroje, naiki
nime beraštijos, ir eina ma
sinis žmonių susijungimas j 
kooperatyvus ir organizaci- 

•jas.

Sobolevas sake, kad turi 
būti priimti Kinijos atsto
vai, nes ta šalis turi tūks- 

i tančius mylių pajūrių, ir su 
ja nesiskaityti negalima. Jis 
sakė, kad Čiango atstovas 
neturi jokių teisių kalbėti 
Kinijos vardu.

seniausias narys Carl Hay- 
kuris yra 

Senate nuo 1927 m., ir skai- 
N i e k o tomas “president pro tem-

pamiršo savo pažadus.
Taksus pakelti žada miesto den iš Arizona, 

valdžia, valstijos valdžia ir 
federalinė valdžia’
daugiau nebesigirdi. Vienu 
kartu visi trys kailiai bus nu
lupti ! Ar bereikia geriau?! I Didžiumos (demokratų

—___ ; frakcijos) vadovu yra Lyn-
Vadinkite “sputniku,” va-j don Johnson iš Texas vai

dinkite “luniku,” vadinkite j ti jos, 
“mečta,” bet tarybiniu moksli- j likonų frakcijos) 
ninku į erdvę paleistas dirbti- į Dirksen iš Illinois, 
nas saulės palydovas !
pasaulį. Jis ožio ra gan suva
rė visus “pranašus.’’ P
kas sapnavo tik apie mėnulio 
pasiekimą, o tie mokslininkai 
mėnuli jau paliko toli užpaka
lyje.

Kadaise ir aš bandžiau būti 
“pranašu” apie pasiekimą 
mūsų mėnulio.

... Buvo šitaip: Prieš apie 25 
metus buvo privisę daug gal
vočių, kdrie įrodinėjo, jog ko
munistinė visuomenė būsianti 
molinėmis kojomis, sustingusi 
ir merdinti visuomenė. Girdi.

už k a-

Irako respublika dar
Demokratų lyderis L. John- • r • l I r 
son smarkiai kritikavo Ei- 1161113 EgiptO K611U 
senhowerio administraciją 
ypatingai dėl jos “apsileidi-

Sena- publika atžymėjo 6-ių mėne- 
su- siu sukaktį nuo nuvertimo 

tironiškos Faisalio valdžios, 
apie visą Pulkininkas Mahdawi, pus-

o mažumos (respub- mo apsiginklavime”.
Everett te prasidėjo manevrai 

Sekre- laikyti “filibusterius”.
• batuose kalbėta

De-

Bagdadas. — Irako res-

stebina toriaus pareigas eina Fel-
D „ ton J°hnson, ° sarS° eil? svarbių bilių, jų tarpe brolis premjero . Kassemo,
, ‘ giC. Duke. gyvenamųjų namu, pašto, I f.irno kit-kn

Atstovų buto pirmininku 
(“speaker”) yra Sam Ray-

Jau konfiskuojamos i Lenkijoje teisiamas 
buvę pony žemės

TSRS kaltina Vakarus 
A-bomby reikaluose

Geneva. — Jau ilgas lai
kas kaip tarpe socialistinių 
šalių ir Vakarų atstovu ei
na konferencija atominių 
ginklų reikale. Tarybų Są
jungos atstovas S. K. Ca- 
rapkinas sakė kalbą, kurio
je pareiškė:

“Nuo konferencijos pra
džios Tarybų Sąjungos ir 
kitų socialistinių šalių pozi
cija yra aiški —uždrausti 
atominius ginklus... Gi Va-

gyvenamųjų namų, pašto, |tarpe sake: 
biudžeto, civiliniu laisvių' zT , ,....” L Irako respublika į sesis 

i mėnesius daugiau davė 
j žmonėms laisvių, kaip kitur 
i į šešis metus... Trako demo- 
j kratinė respublika neis 
tautinių .diktatorių ?keliu”.'karai išsisukinėja, atidelio- 
Tai buvo taikoma Nasse- ja; siūlo nepraktiškus pla
nui, kuris jau šešeri metai nūs ir neina prie susitari- 

valdo Egiptą. mo.”

j hitleriškas “žvėris”
Damaskas. — Sirijos vy-1 Varšuva. — Nuo spalio

Iriausybė vėl konfiskavo nuo 20 dienos čia eina teismas, 
i 39 dvarponių 35,000 akrų kuriame iškeliamas Hitlerio 

p žemės ir perdavė ją žemdii
kai nebebus žmogaus žmogu-^biams. Tai jau trečias kon- Penki lenkų teisėjai teisia 

fiskavimas. Per metus laiko buvusį Hitlerio “gauleiterį

ir jo sėbrų žvėriškumas.

mi išnaudojimo, kai nebeliks M Vėliausios Žinios

000 mastų. 27 procentais! Liaudies milicija, kuria 
daugiau už R357 m. Į sudaro Komunaliai ūkiai

Į naują industriją įdėta!turi 30,000,000 narių.

asmeniško pasipelnymo “aks
tino,” kas gi norės ko n o r s 
siekti? Neapsimokės. Todėl 
ir pažangos nebebus.

Vieną kaitą aš smarkiai su
pykęs ėmiau ir parašiau ilgo
ką anglišką straipsnį apie ko
munizmą ir apie ateities vi
suomenę. Aš sušilęs įrodinė
jau, kad žmonija ir ateityje, 
ir be kapitalizmo, ir be žmo
gaus žmogum išnau d o j i m u 
žengs pirmyn, progresuos, kils 
ir kils aukštyn.

“Pavyzdžiui,” aš rašiau, 
“vieną kurią dieną žmogus 
gal ims ir rimtai užsim a n y s 
pasiekti mėnulį, bet labai gali
mas daiktas, kad jis to tikslo 
niekados nepasieks. Galbūt 
jfC niekados neišmoks pasida
ryti tokiai kelionei aparatą ir 
niekados negalės erdvėje do
minuoti. Bet nežiūrint to, šios 
kliūtys, mes galime būti tikri, 
nesulaikys jo (žmogaus) nuo 
dėjimo pastangų ir nuo priė
jimo vis arčiau ir arčiau prie 
to tikslo...”

Tai, kas prieš 25 metus at
rodė tiktai sapnas ir kvaila 
svajonė, šiandien jau gyviau
sia tikrovė!

Dabar jau nebe marksistine 
teorija ir filosofija, bet gy
viausiais, tikriausiais faktais 
tapo įrodyta, jog komunistinė 
visuomenė labai, labai toli nuo 
merdėjimo ir sustingimo. Ji 
žengia ir žengia vis pirmyn ir 
pirmyn!

Sirijos vyriausybė atėmė 
nuo 80 dvarponių virš 
1,000,000 akru žemės.

Sirijoje šis žemės konfis
kavimas neturi Nasserio 
pritarimo. Egipte žemės re
forma pravedama kitokio
mis sąlygomis.

PENTAGON NORI DAR 
DAUGIAU GINKLUOTIS
Washingtonas. — Ameri

kos karinis centras Penta
gonas reikalauja, kad dau
giau būtų gaminama gink
lų, o ypatingai atominių 
bombų. Mat, prasidėjo Kon
greso posėdžiai. Bus skiria
ma milžiniškos sumos pini
gų gynybai, tai generolai ir 
admirolai remia apsiginkla
vimo šalininkus.

REIKALAUJA KEISTI 
J. VALSTIJŲ POLITIKĄ
Washingtonas — Ilgai iš

buvęs ir plačiai važinėjęs 
Centrinėje ir Pietinėje 
Amerikoje Dr. Milton Ei- 
senhoweris, prezidento bro
lis, grįžo namo. Jis reika
lauja, kad Jungtinės Valsti
jos keistų savo plitiką lin
kui tų šalių. Sako, kad iki 
dabar JAV rėmė diktato
rius, kurių aštuonis gyven
tojai jau nuvertė.

Eijchą Kochą, vadą buvu
sioje okupuotoje Lenkijoje 
ir Tarybų Sąjungos dalyje.

Kochas yra atsakomingas 
už sunaikinimą 4,000,000 
rusų, 160,000 žydų ir 70,000 
lenkų civilių žmonių. Teis
me buvo skaitomi jo įsaky
mai nacių policijai ir S.S. 
gaujoms persekioti, kankin
ti ir žudyti žmones. Buvo 
grojamos plokštelės su Ko- 
cho pasakytomis kalbomis. 
Teismas jau eina prie pa
baigos. j

Kiekvienas šios šalies ne- 
pilietis, gyvenąs Jungtinėse 
Valstijose, sausio menesį 
privalo užsiregistruoti, pa
duodant dabartinį savo gy
venamąjį adresą. Užsire
gistravimui formos gauna
mos kiekviename JAV paš
te bei jo skyriuose. Būtinai 
tai turi padaryti kiekvienas 
nepilietis, nes nesiregistra- 
vusieji gali susilaukti nerei
kalingu nesmagumų. Nuo 
registravimosi laisvi tik di
plomatinėje tarnyboje dirbą 
asmenys nepiliečiai.

Washingtonas. — Čionai 
kongresmanai ir kiti veikė
jai daugiau diskusuoja Ta
rybų Sąjungos pasiūlymą 
Vokietijos reikalais, negu 
prezidento Eisenhow e r i o 
pateiktus planus Kongresui.

Prezidento pasiūl y m a s 
negavo susidomėjimo, nes 
kongrsemanai neranda ja
me nieko skirtingo nuo da
bartinės respublikonų poli
tikos.

kai pavojų”. Įteikė notas 
Anglijai, Francūzijai ir 
Jungtinėms Valstijoms, 
taipgi kartu įteikė taikos 
projektą su Vokietija.

Rio de Janeiro. — Susi
kūlė Vakarų Vokietijos lėk
tuvas ir užmušė 36 žmones.

Stamford, Conn. — šešta
dieni New Haven Railroad 
geležinkelio kompanijos ta- 
vorinio traukinio 27 vago
nai išėjo iš bėgių. Jie iš
draskė keturias poras bė
gių. Inžinierius tik biskį su- 
šeistas.

Havana. — Kuboje jau
čiamas pasitenkinimas, kad 
buvęs Jungtinių Valstijų 
ambasadorius. Earl Smithas 
pasitraukė iš pareigų.

Paryžius. — Francūzijos 
socialistai laikysis “apsiru- 
bežiuotos opozicijos” linkui 
de Gaulle valdžios..

Brooklyn, N. Y. — Po 
pusantros savaitės ieškoji
mo policija surado mergai
čiukę Lisą Chionchi, kuri 
buvo pavogta iš St. Peters 
ligoninės vos po jos užgimi
mo. Sako, kad mergaičiukė 
sveika.

Washingtonas. — Numa
toma, kad pirm vasario 1 d. 
Tarybų Sąjungos moksli
ninkai iššaus antrą raketą 
linkui mėnulio.

Gerai, kad popiežius Jonas 
XXIII meta laukan iš Vatika
no Girdvainį. Labai jau lai
kas mūsų prezidentui parody
ti duris Kajeokui iš Washing- 
fyro, Mūsų prezidentas turė
tą pasimokyti iš popiežiaus.

Panašu į pasaką, bet tai ne 
(Tąsa 6-tam pusi.)

Maskva. — Komunistų 
partija išbraukė iš savo ei
lių generolą P. Babičuką, 
buvusį Lvovo srityje ko- 
mandierių ir armija atstatė 
jį iš komandos. Surado jį 
kaltu įsi rengime sau namų 
valdiškais pinigais.

^Detroitas. — Mikojanas 
apžiūrėjo Fordo fabrikus.

ANGLŲ DARBIEčIAI 
RUOŠIASI RINKIMAMS
Londonas. — Ateinantį 

pavasarį Anglijoje įvyks 
parlamentariniai rinkimai. 
Darbiečių partija jau dabar 
ruošiasi. Anglijoje didelis 
žmonių nepasitenkinimas 
konservatyvų politika, ypa
tingai užsienio reikalais, 
kuri yra pavojinga taikai.

Bonųa. — Kruppo plieno 
karaliams leido pirkti kitus 
plieno fabrikus.

Woshingtonas. — Mikoja
nas kviečia vice-prezidentą 
Niksoną apsilankyti Tary
bų Sąjungoje.

Atėnai. — Graikija ir Ita
lija nusitarė baigti nesuti
kimus, kurie vis tęsėsi po 
Antrojo pasaulinio karo. 
Abidvi jos yra NATO narės.

Maskva. — Tarybų Są
jungos vyriausybė išleido 
ilgą pareiškimą Vokietijos 
klausimu. Ji sako, kad Va
karų užsispyrimas sudaro 
“nenormališką padėtį ir tai

Lisbonas. —Netoli Pinhal 
Nova susikūlė du traukiniai 
ir sužeidė 50 žmonių.v

Kairas. — Atvyko Angli
jos delegacija* deryboms su 
Jungtine Arabų Respublika 
užbaigimui nesusipratimo 
Suezo Kanalo reikale.

Londonas. — Tarptauti
niai įvykiai paveikė į Ang
lijos biznį, serai nupuolė 
4.8 punkto.

Washingtonas. — Vaka
rai gal būti darys nusileidi
mų Berlyno reikale. Bet 
Jungtinių Valstijų vyriau
sybė nesirengia ištraukti 
savo karines jėgas iš Berly
no ir Europos.

Jau kritikuoja JAV 
pagyrų propagandą

New Yorkas. — Dienraš
tyje “The New York Times” 
kolumnistas H. W. Baldwi- 
nas kritikuoja Jungtinių 
Valstijų erdvių užkariavi
mo komitetą su James Kil- 
lianu priešakyje, kad jis 
per daug gyrėsi apie mėnu
lio pasiekimą.

Jis rašo, kad per daug 
yra propagandos ir apie 
“Atlas” raketą, kurią ame
rikiečiai iššovė. Per daug 
giriasi jos 8,700 svarų sun
kumu. Baldwinas rašo, kad 
toje raketoje mokslįnių in
strumentų yra tik 168 sva
rai, kuomet TSRS skrajo- 
jančiame Sputnike II jų 
yra virš 2,000 svarų.

PREZIDENTAS PEIKĖ 
MIKOJANO PUOLIKUS
Washingtonas. — Vos at

vykus Mikojanui į Jungti
nes Valstijas spaudoje, per 
radiją ir televiziją pasireiš
kė didelis susidomėjimas. 
Mikojanas apsilankė Wash
ingtone, Clevelande, Detro
ite, Chicagoje ir Californi- 
joje.

Vyriausybės žmonės, kul
tūriškos įstaigos ir biznie
riai priėmė tinkamai. Bet 
karo kurstytojai, įvairios 
“anti-komunistiųės” g r u- 
pės ir dipukai pasirodė nuo 
žmoniškumo atitolus i a i s. 
Prezidentas Eisenhoweris į 
tai atkreipė dėmesį ir jų ei
gos] nupeikė.

Washingtonas. — Ameri
kos satelitas “Atlasas” jau 
nustojo “kalbėjęs”. Moksli
ninkai mano, kad pasibaigė 
akumuliatorių jėga.

Budapeštas. — Vengrijos 
vyriausybė didžiumos mais
to produktų kainas numu
šė iki 15 procentų.

JAI pasistatė dar 
vieną karo milžiną

Brooklyne New York 
Naval Shipyard nuleido į 
vandeni milžinišką lėktuv
nešį “Independence”. Jis 
yra 60,000 tonų įtalpos, 1,- 
046 pėdų ilgio, 14-kos aukš
tu, gali vežti 100 didelių 
lėktuvų su atominėmis bom
bomis, ir daugybę amunici
jos.

Laivo pastatymas atsiėjo 
$190,000,000 Vieni karinio 
laivyno komandieriai di
džiuojasi lėktuvnešiu, bet 
kiti numato jo tokį pat li
kimą, kokio susilaukė šar
vuočiai, jau pasiųsti į “mu
ziejų”.

BATISTA TURI UŽSIENY 
,VIRS $100,000,000

Daytona Beach, Fla. — 
Pasirodo, kad nuverstasis 
Kubos diktatorius Batista 
jau seniai ruošėsi bėgti. Jo 
turtai Jungtinėse Valstijose 
ir Dominikanų respublikoje 
viršija $100,000,000, o gal 
yra • dvigubai tiek. z Vien 
Daytona Beach mieste jis 
turi $125,000 vertės namą, į 
kurį atbėgo jo du sūnūs. 
Daug jo turtų yra po kitais 
vardais. Čionai yra didelis 
“Tropicana” klubas, kuri 
tvarko Batistos artimiausi 
prieteliai.

KUBOS SUKILĖLIAI 
GAVO GINKLŲ Iš JAV
Havana.'— Dabar Kubos 

sukilėliai pasako, kad jie 
daugiausia ginklų gavo iš 
New Yorko, Miami, Bosto
no ir kitų Jungtinių Valsti
jų miestu. Gavo ’ laivais ir 
Kubos lėktuvais. Leitenan
tas J. Y. Pelletter turėjo sa
vo centrą New Yorke ant 
67th St., net Washingtone 
Batistos atstovybės sekreto
rius per trejus metus siun
tai padėjo sukilėliams gink
luotis.
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SUBSCRIPTION RATES

Kas Kų Rašo ir Sako Dar apie Girdvainį ir ‘vaduotojus’ 1

United States, 
United States, 
Queens Co......
Queens Co......

. per year ....... $9.00
, per 6 months $5.00 
.......... $10.00 per year

. $5 50 per six months

Canada and Brazil, per year $10.00
Canada and Brazil, 6 months
Foreign countries, per year
Foreign countries, 6 months

$5.50 
112.00 
$6.50

1959 melai prasidėjo gerai
Taip, 1959 METAI prasidėjo labai gerai. Gal būt 

šiandien eilinis pilietis netgi nebegali suvokti, kaip gerai 
jie prasidėjo.

Sausio 2-oji žmonijos istorijon įeis viena ženklyyiau- 
sių dienų: tą dieną buvo paleistas į erdvę, atsiminkime, 
ne dirbtinis žemės palydovas, o dirbtinis saulės “palydo
vas” — dirbtinė planeta, šiandien jau esanti savo orbi-

SVEIKAS PASTABOS 
NET IŠ LONDONO

New York Herald Tribune 
sausio d. įdėjo Iš Londono 
laiška, 
rašė Ne 
glas baira amerikiečius 
jų labai klaidinga propa- žinančią ir niekinančią cha- 
gandą. Bernard sako, kad rakteristiką savo interviu K. 
per radiją ame r i k i e č i ų< 
siunčiama Tarybų Sąjun- 
gon ir, Rytų Europon pro- 

pagrįsta 
visuomet 
visuomet 

kurio to-

kurį laikraščiui pa- 
el Bernard. Šis an- 

už

pagandą tebėra 
obalsiu:! ‘‘Mes 
teisingi, o jūs 
klaidingi.” Tie,

gairėje,” A. Jonyno, VI. Gry- j 
bo, K. Kubilinsko, V. Mozū
riūno, P, širvio poezija ir k it. 
Ar bereikia daugiau skaičiuo
ti? Nemaža šių kūrinių įeina 
i auksinį visos lietuvių litera
tūros aruodą.

Dar piktesnę, labiau men-

Laisvėje jau buvo ra-1jiems pasakyti “ajukš!” iš na “šventu sostu”, nesisksfc- - 
to su jumis!

Plepėdami apie “kovą”, 
jūs norite tik daugiau iš 
žmonių kišenių pinigų iš

Dirbtinę planetą sutaisė ir paleido Tarybų Sąjun
gos mokslininkai. Jų protas ir socialistinių tautų piliečių 
raumenys atliko tai, ko ligi šiol jokia šalis nesugebėjo 
atlikti. )

Ši dirbtinė tarybinė planeta praskrido ir pro mėnu
lį, buvo nuo jo tik apie puspenkto tūkstančio mylių toly
je. Apie mėnulį planeta pranešė Tarybų Sąjungos moks
lininkams svarbių duomenų, kuriais, be abejonės, naudo-

kias pasakas siunčia komu
nistiniu 
tebetiki, 
turi persiimti 
amerikiniu gyvenimo būdu. 
Tokia propaganda tiktai 
piktina Euroops žmones.

kraštų žmonėms, 
kad visas pasaulis 

ir gyventi!
i i i ■

kuriu

šiandien sunku mums, eiliniams žmonėms,’ net su
vokti šio socialistinės šalies mokslo žygio prasmę.

SU 1959 METŲ PRADŽIA mūsų kaiminkoje Kubo
je įvyko perversmas: revoliucija, vadovaujama Castro, 
oyvertė biaurią, nepakenčiamą budelio Batistos valdžią.

Diktatorius Batista su savo sėbrais, kurie tik spėjo, 
išlekiojo iš Kubos. Pats Batista nulėkė į Dominikonų res-

ta su savo gauja pasivogė iš Kubos apie 20 milijonų dole
rių, kurie yra JAV ir kitų šalių bankuose. Taigi Batistos 
velnias negriebs.

Batistos diktatūra buvo viena iš žiauriausių, viena
is nieKsisKiausių Lotynų Amerikoje. iszucie jis ciaug ne- 
kaltų žmonių, daugelį Kubos patriįotų; daugelį jų JJgus 
metus kankino kalėjimuose. Ir štai visam tam buvo pa
darytas galas žmonių, ilgai kovojusių.

su' prezi-
dentu Manueliu Urrutia Lleo priešakyje.

Laikinoji valdžia paleido parlamentą, kuris buvo iš
rinktas Batistai viešpataujant, likvidavo specialius teis
mus, įkurtus tam, kad baustų Batistus priešus. Rinki
mai kito parlameinto, sakoma, bus atlikti tik už 18 mė
nesiu.

Kuba — turtinga šalis, bet ji labai nualinta, biedna. 
Jos daugumą turtų turi sugrobę amerikiniai kapitalistai. 
Kas bus ten toliau, šiuo metu nieks negali pasakyti. Ar 
naujoji valdžia vykdys demokratinę santvarką šalyje, ar 
ji bandys diktatūriškomis priemonėmis valdyti, nežinia. 
Vienas dalykas turi būti aiškus: jei laikinoji valdžia 
vykdys demokratijos, tai kovos nesiliaus, žmonės tęs 
va ir prieš ją.

ne- 
ko-

SAUSIO 4 DIENĄ į Jungtines Valstijas atvyko 
rybų Sąjungos vice-premjeras Anastas I. Mikojanas. 
kitas labai reikšmingas, labai svarbus dalykas, 
mingas tuo, kad jo čia daromas vizitas gali padėti iš
spręsti kai kuriuos nesusipratimus tarp JAV ir Tarybų 
Sąjungos. Jo vizitas gali pasitarnauti — turėtų pasitar
nauti— šaltojo karo sušvelninimui.

A. I. Mikojanas jau tarėsi su Valstybės sekretoriumi 
Dullesu, su JAV vice-prezidentu Niksonu. Su abiem šiais 
vyrais svečias turėjo ilgokus pasikalbėjimus. Tarėsi jis 
ir su daugeliu kitų žymių amerikiečių, net ir su darbo 
unijų vadovais.

Kai jis grįš į Washingtona iš kelionės po Ameriką, 
sakoma, Mikojanas tarsis ir su pačiu prezidentu Eisen- 
howeriu. Netenka nei sakyti, kad svečias tarsis, kalbėsis 
svarbiais klausimais, kurie liečia taikų sambūvį tarp 
mūsų ir jo šalių.

Mikojano vizitas — didžiulės svarbos reiškinys vi
sam pasauliui.

Tai
Reikš-

SUSIRINKO JAV 86-asis Kongresas savo pirmajai 
sesijai.

Kai šie žodžiai rašomi, dar nėra pilnų duomenų, kaip 
jis susitvarkys, ką jis pažadės Amerikos liaudžiai, kuri, 
rinkdama šį Kongresą 1958 metų lapkričio mėnesį, norė
jo, kad jis būtų geresnis už 85-ąjį Kongresą.

Bet atrodo, kad Kongresas susitvarkys taip, jog ne
bus didelio sekirtumo. Tiesa, respublikonų kongresmanai 
atstovų rūme pakeitė savo vadą: 20 metų vadovavusį de- 
šinūjį Jofeeph W. Martiną pakeitė, sakoma, “kairesniu” 
—kongresmanu Charles A. Halleck’u iš Indianos valsti
jos. Bet stebėtojai sako, jog tarp tų dviejų asmenų skir
tumas visiškai nežymus.

Kaip Atstovų rūme, taip ir Senate daugumą turi de
mokratai, bet demokratai taipgi yra skirtingų varsų: 
daugeiis'pietinių demokratų yra aršesni už dešiniausius 
respublikonus: jie rasistai, jie reakcininkai.

Jeigu ir 86-asis Kongresas nuvils Amerikos žmones, 
kaip nuvylė pirmesnieji keli, tai Mus labai bloga. O gal 
tai ateityje paakstins amerikiečius steigti trečiąją, liau
dišką partiją?

Matysime!
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propagandos turinį. Reikia, 
girdi, liautis neigti visus 
komunistinių šalių laimėji
mus ir atsiek i mus 
vra nemaža, žodžiu
amerikiečiams skaitytis su 
faktais ir tiesa.

Patarimas geras. Bet argi 
mūsų nVoice of America” 
direktoriai paklausys šių 
s v e i k jų londoniškio anglo 
patarimų?

IBradūnas duoda Lietuvos po
ezijai. Jis vienu plunksnos 
brūkštelėjimu paskelbia tary
binę lietuvių poeziją dykuma, 
kurioje niekas nebeuždera, o 
viešpatauja mirtis, sustingi
mas, inercija. Ir jis, tur būt, 
galvoja susidorojęs su Lietu
vos poezija. Bet paskelbti 
Lietuvos poeziją dykyne, ka
da joje jau po Salomėjos Nė- 

I ries dirba tokie saviti poeti- 
jniai talentai, kaip tas pats 

j Bradinio minimas T. Tilvytis, 
E. Mieželaitis, Just. Marcin
kevičius, A.’Baltakis, K. Ku
bilinskas, V.; Mozūriūnas, V. 
Remeikis, P. Širvys, A. Jony
nas ir kiti, kada joje yra di

džiulis poetinis potencialas 
i pačių jauniausių poetų J. De
gutytes, A. Maldonio, J. Vai
čiūnaitės, D. Urnevičiūtės ir 
kitų asmenyje, atleiskite, kas 

j tai, kaip tai pavadinti? Tyčių

---— , J J J a uv j v* 
syta apie tai, kad popiežius'“bendro fronto”. 
Jonas XXIII atsisako pri
pažinti smetonininką Gird
vainį Lietuvos atstovu prie 
Vatikano; jis taipgi atsisa
ko pripažinti ir Lenkijos 
šlėktų “egzilinės valdžios 
atstovą” kaž kokį Pepę.

Buvo rašyta ir tai, kad 
visa tai padalyta, Į 
miant tuo, kad tiedu 
stovai“ 
kad jie yra samozvancai, 
nepasakius, kitaip. Popie1 
žius Jonas XXIII yra rea
listas, jis vadovaujasi rea
liu gyvenimu, o ne svajonė
mis

Tai Lenkijos ir Lietuvos 
dvasininkijų noras

Kai į Vatikaną nuvyko 
Lenkijos kardinolas Višins
kis, jis ten turėjo ilgą pasi
tarimą su popiežium ir su 
jo vatikanine valdžia. Jis 
sakė, kad palaikymas tų 
“atstovų” prie Vatikano 
valdžios kenkia Lenkijos ir 
Lietuvos dvasininkijai pa-

Jie turi 
susičiaupti, kai kalba apie

darbas, pikta valia ar nežino
jimas? K. Bradūnui gali nepa
tikti lietuvių nūdienė poezija, 
jis gali jos neapkęsti—tai jo 
teisė. Bet jis turi būti bent 
kiek objektyvus, 
rimčiau pasverti, 
savo teiginius.

Žinoma, labai
“Tėjvynčs balse” (1958 j tik poetas Bra-

m., Nr. 102) Bronius Ra-

bent kiek 
apsvarstyti Į

IR
IR

PIKTA VALIA, 
NEŽINOJIMAS gerai bu

dimas, bet ir visi pabėgėliai
guotis labai rimtai atsako literatai paklausytų Raguo-

Bradūn.ii, kuris neseniai

Dipukas vyskupas Briz- 
gys aną dieną per klerikalų traukti. Jūsų liežuviai te- 
Draugą davė tokį įsakymą: gali ne kovoti, o meluoti — 

kad, meluoti apie kuriančią nau
ją gyvenimą lietuvių tautą, 
ją purvinti, ją niekinti. Kol 
dar yra kvailių, jūs tai da
rote. Bet visuomet gi taip 
nebus. Daugelis ir katalikų, 
kurie daugiausiai pinigų 

i jums duoda, pasakys: jeigu 
! popiežius, kuris yra neklai- 

s dingas, atmetė fašistų at
stovą, tai ir mes, jo avelės, 
padarysime tą patį: neduo
sime jums nei cento!

“Pasibaigė”
Keleivis, kuris nuolat pu

čia Grigaičio ir jo tarybos 
dūdon, šiuo kartu blaiviau 
negu Grigaitis į dalykus 
pažiūrėjo:

Vienas Lietuvos pasiuntiny
bės prie Vatikano valdininkas, 
matomai, jaunasis Lozoraitis, 
aiškino Amerikos spaudos at
stovui, kad “pasiuntinybė vai

tas reiškia tiek, kad 
policija neatėjo ir 
tos pasiuntinybės^ ■ 

ta policija ir negali 
Pasiuntinybės durys 

dar

“reikia ir atsargumo, 
kokiu Žygiu ar žodžiu neuž- 
gautume aukštų institucijų

Tai įspėjimas tiems, kurie 
i” nieko neatstovauja, nori siųsti popiežiui protes

to rezoliucijas!
Triukšmas mitinge

Naujienų korespondentą 
rašo, kad Čikagoje sausio 4 
d. ir vėl buvo sušauktas tuo 
pačiu klausimu mitingas. 
Matyt, čia jau tautininkai jį 
šaukė. Vieni kalbėtojai 
smerkė popiežių, kiti Gri
gaitį, kiti dar ką kitą. O kaž 
koks Prapuolenis pasakė, 
kad “padėtis yra rimta ir 
kad Vatikanui telegramas 
siųsti reikia, tik nesiųsti 
protestų, nes tokiems dar 
neatėjęs laikas.”

Tai kokias telegramas

pasire- ii’ asmenų...

laikyti geresnius ryšius su siųsti? padėkoti Vatikanui
Vatikanu. Višinskis sakė, 
kad ne tik Lenkijos, o ir 
Lietuvos vyskupai nenori, 
kad juos atstovautų kaž 
koks Girdvainis, fašistų 
paskirtas.

; Lietuvos vyskupai taipgi 
I realistai — jie žino, kad 
jiems tenka ir teks visuo
met gyventi tarybinėje Lie
tuvoje. Todėl jie ir privalą

už nepripažinimą “atsto
vo”? Prapuolenis taip aiš
kino : “telegramas reikią 
siųsti, bet labai mandagiai, 
atsargiai, šaltai ir su pro
tu.”

Pasirodo, Prapuolenis lai
kėsi vyskupo Brizgio įsaky
mo! Jis kalba “protingai”.

Mitingo pir mini n k a s 
i Blinstrubas, pagaliau, suri-

kia,“ bet 
Vatikano 
neuždarė 
ko, beje, 
padaryti,
atdaros, tarnautojai ten 
sėdi, bet pasiuntinybės pripa
žinimas, kaip Lietuvos atsto
vybės, pasibaigė

Toks yra faktas. Dabar A- 
merikos lietuviai pradeda pro
testuoti, nori ką tai daugiau 
daryti, bet tai, atrodo, šaukš
tas po pietų. Su įvykusiu fak
tu teks skaitytis ir popiežiaus 
kalėdinę dovaną lietuvių tau
tai ir “.Marijos žemei“ teks 

ir nelabai

turėti savo politiką link Va-1 kęs, jog grąžinimui į Vati
kaną Girdvainio reikią pi
nigų, prašė aukų!..

Po to, sako koresponden
tas:

Nežinia, kiek dienotvarkėje 
dar buvo punktų likę, kaip 
įvyko antroji staigmena. Pi-! 
nigus mergaitėms berenkant, Į 
staiga iš užpakalinių eilių atsi
stoja toksįiūstus žmogus su at
bulu kalhieriu ir pradėjo pir-

tikano, padiktuotą ne kokių 
ten Lietuvos liaudies prie
šų, budelių, pabėgusių į už
sienį, ne kokių buvusių lie
tuvių tautos engėjų paskir
tų atstovų, bet padiktuotą 
paties realaus gyveninio.

Popiežius žino, kad tiedu 
; pasiliks nie-;“atstovai”, jeigu jie, paga- 

kiptojais visko, kas tik par-j'ait ’r nors atstovauja, 
Tūrybų Lietuvos. | tai atstovauja tik didžiau- (

cio patarimo ir pradėtų 
apie Lietuvą kalbėti objek- 
tyviškai. Bet gal būtų per 

' to pageidauti ?ėmė ir ^sukritikavo” Lietu- daug iš J9
vos tarybinius rašytojus ir Tiesa, vienas kitas jų gal ir

ir 
nuryti, nors ji būtų 
maloni.

jų kūrybą. Savo pastabas Pr>eis prie “dvasios švąn- 
apie Bradūno “kritiką” Ra- tos, be.t labai daug jų, kaip 
guotis pastatė po■.klausimu!?Į'r^?\-.^®1P-J1' pasieks nio- 
“Pikta valia ar nežinoji- kmtbjais visko, kas

eina ' is Tarybų 1_______ . .
’Mums tu žmonių gaila bet'slus lenkų ir lietuvių tautų,mininkui klausimus dalinti:

" ' " & '-------- ------ 1 Dėlko, girdi, kunigų čia vi
siškai nesimatą, šiame susirin
kime, ir bendrai visoje šioje 
akcijoje ?

Bendrai, ar čia esąs katalikų 
susirinkimas ar lietuvių ?

Pirmininkaujan č i a m besi
stengiant klausinėtoj ui įmano
mai nuoširdžiau atsakyti, 
klausinėtoj as staiga ranką iš
kėlęs dideliu balsu įsakė:

—Visi, kurie čia susirinkę 
priklausote parapijoms, pa
kelkite rankas!

Vadovybei pavyko susirinki
mą uždaryti, kol žmogus kita
me salės gale nespėjo pirmi
ninkavimo pasiimti į savo

Kuo poetas B radimas va
dovaujasi taip vienpusiškai 
ir neteisingai 
mas tarybinę 
Mums j atrodo, 
netrūksta nei piktos valios, 
nei nežinojimo. Daugiausia 
gal bus piktos valios. Juk 
taip dabar mūsų senąją tė
vynę ir | jos žmones traktuo
ja visi “veiksniai.” Jie iki 
šiol dar nėra suradę nė ma
žiausio gero dalykėlio visose 
Lietuvos liaudies pastango
se susikurti naują, šviesų 
gyvenimą.' ‘

Raguotis- rašo:
IŠ tikrųjų gi bergždžios ir 

stačiai apgailėtinos yra paties 
K. Bracjūno pastangos taip 
priešiškai pavaizduoti tarybinę 
literatūrą. Tą literatūrą, kurios 
gretose kūrė didžiausioji lie
tuvių pdete Salom. Nėris, to
kie dideli talentai, kaip A. Vie

nuolis, P. Cvirka, B. Sruoga, 
kurios g r e t o s e dirba tokie 
stambūs j rašytojai, kaip V. 
Mykolaitis - Putinas, 1. Simo-

apibūdinda- 
li bėra turą? 
jog pas jį

jiems padėti iš balos išbris-1 Pl'^e^us- ^el to jis ir pasake i 
ti labai sunku. Murdymąsi “atstovams ajukš! 
toje baloje Jie skaito kažin 
kokiu pasiaukojimu ir did
vyriškumu. Skandindami ir 
žudydami savo talentą jie 
vaizduojasi besikelią į “kū
rybos” padanges. Jeigu jie 
sirgtų tiktai nežinojimo li
ga, su jais būtų galima nors 
laikas nuo laiko susikalbėti. 
Bet kuomet jie šaukiasi Dė
dės Šamo atominiu bombų c- t-
sugrąžinimui L i e t u v o j e 
buožių,

r "ajukš!
Kol kas, galimas daiktas, 
gal dar nebus galutinas, vi

be t pa- 
padaryta

siškas “ajukš!”, 
laisniui tai bus 
galutinai!

“Veiksniams” smūgis
Visokie “vaduotojai”, vi

sokie politiniai raketieriai, 
visokie lietuvių tautos prie
šai (tarp kurių yra asmenų 
dar su kruvinomis ranko
mis, dėl tokios popiežiaus

dvarponių, kapita- politikos tiesiog nusigando. 
Ėstų ir kunigų viešpatavi- Grigaičiai, šimučiai, tauti
nio, tai jie serga piktos va- ninkai ir kitokie politiniai 
lios, piktų norų, piktų troš- raketieriai, kurie renka iš 

žmonių c 
i laisvinti”

kimų liga. aukas “Lietuvai 
_____ , bet tas aukas pa

tys- sunaudoja pasivažinėji
mams ir hoteliams, atsidūrė 
“baisioje padėtyje.” Nebe
žino tie raketieriai už ko

PRAŽIOPSOJO, 
PRAMIEGOJO, 
AR GAL GIRTI BUVO?

Chicagos menševikų dabar stvertis, ką daryti.
“Naujienos” (sausio 2 d.) 
pripažįsta, kad “Lietuvos 
v a d uotojai,” “1 
vadinami, baisiai “sušluba-

Pulti popiežių bijosi net 
,ir vadinamieji socialdemo-

veiksniais” )]<ratai> kadangi už tokį “žy 
.. . _ iT į-. t z-. - I vaumcMni, SUSluba-naityte, J. Baltūsis, J. Grusas, i ,, \.

E. Miežilaitis, T. Tilvytis, A.|v0- Gn'di:
Gudaitis - Guze- Pakitėjusi Vatikano laiky- 

Tą literatūrą, ku-Įsena Lietuvos pasiuntinybės 
atžvilgiu užklupo lietuvių vi
suomenę tam visai 
šusią. Visuomenė 
kaip įmanydama, 
gauti nurodymų iš 
jų veiksnių, bet jų negauna, 
ir kai kas juos dėl to bai*a.

Bet ir mūsų veiksnius ta ne
maloni staigmena ištiko neti
kėtai.

vičius ir kt. ' t ____
ri per palyginti labai trumpą 
17-18 mėtų aikotarpi davė to
kius verting is kūrinius, kaip 
S. Nėrieš nuostabi karo metu 

Cvirkos novelistikos 
B. Sruogos “Dievų 

A. Vienuolio “Puo- 
” ir “Iš mano at- 
J. Baltušio “Par-

Šedevraii 
miškas,’’ 
džiūnkiemis 
►siminimų,’’
duotos vasaros,’’ I. Simonaity
tės “Pikčiurnienė’’ ii* “Vilius' 
Karalius?’ V. Mykolaičio-Puti
no “Sukilėliai,“ K. Borutos 
“Baltarakio malūnas,“ J. Gru
šo “Herkus Mantas,“ E. Mie
želaičio “Broliška poema“ ir 
jo lyrika, A. Griciaus “Karšta 
vasara,” T. Tilvyčio “Usnyne,’’ 
Just. Marcinkevičiau “Dvide
šimtas pavasaris,“ J. Avyžiaus 
“Palikimas’ ir “Upė ir' jos 
krantai,“ A. Gudaičio-Guzevi- 
čiaus “Kalvio Ignoto teisybė,“ 
A. Baltakio “Velnio tiltas,“ 
M. Sluckio fiovelės “Vėjų pa-

ran-

gi” klerikalai galėtų ir

Matote, kas darosi pas 
tuos raketierius!

Jie vis “kovos”!
L. Šimutis su P. Grigaičiu 

išleido pareišk i m ą ALT 
vardu. Jame sakoma, kad 
jiedu “stengsis iš atitinka
mų įstaigų patirti ir apie 
reikšmę pranešimų, liečian
čių Lietuvos diplomatinę 
misiją Vatikane.”

Kaip matome,
“veiksniai” — dideli rėks
niai — patys nežino, kas 
ten darosi! Jiedu dar tik 
stengsis patirti? Iš “atitin
kamų įstaigų”!.. Ot, jei no
rite! O kas tos “įstaigos?”?

šitiedu

Išvados 
to' išvados 

Vatikanas
Viso 

kios: 
Washingtonas užbaigs!

Kiekvienas, kuris w 
kiek tiek galvoje proto, turi 
suprasti, kad ir Washingto- 
no valdžia turės padaryti tą 
patį su smetonininkų atsto
vu JAV, ką padarė Vatika
nas. Gal tai įvyks dar <ne 
šiemęt, gal už metų, gal už 
dviejų, bet įvyks!

Visokiems melagiams, vi
sokiems raketieriams, “va
duotojams”, lietuvių tautos 
šmeižikams artinasi tam
sios dienos!

nėpasiruo- 
reaguoja, 

Ji norėtų 
vadinamų-

Jau praėjo dvi savaitės 
kai spaudoje pasirodė 
jog Vatikanas nutarė 
pripažinimą Lietuvos

žinios, 
atimti 
diplomatinei misijai, o veiks
niai dar iki šiol neturi aiškių 
žinių, kas tenai atsitiko. Visos 
pastangos gauti tikrų informa
cijų buvo nesėkmingos.

Taigi, matote, m ūsų 
“veiksniai” kasmet iš Ame
rikos lietuvių surinko po 
apie 50 pūkštančių dolerių 
ir po tiek,prašvilpė, bet nė 
nesužinojo^ kad Vatikanas

žada išmesti laukan poną 
Girdvainį!

Grigaitis sušilęs gina ir 
teisina Amerikos Lietuvių 
Tarybą. Ji netgi ir negalė
jusi tokių informacijų ieš
koti, nes ji esanti “šios ša
lies piliečių organizacija.” 
Ot, ta “piliečių organizaci
ja” galėjo per apie 15 metų 
šimtus tūkstančių dolerių iš 
Amerikos lietuvių piliečių 
kišenių visokiais apgavin- 
gais ir suktais pažadais iš
kraustyti ir praūžti, o net 
neturėjo teisės patirti, kas 
Vątikane dedasi su Smeto
nos ambasadoriumi! Savo 
gyvenime iš šio menševikų 
orakulo mes esame girdėję 
visokiausių nesąmonių ir 
kvailysčių, bet tokios nesą
monės ir kvailystės dar jis 
iki šiol mums nebuvo iške
pęs.

Laiškas Redakcijai
Rašo laišką Laisvės per

sonalui ir linki geriausios 
sėkmės. Šis “jaunas berniu
kas” rašo:

“Užsimoku už 1959-us 
metus už prenumeratą $9, 
ir už $2 užsiprenumeruoju 
Metelionio knygą. Man pa
tinka tokie raštai. Perskai
čiau ir Kučinsko knygas. 
Gal neilgai tarnaus nĮKn 
akys, nes jau turiu 83 ma
tus amžiaus. Jau 54 metai 
Amerikoje, Škotijoj išbuvau 
3 metus ir Rusijos kariuo
menėj tarnavau 9 mėne
sius. Jau 58 metai, kai su 
bažnyčia ėmiau divorsą.”

“Kai Laisvė pradėjo išeiti 
du sykius į savaitę, tai už
sirašiau Vilnį, dabar turiu

Šitiedu ricieriai savo pa- j laiko skaityti. Su karčia- 
momis ir klubais ėmiau di- 
vorsa.

Su geriausiais 
linkėjimais,

A. Swwnaitia 
Pittsburgh, Pa.”

reiškimą šitaip baigia:
“ALT Vykdomasis Komi

tetas pakartoja savo nusi
statymą tęsti ir toliau kovą 
dėl Lietuvos išlaisvinimo, 
nežiūrint, kiek darbo ir pa
stangų reikėtų šitam tiks
lui pasiekti.”

Juk tai sena, nudėvėta 
pasaka, kurios klausyti jau 
turėjo pabosti net darniau
siam P. Grigaičio ir L. ši
mučio pasekėjui! Prieš ką 
jūs, politiniai paliegę sene
liai, kovosite? Kas.su jumis 
skaitosi? Kas jūsų paiso! 
Net ir

Solija. —Tarybų Sąjunga 
paskolino Bulgarijai $35,- 
000,000. Bulgarija už pasko
lą pastatys aliejaus išvaly
mo fabriką, kuris per me- , 
tus išvalys. 1,000,000 tom#-

Tokio. — Japonijos pa
kraščiais siaučia audros.

V V A.

popiežius Jonas šeši laiveliai su 60 žmonių
XXIII, kurį Grigaitis vadi- dingo.

Kas.su


, ĮVAIRUMAI Iš kur kilo Amerikos 
valstijų vardai?

ne *Washingtono miestas, 
kuris skaitomas esąs Terry- 
tory of Columbia, tai pir
mesnę teritoriją pagarbai

ii Flimm. d !|«Mmi.l»l«—**“

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

Iš Lietuvos
NAUJA LIETUVIŠKA 
TURBINA—KINIJAI

Baltasis Namas -
White House

Jungtinių Valstijų prezi
dentai gyvena Baltajame 
Name Washingtone. Jis 
yra šešių aukštų, 170 per 
85 pėdas. Jo pastatymui 
planą už $500 pagamino ai
ris architektas James Ho
ban.

Baltasis Namas pradėtas 
statyti 1792 m. spalio 13 d., 
baigtas 1800 m. Pirmasis 
prezidentas jame apsigyve
no John Adams. 1814 m. 
rugpjūčio 14 d. anglai su
degino Baltąjį Namą. 
James Hobano vadovybėje 
1817 m. jis buvo atstatytas.

1953 metais Baltasis Na
mas buvo taisomas, per
tvarkomas. Kainavo $5,- 
761,000.

Įvairių Baltojo N a m o 
darbuotojų yra virš 4,000, 
kurie atlieka valstybinius 
darbus prezidento vadovy
bėje.

Ilgiausios upės ir 
aukščiausi kalnai

Čia paduosime tik kelių 
upių ilgį ir ne iš eilės. Nilo 
ių>ė teka Afrikoje, ji yra 11-' 
giausia pasaulyje, nes turi 
4,200 mylių ilgio. Amazone 
upė, Pietų Amerikoje, dau
giausia teka per Braziliją, 
turi 4,000 mylių.

Jungtinėse Vals t i j o s e 
Missouri ir Mississippi abi 
bendrai turi 4,240 mylių. 
Dunojus yra 1,725 mylių il
gio, Volga — 2,300, o Ne
munas teturi tik 938 kilo
metrų (apie 600 mylių) il
gį- _____

pasaulyje aukščiausias 
kalnas — tai Everest Hi-.

malaujaus kaly ne, Azijoje, 
į šiaurę nuo Indijos. Jis 
turi 29,002 pėdas aukščio. 
Indijoje, Nepalyje ir Kini
joje yra aukščiausi pasau
lyje kalnai.

Tarybų Sąjungoje aukš
čiausias kalnas Ten g r i - 
Khan, 23,600 pėdų, yra 
Turkestane. Kaukazo kal
nyne Dykh-Tau 17,085 pė
dų, o Kazbeko kalnas 16,- 
546 pėdų aukščio.

Lietuvoje kalnų nėra, tik 
yra aukštumos. Dzūkijos 
aukštumoje, netoli Užu
guosčio miestelio, prie Gi- 
danonių kaimo, yra 258 
metrai virš jūrų lygumos. 
Tik už Vilniaus, prie Bal
tarusijos, poroje vietų yra 
aukštesnių aukštumų.

Milžiniškas Tarybų 
Sąjungos žemėlapis

Tarybų Sąjungos Mokslų 
Aka d e m i j a pagam i n o 
smulkmenišką visos šalies 
t o p o g r afišką žemėlapį iš 
10,000 lapų. Tai pirmas 
tokis smulkmeniškas žemė
lapis, nes pusė colio žemėla
pio skiriama myliai ploto 
teritorijos.

Jeigu visus 10,000 lapų 
vieną prie kito sudėti, tai 
gautųsi didelis bolių lošimo

OHIO —L taip indėnaj pa
vadino “didžiąją” upę.

OKLAHOMA pagąl choc
tow indėnų kalbą", reiškia 
“raudoną žmogų.”

OREGON — šis pavadi
nimas turi daug padavimų. 
Bet algonquianu kalboje 
reiškia “gražų vandenį.”

PENNSYLVANIA—pa
eina nuo William Penn 
kvaikerių (quaker) vado 
vardo.

PUERTO RICO — paei
na iš ispanų kalbos, kas 
reiškia “turtinga prieplau
ką.”

RHODE ISLAND — taip 
pavadino admirolas Black, 
kas reiškia “Raudonąja sa
la.”

TENNESSEE—taip va
dino kaimelį ch-erokee indė
nai. Nuo to kaimelio vardo 
buvo pavadinta ir valstija.

TEXAS-*-tai žodis iš cad- 
do indėnų genties, jis reiš
kia “prietelių” arba “drau
gą.” Kada ten buvo ispa
nai įsigalėję, tai jie vadino 
texias,” “tęjas” ir “teysas” 
vardu.

UTAH -r- pagal apache 
indėnų kalbą reiškia “vieną 
dar aukščialu.”

VERMONT — paeina iš 
francūzų kalbos. “Vert”— 
žalias ir “mont” — kalnas, 
kas reiškia žalią kalną.

VIRGINIA — kada 1584

Pirmojo Jungtinių Valstijų 
prezidento Jurgio Washing- 
teno pavadino Washington 
valstija. Tą padarė 32-asis 
Kongresas.

WEST VIRGINIA— taip 
pavadino valstijos vakarinę 
dalį patys Virginia valsti
jos gyventojai. 1863 metais, 
kuri vėliau patapo atskira 
valstija.

WISCONSIN—outsscou- 
sinų indėnų kalboje reiškia 
“žolėtą vietą.”

WYOMING— algonquia
nu indėnų kalboje reiškia 
“plačią tuštumų vietą.” 
Valstijai vardą parinko po 
žinomo indėnų užpuolimo 
ant baltųjų kolonistų Wyo
ming Valley, Pa., slėnyje.

Taip tai atsirado dabarti
niai valstijų vardai, kurie, 
kaip matome, didelėje dau
gumoje paeina iš senų Ame
rikos gyventojų indėnų kal
bų.

“VITIAZ” SURADO 
36,000 PĖDŲ JŪRŲ GYLĮ

Tarybinis okeanografijos 
laivas “Vitiaz,” 6,000 tonų 
įtalpos, įrengtas tyrimams 
jūrų gylio ir gyvūnijos, su
rado naują jūrų gylį. Ra
miajame vandenyne, netoli 
nuo Marianą salų, rado gi
lų 36,056 pėdų gyĮio jūrinį 
griovį.

plotas. Darbui vadovavo K. metais ten I anglai išsikėlė
PAŠTO ŽENKLAS

SU “LUNIKU”
su Walter j Raleigh prieš
akyje, tai tą koloniją pava- 

| dino nuo
. pagarbai Anglijos karalie- į buvo pagaminti pašto ženk-

A. Soličievas.
Kai kurie amerikiečiai 

nenori tikėti, nes JAV ar
mijos topografai jau seniai 
gamina smulkmenišką 
Jungtinių Valstijų žemėla-|~. 
Pi, . ............_ __________ ,
375 lapus. Gal. būt tarybi- ^aja buvo Marylando vals- 
niai topografai amerikie- ■ tijoje nupirkta žemės plotas 
čius pralenkė. |

bet dar pagamino tik

Tuojau, kai tik buvo iš- 
l šautas link mėnulio “Luni-

“Virgin Queen” | kas,” tai Tarybų Sąjungoje

nes Elzbietos.
WASHINGTON. — Se

niau tas 'plotas vadinosi 
Territory of Columbia, bet

.ir įsteigta dabartinė sosti-(

leliai su jo atvaizdu,
“Lunįko” lukštas nuda

žytas TSRS vėliavos spalvo
mis ir forma ir turi užrašą: 
“Sojuz Sovietskich Socialis- 
tičeskich Respubliki, 1959 
Janvar.”

MIEGAS IR SAPNAI

Nelygu miegas. Gilus mie
gas esti beveik besapnis. Pa
viršutinis, lėkštas miegas esti 
su sapnais. Sapnu nesuvaiky
si. Jokios ten logikos nėra, 
jokios pranašystės, jokiu mis
terijų. ^Sapnai tik reiškia miš
rų, nekoordinuotą, tūlų smege
ninių ląstelių veikimą.

Visu dažniausia koks kūno I L l
nepatogumas iššaukia savitą 
sapną. Kai ilgai guli ant kai
riojo šono, tai susitrukdo šir
dies veikimas. Ir tau prisi
sapnuoja koks slogutis, koš
maras, dusimas. Jei miegi pri
rūkytam kambary, sapnuosi, 
kad tave smaugia, dusina. Jei 
persunkiai apsikloji, tai irgi 
sapnuosi kokį sunkų, vargi
nantį sapną. Bet kokia liga— 
slanktąs, šaltis, karštinė iššau
kia baisų sapną. Jei tau vi
duriai prikimšti, užklakę, tai 
netikęs bus miegas, su mėš
lungiais, diegliais ir varginan
čiais sapnais.

Gulėk gerai vėdinamam 
kambary, su apytuščiais vidu
riais, o dar pirma to gerokai 
sparčiai pasivaikščiojęs, ne- 
persunkiai apsiklojęs, tai mie
gosi ramiai, be kokiu baisių 
sapnų.

i
Pavlovas aiškina, kad be

miegant tūlos smegenų žievės 
narvelės eina naktinio sargo 
pareigas: jos tik kiek prige
sintos, bet jos budi. Taip es
ti su normaliu, sveiku miegu. 
Natūralus miegas skiriasi nuo 
dirbtinio miego, kokį padaro 
svaigalai, migdomieji vaistai 
bei nuodai.

Apie natūralinį miegą. Su
augusiam žmogui reikia 7-8 
vai an du m i e go. N atū ra lūs 
miegas esti giliausias pirmą ir 
antrą miego valandą. Ge
riausiai, jei įpranti regulingai 
gult eiti tam tikrą valandą,

ilgai nevakaruodamas. Miegas 
ligi vidunakčio esti skalsiau
sias. Yra ypatingų žmonių,; 
kurie mažai temiega, tik 
bluostą sudeda kada nekarta. 
O vėl yra tokių miegukulių, 
kurio miega ir miega ir dar 
nori miego, — ir dieną bet ka
da gali užmigti. Kai kuriems 
pakanka 5-6 valandų miego, 
bet daugelis ima sirginėti nuo 
pertrumpų miego valandų. 
Kurie atlieka protinį darbą, 
tokiems daugiau reikia ir mie
go. Kartą per savaitę gerai 
bet kam ilgiau pamiegoti, va
landą kitą. Nuolatai trumpas 
miegas vargina visą organiz
mą.

Tarybų Sąjungoje miegas 
laikomas kaip labai svarbus t 
sveikatos veiksnis. Tūlos nėr-: 
vų ir proto ligos gydomos il
gomis miego valandomis. Net 
ir dirbtinis miegas — hipno
tizmas praktikuojamas, kaip 
priemonė tūliems trūkumams 
gydyt: nervų išsėmimas, at
minties netekimas, nemiegas, 
irzlumas, rūkymas, alkoholiz
mas, net ir dusulys, nervinga 
širdis.

Kauno “Pergalės” turbi
nų gamykloje nuo bando
mojo stendo nuimta naujo 
tipo garo turbina “AR-1-5.” 
Naujoji 750 kilovatų garo 
turbina yra anksčiau čia 
gamintos tokio pat galin
gumo turbinos modernizuo
tas modelis. Ji pasižymi 
p a p rastesne konstrukcija, 
mažesniu gabaritu, jos svo
ris sumažintas 300 kilogra
mu.

Kauno turbinų gaminto- ♦ 
jai naujosios turbinos pir
mąjį egzempliorių išsiųs į 
Kinijos Liaudies Respubli
ką. Turbinų gamintojai Ki
nijos metalurgams paga
mins 15 tokiu mašinų, c- c

1958 m. NUO ATOMŲ 
MIRĖ VIRŠ 60 JAPONŲ
Tokio. — Virš 60 japonų 

mirė nuo atominiu nuodu. 
Jie buvo užnuodyti 1945 m. 
laike Amerikos bombarda
vimo Hiroshima ir Nagasal 
ki miestų. \

Bet yra mirusių ir žvejų,! 
kurie susirgo 1958 m. nuoi 
Amerikos atominių bombų 
bandymų Ramiajame van
denyne. .

Londonas. — Anglijos 
valdžia atšaukė Malta salos 
gyventojų • konstituciją ir 
ten įveda savo gubernato
riaus galią.

Nuotraukoje: “Pergalės” 
techninės k o n t r o lės sky
riaus viršininkas Š. Kuliu- 
kas (kairėje; ir valstybi
niai eksortinių prekių ko
kybės inspektoriai J. Polis 
ir K. Kiršfeldas apžiūri 
-eksportinę turbiną, skirtą 
išsiųsti į Kiniją.

Kazachstano rožes 
Lietuvoje

VILNIUS. — 25 rūšių ro
žių iš. Kazachstano šiomis 
dienomis gavo Kauno rajo
no Amalių medelynas: Atei-

ŠIS-TAS PASISKAITYTI IŠ PRAEITIES
Fitchburg, Mass.

Fitchburgo miestas turi 
apie 43,000 gyventojų. Man 
atvykus į Fitchburgą 1905 
m. čia buvo apie 10 lietuvių 
šeimynų, pasisklaidžiusių 
po visą miestą. Gavau dar
bą audeklinėje (vilnonėje). 
Pradėjau sueiti su lietu
viais. Čia daugiausia buvo 
medvilnės ir popieriaus iš- 
dirbystės, kur dirbo 3 pa
kaitomis. Darbas buvo 
nelabai koks ir mokestis ne
didelė.’ Todėl darbą gauti 
buvo nesunku. Paprastai, 
kaip ir kitur buvo daroma, 
darbininkai vienas kitą at
sitraukdavo ir pagalbėdavo 
darbą surasti.

Man susipažinus su Kas
tantu Bendžiūnu ir Jonu 
Perekšlių (abu jau yra mi
rę), pagyvenus trumpą lai
ką, pradėjome kalbėti apie 
sutraukimą lietuvių į vieną 
grupę bei draugiją.

1908 m. spalio 6 d. buvo 
sutverta Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje kuopa iš 
11 narių, kuriai iš Centro 
buvo duotas No. 203. Kuo
pos įkūrėjais buvo Kostas 
Bendžiūnas, Vladas Tamu- 
lionis, Vincas Samuolis ir 
Vincas Pshalgauskas. Kuo
pa greitai išaugo iki 22 na
rių.

Bet 1910 m. Susivienijime 
užėjo M. J. Damijonaičio 
diktatūra. Mat, tuo laiku 
jis buvo S.L.A. prezidentu. 
Mūsų kuopa buvo suspen
duota šešiems mėnesiams. 
Buvo taip: Mass, valstijos 
rajonas (pamiršau numerį) 
laiKė 1)910 m. birželio mėn. 
suvažiavimą S. Bostone. 
Nutarėme, kad S.L.A. pre
zidentas M. J. Damijonaitis 
būtų suspenduotas už dik

tatorišką elgimąsi S.L.A. 
valdyboje. Išėjo atbulai. Kai 
tik mūsų nutarimą M. J. 
Damijonaitis aplaikė, tai 
mes visos Mass, valstijos 
kuopos arba rajonas buvo
me suspenduoti šešiems mė
nesiams.

Ponas M. J. Damijonaitis 
davė progą per šešius mėne
sius rajonui bei kuopoms ar 
pavieniams nariams atšauk
ti yirš minėtą suvažiavimo 
nutarimą norint pasilikti 
pilnais S.L.A. nariais.

Bet vietinė S.L.A. 203 
kuopa susirinkime rugpjū
čio 8 d. vienbalsiai nutarė 
neatšaukti nutarimo. Tai 
1911 m. sausio 1 d. kuopa 
paįro (tuo laiku aš buvau 
finansų raštininku ir dele
gatu i suvažiavimą). Pini
gų ižde buvo $14.43, kurie 
likosi paskirti Tėvynės My
lėtojų Draugystei.

1909 m. rugsėjo mėnesį 
susitvėrė Lietuvių Socialis
tų Sąjungos kuopa, kuri 
gavo 134-ą numerį. Kuopos 
įsteigėjais buvo: Antanas 
Šimanauskas, Ramulda Ši- 
manauskas, Frank Stasiu- 
kėlis, Vladas Tamulionis ir 
Vincas Pshalgauskas. Kuo
pa įsikūrė tik iš 5 narių ir 
išaugo iki 47. 1916 m. ji bu 
vo likviduota su 13 narių. 
Likvidavimo priežastis — 
skilimas partijoje. Pinigų 
ižde buvo $43. Pinigai pa
skirti politiškiems k a 1 i- 
niams.

1910 m. sausio 18 d. susi
tvėrė patalpinė draugystė 
po vardu Švento Kazimiero 
Karalaičio. Tvėrėjais buvo: 
Maikis Gilčius ir Dominin
kas Bagočius (Fortunato 
Bagočiaus brolis). Iš 13 na
rių. Po didelių ginčų, dėlei 
ausinės išpažinties 1911 m.

kovo 20 d. nutarta draugys
tę likviduoti ir pinigus išsi
dalyti. Tuo laiku draugystės 
ižde buvo $150. Išsidalinant 
buvo belikę 11 narių. Drau
gystę buvom išauginę iki 22 
narių. Draugystės knygas 
aš nupirkau už 50 centų. 
Tuo laiku buvau finansų 
raštininku, mano brolis Vla
das buvo Į pirmininku,. o 
Maikis Pečiulis iždininku.

1913 m. kovo 16 d. susi
tvėrė Lietuvių Jaunuome
nės Draugystė iš 10 narių. 
Tvėrėjai: Juoz. Muraška ir 
Jonas Jakaitis. Pirmiausiais 
viršininkais išrinkti: pirmi
ninku Liudvikas Vitkaus
kas, užrašu raštininku Jo
nas J. Jakaitis, f in. rašt. 
F ran as Stankus, iždin. Juo
zas Muraška, iždo globėjais 
—Jonas Patašius ir Tadau- 
šas Strazdas. Draugystė su
tverta laisvais pamatais. 
Gali priklausyti vyrai ir 
moterys, be skirtumo tikė
jimo, nuo 18 iki 45 metų 
amžiaus. Konstitucijos pa
gaminimui išrinkti J. Jakai
tis ir Vincas Pshalgauskas. 
Konstitucijai medžiagą ga
vome iš Worcester, Mass., 
per P. Naudžių, fomoje Lie
tuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugystės konstituci jos. 
K o n s t i t uc i ją pridavėme 
“Kovai” dėl atspausdinimo.

Draugystė augo ir bujojo. 
Rengėme prakalbas, šokius 
ir draugiškas vakarienes 
bei paskaitas. Kalbėtojai^ 
buvo kviesti T. J. Rubi- 
kas, J. Naudžius ir F. Stan
kūnas iš Worcester, ,Mass. 
Taipgi kalbėjo St. Michelso- 
nas ir St. Gegužis iš S. Bos
tono. 1923 m. pilnai užsimo
kėjusių narių buvo virš šim
to. Nuo 1926 m., darbams 
pagerėjus, Draugystė na

riais pradėjo pulti žemyn.
1948 m. Draugystė dar 

turėjo $3,372.44, du “Lais
vės” šėims ir 37 narius, taip 
pat U S. Defense Bondsu už 
$1,100.

1916 m. spalio mėnesį su
sitvėrė Lietuvių Neprigul- 
mingas Klubas iš 18 narių. 
Klubas rengdavo diskusijas 
kas nedėldienis ir kaip kada 
prakalbas. Kalbėtojai būda
vo iš kairiųjų pusės. Na
riais buvo išaugęs iki 45. 
1920 m. gruodžio mėnesį jis 
užbaigė savo gyvavimo die
nas. Kiek pinigų turėjo lai
ke užsidarymo, neteko suži
noti. Užsidarė, nes nariai 
išsigando tų garsių Palme- 
rio raidų ir deportavimų.

1916 m. gruodžio mėn., 
susitvėrė orkestras iš 10 
nariu, po vadovyste Jeroni
mo Minsko. Kiek narių tu
rėjo, tikrai neteko sužinoti. 
Klubas orkestrui svetainę 
duodavo veltui, tai triukš
mo būdavo užtektinai. Or
kestras baigė savo gyvavi
mo dienas 1921 m. sausio 
mėnesyje. Priežasties nete
ko sužinoti.

1917 m. sausio mėnesyje 
susitvėrė choras. Tai per 
pasidarbavimą Jono ir Onos 
Samulionių. Chorui vadova
vo Vincas Visockis. (Tuo 
laiku aš gyvenau Gardner, 
Mass.) Choras buvo išau
gęs iki 30 narių. Jis davė 
du koncertus ir pastatė po
rą veikalėlių . Po trejų me
tų gyvavimo neteko moky
tojo. Visockis apleido Fitch
burgą ir išvažiavo į Hart
fordą. Tai Laisvės choras 
ir išsiskirstė.

1917 m. vasario mėn. su
sitvėrė Lietuvių Progresy
vių Moterų Susivienijimo 
kuopa iš 5 narių. Tvėrėjais 
buvo Ona ir Jonas Samulė- 
nai ir Karosienė. Kovo mė

nesyj ę surengė prakalbas, 
kalbėjo Ksavera Karosienė. 
Po prakalbų dar prisirašė 6 
ar 7 narės. Kuopa išaugo 
iki 20 narių, rengė prakal
bas ir šokius. Paskui laips
niškai krito. Priežastis — 
nesutikimas arba nesusita- 
rimas narių tarp savęs. 
Kuopa nustojo gyvavus 
1927 ar 1928 metais.

1918 m. užėjo audra — 
Palmerio siautėjimas. Lie
tuvių buvo areštuota 8, iš 
kurių du skaudžiai nuken
tėjo finansiniai, tąi yra Jo
nas Samulėnas ir Kastan
tas Prakopas. Už juos gi
minės buvo uždėję po $1,- 
000 kaucijos; teismas juos 
išteisino, bet išlaidų jiems 
niekas nepadėjo padengti. 
Daugelis lietuvių, kurie pri
klausė prie LSS 134 kuopos 
arba prie LLD 78 kuopos, 
slapstėsi pas draugus, nėjo! 
į darbą po savaitę ar dvi, I 
kai kurie išvažiavo į kitus 
miestus ir permainė savo 
pavardes.

Tai taip kairiųjų veiki
mas pakriko, kad ir po šiai 
dienai negali atsigauti.

1916 m. susitvėrė Lietu
vių Rymo Katalikų Susivie
nijimo kuopa (koks nume
ris, nesakė), pradžioje bu
vo 7 nariai, bet išaugo iki 
22. 1948 metais ji baigė
savo dienas, kada jau buvo 
belikę tik 5 nariai.

1917-1798 mm. Tėvynės 
Mylėtojų Draugija pradėjo 
merdėti. Mes sutv ė r ė m e 
ALDLD kuopą iš 8 narių. 
Kuopa gavo 78 numerį. Iš 
pradžios ėjo gerai, susirin
kimus laikydavo kas mė
nuo ir išaugo iki 15 ar 18 
narių. Bet per 8 metus ji 
laipsniškai nariais pradėjo 
pulti (aš buvau finansų 
sekretoriumi). Su 1948 m. 
liko tik keturi nariai*

1924 m. sausio 4 d. su
sitvėrė Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje kuopa iš 8 
narių. Kuopa gavo No. 243 
ir išaugo iki 12 narių. 1930 
m. SLA Seimas, įvykęs 
Chicagoje, išmetė dalį pro
gresyvių narių. 1930 m. 
rugsėjo mėnesyje Jonas ir 
Ona Samulėnai ir aš atsi- 
skyrėme nuo SLA 243 kuo
pos ir patapome pavieniais 
LDS nariais, nes kuopos ne
įstengėme suorganizuoti.

1929 m. kas tai Worces- 
teryje buvo sumanęs išleis
ti knygą vardu “Lietuviai 
Amerikoje.” Jie atsišaukė 
ir klausė, ar mes negalėtu
me jiems pagelbėti, tai yra, 
suteikti žinių apie Fitch
burgo lietuvių gyvavimą ir 
veikimą. Man pasirodė, kad 
tai būtų naudingas sąrašas 
lietuvių išeivijos. Sąrašą 
sudariau taip, kaip buvau 
informuotas, ir pasiunčiau 
į Worcester}. Bet tos kny
gos ir po šiai dienai neteko 
matyti.

Štai ištrauka iš mano 
1929 metų surinktų davi
nių. 1929 m. Fitchburge 
lietuvių šeimynų buvo 70 ar 
71. Lietuvoje gimmusių bu
vo 139, Amerikoje gimusių 
bernaičių buvo 103, o mer
gaičių 88. Vidurinę mo
kyklą lankė 24, vidurinę 
mokyklą baigė 7, kolegiją— 
1, buvo 1 slaugė ir 1 mo
kytoja. Lietuviai nuosavų 
namų turėjo 39, automobi
lių 19, biznierių buvo 8, 
ūkininkų 4, lietuviai su ai
rėmis vedę 5, senbernių bu
vo 8, senmergių 1, duonke
pių 1,. valgomųjų daiktų 
krautuves turėjo 2, ir 
kriaučių buvo 2.

Vincas Pshalgauskas

nantį pavasarį jos bus paso
dintos į atvirą gruntą. Išau
gę krūmai vėliau bus pa
naudoti miestų papuošimui, 
sodinami pakelėse.

Pietinių rožių taip pat 
gavo Dembavos bei Avižie
nių medelynai.

Pilnai mechanizuotas 
malūnas

KAPSUKAS. — Liudvi
navo, prie Šešupės, stato
mas pirmas respublikoje 
stambus, dviem vandens 
turbinomis varomas malū
nas. Visi darbo procesai 
čia bus mechanizuoti. Grū
dai, pakelti į penktame 
aukšte įrengtus 175 tonų 
talpos bunkerius ir išdžio
vinti čia pat esančiose 
džiovyklose, laisvo kritimo 
jėga praeis visus malimo ir 
valcavimo procesus be žmo
gaus rankų pagalbos. Me
chanizmai bus išdėstyti vi
suose penkiuose įmonės 
aukštuose. Miltų svėrimui, 
maišų užrišimui ir kitoms 
operacijoms atlikti taip pat 
yra specialūs įrengimai.

Malūnas pradės veikti 
1959 metais.

Tarprajoninė liaudies 
memo paroda

. KAPSUKAS. >-• Rajono 
kraštotyros muziejuje ati
daryta tarprajoninė liau
dies dailės paroda, skirta 
Lietuvos Komunistų parti
jos ir pirmosios proletari
nės revoliucijos Lietuvoje 
keturiasdešimčiui pažymė
ti. Savo darbus eksponuoja 
Kapsuko ir Kybartų rajonų 
liaudies meno meistrai.

Savo darbus parodoje de
monstruoja daugiau kaip 
100 liaudies meno meistrų. 
Geriausieji jų darbai bus 
atrinkti į respublikinę liau
dies meno parodą.

3 p.--Laisve (Liberty^— Antrad., sausio (Jan.) 13, 1959
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VILNIUS — Tarylnj Lietuvos sostine■y

(Tąsa)
Stambiausia aukštoji mokykla Vilniu

je yra Valstybinis V. Kapsuko vardo 
universitetas. Šiuo metu jame yra sep
tyni fakultetai. Fizikos-matematikos fa
kultete ruošiami fizikos ir matematikos 
specialistai, chemijos—fizinės, neorgani
nės, organinės ir analizinės chemijos 
specialistai, gamtos mokslų fakultete — 
biologai, geografai ir geologai, medicinos 
fakultete — medicinos gydytojai, ekono
mikos mokslų fakultete—pramonės, pre
kybos, finansų specialybių ekonomistai, 
teisių, mokslų — teisininkai, istorijos-fi
lologijos fakultete — istorikai, filologai, 
žurnalistai ir bibliotekininkai. Kasmet 
universitetas išleidžia maždaug po 500 
specialistų. Universiteto auklėtiniai, pa
sklidę po visą Lietuvą, dirba ūkio ir kul
tūros įstaigose bei organizacijose. Uni
versitetas smarkiai auga. Per dešimtį 
kokarimu metu Vilniaus universitetas' 
paruošė daugiau kaip 3,600 specialistų, 
t. y. dvigubai daugiau, negu per 20 bur
žuazijos viešpatavimo metų išleido Kau-

• no universitetas.
Atkuriant universitetą po karo ir hit

lerinės okupacijos, brolišką pagalbą su
teikė Maskvos ir Leningrado aukštosios 
mokslo įstaigos, visų pirma Maskvos Lo
monosovo vardo universitetas, perleidęs 
Vilniaus universitetui nemaža aparatū
ros laboratorijoms, mokslo priemonių ir 
vadovėlių. Šiuo metu universitete yra 
128 kabinetai, 57 laboratorijos ir 9 skai
tyklos. Universiteto biblioteka turi 1,- 
200 tūkstančių knygų, apie 110 tūkstan
čių rankraštinių dokumentų. Ji yra tur
tingiausia savo fondais biblioteka res
publikoje.

Prie universiteto veikia neakivaizdinio 
mokymo skyrius, kuriame 1954 - 55 
mokslo metais studijavo 860 studentų 
šešių specialybių: teisės, lietuvių kalbos 
ir literatūros, rusų kalbos ir literatūros, 
žurnalistikos, bibliotekininkystės ii' ma
tematikos. Nuo 1955-56 mokslo metų 
neakivaizdinio mokymo skyrius išplės
tas. Jame yra istorijos, anglų, vokiečių, 
prancūzų kalbos ir literatūros, finansų, 
kredito bei apskaitos specialybės. Šiame 
skyriuje studijuoja apie pusantro tūks
tančio žmonių. Buržuazijos viešpatavi
mo metais Lietuvos aukštosios mokyk
los visai neturėdavo neakivaizdinių sky
rių ir todėl dirbantieji įmonėse arba 
įstaigose, o taip pat gyvenantieji perife
rijoje negalėdavo įsigyti aukštojo moks
lo.

Palyginus su buržuazijos valdymo 
laikais, visai pasikeitė Vilniaus universi
teto ir kitų aukštųjų mokyklų studentų 
socialinė sudėtis. Dabar 40 procentų 
universiteto studentų yra kilę iš kolūkie
čių, 30 procentų—iš darbininkų ir 30 
procentų — iš tarnautojų.

Partija ir vyriausybė, sudarydama 
palankiausias sąlygas mokslui vystyti, 
rūpinasi, kad mokslas nebūtų atitrūkęs 
nuo liaudies ūkio poreikių. Todėl moky
mo procese svarbią vietą užima gamybi
nė praktika, atliekama pirmaujančiose 
Tarybų Sąjungos įmonėse ir įstaigose.

Neatskiriama busimųjų specialistų 
komunistinio auklėjimo dalis yra studen
tų mokslinis-tiriamasis darbas, atlieka
mas Studentų mokslinėje draugijoje. 
1954-55 mokslo metais universitete vei
kė 117 mokslinių būrelių, kuriuose buvo 
apie 800 narių. 1955 metų balandžio 
mėnesį įvykusioje VIII studentų moksli
nėje konferencijoje buvo perskaityta 
daugiau kaip 100 pranešimų.

Universiteto mokslinis personalas nuo
lat kelia savo mokslines kvalifikacijas. 
Per pastarąjį dešimtmetį Vilniaus uni
versitete mokslų daktaro laipsnius įsigi
jo 17 personalo narių, mokslų kandida-

ir išspausdino gana daug straipsnių.
Uniersitetas turi astronomijos obser

vatoriją, botanikos sodą, biologijos, zo
ologijos ir mineralogijos muziejus. TSRS? 
Ministrų Tarybos nutarimu 1955 metų 
balandžio Q dieną Vilniaus universitetui 
suteiktas Vinco Kapsuko, įžymaus lietu
viu tautos sūnaus, nenuilstamo revoliu- 
cionieriaus, kovotojo už darbo žmonių 
laisvę ir laimę, vardas.

Antroji savo didumu aukštoji mokyk
la Vilniuje yra Pedagoginis institutas, 
1955 metų lapkričio 14 dieną paminėjęs 
savo veiklos dešimties' metų sukaktį. Ins-^ 
titule ruošiami vidurinėms mokykloms 
lietuvių kalbos ir literhtūros, rusų kalbos 
ir literatūros, gamtos, geografijos, fizi
kos, matematikos ir kitų specialybių mo
kytojai. 1944-45 mokslo metais institu
te tebuvo apie 40 studentų. 1954 - 55 
mokslo metais stacionariniame ir neaki
vaizdiniame skyriuose, mokėsi apie 5,000 
studentų. Per pirmąjį savo veiklos de
šimtmetį respublikos vidurinėms mokyk
loms institutas parengė 
kuolus mokytojus, 
mokytoji! rengimą 
niame instiloto b

ū iru
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agro biolog

1,469 kvalifi- 
Siekiant patobulinti 
Vii niaus Pedagogi- 

o įsteigtos filosofi- 
ijos, gimnastikos bei 
i į? ųm buvusios ma- 

i.”os bazėje eks- 
b > . ii-i;s fizikos, al- 

■itematikos ana- 
instituto įsteigta 
kurioje studentai

Institute smarkiai išvystyta meninė 
Instituto studentų choras, 
.....VL, dramos rateliai yra 

Jie ne kar-
liaudies ansamblis
pasiekę aukštą menini lygį.
tą sėkmingai koncertavo Vilniuje bei ki
tose respublikos vietose ir broliškosiose

Instituto materialinei bazei sustiprin
ti Lietuvos TSR Ministrų Taryba nuta-

nio instituto rūmus ir bendrabutį. Šie 
rūmai jau yra statoipi dešiniajame Ne
ries krante priešais mokslininkų, namus.

Geriausias senosios Vilniaus Dailės 
mokyklos tradicijas dabar tęsia Lietuvos 
TSR Valstybinis dailės institutas, ruo
šias dailininkus tapytojus, skulptorius, 
grafikus, architektus ir taikomosios dai
lės specialistus. Šiame institute dirba 
eilė žymių dailininkų, jų tarpe skulpto
riai J. Mikėnas, J. Aleksandravičius, N. 
Petrulis, tapytojai V. Mackevičius ir kt.

Vilniaus aukštųjų mokyklų tarpe, o 
taip pat respublikos kultūriniame gyve
nime žymią vietą užima Valstybinė kon
servatorija, ruošianti muzikus-atlikėjus, 
dainininkus, dirigentus, kompozitorius 
ir artistus. Konservatorijoje dėsto tokie 
įžymūs meno veikėjai, kaip B. Dvario
nas, S. Vainiūnas, J. Švedas, TSRS 
Liaudies artistas K. Petrauskas ir kiti.

Vilnių galima drąsiai vadinti aukš
tųjų mokyklų miestu. Aukštosiose Vil
niaus mokyklose mokosi apie 10 tūkstan
čių studentų, t. y. 4 kartus daugiau kaip 
prieš karą.

Respublikos sostinėje prie Lietuvos 
Komunistų partijos Centro Komiteto vei
kia Vilniaus keturmetė mokykla ir tary- 
binė-partinė mokykla. Prie Lietuvos 
TSR Ministrų Tarybos veikia Tarybinių 
darbuotojų kursai. •

(Bus daugiau)

Šeimininkas
Kiekvienąkart namo kai pareinu, 
Jauniausias brolis vedasi i lauką 
Pasižiūrėt, ar javas ne iš plaukęs,
' . hi-;.,; Vnimi

IŠ LIETUVOS
BIRŽIETE—PIRMŪNĖ

Stambiausioje Biržų rajono įmonėje—“Siū
lo” fabrike — smarkiai plečiasi socialistinis lenk
tyniavimas. Visas fabriko kolektyvas dirba nesi
gailėdamas jėgų.

h.W v v
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stogo, baigiamas atstatyti 
sargybos bokštas.

Dideli pakitimai įvyko ir 
pačiame trakų mieste. Pries 
du mėnesius atidaryta pui
kiai įrengta dviejų aukštų 
universalinė par du tu v ė, 
prie kurios veikia pardavė
jų mokykla. O patalpose, 
kur. anksčiau buvo parduo
tuvės, įrengti butai. Į nau
jas erdvias patalpas perkel
tas vaikų darželis ir lopše
lis. Kapitaliai suremontuo
ta vaikų biblioteka. Baigia
mas statyti 15-kos butų na
mas, statomas 10-ties butų 
gyvenamasis namas. Pasta
tytas didelis “Tėvynės” in
validų artelės buitinio ap
tarnavimo dirbtuvių pasta
tas.

Šiemet mieste toliau buvo

vykdomi apželdinimo dar
bai. Prie įvažiavimo į Tra
kus, kelių sankryžoje 
įrengtas skveras, pasodinta 
daug medžių. Toliau kur
suojančių autobusų kelei
viams čia bus įrengtas lau
kiamasis paviljonas. Miesto 
centre prie Lukos ežero taip 
pat pasodinta daug dekora
tyvinių medelių ir krūmų. 
Tiesiamas vandentiekis.

Netoli pilies, esančios ant 
kranto, buvo vykdomi ar
cheologiniai kasinėj i m a i. 

. Rasti įdomūs daiktai, papil
dantys kraštotyros muzie
jaus ekspoziciją. Senovinių 
Lietuvos bajorų gyvenamų
jų namų griuvėsiuose rasta 
dauk namų apyvokos daik
tų: meniški kokliai, namų 
rakandai, stalo papuošalai.

SO. BOSTON, MASS.

netŠtai audėja Irena Apinytė aptarnauja 
ketverius stakles.. Kiekvieną pamainą ji išaudžia 
120 metrų drobės daugiau, negu numatyta pagal 
planą. Mergina ne tik 160 procentų įvykdė 11 
mėnesių gamybos užduotį, bet ir visi jos išausti 
gaminiai yra tik aukštos kokybės.

METINIS “LAISVĖS” PARAMAI

BANKETAS

džiugino slučajiškiai Kaza-1 
kauskas ir Kardišius. i 

vidurinės Apie komjaunuolio Jono’ 
susirinko j Gražulio gyvenimą ir did- 
viduriniu! vyrišką mirtį pasakojama 
atstovai,(Varėnos I vidurinės mo-: 

šeimi-| kyklos literato Vėlyvio apy
braižoje, kurią1' jis skaitė 

.. [sąskrydžio metu.
Žodį gauna lietuvių liau-'

{VYKS SEKMADIENIO POPIETĮ

Vasario 8 February
Banketo Pradžia 1 vai. dieną

Svetainėje 318 Broadway

Užbaigti mokslo tiriamieji darbai 
spausdinami universiteto arba atksirų 
fakultetų mokslo darbuose. Nemaža 
mokslinių darbų taikoma gamyboje. Pa
vyzdžiui, gamtos mokslų fakulteto auga
lų anatomijos ir fiziologijos katedros 
darbas “Mikroelementų panaudojimas 
kultūrinių augalų derliui pakelti0 sėk
mingai taikomas Ignalinos, Molėtų, Nau
josios Vilnios ir kai kurių kitų rajonų 
kolūkiuose. Prof. M. Kavecko darbu 
“Vietinės statybinės medžiagos’panaudo
jimas kelių statyboje” naudojasi Lietu
vos TSR plentų valdyba. 'Doc. Norkūnas, 
gydydamas nuo skrandžio opų, sėkmin
gai taiko naują originalų operacinį gy
dymo būdą. Pokariniais metais Vilniaus 
universiteto mokomojo personalo nariai 
išleido monografijų, vadovėlių, brošiūrų

:ai pareinu.
jis vedasi toliau, 

evas, ir upelį.
() jis jau daug ką žino, daug ką gali.
Jis, ariant, traktoriui kabinoje

sėdėjo pagaliau
Ir bėgdamas pirma jis vedasi toliau.
O kartą subarė mane jisai,
Kai aš paklausiau “vasariniai čia, 

o gal žiemkenčiai?”
Jis nusijuokęs sako kandžiai:
“Tuoj neatskirsi juodos duonos

nuo baltos visai.”
Taip kartą subarė mane jisai.

Kiekvienąkart namo kai pareinu, 
Jauniausias brolis vedasi į lauką, 
Ir aš tikiu, kad šitas baltaplaukis 
Bus šeimininkas mano klonių ir kalnų 
Aš pamąstau namo kai pareinu.

O. čiraitč
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Merkinės vidurinė mokyklų

>

Trečią kartą
Į Varėnos II 

mokyklos salę 
septynių rajono 
mokyklų literatų
svečiai iš Vilniaus, 
ninkai.

Mokyklos literatų būrelio 
pirmininkė O. Dvaręnaitė 
atidarė trečiąjį tradicinį ra
jono mokyklų literatų są
skrydį, skirtą Tarybų, va. 
džios Lietuvoje įkūrimo 
metinėms.

Komjaunimo komiteto, _____ _
vardu sąskrydžio dalyvius kyklos literatų vardu są- 
ir svečius pasveikino LLKJS.j skrydžio dalyvius sveikino 
rajono komiteto sekretorius | šios mokyklos literatė Drin- 
Celencevičius. Jis sako, kad | gėlytė.
ne vienas kovotojas už lai-i 
minga šių dienų gyvenimą 
krito didvyrio mirtimi.

Sąskrydžio dalyviai 
tusių už laisvę draugų 

| minimą pagerbia atsistoji
mu, v

Pažangus Amerikos lietu
vių rašytojas Rojus Mizara 
palaiko nuolatinį ryšį su 
rajono literatais. Sąskry
džiui uis atsiuntė sveikinimo 
laišką. Su jo turiniu sąskry
džio dalyvius supažindino 
literate A. Juodkaitė. Ji

Puikią dainų programa duos
ONA MINEIKYTĖ ir JULIA RAINARDIENĖ

Taipgi bus svečių iš New Yorko

nuotu Marcinkonių vidurį-
X nes mokyklos literatės Ba-' 

kanauskaitė ii' Grigaitė. Jos( 
paskaitė po keletą savo eilė-, 

raščių. !
Matuizų vidurinės mo-

at-

p i r-

džio adresu gautas sveiki
nimo telegramas nuo “Kom
jaunimo tiesos” redakcijos 
ir vaikų rašytojo Anzelmo 
Matučio.

Prasideda antroji sąskry
džio dalis — literatūrinis 
moksleivių vakaras.

Pirmininkaujantis
miausia žodį suteikia gar
saus dzūkijos rašytojo V. 
Krėvės - Mickevičiaus tėviš
kės — Merkinės vidurinės 
mokyklos literatams. De
šimtokė Miliūnaitė perskai
tė savo draugės L. Filino- 
vaitės apybraižėlę apie 1947 
metais banditų nužudytą 
Merkinės mokytoją kam- 
jaunuolį Vytautą Lekavi
čių. Šios mokyklos literatė 
O. Čiraitė perskaitė naujau
sius savo eilėraščius “ŠeL 
mininkas”, “Šulinys” ir ki
tus.

Visuose sąskrydž i u o s e 
dalyvavo Romas Sadaus
kas J Pirmame jis. buvo mo
kinys, antrame studentas, o 
dabar ■— universiteto stu
dentų literatūros - kritikos 
būrelio pirmininkas. Su di
deliu dėmesiu klausėsi visi 
jo naujausių eilėraščių 
“Manam krašte” ir “Pa
skenduolė”.

Naujais savo eilėraščiais 
sąskrydžio dalyvius pra-

i Su įdomumu visi išklau
sė ir sąskrydžio organizato
rių — Varėnos II vidurinės 
mokyklos literatų Molytės 
bei Grabauskaitės ir šios 
mokyklos auklėtinės Česnu- 
lytės eilėraščius.

Sąskrydžio dalyvius pa
sveikino ir palinkėjo jiems 
sėkmės kūryboje pirmojo 
sąskrydžio organizatorius 
A. Kancleris.

Sąskrydžio dalyviai šiltai 
sutiko rajono literatų būre
lio valdybos narį D. Tertelį. 
Jis paskaitė keletą naujau
sių savo eilėraščių. Ypač vi
siems patiko ciklas apie 
Baltiją.

Susidomėję sąskry d ž i o 
dalyviai klausėsi neseniai į 

| Tėvynę iš Brazilijos grįžu
sio poeto Lino Valbasio 
apybraižos “Kur 30 metų 
traukė” ir eilėraščių.

Baigiamąjį žodį sąskrydy
je tarė LKP rajono komite
to atstovas Medvedevas.

Tą vakarą mokyklos salė
je dar ilgai negeso šviesa. 
Sąskrydžio organizatoriai 
pasistengė, kad visiems bū
tų linksma ir smagu.

D. Rugelis

Senajame Lietuvos mieste
TRAKAI. — Kažin ar ra

sime mūsų respublikoje dar 
tokį miestą, kurį kasmet 
lankytų tiek ekskursantų ir 
turistų, kaip Trakus. Ir šiais 
metais čia pabuvojo tūks
tančiai žmonių iš įvairių 
Lietuvos ir broliškų respub
likų rajonų. Daug užsienio' 
delegacijų apžiūrėjo istori
nius lietuvių tautos pamink
lus, gėrėjosi gražiomis apy
linkėmis.

Čia vykdomi dideli darbai 
atstatant vertingus senovės 
paminklus. Daug padaryta 
restauruojant senąją pilį 
saloje. Pagrindinio pastato 
sienos jau išmūrytos iki pat

r

Kviečiame visus atsilankyti, nes turėsime skaniai 
prirengtus pietus, taip kad valgiais ir gražia 

programa būsite visi patenkinti.
Šį banketą rengia LLD 2-a kuopa. Pelnas yra skiriamas 

“Laisvės” paramai. Taigi savo atsilankymu jūs 
paremsite gražų apšvietos reikalą ir turėsite 

sau malonaus pasitenkinimo.
Rengėjai .

KNYGA, ŠVIESA, MEILE IR LAIME
SAULĖS RŪSTYBĖ. Kaip iš jaunatvės fontano trykšta iš šitos 

knygos (romano) ne tiktai vaikystės bei jaunystės poezija, bet 
drauge ir viduramžio vaisingas, kūrybingas gyvenimas, džiaugsmas, 
meilė ir laimė. .811 psl. Kaina tik $2.

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI. Baisiai aštrūs šiurpuliai eina per visą 
skaitytojo kūną, kai jis šitos knygos apsakymus skaito ir mato, 
kain žmonės vargsta ir kenčia po karaliaus Dolerio padu.
316* psl. Kaina $2.

ŠIRDIES RŪMAI. Ir džiaugsmo, ir liūdesio ašarų nesulaiko 
skaitytojas, kai jis šitą knygą (romaną) skaito ir jaučia ir mato— 
ką ? Jis pats ras skaitydamas. 449 psl. Kaina $2.

ŠLIUI’TARNIAI. Šita didelė knyga labai vaizdingai parodo 
Amerikos lietuvių ne tiktai vargus, kovas ir kančias svetimoje že
mėje, bet kartu ir labai didelę meilę savo gimtiniam kraštui ir 
jo žmonėms. 652 psl. Kaina tik $2!

Visos 4 knygos sykiu tik už $5!
AMERIKOS LIETUVIAI IR ANGLIŠKŲJŲ SKOLINIŲ ŽODY

NAS. Čia lai jau tikriausiai skaitytojas ras pačius svarbiausius 
Amerikos lietuvių kultūrinio gyvenimo bruožus ir vartojamos jų 
kalbos gyvus vaizdus. 366 psl. Kaina $5.

Visos 5 knygos drauge tik už $8.

Jau šimtai šitų knygų išsiųsta į Lietuvą ir gauta labai daug nuo
širdžių laiškų, rodančių Lietuvos žmonių didelę meilę Am. lietuvių 
knygoms, kurių jie dieną naktį laukia, p kai gauna, tai jos eina per 
rankų rankas . . . (Knygas siunčiame Lietuvon už tą pačią kai
ną; persiuntimo kaštus apmokame.) W;

DR. ALG. MARGERIS, 3325 S. KALSTEI) ST.. CHICAGO 8, ILL.

Įsigykite Labai Svarbų Metraštį

“VILNIES” KALENDORIŲ

*

Išleido Dienraštis Vilnis ,
Sutaisė Leonas Jonikas ‘

Labai svarbus kūrinys, kuris reikalingas kiekvienos 
kultūriškos šeimos namuose. Daug įvairiu informacijų, 
kurias, reikalui esant, atsiskleidei knygą ir turi po savo , 
akimis.

Turiningas raštais iš įvairių mokslo sričių ir yra gra
žios poezijos žymiausių lietuvių poetų. I . «
Puslapių 128 Kaina $1.00

GAUNAMAS “LAISVĖS” KNYGYNE
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y. -

Užsisakantiems iš kitur persiuntimą apmokame.

4 p.«Laisvė (Liberty)— Antrad., sausio (Jan.) 13, 1959 į
-‘j-’di

I



MONTREAL, CANADA
* KAI REDAKTORIUI

Čia eina kalbos, kad ar
timi “Npriklausomos Lietu
vos” redaktoriaus J. Kar
delio bičiuliai jau kuris ku
kąs susirūpinę, jog jam gal-

Faktas gi yra, kad Deks
nys savo kalboj per radiją 
jokių mirusiųjų vardų ne- 

^ac‘j minėjo —■ nei vieno, kurioj 
nu" į matyt, ir ]

’jžino, nei kito — J. Kliševi- 
. - eitis, kuris, iš tikrųjų,

o Deksniene verkti, kokio!apįe prieš dvejus metus nu

[Jis rašo: “Įdomu dar, 
| pp. Deksniai į Lietuvą 
[sivežė šunį... Graudu buvo 
i kai šunelis pradėjo kaukti,-a:

ll* 1 v 1 VI Cl <

pats Kardelis ne- viešpatavo

Waterbury^ Conn.
Sv a r bus atsisikinVai

Per daugelį metų čionai 
i respublikonai. 

Bet laike pereitųjų rinkimų 
; nušlavė. 

Respublikonams susid a r ė 
didelis rūpestis — kaip atsi-

jau suėmė ir atsivarė į ban-; 
ką. Banko patarnautojas!

doti”... Ir iš tikrųjų, 'kai]) 
pasižiūri į jo redaguojamą 
laikraštį, tai jau veik dau
giau negu pasitvirtina tosj 
kalbos.

M 4 mo, 
niaus,’ 
liaus” jau senokai

Jo baime “bolševiz

su juo kas nors nenorą.

■lau demokratai juos 
lakto akyvaizdoje, apsiaša-1mjaį ilsisi Kanadds žemelė-

| roję ir pp. Deksnius išlydė- j je ir veikiausiai 
,jusios moterys. U 
■ dėl šunelis kaukė?
i ką nujautė?”

da tarj) kitų iš K a n a d o s i 
grįžtančių lietuvių į savo 
gimtinį kraštą išvažiavo 
Tarybų Lietuvon montrea- 
liečlai Juozas ir Ona Deks
niai. Tik įsivaizduok, jis! 
pats sau prisiekė ir vos tik 
keleri metai katalikų baž
nyčioje persikrikštijo tiki 
dėl to, kad jis įgązdins per 
savo laikrašti visus Kana-

________  nei velio- 
Kazin ko-|nps gyvas būdamas nepaži- 

Bsinojo Deksnio, įiei Deksnys 
Įapkr. jo< 

I__________*4i O kai]) su su šuneliu? O, 
Iš tikrųjų įdomu, ar ne?ijes> ir vC.| Kardelis girdėjo 

|“NI.” redaktorius mano, j0 kaukima. Todė) toj pa. 
kad jam pavyko bent šuneli čic|- ..NL„ [ai(]oj ir tam pa. 

i įgąsdinti bolševizmu, ir,įjam straipsny pats redak- 
“Krem j var-gšas šunelis, jausdamas' t()l.ius kiausja) “kodėl Deks- 

! lygiai tokią pat baimę apie niai j Lietuva nusivežė šu- 
j “rusų okupuotą T a r y b ų nj?» p. ten pat pats atsako, 
! Lietuvą,” kaip ir pats re-! girdi, “kad šuva padėtų... 
daktorius, už tai kaukė. įmukti.” 
Nes kitaip kodėl gi šunelis. Tai matote, prie ko prive- 

būtų kaukęs?.. (|q “NL” redaktorių baimė:!nes kiti jį būtų vadinę “viš-
Tuo labiau įdomu, kad viskas vaidenasi, ūžia, kau- čiuku”, 

tarp kitų, pasiekiančių jo kia jo galvoj. Tikra bėda! 
ausis is Tarybų Lietuvos, ]r kad būtų tik ta viena be
balsi], Kardelis net ir iš 
Lietuvos girdi Deksnių šu
nelio kaukimą. Gal sakysi
te netiesa? Pažiūrėkime.

(“NL” Mūsų mieste padidėjo už
puolimai ir plėšimai. 1958 
m. vasario 6 d. buvo užpul
tas Colonial Trust Co. ban
kas ir išnešta $2.5,000 Plėši
kai pabėgo automobilyje, 
kuris jų laukė. Buvo suteik
tos policijai žinios, 
plėšikai atrodė.

Policija pirmiausiai
mė 14 metų jaunuolį John J. 
Sullivaną. Jis policijai sakė, 

j kad užpuolime dalyvavo, 
!__ .. . ji • . u •

silo

imtasis padavė Joseph Ric
ciardi vardą, 18 m. amžių.

Apie jo suėmimą greitai 
pasklydo gandas. Atbėgo 
tėvai, kaimynai. Visi sakė, 
kad buvo “ramus vaikinas” 
ir niekas netikėjo įvykiu. 
Jaunuolis patarė tėvams 
būti ramiems ir nesirūpinti.

Sekančios dienos nakti 
buvo suareštuotas Robert 
G Washington, 20 m. jau
nuolis, tikrasis užpuolikas. 
Tada jaunuolis Ricciardi ir 
jo tėvai apskundė banką ir 
jo patarnautoją George 
Gouldą ir policiją ant $100,- 
000 už jaunuolio apšmeiži
mą ir paniekinimą vardo.

Baltimore, Md.
VIEŠA PADĖKA

Šiuo kartu sunku visus 
asmeniškai sutikti ir pasa
kyti nuoširdų ačiū už taip 
didelę užuojautą ligoje ma
no mylimo vyro A. Vitkaus 
ir laidotuvių laikotarpyje, 
bet nors per spaudą galiu 
visiems padėkoti.

Nors buvo švenčiu metu,!
V 7 I

bet daugelis pilnai įvertino 
ir atidavė paskutinį patar
navimą d-gui A. Vitkui, da
lyvaudami jo laidotuvėse. ■
Palaidotas gruodžio 29 d. Hospitalyje, 5 ir Reed gat- 
London kapinėse. Papuošė vių kampas. Kambarys 735. 
jo karstą šermeninėje, Anna Zalner taipgi susir- 
gyvomis gėlėmis, tarp ku- go širdies liga, bet jinai 
rių matėsi ir nuo L L D . randasi namie. 
25-os kuopos.

Nuoširdus ačiū d-gui J. sėkmingai ir 
Deltuvai už paša k y m ą sveikti.

trumpos prakalbėlės su pri
taikytu eilėraščiu, kaip kop

lyčioje, tai]) ir kapinėse.
I Matant aplink susirinkusį 
nuoširdžių draugų bei drau
gių būrį, daug lengviau 
tarti “Sudie, brangus 
Drauge!” Tau ramus poil
sis, o man reikia gyvenime 
į ateitį žvelgti...”

Mirusiojo žmona 
Carle Vitkuvienė

Philadelphia, Pa.
Mary Glolis susirgo ir yra

da, tai dar ne tai]) jau blo
gai būtų. Bet, kai]) žmonės 
sako, “viena beda tai ne be

Deksnys ka 
niaus radiją, 

iv rxv7 uuiu--------11 v iov7 pci-ii- \ i- ♦ • 4,- 1,1 apibudino sšaulio) lietuvius taip, kad. 1 . . .7 -/• - . gyvenimo įsikūrimą,jie nenorėtų pažiūrėti ne į ją f
tą kraštą, kuriame randasi'?1 
Tartbų Lietuva, o čia, štai, Įį? 
išvažiavo visiškam apsigy-1D 
venimui tiesiog jo redaguo
jamo laikraščio kaimynai 
(iš priemiesčio Vįlle La- 
salle, kuriame išleidžiama 
ir “NL”). Tas ji visiškai 
desperacijon įvarė. Deks- 
niams išvažiavus į Lietuvą, 
ko jis neprirašė savo laik- . . , ......z’r..? 1 čiaušką ir Kostą Kilikevicių

tz ta n,..;..- 1 Ioronte, taipgi Juozą Lese-Kaip žinia, Deksniai is-. ... . /y k, - 1 r-4 Ki-o ,,, i vieni ir Mykolą Guda Mont-vaziavo Lietuvon 19o8 m. i z 
spalio mėn. 25 d. Jų arti-!iea^’ 
mieji draugai ir ilgamečiai 
apylinkės kaimynai, Verdu- 
no puošnioj svetainei, su
ruošė puikias atsisveikini- 
n;o išleistuves, o Kardelis 
paskelbė, kad ilPoėiancialu) 
Kremliuje... pp. Deksniams 
draugai suruošė išleistu
ves.” (“NL” snal. 2

Toliau. Kadangi 
niai nepaklausė 
“perspėjimų,” visvien išva
žiavo, todėl jos redaktorius,! 
^aprašydamas j u palydėjimą

ičiau grįžusius 
! P. Tumėną ir 
čių. O ant į

: karščiausius sveiki n i m u s 
savo pažįstamiems ir bend
rai Kanadoje gyvenantiems 
lietuviams, kai kurių net 
vardus paminėdamas, kaip,|

jeigu jis būtų atsi- 
Jis išdavė kitus: 

John G. Wallace, 19 metų, 
M. F. Gule ir Michael A. 
Berardi, abu po 18 metų. 
Policija juos suėmė Florido-

susideda dvi-.je bemiegančius. Jie jau bu- 
tada tai jau tikra bė-jVo išleidę $4,000. 
Tai]) ir mūsų Karde- 

trumpai I liui. Jį užgulė bėda ne vien 
laimingo |su Deksnių ir jų šunelio iš- 

grįžus i važiavimu Lietuvon.
paminė-1 nelaimingu jam momentu ' vienas ...----

ęs anks-1 atsirado jų daug daugiau. | ge Gould, atėjo plėšikas 
i š. m. Į grasindamas revolveriu 

reikalavo $19,111. 
paspruko?

Policija išklausinėjo pa- 
taiautoj ą sm u I k m e n ų, 
kaip užpuolikas atrodė. Po
licininkai pamatę netoli ge
ležinkelio jaunuolį, koks bu
vo jiems atpasakotas, tuo-

kanadiečius į ąųk žvilgterėkime į
nr. 1-o pirmą pusla-

1958 m. kovo mėn. M.1 
Jacobson, 73 m., užlaikyto- 
jas Melrose Social Club, 165 
S. Main St., jau rengėsi eiti 
gulti, kai įėjo du vyrai ir 
ėmė šiurkščiai kalbėti. Vie
nas klausė, ar turi tu'čią 
kambarį. Kai tik Jacobso^ 
atsisuko parodyti kambarį, 
tai vienas iš atėjusių smogė 
jam į pakaušį. Jacobson par- įg 
krito. Tada jie pačiupo iš jo 
kišenės $300 ir iš registerio

$

Lapkričio 10 d., kada į
Connecticut National Bank ---- ---- -------- ----------

Šituo j skyrių dar tebuvo atėjęs tiki $100 ir pabėgo. Kiti žmonos I S
> patarnautojas, Geor- rado Jacobsoną gulintį bel||

ir
is-

Plėšikas

sąmonės. Jis nuvežtas į ligo- į w 
ninę mirė. Banditų nesuga- B 
vo. S

Dzuko Vaikas j
Čia vienoj vietoj rašo, kad

Tarj) daugelio Kanados 
lietuvių, klausiusių, kurie1 “Visa 
turi gerus radijo priimtu
vus, Deksnio kalbos pasi
klausęs ir “NL” redakto
rius, ką ir aprašė savo laik
rašty. Tai’]) kitko, Kardelis 

niekas kitasgirdėjęs, 
negirdėjo,

Deks-iVilniaus
sveikino du asmeniu, kurie 

lyra mirę prieš dvejus me-' 
tus. Ju vienas—Juozas Kli-i 
ševičius. Kodėl jis sveiki- 

1 no mirusius, yra mįslė. Spė
jama, kad tai yra sutartas

5 (ženklas, kurį supras i___
j tie, su kuo tai yra sutarta.” 
; (“NL” sausio 1 d.) .X 4M.1XXWO, .m! p.

Deksnys buvo kerenskinin-1 Matote, išeina, kad Deks- 
kas ( P e t r o g r adė), o ir nys, išvažiuodamas susitarė 
Montrealy gyvendamas bu-:su mirusiais “baisiam” suo- 
vo veiklus antibolševikas ir kalbini prieš Kardelį ir da- 
eidavo ardyti ‘progresyvių’ > bar, 
susirinkimų.” Tik kažin,1 
kodėl “NL” redaktorius n

ryti Tarybų Lietuvos “prie
šu,” kad, jam ten sugrįžus, Į 
Paleckis gerai kailį išluptų, i 
Girdi, ir buvo laikas, kai p. i

per radiją

mirėliais, o jų šunelis su 
kaukimu. Čia kitoje skilty
je matome, kad Kanadoje 
varoma “komunistine pro
paganda didesnė, negu pa
čių komunistų.” Ją varo, 
pasak “NL,” ir , Kanados 
konservatorių valdžiavr už

sienio reikalų ministeris.
eile laikraščių, kon

servatorių arba liberalų,” 
visi jų korespondentai “at
silankę už geležinės juždan- 
gos, žavisi sovietų laimėj i- 
maisj

Bet 
doms. 
dar užsirito pati didžiausia 

i bėda, ir ne iš kur kitur, bet

Maskva. — Tarybinė ži- gj 
nių agentūra “TASS” pra- 
nešė, kad netoli Kančurano, Žį 
Baškirijoje, surasta nauji

E
M

Abiem ligonėm linkime 
greitai pa- 

Dra ugė

LLD 198-a KUOPA
OAKLAND, CALIFORNIA

sveikina Californijos ir kitus 
L L D narius ir visus 

progresyvios spaudos 
rėmėjus.

Linki taikos ir gerbūvio 
1959-ais metais.

*
3

parvažiavęs Lietuvon, 
iš Vilniaus per radiją davė 

I jiems “sveikinimo” ženklą

ir tt., ir tt.
ir čia ne galas bė- 
Ant visų šitų bėdų

Vienas Italijos dienraštis, 
“La Nuova Stampa,” pa
skelbė žinią (ją tuojau per- 

I spausdino ir Kanados laik- 
|raščiai), kad popiežius Jo- 
Inas XXIII gal pasiųs buvu
sį “Lietuvos atstovą” Vati
kane, St. Girdvainį, savo 
rankomis užsidirbti duoną, 
atimdamas iš jo diplomati
nes teišes. Tai užtektinai 
“šiurpi, aliarmuojanti” ži
nia jau ir taip, o išbėgioju
sių “diplomatų” šefas Sta-

E

E

E
į 
E

nurodė, kada, kur ir kai])'vykdyti tą sutartį. O kokia Sys Lozoraitis dar daugiau 
” ...... ....... ‘ ‘

redaktoriui jo plunksnoms panašūs k#o-
I • V 1 • 1 • • V" • —

jis tuos susirinkimus ardė? ta sutartis, tai ir yra toji 
Bet tiek to, pažiūrėkime, ką baisioji “NL 
jis daugiau turi pasakyti, mįslė . . .

užaliarmavo, tai Kardelis ir E

.ATSIMINUS

VYTAUTĄ DAMOŠAITĮ
Jis mirė sausio 14 d., 1958 m., taigi sausio 14 

d., 1959 m., sukanka lygiai vieneri metai, kai jis 
mirė.

Buvo aiškiai darbininkiško nusistatymo ir 
geros širdies žmogus. Prigulėjo prie LDS, prie 
vietinio klubo ir prie LLD.

Paprašius aukų darbininkiškai spaudai ar 
abelnai lietuvių kultūriniam judėjimui, jis vi- 
sada aukodavo su lyg savo išgale.

Jis buvo užpultas cukrinės ligos, dėl kurios 
užsinuodijo jam kairė koja ir privedė prie taip 
baisios nelaimės, kad koją turėjo nupjauti, aukš
čiau kelio. Po tos sunkios operacijos jis jau ne-

>:■

J*

ne iš kailio išsinėrė.
Ir jei ši žinia pasitvirtin

tų, tai kas, manote, už tai 
|būtų atakingas? Lai atsa
ko pats “NL” redaktorius, 
kuris minėtam laikrašty tuo! 
klausimu prirašė dvi skiltis 
su puse. Jis'rašo: “Mask
vai reikia naujų laimėjimų, 
todėl ji sugalvojo nauja 
biaurų žygį: apgauti ir Va
tikaną”, ir atsidusęs aima
nuoja: “mes nenorime tikė
ti, kad Vatikanas galėtų 
daryti tokias stambias klai
das.” O jei tos “klaidos” 
įvyktu, tai vien tik už tai, 
kad Vatikanas nepaklausys 
“gudriausio” redaktoriaus 
perspėjimų . . .

Visų šitų faktų aky vaiz
do je, tada, ar galima stebė- 

| tis, kad Kardelio galvoje 
pradėjo “gaideliai giedo-

M-tis

B

E

E
E
E

ti?”. £
Labai gaila gero draugo! '

Jo draugas S. J. LIUTKUS
Montreal, Canada. — Ke

turi ledlaužiai grumiasi su 
I ledais 'St. Lawrence upėje 
bandydami išlaisvinti deset-

5 p.—Laisve (Liberty)-— Antrad., sausio (Jan.) 13, 1959 kus įšalusių laivų.

OPERETE ‘ČIGONAI’
Parašė Stasys Šimkus

STATO SCENON AIDO CHORAS, VADOVYBĖJE JONO D1RVELI0
Įvyks Sekmadienį Pradžia 2-rą

SAUSIO 18

%

JONAS) SABALIAUSKAS
Grafo rolėje

ONA DIRVELIENe
Eros rolėje

3
3
3

s
3

3

JAN

JONAS DIRVELIS
Roto rolėje

Dirvelių!

3

[3.

J S
r -

H

3

3

3

Pats Aido Choras, Vadovaujant Jonui 
dainuos ir vaidins čigonų įgyvenimą, meilę, romansus, nusivylimus, tragišką mirtį ir, pagaliau, 
kraustymą iš vietos, kuri jiems darosi pragaištinga.

E

• V • 
1SSI- 3

■ETUVIŲ SVETAINĖJE
29 ENDICOTT STREET. WORCESTER, MASS
Būtinai pamatykite ir išgirskite šią gražią operetę.
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Kviečia AIDO CHORAS
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mui praėjus, visos mūsų 
draugijos sugrįžta į norma-

'Kunigas, bingo 
ir “netikslumai”

George Klimas

Turtingas senis, - 
imdavo pašalpą

New Yorko šalpų skyrius

KARO LĖKTUVAS
Londonas. — Anglija pa-i; —t,* t— t —  

sigamino dar vieną rtuį ka-1lias ,vgžes ir pradeda rūpm- 
riniu lėktuvų “Lightning-P-i įvairiomis^ pramogomis 
1”, kurie yra greitesni U/J n* vakarienėmis.
garsą. Manoma, kad jie 40,-1 Šių metų pirmą ir nepa-
000 pėdų aukštumoje darysi Plastą, 1 ......._________ ___ .... ,
iki 1,400 mylių per valandą, karionę rengia LLD 15-tajj<ac| jįs 1938 metų ušvi-

. . v . areštavo H. Schweitzer), 75
bet paukštienos ^va-j me|.y ^enj# Miestas kaltina,

SVARBUS PRANEŠIMAS

DILŠiuorni pranešame, .
PETRIKĄ, 221 South -hh St., 

užsidarė savo kabinc- 
dantų gydymo 

sa-

DAR VIENA RAKETA 
EINA Iš “BIZNIO”

Washingtonas. — Bėgyje 
poros savaičių jau ketvirta 
karinė raketa paseno. Da
bar karinis laivynas pa
skelbė, kad nebevartos 
“Rat” raketų, kurios buvo 
gaminamos prieš submari- 
nus.. O visai dar neseniai 
ant jų buvo duotas $15,000,- 
000 vertės užsakymas.

apskritis. Visą valgių pa
ruošimo darbą pasiėmė ap
skrities komitetas, o sve
čiais kviečia būti visus 22- 
os, 10-os ir 51os kuopų na
rius. Rengėjai tikisi, kad 
šių kuopų nariai rengėjų 
neapvils.

Vakarienė įvyks sausio 
17 dieną klubo svetainėj, 
9305 St. Clair Ave. Pra
džia 6 vai. vak. Kaina tik 
$1.00 asmeniui. Bus geras 
orkestras šokiams net iš 3- 
jų tame darbe patyrusių 
muzikantų.

GUATEMALA ŠAUDĖ j 
MEKSIKOS LAIVUS 

Guatemala. — Šios šalies | oo-a k
kariniai lėktuvai atakavo simojus turėti net keletą 
tris Meksikos žvejų laivus, j pramogų. Pirmoji bus va- 
kurie gaudė “šrimus”. Iš sario 14 dieną 
Meksikos praneša, kad lai- čioj svetainėj, 
ke apšaudymo žuvo vieno 
laivo kapitonas ir buvo su
žeisti du jūrininkai, 
kelias dienas Guatemala 
persergėjo kitas šalis, kad į kuopos jvyks kiek vėliau— 
jų laivai nebandytų žvejoti1 ” * ’ ’ 1----- 1- ~
jos pakraščiais.

Įlojo iš miesto šalpomis apie 
$9,000. Miestas jam mokėjo 
po $71.10 per mėnesį pini
gais, davė drabužius, apmo
kėdavo daktarų ir ligoninių 
bilas.

Dabar pasirodė, kad senis 
turi stambių kompanijų se
rais virš $?1a)00, neskaitant 
to, kiek pas /jį dar yra pini
gais. į

Schweitzeris yra atvykęs 
iš Varšuvos. Sakosi, kad jis 
ten buvęs mokytoju. Jis pa- 
vienys. 192i9 metais laike pi
niginio kvako jis neteko

Brooklyne, 
tą, ir daugiau 
profesijos nepraktikuos, 
vo buvusius klijentus perveda pa-
DRS. POLLACK & BROWN

171 Grand St., Brooklyn, N. Y.
Tel. EVorgreen 8-8858

C, i malinu i

LDS 55-a kuopa irgi pa- $30,000 Šerais.

irSi toj pa- Rockefelleris reikalauja
KSo± Wsuruoš, kol kas nežinoma;

tai veikiausiai praneš vė- 
Prieš ]iau patys rengėjai.
----- 1 O antroji prarrtoga pn-o^lfelleris pasĮakė kalbą nauja-

Niujorko valstijos guber-
|natorius Nelsonas Rocke-

AMERIKA DAUG DIRBA 
UžGERINIMUI 

NASSERIO
Kairas. — Čionai daug 

pasidarbavo E. R. Black, 
International Bank for Re
construction and Develop
ment prezidentas. ' 
yra užsaldyta apie 100,000,-

veikiausiai po sekamo kuo
pos susirinkimo, kuris įvyks 
kovo 4-a diena, v v

ONUTĖ PERKO RIMTAI 
SUSIRGO

Onutė Perko yra
Dulsienės d u k r a, i

jam valstijos seimeliui. Jis 
kalbėjo sausio 7 d. Vyriau
sias jo kalboje dalykas, pa
brėžtas dalykas: stoka pini
gų. ’ f ,

N a u j as i s I gubernatorius 
numato, kad, jeigu rebus 
pakelti žmonėms taksai, tai

Svečias iš Čikagos
Atvykęs į savo dėdės My

kolo Ražanausko laidotu
ves, čikagietis Nikis Pakal
niškis apsilankė ir Laisvės 
pastogėje.

Kaip žinia, Nikis kadaise 
gyveno Brooklyne, tūlą lai
ką dirbo Laisvės spaustu
vėje, tuo būdu jis yra sa
vas, jam viskas čia žinoma. 
Šiuo metu jis nedirba! 
spaustuvėje — abudu su 

i žmona dirba savo krautuvė
lėje Čikagoje.

Pakalniškis dar vis at- 
jaunuoliškai.
Kaip atrodo Brookly-
— klausiu svečią.
Prastai, prastai! Ypa

tingai Williamsburgo rajo
nas nusenęs, pasikeitęs, ma
žai ten jau ir lietuvių sutik
si. Ne toks, koks buvo mano 
laikais, kai, būdavo, kur. tik 
pasisuki, ten sutinki 
tautietį. •

Sutikau su svečiu, 
Williamsburgas labai
keitė: ir forma ir turiniu 
dabar jis kitoks, negu bū
davo.

— O kai]) gi Čikagoje vis- 
ikas atrodo?
! — Čikagoje šiuo metu 
!man kaž kaip smagiau gy
venti. Ten daugiau lietuvių, 
—aiškina svečias. — Ten 
viskas biskelį gyviau nitu-

Bandys suvaldyti 
nesąžiningus biznierius

Niujorko mieste praves
tas patvarkymas, kad krau
tuvėlių savininkai būtu “su
valdyti”. Neretai mažų 
krautuvių savininkai išde
da lange iškabą: “going out 
of business”, vadinasi, likvi
duoja savo biznį. Ragina 
žmones pas juos pirkti, nes, 
girdi, jie papiginti. Bet daž
niausiai tai esanti apgavys
tė: produktų kainos neesti 
nužemintos, o tik krautuvė
lių savininkai bando suk
tais būdais pasipinigauti.

Einant naujuoju potvar
kiu, už tokias priemones 
prekiavime nesaž i n i n g i 
krautuvių savininkai 
baudžiami.

Bingo “žaislas” Niujorke 
tapo legalizuotas. Tą “žais
lą” ir seniau kunigai “žai
dė”, kadangi jiems viskas 
galima. Bažnytinėse salėse 
buvo ruošiami bingo vaka
rai, kuriuose žmonės pra
leisdavo tūkstančius dole
rių. Bet jie seniau “žaisda
vo” be leidimo, pusiau lega-

rodo

nas?

būsią

Pirmąjį leidimą (“lais- 
nį”) bingui “žaisti” gavo 
ukrainiečių ortodoksų para
pijos kunigas Walter M. 
Propheta, kurio bažnyčia 
yra Broiikse. Na, ir po pir
mo “geimio” trys moterys, 
kurios laimėjo $1,000, ap
skundė kunigą valdžiai, sa
kydamos, kad jis joms neiš
mokėjo laimėtų pinigų.

Ką daryti su 
pamestinukais?

Prieš kuri laiką Brookly- 
ne buvo diskusuotas klausi
mas dėl pravedimo įstaty-

Onos sekamais metais valstija tu- 
ištekė-

Londone busi už slavil tautybės vyro 
innnnn 'Jono Perko. Naujų, Metų loo,oou, rh-aiiP-ai Perkai tu- puplikonai ir darys000 svarų sterlingu Egipto Q1ęnoJ cn augai reiKai iu 

$2 80) reJ° pasikivetę savo giminesturto. (Svaras —
Egipte apie tiek yra 
kuota anglų kapitalistų tur
tu. Iv

’ > $223,000,000 deficitą. 
Girdi, bankrutuosime!

Na, tai atrodo, kad res- 
visa, 

kad žmonės būtų apkrauti

mūsų v

kad: 
pasi-

? ant pietų, kitą dieną buvo naujais taksais. Gubernato,-Į
;tu tur- išėję pamatyti teatro, bet rjus V111 an*' C18are.’ Į

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.)

ra pasaka. Tiesiog praneši
mas iš Hartford, Conn. Ten 
kunigai nutarė išleisti pusę 
milijono dolerių ($500,000) 
Įtaisymui St. Joseph katedrai 
dvidešimt šešių langų ! į

Ne tik viskas kita, bet ir 
dieviškojo biznio kaina iškilo 
i padanges. Alkani parapijo- 
nai žiūrės i tuos langus ir sa
kys: , Oh, tu dieve brangus, 
kaip tu pabrangai!

už poros dienų Onutės vy- Clll P° yieiĮ4 centą pakeliui, 
ras, išgirdęs ant viršutinių 0 gazolinui po du centu 
lubų nepaprastą susibeldi- galionui. :
mą, užlipęs rado savo Onu
tę gulinčią ant grindų be

įžado. Paguldyta į lovą ne
užilgo kiek išsiblaivė, t...

išgirdęs ant viršutinių 0 gazolinui po du centu

Francūzijos socialistai padė
jo gen. de Gaullei įlipti Į sos
tą. Dabar jų vadas Guy Mol- 
let pabėgo iš de Gaullės kabi
neto ir sako, kad generolas so
cialistus biauriai apgavo ir 
nuvylė. Francūzijos socialis
tams galima pasakyti: “Dur
nius ir bažnyčioje muša!”

Amerikos Darbo Federacijos 
CIO prezidentas George Mea- 
nj' negražiai išplūdo Mikoja- 
ną, svečią iš Tarybų Sąjun
gos.

Tuo tarpu tos pačios or
ganizacijos vice - prezidentai 
Walter Reuther ir James Ca
rey Mikojaną pasikvietė pas 
save ant pietų, skaniai jį pa/ 
vaišino ir gražiai, draugiškai 
su juo pasikalbėjo.

O gal dąr multimilijonie
rius gubernatorius sugalvos 

lir kitokių skymų, kaip pa- 
tfk’snnkinti žmonėms gyveni- 

negalėjo užmigti ir apetitas sma? 
buvo visai dingęs, negalėjo 
nieko imti į burną. Dak
taras davė piliulių dėl mie
go ir kitų gyduolių jos su
stiprinimui.

Onutė Perko priklauso 
prie Cl. Liet. Moterų Klubo 

Įir bene bus tik jauniausia, 
jo narė. Moterų Klubas 
daug darbuojasi darbinin
kų apšvietos labui ir savo 
narių gerovei. Narei susir
gus ar papuolus kokiai ki
tai nelaimei, yra maloniai 
atlankoma. Kiekviena pa
žangi moteris turėtų prigu
lėti prie šio Moterų Klubo.

Vienas is drangą

Papasakojo Nikis apie 
vilniečius, apie L. Prūseiko.s 

j būklę; jis dar vis neišgyjo 
į išgyti, yraa; i . -

Jeigu bus. pakelti taksai ^a!^v, tuie^ . .
nieko bai- Snezt0Je gydytojo pneziu-ant cigarečių — 

saus. Bet, daleiskime, pakė
lus po du centu galionui ant 
gazolino, įtuomet 
važiavimo Rainos — 
ir automobiliais, pakiltų ir 
apšildymo kainos, kadangi 
daugelis žmonių miestuose 
šiandien šildo savo butus 
gazolinu.

roję.
Nikis palinkėję mus viso 

o mes jam — topakiltu gausio 
busais P^165- -Prieš išsiskirdamas, sve

čias paaukojo Laisvei $10. .
Korės p.

Briuselis. — Belg i j o s 
Kongo kolonijoje prieš ke
lias dienas policija ir karei-

Susirinkimas
LLD l-i?s kuopos susirin

kimas įvyks sausio 15 d., 
7 vai. vakaro, Auditorijos 
patalpoje. Nariai prašomi

Mateušo Simonavičiaus 
sveikata taisosi

Jau 4-a savaitė, kaip jis 
randasi Le Roy ligoninėje, 
40 E. 
City, 
labai 
cija.

Prieš atsidarant Kongresui, 
prezidentas Eisenhoweris nu
ėjo bažnyčion ir garsiai mel
dėsi “už taiką dar mūsų lai
kais!” Ant rytojaus pareika-i 
Javo, kad Kongresas paskirtų Į 
keturiasdešimt septynis bilijo
nus dolerių pasiruošimui prie 
karo!

žodžiais už taiką, darbais 
už karą!

PRANEŠIMAS 185 
KUOPOS NARIAMS 

LLD 185 kuopos susirin
kimas įvyks * trečiadienį, 
sausio 14 d. vakare, Kultū
riniame Centre. Visi nariai 
prašomi dalyvauti. Pasimo- 
kėkite duokles už 1959 me
tus. Atsiimkite knygą “Lš 
atsiminimų” už 1958 metus.

Sek r. P. Grabauskas

tas specialus ’’Šeimos teis
mas”, turįs galią paimti vi
sokius paneigtus vaikus 
juos atiduoti į rankas 
kurie augintų.

Rašytoja Pearl S. 
kalbėjo tose diskusijose. Ji 
sakė, reikia ką nors daryti 
gelbėjimui tų “pusiau ame
rikiniu vaikų”, kurie buvo 
palikti Pietų Korėjoje.

Buvo taip, sakė rašytoja: 
Daugelis amerikinių karių,

Filmininkas George Klimas 
' dabar gastroliuoja po lietuvių 
kolonijas, ii- prašome gerai įsi
tėmyti, kad tas yra daroma ne 
pasipelnymo tikslu, bet kad 
parodyti tą puikų veikalą 
“Katriutės Gintarai.“ Mano 
noras yra, kad išgirstumėte 

•gražias dainas, pamatytumėte--
praėjusį trečiadienį vaidinimą ir kad įgau-^ 

tumėte savo sielon malonaus a 

pasitenkinimo.
Filmus galima parodyti sve

tainėse, atvirame oro, arba 
stubose. Taigi, kur tik ran
dasi šiek-tiek lietuvių, rašyki-1 
te man, kad norite pamatyta 
šią filmą, o aš pranešiu, kada 
galėsiu pribūti pas jus.

Iki vasario pirmos dienos 
rašykite :

GEORGE KLIMAS 
133-12 101st Avė.

j kunigas ir vėl suruošė tą 
I “geimį”, atvyko valdžios at
stovas. ir bandė įteikti jam 
šaukimą į teismą už tai, 
kad jis neteisingai tą “žais
lą” pravedė. Kunigas atsi
sakė priimti šaukimą. Susi
rinkusieji į “geimi” žmonės 
pradėjo visaip rėkti prieš 
valdžios, pareigūną ir jis 
turėjo išeiti nieko nepešęs.

Dabar dalykai su tuo biz
niu tokie: sausio 13 d. kun. 

17'Propheta turės eiti į valdi- 
Inę įstaigą “pasiaiškinti”,

ir 
tu,

buc . i kodėl jis taip veda bingo
geimį.”

FILMAI
New Yorko teatruose 

šiuo tarpu pasklido gausa 
gerų filmų. Eilė jų pripa- 

būdami Korėjoje (karo me-Įminti geriausiais iš 1958 m. 
tu ir po jo) užveisė nemažai I pagamintų. Ir iš tikro kai 
korėjiečių mergaičių. Kai Į kurie nepaprasti. Tarpe tų 
joms vaikai gimė, mergaitės . yra: 
atsisako juos auginti; pa-j 
meta tuos vaikučius “dievo 
valiai.”

Atrodo, kad tokiu 
f v

Pietų Korėjoje yra

Į kurie nepaprasti. Tarpe tų

Nusižudė mokytojas
63 metų amžiaus mokyto

jas Viktoras Dorkovich iš
šoko iš 15-to aukšto (pro 
langą) ir užsimušė. Tai įvy
ko nastate, kuris randasi 
po num. 230 W. 43rd St. 
Dorkovičius buvo inžinie
rius, į JAV prieš eilę metų 
atvykęs iš Anglijos.

vaiku c

nurodė rašytoja, yra
Rhee, 
paša-

“Pather Panchali” 
į Ave. Cinema teatre, 
12th St.

“He Who Must 
Beekman teatre E. 66th St. 
prie 2nd Ave.

“Nine Lives”, Guild 50th

Die”,

mes tuos amerikinius st. prie Rockefeller Plaza.
* V Y * i  ’ — 1 - - « - . 1 , , a -v • * 'r“x 1vaikus iš čia turime kur 

nors išgabenti; jei ne kur 
kitur, tai paskandinkime į 
Ramųjį vandenyną!..

Tie vaikai, kaip žinoma, 
yra “pusiau amerikiniai”. 
Jie “ženklyvi” Korėjoje, to- 

|dėl jų vietos žmonės neap- 
Į kenčia. Kiek iš viso jų ten 
esama, nežinia.

“A Night To Remember” 
Criterion teati 
ir 45th St.

Broadway

PRANEŠIMAI
į BROOKLYN, N. YU r» ’! k

IJD.Š 46 kp. susirinkimas įvyks 
sausio 14 d., 7:30 v. v., 110-06 At
lantic Avė. Visi nariai būkite! 
Reiks rinkti kuopos valdybą, turim? 
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.

“Qonnvflto Tnihloy” A etnu ISu aidiečiais šį sykį bus du nauji bepaiate la/oies , i talentai. Iš garsinimo matote, kas 
teatre Broadway ir 45th St. i vaidins. Pradžia 2 vai. dieną.
ir Normandie tbątre, 57th t,a,29
St. prie 6th Avė. Visi New
Yorke.

Vie-
— ‘ ~ . Prašome visus

dalyvauti. Rengėjai. . (3-5)

Filmus Matęs:

61st St., New York 
Jam buvo padaryta 

rimta vidurių opera- 
Juozas Weiss tik da

lį tvykti. Daugelio dar tebe- bar jį aplankė ir pranešė 
laukia puiki, Jono Kaškai- j linksmą naujieną, kad Ma
čio parašyta knyga “Iš at-jteušo sveikata žymiai gerė- 
siminimų”, kuri duadima I ja.
nariams už 1958 metus. Taip Simonavičiaus lankymo 

viai nušovė 42 ir sužeidė | pat jau laikas mokesčiams1 valandos yra dienomis 2-4, 
°”" —C   luž šiuos mptus. Valdyba vakarais 7-8.205 negrus.

“LAISVES” METINIS

BANKETAS
KVIEČIAME VISUS ATSILANKYTI

Prašome įsitemyti, kad įvyks

Šeštadienį
VASARIO 7 FEBRUARY

Pradžia 6-ą Vai. Vakaro

LIBERTY AUDITORIUM
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill. N. Y.

Geri Valgiai. Kaina $3.50
Graži dainų ir kitokių pamarginimų programa 

Nepamirškite, kad prieš banketų, bus Laisvės 
bendrovės dalininkui suvažia'vimas, taigi 

bankete bus svečių iš tolimesnių kolonijų.

MIRĖ
Mykolas Ražamitskas mi

rė sausio 1 d. Buvo pašar-| 
votas Garšvos šermennėje, 
o palaidotas, sausio 5 d. 
Farmingdale k a p i n ė s e 
Long Island. Velionis gimė 
ir augo Alytaus rajone, bu- i V • Vi

Paieškojimai
Ieškoma Klimienč Alzbieta, Vin

co cluktč, gyv. Bostono mieste. 
Zigmanto Petro, Kazio ir Roglienės 
Agotos, Kazio arba Žymantaitė. 
Argentinoje pusseserės Zaviskaus- 
kienė Magdė (Ručinskaitė), d. Pet
ro. Aš ieškotojas Smalenskas Liu
das, s. Vinco, ar Smalenskienė Mag
dė, d. Kazio. Aš jų duktė Surmie- 
nė Stas, d. Liudo (Smalenskaitė). 
Mūs antrašas. Kalvarijos rajonas, 
Akmenynų, paštas Būdviečių, Dvi- 
vonių kaimas, Smalenskas Liudas, 
Vinco, Lithuania, USSR.

Sesers Sofijos Šukutaitė-Smilkos, 
Antano d., gyvenančios Čikagoje ar 
Niujorke, ir brolio sūnaus Romano 
Šukio, Antano s., iš Lietuvos išvy
kusi© 1944 m., ieško Adelfina Up- 
tienė, 
čio gt.

1942 
kietiją
Mykolą, 
Nežinau ar jis gyvas, ar miręs. O 
jis nežino mano adreso. Prašau

Sausio 6 d. Brooklyne mi- L 
rė labai žymus chirurgas, B 
D r. Russell Story Fowler, • • 
sulaukęs 84 metų amžiaus. ;; 
Jis buvo ilgametis chirur- ;; 
gas Wykoff Heights ligoni- L 
nėję, Brooklyne.

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

*oe**oc*

599

IŠPADAVIMAS
Naujų ir Mažai Vartotų 

Vyriškų Žieminių Baltinių.
Pertaisymai Veltui.
LUTA CLOTHING

VV. 1871 h St. (Sh Nicholas Ave.)
IRT 191st St.

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

426 Lafayette St

gyvenanti Vilniuje; Angarie- 
4-25, Lithuania, USSR.

m. pavasaryj darbams į Vo- 
išvežė mano sūnų Galdiką 

Jono s., iš Šiaulių miesto.

vo 67 metų amžiaus. Ilga- jis nežino mano adreso.
metis Brooklyno gyvento- j° ar pažįstamų parašyti man šiuo
jas. Amato buvo kriaučius. 
Paliko liūdesy sūnų Danie
lių ir ištekėjusią dukrą Juli
ją Vance. Mykolas Raža- 
nauskas — dėdė Nikio ir 
Prano Pakalniškių, jų mo
tinos brolis. Dėl to Nikis 
Pakalniškis buvo atvykęs 
iš Chicagps laidotuvėsna.

adresu: Galdikienė Agnieška, Kap
suko 17-4, Šiauliai, Lithuania, 
USSR

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

Kairas. — čionai kalba-

Ieškau dėdžių Felikso ir Balt
ramiejaus Gilių. Lietuvoje kilę iš 
Biedrių kaimo, Stačiūnų vaisė., Šiau
lių apskr. Prašau juos atsiliepti, 

. Ieško 
Ra-

, I HM upbnl . A I eibei U JUOS ei

ma, kad netrukus Jungtinė arba juos žinančius pranešti. 
Arabų Respublika ir Vokie- |y™s.Jonas Gilis iš Lietuvos-
čių Demokratinė Respu.bli-i 
ka užmegs, pilnus diploma
tinius ryšius.

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

Lietuviškai-angl iškas
Angliškai-lietuviškas

ŽODYNAS
333 Puslapių, Kaina $3.50

Gaunamas Laisvės Knygyne 
Persiuntimo Kaštus Apmokame

Kartu su užsakymu prašome prisiųsti ir mokestį

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

I

6 p.—Laisve (Liberty)—Antrad., sausio (Jan.) 13, 1959
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