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METAI 48-ji

KRISLAI
Justui Paleckiui 60 metų.

Nuvainikuoja S. Raštiki. 
Sandariečio verksmai.

Rašo R. Mizara

Amer, mokslininkai kovoja LAISVES VAJUS TS(yra vieninga ir galinga- 
prieš “lojalumo” terorą Davikui naujų skaitytoji; ! , <H O komiui. suvažiavimas

Atsitiktinui sužinojome, kad 
sausio 22 d. Tarybų Lietuvos 
prezidentui Justui Paleckiui 
sukako 60 metų amžiaus.

Justas Paleckis — ne tik 
Tarybų Lietuvos prezidentas 
ir Įžymus visuomenininkas. Jis 

>yra ir talentingas žurnalistas-

Washingtonas. — Y ra 
taip vadinamas National 
Defense Education Act. Re
akcija, prisidengdama šiuo 
aktu, puola pažangesnius 
mokytojus ir mokslininkus. 
Bent koks nepaklusnumas 
karo kurstytojams, arba iš- universiteto prezidentas. Jie | 
sitarimas prieš 
prieš tuos, 

j mokslo, kurie kenkia šalies 
i kultūrai, tuojau iššaukia 
•prieš mokytojus ir moksli
ninkus nuožiūrą.

Net ir tada, kada univer
sitetai turi gauti paskolos

Dabar prieš tai išstojo 
Dr. A. Whitney Griswold 
Yale 'universiteto’ preziden
tas, Dr. Nathan H. Pusey, 
Harvardo universiteto pre-' 
zidentas, ir Dr Robert; 
Francis Gaheen, Princeton;

Maskva. — Sausio 27 d. 
Didžiajame Kremliaus Pa- 

■ Jociuje atsidarė Tarybų Są
jungos Komunistų partijos

Vajus prasidėjo spalio 1 d. ir tęsis iki vasario 8 d., 1959
KONTESTANTU STOVIS DABAR YRA TOKS: 

į Punktai suvažiavimas. Dalyva u j a
69i96 virš 1,200 pilnų delegatų, 
— j keli šimtai broliškų delega-

J. Paleckis—liaudies sūnus, 
visą gyvenimą duoną pelnęs 
sunkiu darbu. O kadangi jis 
kovojo už liaudies reikalus, 
tai smetoninė valdžia ji visaip iš federalinių finansų šalti-

inių, universitetų vedėjai tu
ri atlikti “lojališkumo prie
saiką”.

reakciją, reikalauja, kad “lojalLku- 
kurie nepaiso |mo” priesaika būtų panai

kinta.
American Association of 

university Professors, kuri 
turi 40,000 narių, pasiuntė 
laišką Kongresui, reikalau
jant atšaukti “loiališkumo 
įstatymą”. Taipgi The Asso
ciation of American Col
leges 750 narių prisidėjo 
prie to reikalavimo.

Waterburit vajininkai .......
Brooklyn© vajinin kai .......
New Jersey valstijos vajininkai 
Philadelphijos vajininkai .... 
Worcesterio vajininkai .......
Geo Shimaitis, Brockton, Mass. 
S. Penkauskas - J. Blažonis

Lawrence-Lowell, Mass.........
Baltimorės vajini n k a i .......
Rochesterio vajininkai .......
So. Bostono vajininkai .......

ol30 
4808 
3668 
3006 
2856

2740
2722
2180
1913

persekiojo.

1940 metais nuvertus fašis
tini režimą Lietuvoje, Įsikūrus 
pirmiau Liaudies valdžiai, o Į------ --- ---- ....... ............=
vėliau tarybinei, liaudis Justai 17 1 • I • . 
Paleckį pastatė jos priešakiu, |MlD0je KODllUUStŲ 
‘'■'■"■-“-•L.“-“"' įtaka greit auga

J. Paleckis labai populiarus į 
Lietuvoje, — populiarus, pla-' 
čiai žinomas ir gerbiamas jis 
ir užsienio lietuviuose.

Kilęs iš liąudies, tarnaująs 
liaudžiai, Justas ją gerai su
pranta, žino jos poreikius ir 
taškinius ir daro visa, kad 
liaudis, o tai reiškia visa Lie
tuva, butų turtinga ir laimin
ga.

J. Paleckiui tenka dažnai po 
pasaulį valstybiniais reikalais 
keliauti, — atsiminkime, kad 
jis yra vienas TSRS vice-pre- 
zidentų. Kur tik jis nuvyks, 
jei žino, kad toje šalyje yra 
lietuvių, Lietuvos prezidentas 
būtinai juos bandys sutikti, su 
jaįs pasitarti, apsikeisti žo
džiu ir kuo galima jiems pa
dėti!

Grįžęs Į Vilnių, jis sėda prie 
stalo ir meistriškai aprašo 
vo keliones įspūdžius!

Jis—talentingas poetas, 
niau po savo eilėraščiais

sa-

pa
sirašydavęs Palemono slapy
vardžiu.

Laisviečių vardu linkiu ju
biliatui Justui Paleckiui ilgai 
ilgai gyventi ir dirbti lietuvių 
tautai, kaip dirbo ligi šiol!

Havana. — 1952 metais 
Batista pavarė į požemį Ku
bos Komunistų partiją, ku
ri veikė Partida Socialistą 
Popular vardu. Komunistai 
pereitą vasąrą siūlė sukilė
liams bendrą frontą kovai 
prieš Batistos režimą, neš 
jie tą kovą rėmė, nors Cast
ro bendro fronto nepriėmė.

Dabar jau išeina komu
nistų dienraštis “Hoy”. Ko
munistų veikimui vadovau
ja Dr. Juan Marinello, Ko
munistų partijos preziden
tas. Iš Meksikos jau sugrįžo 
patyrę veikėjai Lazaro Pe
na ir buvęs parlamento na
rys Blas Roca.

Komunistai šuva i d i n o 
svarbią rolę nuvertime Ba
tistos režimo, kaip kur jie 
pirmieji užėmė svarbius 
centrus. Komunistus remia 
darbo unijų eiliniai nariai.

! P. Blaškienė, Chicago, UI. 
Pittsburgho vajininkai ........
Great Necko vajininkai ........
LLD 20 kp. Moterų Klubas 

Binghamton, N. Y......
Norwood, Mass.............................
Los Angeles, Calif.......................

; Scranton, Pa......... .......................
Stamford, Conn...........................
.John Paikus, New Haven, Conn. 
Chester, Pa...................................
Plymouth—Wilkes-Barre, Pa.
K. Naravas, Shenandoah, Pi;
New Britain, Conn...............
L. Tilwick, Easton, Pa.......
Bridgeport, Conn...................

1,884 | C. K. Urban, Hudson, Mas.
1.823 i J,.K. Alvinas,
1,258 j San Francisco. Calif.........

■ S. Puidokas, Rumford, Me. .
1,198 , Gco. Žebrys, Cleveland, Ohio

. 988 1 Vera Smalstis, Detroit, Mich.

. 972 ; V.
894
696

. 684
648
596

i. .... 504 i Haverhill, Mass..................   144
...... 480 I V. Ramanauskas, Minersville, Pa. 144 
...... 468 I A. Kuzmickas, Girardville, Pa 108 
...... 432'. M. Aranuk, Detroit, Mich............ 76

382

348
344
336
288
274
240

Paclgalskas, Mexico, Me. .... 
A. Apšegienė, Auburn, Me........
A. Valinchus, Pittston* Pa.......... 216
Veronika Kvetkas,

Cambridge, Mass.................. 180
A. P Dambrauskas,

Haverhill, Mass. .

Naujų prenumeratų prisiuntė St. Yurkin, New Bri
tain, Conn, (dėl Waterburio), ir S. Penkauskas, Law- 

I rence, Mass.
Punktais!pakilo su atnaujinimais; M. Strižauskienė 

. ' (Tąsa ketvirtame puslapyje)

1 JAV karinio laivyno 
vadą propaganda

Washingtonas. — Dar 
pirm Kongreso posėdžių ka
rinio laivyno viršininkai 
kalbėjo, kad “laivynas 
skriaudžiamas”, kad jam 
“permažai yra duodama 
pinigų”.

Dabar karinio laivyno 
sekretorius T. Gates ir ad
mirolas A. A. Burke paša-' 
kojo Kongreso posėdyje, 
kad Tarybų (Sąjungos kari
nis laivynas jau sudaro 
Amerikai pavojų. Jie sakė, 
kad dabar Jungtinių Valsti
jų laivynas turi 864 laivus, 
630,000 jūreivių ir karinin
kų, bet to “dar nepakanka”.

1Berlynas, Vokietija 
ir konferencija

Washingtonas. — Spau
doje ir per radiją daug yra 
spėliojimų Berlyno ir Vo-

Jau išteisino žydų 
sinagogos bombuoto ją

Atlanta, Ga. — “Jury” iš 
12-kos vyrų išteisino Geor
ge Brightą, kuris buvo kal
tinamas išbombardav i m e 
žydų sinagagos. Bright yra 
35 metų amžiaus, inžinie
rius.

Prieš apie mėnesį jo teis
mas buvo atidėtas dėl “sto
kos įrodymų”. Bright ir 
teime atvirai kalbėjo prieš 
žydus. Jo advokatai įrodi
nėjo, kad dar neužtenka 
“žydų neapykantos”, jog jį

Švedijoje mirė rašytojas Ig
nas Jurkūnas-šeinius, sulaukęs 
70 metų amžiaus, šeinius pra
dėjo rašyti apie 1912 metus. 
Jo pirmoji ir geriausia apysa-j 
ka buvo "Kuprelis.” Politinio* 
nusistatymo — tautininkas-fa- 
.šistas. Kurį laiką buvo smeto- 
nininkų leidžiamo “Lietuvos 
aido” redaktorius.

Per pastaruosius keliolika ar 
daugiau metų gyveno Stock- 
holme. Ten visaip šmeižė Ta
rybų Lietuvą, dirbo išvien su 
“vaduotojais.” Nors statėsi di
deliu lietuvių tautos patriotu, 
tačiau gėdijosi net ir savo pa
vardės — pasivadino “Schei- 
nu.” Pasielgė kaip visi dole
rio patriotai.

apie S. Raš- 
T. Mylėtojas 

daug triūso— 
o dienu dar- €

kritikos auto- 
Raštikio 

vietas, 
be armijos

Man labai patinka Teisybės 
Mylėtojo raštas 
tikio memuarus, 
į šį raštą įdėjo 
tai ne valandų, 
bas!

Recenzijos -
rius, cituodamas iš 
knygos būdingesnes 
pastato generolą

^nt labai labai žemos pako
pos.

Norėtųsi žinoti: kur yra ki
tas “didelis” generolas be ar-

Komunistų Partijos.Cent
ro Komiteto vardur^portą 
davė generalinis sekretores 
Nikita Chruščiovas. Jis sžK 
vo raporte pabrėžė nedali
namą vienybę Tarybų Są
jungos tautų ir milžiniškus 

tų nuo įvairių organizacijų,' atsiekimus mdustr i j o j e, 
ir taipgi komunistų vadai iš žemdirbystėje, moksle, kul- 
70-ties kitų šalių. Dalyvau- i tūroje ir kitose srityse, 
ja tokie veikėjai, kaip Duc- 
los i- Francūzijos, Walter 
Ulbricht — Rytų Vokieti
jos, Ho Ci-Mimi — Vietna-; 
mo, Chou En-lai — Kinijos, 
Gomulka — Lenkijos, Togli
atti — Italijos ir kiti. Pir
mu kartu į TSRS komunis
tu su važia vima įleisti užsie
nio korespondentai.

Chruščiovas sakė, kad 
Tarybų Sąjungos užsienio 
politika buvo ir v ra taikos 
išlaikymas. Jis sakė, nežiū-

ga ir kitos social i stijiės ša- 
lys yra geriausiai pasirengi 
nugalėti bent kokius karo 
provokatorius, kš įrodo 

; TSRS erdvių užkariavimai, 
Į bet ji ir dabar pasirengus 
i panaikinti visus atominius 
i ir raketinius ginklus, iš-

bendrą erdviu tyrimą traukti savo, ąvminiš Veng- 
T J rijos ir Lenkuos, leigu su-

Maskva. — Tarybinis ra- tiks tą nat padaryti Vaka-

I TSRS ir vėl kviečia Į

1RAKO RESPUBLIKA spėliojimų Berlyno ir Vo-
PAGERBĖ KOMUNISTUS kietijos reikalais. Valstybes _ 

departmentas paskelbė, kad pasiuntus į kalėjimą. Kas 
kada Washingto^e buvo Mi- ‘
ko j anas, tai jis sakė Jungti
nių Valstijų vyriausybei, 
jog nebus galima nei pradė
ti svarstyti Berlyno reika
lus, jeigu Vakarai. jungs 
juos su Vokietijos vienybės 
klausimu.

Tarybų Sąjunga griežtai 
laikosi, kad dviejų Vokieti
jų vienybės reikalas yra pa
čių vokiečių dalykas, . o ne 
kieno kito. Taipgi TSRS 
yra nusistačius, kad Vaka
rai ir TSRS turi baigti Ber- j 
lyno okupaciją. Į toriniai vandenys.

Meksikiečiai žvejai to ne
paisė. Gruodžio 31 d. Gua- 
temalos lėktuvai juos ap
šaudė. Trys žvejai buvo nu
šauti, 14 sužeisti, o 11 suim
ti ir priversti užsimokėti 
bausmę.

Bagdadas. — 1949 metais 
tironiška Feisalio valdžia 
pakorė Komunistų partijos 
generalinį sekretorių You
sef ą Salmon a ir du jo san
draugos — Žaki M. Basse- 
mą ir H. M. Shibibį.

Dabar Irako vyriausybė 
paskelbė, kad jie žuvo ne
kaltai ir pagerbė, kaipo 
žmones, atlikusius didelius 
darbus šalies naudai.

mi.jos — Černius? Kodėl jis 
nerašo savo memuarų ?

lietuviai ! 
api plikių 
plaukus!

Kur

Tūlas Pūstapėdis Sandaroje 
taip maknojasi:

“Broliai ir seserys 
Raukime nuo savo 
galvų paskutinius
Vatikane tapo prašalintas Lie
tuvos pasiuntinys ir į jo vietą 
padėtas paprastas reikalų ve
dėjas, kuris mažai beturės ten 
reikšmės.

“Kur mes dingsime? 
dėsime savo aukas?”

Aukas atiduokite tiems, ku
riems ligi šiol davėte — šimu
čiui, Grigaičiui ir Vaidylai. 
Tegu tie vyrukai dar kartą nu
lekia į Washingtoną paklausti 
pas dženitorių, ar Dullesas 
dar vis laikosi “savo nusista
tymo.”

WASHINGTONAS SEKA 
KOMUNISTŲ 

SUVAŽIAVIMĄ
Washingtonas. — Valsty

bės departmentas su dideliu 
dėmesiu seka Tarybų Są
jungos Komunistų Partijos 
21-jį suvažiavimą. Vis lau
kia “naujos TSRS užsienio 
politikos”. Dulles pasakojo 
spaudos atstovams, kad var
giai įvyks viršūnių konfe
rencija, jeigu TSRS neatsi
sakys nuo savo pozicijos 
Vokietijos ir Berlyno reika
lais”. .

dėl sinagogos išsprogdini
mo, tai. sąko, “nebuvo už
tektinai įrodymų”, kad jis 
ta atliko. c

Vietnamas įspėjo 
Laoso reakciją

Vientane. — Laoso prem
jeras. Sananikone sudarė 
naują kabinetą i,š reakcinin
kų. Todėl Vietnamo premje
ras Pham Van Dong pri
siuntė protestą, kad toks 
Sananikone elgesys sulaužo 
1954 m. sutartį.

Sulyg 1954 m. sutarties, 
ir Laoso valdžios 1957 m. 
sutarties su komunistais, 
kurie valdė Pathet provinci
ją, Laose turėjo būti pra
vesti demokratiniai rinki
mai.

dijas sako, kad Jungtinių
Valstijų raketų specialistai.
vieton kalbėti apie “TSRS 
pralenkimą”, turėtų stoti į 
bendrą erdvių tyrimą.

Tarybinis radijas sako,
kad bendras tyrinėjimas liaudis/Jis sakė, jog Kini* 

= ęrdviy ne tik pašalintų tūlų j jos ir TSRS vienybe yra 
(“specialistų galvoskaudį”, nesugriaunama. • 
‘kuris paeina nuo propagan
diniu pasakų, bet ir būtų pi
gesnis.

Tarybinis radijas nurodo,
kad, bendrai tyrinėjant
erdves, kaip kad yra tyrinė
jamas Pietinis Polius, būtų
visiems naudingiau.

ra i.
Po Chruščiovo kalbėjo 

Chou En-lai. Kinijos užsie
nio ministras, kuris sakė, 
kad kelyje link komunizmo 
priekyje maršuoja TSRS

Florencija, — Italija. — 
Galileo instrumentų fabrike 
400 darbininku buvo paskel
bę .sėdėjimo streiką. Polici
ja juos išvarė. Susirėmime 
sužeista anie 100 darbinin
kų ir policininkų.

JAV UŽSIENIO 
PREKYBA IR 

TUŠTI TROŠKIMAI
New Orleans. — čionai 

kalbėjo Valstybės sekreto
riaus pagalbininkas C. D. 
Dillon. Jis. įvertino Mikoja- 
ną, kaipo “gudrų ir daug

___ Reakcija, gaudama iš žinantį žmogų”. Bet kas lie- 
Jungtinių Valstijų ginklų ir oia plėtimą Jungtinių Vals- 
pinigu”, sako P. Van Dong, Gjų ir Tarybų Sąjungos 
“sulaužė sutartis”. prekybos, tai jis iki tiek nu-

MEKSIKA SUSIPYKO 
SU GUATEMALA

u

SUTIRPTI” - CHRUščIOV
Maskva. — Indijos, amba-

Mexco City. — Meksikos sadorius buvo suruošęs ban-
prezidentas A. L. Mateos ketą savo šalies nepriklau- 
paskelbė, kad jo šalis nu- somybės paminėjimo proga, 
traukė diplomatinius ryšius i Dalyvavo apie 1,000 diplo- 
su Guatemala respublika, j matų ir svečių. TSRS prem-
Guatemala jau seniai pa
skelbė, kad nuo jos krantų 
12 mylių jūros yra jos teri-

Helsinkis. — Suomija ir 
Tarybų Sąjunga laiko kon
ferenciją prekybos reika
lais.

Detroitas. — Buick auto
mobilių gaminimo kompani
ja paleido iš darbo 2,000 
darbininkų, nes automobi
liai prastai parsiduoda.

VĖLIAUSIOS
ŽINIOS ,

Leopoldville, Kongo, -i 
Belgijos kareiviai šaudė į 
negru bedarbių demonstra
ciją. Yra užmuštų ir sužeis
tu. Areštavo apie 100 žmo
nių. Kongo, tai milžiniška 
Belgijos kolonija, bet joje 
randasi apie 50,000 bedar* 
biu.prekybos, tai jis iki tiek nu

sišnekėjo, jog sakė: “Tary-
ŠALTASIS KARAS GALI bu Saiunga turėtu leisti

Amerikos kompanijoms pas j lentas Eisenhoweris 
save gaminti prekes, ir ten;

'pardavinėti”. Tur būti Dil-I
lonas “pamiršo”, kad Tary- santykius, bet nieko naujo 
bu Sąiunga yra socialistinė nepasakė. Jis sakė, kad nė- 
šalis, kur privatiniam kapi- ra susitarta dėl Chruščiovo 
talui nėra vietos. ' (atvykimo į Ameriką.

Washingtonas. — Prezi- 
ilgai 

kalbėjo apie Jungtinių Vals
tijų ir Tarybų Sąjungos

jeras. Chruščiovas sakė, kad 
yra galimybių baltajam ka
rui atsileisti.

GAL IR JIE JAU 
PRADEDA BLAIVYTIS
Washingtonas.. — čionai 

lankosi Vakarinio Berlyno 
majoras Willy Brandt. Pir
miau jis garsiai šūkavo, 
kad Vakarai “negali trauk
tis iš Berlyno”. Bet dabar 
kalbėjo per Columbia radi
jo tinklus ir sakė, kad Len
kijos užsienio ministro Ra- 
packio pasiūlymas gali būti 
“pagrindas Vakarų ir Rytų 
deryboms”.

Washingtonas. — Ameri
kos aliuminio kompanijos 
1958 metais pagamino 2,- 
150,000 tonų. Jų vadai sako, 
kad 1959 metais pagamins 
2,600,000 tonų.

Tel Aviv.—Mirė J. Sprin- 
žak, Izraelio parlamento va
das.

Gyny-Washing tonas. — 
bos departmentas reikalau
ja daugiau pinigų raketoms.

VAKARŲ vokiečiai 
JAU GALVOJA 
APIE VIENYBĘ

Bonna. — Vakarų Vokie
tijoje valdininkai, kurie pir
miau nenorėjo nė prisimin
ti apie Rytinės Vokietijos 
atskirą vyriausybę, jau pra
deda kitaip kalbėti. Užsie
nio ministerijos žmonės sa
ko, jog reikia rimtai pa
svarstyti Tarybų Sąjungos 
patarimą, kad Vakarų ir 
Rytų Vokietijos sudarytų 
konfederaciją.

Karachi, Pakistanas. — 
Karinės Bagdada sąjungos 
viršininkai v ė 1 pasakoja 
apie “komunistinį pavojų”

Washingtonas. — Prezi
dentas" Eisenhoweris patei
kė Kongresui pasiūlymą dš 
20 punktų darbo unijų rei
kalais. Beveik visi jie yra 
tam, kad suvaržyti unijas.

Tunis. — Alžyriečių vy
riausybė pareiškė, kad 
Prancūzijos prezidento De 
Gaulle manevrai negali už
baigti karo tol, kol francū- 
zai nepasitraukė iš Alžyro.
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Popiež. Jono XXIII sumanymas
POPIEŽIUS JONAS XXIII sugalvojo naują “trik- 

są”: apvienyti viso pasaulio krikščionius į vieną organi
zaciją, atsieit, įtraukiant juos i dabartinę Romos katali
kų organizaciją.

Jis mano šiais ar kitais metais i Roma sušaukti oku- 
menišką (ecumenical—apimantį visą pasaulį) krikščio
nių bažnyčios atstovų suvažiavimą ir jame prieiti vieny
bės, kad apsivienijusi krikščionių bažnyčia galėtų ryš
kiau kovoti prieš bedievius ir prieš bepoterius, vyriausiai 
prieš besiplėtojantį pasaulyje komunizmą 
didžiu pavojumi kapitalizmui, o kartu ir 
krikščionių hierarchijai.

Iš viso tokių suvažiavimų, kokį dabar popiežius Jo-

Kas Ką Rašo ir Sako
MASKVA APGAVUSĮ
IR VATIKANO GALVA j nėjimo politika bus praktikuo-

Kanadiškės “Nepriklau
somos Lietuvos” Jonas Kar
delis labai, labai nepasiten
kinęs naujais Vatikano po
litikoje posūkiais. Jis per 
ašaras prašo ir ragina sa
vo pasekėjus siųsti popie
žiui smarkius ir ilgus pa
reiškimus, reikalaujant jį,! 
kad jis toliau i 
Girdvainį visateisiu minis- 
teriu.”

Kardelis priešingas “pa-

ir toliau Amerikos nusileidi-

am a.

amerikoniški milijonieriai 
“Draugo” neskaito, ir todęl 
jie, betalkaudami komunis
tams, ne tik patys save pra-’ 
žudys, bet gražiai j 
ir M. Meiliūną.

Ten pat tas pats Meiliu- 
paliktų “Št nas prieš vargšą Chrusčio-

tojų sąjungos ' valdybos ir 
revizijos komisijos rinki
mai. Į valdybos sudėtį 
rinkti: K. Ambrasas, 

j Avyžius, A. Baltakis, 
i Baltušis, A. Bieliauskas, 
'Gricius, A. Guzevičius, 
Jonynas, K. Korsakas, 
Marcinkevičius, G. Metels-

i kis, V. Mykolaitis-Putinas, 
. J V. Mozūriūnas, E. Mieže- 

rytniei; ]aitis, B Pranskus, V. Rei- 
> rasy-, merjs, j. Simonaitytė, M. 
-on??as Sluckis, J. Šimkus, T. Tilvy-

su-

A. Vaivutskaes

Tarybų Lietuvos IH-iasis 
rašytojų suvažiavimas

Vilnius, sausio 21. —šian-.lišku sveikinimu, kurį
dien Partinio švietimo na- jaudintai perduoda žymus 
muose, neperseniai įreng-1 Baltarusijos rašytojas Bei
tuose Angariečio vardo gat- 

palakios v£je’ ta-
r rybinių rašytojų III suva-

vą iškelia naują kaltinimą. 
Jis sako, kad Chruščiovas 
“išvijo mus iš Lietuvos.”

siuntinybės” vietoje sudary- Mums tai didele naujiena.
“ Mes visą laiką manėme, kad žiavimą 

Meiliūnas ir jo kamarotai Tilvytis 
patys išbėgo iš Lietuvos, kis.

tik gali-!Juk taip jie patys visą lai- 
........  “ ka nasauliui garsinasi. įvažiavimo

mui kok’o ten “surogato.”
Jau jeigu taip atsitiktų,

iž

rusins Brouka.
Sausio 22 dienos 

i sesijai pirmininkavo 
tojas M. Sluckis. į 
kalbas iš suvažiavimo tribu- tjs įr A Venclova. Kandida- 
nos pasakė prof. B. Prans-

žiavimas. Erdvi salė pilnu
tėlė rašytojų, poetų, drama
turgų, kultūros darbuotojų, 
žurnalistų, akademikų, pe
dagogų.

Vienuolika valanda. Suva- 
atidaro Venclova, 
Mieželaitis ir Sluc- 

Vienbalsiai išrenkami 
pasiūlytieji kandidatai į su

pi* e z i d i u m a, • i • v —

tai Į valdybos narius:
kus, poetas Bakakis, rasy- ’ Butrimas, J. Macevičius, A. 
tojas J. Dovydaitis, Kauno pocįus jr V. Rimkevičius. Į 
Jaunojo žiūrovo teatro at- Revizijos komisija išrinkti: 
stove Laurinavičiūtė. I)ėl;A Bauža, j Butėnaes, J. 
ligos negalėjusių suvažiavi-1 Chlivickas> K. Maurukas ir 
me dalyvauti rašytojo J. į 
Šimkaus atsiųstą laišką per-j 
skaitė poetas V. Mozūriū-ilikviduota.” Mes i 

me Kardelį pasveikinti už 
paskutinį patarimą. Tegu 
popiežius Jonas XXIII su-1 paaišiknti, kaip tai atsitiko, 

1 pašvinkusią | pa(į pasalinio, karo pabai-
UKUljci, vadinamą “N\ p i gOj.y 0 h 1* U Š Č i O VaS joklll 
klausomos Lietuvos pasiun-j premjeru arba prezidentu 
tinybe,” visiškai likviduoja.) nebuvo, tai kaip jis galėjo 

y , nes, ma- ką nors išvyti iš Lietuvos? 
nusidėti klerika- Kitas klausimas: kodėl jis 

visko matosi, vijo laukan Meiliūną, Briz
gi ir kitus, o nevijo daini
ninkų Petrausko ar Bab- 
rausko, arba rašytojų Čiur
lionienės - Kymantaitės ir 
Mykolaičio - Putino, 
mokslo vyrų Lašo, 
riūkščio ir kt.?

ką pasauliui garsinosi.
Prašome Meiliūną plačiau!

ji ginančiai. a!į)lanta ** UNTv # fikciją, vadinamą Nepri-;

kutinysis įvyko 1869—1870 metais Romoje. Jame buvo, 
kaip žinoma, popiežius neklaidinguoju paskelbtas.

Jei toks okumeniškas suvažiavimas įvyktų, tai ja
me. sakoma, dalyvautų apie 1,800 asmenų su sprendžia
mu balsu. Turėtų jame dalyvauti kardinolai, arkivysku
pai. vyskupai, vienuolynų perdėtiniai ir kt.

Popiežius nori, kad būtų apsivienyta su stačiatikiais 
(pravoslavais) ir protestantais—liuteronais ir kalvinis
tais. Jam ypač norisi “priglausti” prie Romos stačiati-

je apie 150,00'0,000.
Aišku, Komos neklaidingasis nemano, kad krikš

čionius apvienyti būtų galima vieneriais metais. Ne! Ta
čiau jis galvoja, kad ilgainiui tai būtų galima padaryti, 
tik reikią pradėti.

Kaip į tai pažiūrės stačiatikių ir visokių protestonų 
šį popie- 

Anglijoje? 
ir kituose 
(protestan-

anglikonų bažnyčia

krantuose? Kaip visokios krikščionių sektos

Amerikos kapitalistai, reikia pasakyti, entuziastiš-

Nors nepasako, nes, ma
tyt, bijo i., 
lams, bet iš
kad J. Kardelis labai nusi
vylęs naujuoju popiežiumi. 
Kitoks buvęs vyras Pijus 
XII. Jis buvęs “gilus poli
tikas,” jis neužkibęs ant 
Maskvos meškerės, kuri at
vejų atvejais bandžiusi jį 
pasigaut' ir jam kelnes nu
mauti ! Visi dabartinio po
piežiaus pasiteisinimai dėl 
savo žygių prieš Girdvainį 
arba “Lenkijos egzilinę pa
siuntinybę” esą neverti nė 
išvalgyto kiaušinio. O kas 
labiausiai gąsdina jau ir 
taip baisiai persikandusį 
Kardelį, tai tas, “kad ko
egzistencija, kartą pradėta, 
eis ir toliau — reikia tiktai 
palaukti...” Kardelis prie
šingas koegzistencijai, tai-

J. Paleckis, K. Preikšą, 
imanas, F. Bieliauskas, 

ministrai, Banaitis ir Gedvi
las, Grožinės literatūros lei
dyklos vyriausias redakto
rius J. Tornau, rašytojai ir 
poetai Mykolaitis-Putinas, L 
Simonaityte. A. Jonynas, J. 
Baltušis, J., Marcinkevičius,

Chicago, 111.
; Susižeidė Dr. A. Margeris
! Chicagiečiams gerai pa

Kai-

IR VĖL RIMTAS ŽODIS
APIE KULTŪRINĮ
B E NI) R A D A R VIA V1M A

J prezidiumą taip pat iš- 
* renkami brangūs svečiai — 

Turkmėnijos rašytojų at
stovas B. Šache ras, Balta-

i valdybos pirmininkas P. 
įBrouka, Tarybų Sąjungos

Vėl gana, mums atrodo, Įvas G.‘Sevunčas, Ukraine 
..t/.i prabilo kanadiškių rašytoju atstovas V. Byčk<

Viena didžiulė korporacija — International Latex (
Corporation, — išspausdino didžiulį skelbimą kapitalistų kingam tautų ir žmonių su- 
spaudoje, raginantį priimti popiežiaus siūlymą, raginan- gyvenimui.
t į dalyvauti okumeniškame suvažiavime, kai bus paskelb- nų, peštynių, 
ta jam laikas ir vieta.

Tačiau, kai kurie amerikiniai protestantų bažnyčios 
vadovai nelabai nori šokti pagal popiežiaus muziką. Jie 
sako: jei popiežius Jonas XXIII iš tikrųjų norėtų krikš
čionius apvienyti, tai jis, pirmiau negu sugalvojo .šaukti 
tokį suvažiavimą, turėjo pasitarti su visokių sektų pro
testantų dvasininkais.

me drąsiai pasakyti tai, kad jokie popiežiaus skymai, jo
kie okumeniški suvažiavimai nesulaikys istorijos loko
motyvo. Darbininkų klasė kovos už šviesesnį, socialistinį 
rytojų, o pavergtosios tautos, kolonialinės. tautos kovos 
už savo nepriklausomybę ir šviesesnį gyvenimą!

jame

siulo:
kaip

Berlyno ir Vokietijos klausimais
N._ CHRUŠČIOVAS, išvakarėse TSKP XXI-ojo su- 

važiavimo, pasakė, kad yra visos galimybės šaltajam ka
rui atodrėkį suteikti, atsieit, šaltąjį karą atšildyti. Chuš- 
čiovas savo pareiškimą rėmė grįžusio iš JAV Mikojano 
pranešimu.

Tikėkime ir laukime, kad toks atodrėkis bus gali
mas; tai eitų sveikaton visam pasauliui.

Šiuo metu vyriausias sopulys—Berlynas ir Vokietija. 
Sakoma, kad net ir Adenauerio valdžia jau pradeda gal
voti apie tai, kad reikią rimtai svarstyti Berlyno ir Vo
kietijos apvienijimo klausmą. O tai reiškia: reikią svars
tyti Tarybų Sąjungos siūlymus.

Ką gi Tarybų Sąjunga siūlo Vakarinio Berlyno ir 
Vokietijos klausimais?

Ji siūlo padaryti Berlyną laisvu miestu, kad 
nebūtų kitų šalių kariuomenių bazių.

Dėl Vokietijos apvienijimo Tarybų Tąjunga 
tegu abidvi Vokietijos—Rytų ir Vakarų tariasi,
būtų praktiškiausia susivienyti. Rytų Vokietija, pavyz
džiui, nori, kad abidvi Vokietijos apsivienytų federaci
niais saitais. 0 kad tai įvyktų, pirmiausia “Vakarai” turį 
pripažinti Rytų Vokietiją kaip suvereninę valstybę.

Tarybų Sąjunga, beje, sakė ir sako: apvienytoji Vo
kietija, kokia ii bebūtų, turi visųpirmiausia būti neutra
li,'tokia, kaip Austrija, kaip Šveicarija. Ji neprivalo pa
silikti NATO organizacijoje, kuri yra militarinė, nu
kreipta visų pirmiausia prieš Tarybų Sąjungą.

Šie pasiūlymai yra pagrindas diskusijoms, kaip sakė 
Ąlikojanas, būdamas JAV.

Ką gi tais reikalais siūlo Vakarai? Jie nori, kad 
Berlynas pasiliktų toks, koks dabar; jie nori, kad apvie- 
nyta Vokietija pasiliktų tokia, kokia yra Vakarų Vokie
tiją—ginkluota ir NATO narė.

Bet tai nėra joks nau jas pasiūlymas. Tai senas daly
kas, su kuriuo Tarybų Sąjunga sakyte sako, jog niekad 
nesutiks.

Kad būtų atneštas atodrėkis šaltajam karui sušildy
ti, reikia paminėtus klausimus abiem pusėm rimtai 
svarstyti ir juos tinkamai išspręsti.

Suvažiavimą jausmingais i 
žodžiais sveikino broliškųjų' 
respublikų atstovai — Ar-, 
mėnijos rašytojas G. Sevun- žūstamas gydytojas Algų’- 
cas, Latvijos rašytojas V. das Margeris ne vien gerais 
Saulenskalnis, Rusijos Fę- gydytojas, bet ir talentin- 
deracijos rašytojas N. ču- gas rašytojas, skaudžiai su-

Tnostra- sižeidė. Jis, eidamas ledu 
redakto-j apšalusiu šalygatviu, pasly- 

j do ir krisdamas sulaužė de
šinės rankos kaulą.

Gaila, kad tokia nelaimė 
I atsitiko darbščiam lietuviui.

D r. A. Margeriui, dėl jį 
i ištikusios nelaimės, reiškia- 
jine užuojautą ir linkime 
greit ir sėkmingai pasveik
ti, o pasveikus vėl dirbti ne 
vien savo profesijoje, bet ir 

i literatūriniame darbe.

kovskis, žurnalo 
naja Literatūra”

TRIBŪNOJE — POETAS j
A. MIŠKINIS |

Jis širdies žodžiais paša-j 
ko apie savo įsi jungimą į Į 
lietuvių tarybinę literatūrą, Į 

j karštai sveikina suvažiavi
mo dalyvius. Sesija baigėsi 
nepaprastai įspūdingai.

Rašytojų suvažiavimas | 
'nuoširdžiai nasveikino ir iš-' f X |

Jis nori riete
na u jo karo, 

nes per tokį karą, kaip ir 
visi kiti “Lietuvos vaduoto
jai” gieda, Lietuva būsian
ti jiems iš Lietuvos žmonių 
išvaduota.

Šiame Kardelio “apgai
lestavime” (“N. L., sausio 
21 d.) randame reikalavi
mą visam svietui įrodyti, 
“kaip mes vertiname savo 
tautos ir savo valstybės rei
kalus.” Su tauta kaip ten 
bebūtų, bet kokią valstybę 
turi Kardelis? Jeigu jis tu
ri mintyje Kanadą, tai vis
kas okey, nes jis ten gyve
na ir 
yra 
bendro Kardelis 
Lietuvos valstybe? Ogi vi
siškai nieko. Labai negražu | kalu 
---- i..: j<as įau . neprj_ i LTSR

I ei ja.

rimtai 
“Tėviškės žiburių” bendra- ų 
darbis New Yorke Ainius. 
Pastatęs klausimą .“Kuriuo 
keliu?” ir pabaręs .Lietuvos 
vaduotojus,” kad jie nepa-l 
sekė žydų keliu ir nepasi- I: 
stengė susisiekti sų Mikoja-jmui suteikia Lietuvos rašy- 
nu, jis tame laikraštyje tojų sąjungos^ valdybos pir- 
sausio 2.2 _d. rašo p , ' i----------

Vis dažniau lAV.biu span- sirinkusieji atsistojimu pa- 
doje buvo stebimasi Amerikos i gerbia

i politiku drąsa kviesti sovietinę 
sistemą, be tarpininkų, speku
liantų ir reklamininkų, kon
kuruoti su kapitalistine ame
rikoniškąja sistema. Valstybes 
Departamento Rytų - Vakarų 
ryšių ‘ skyrius ir toliau skelbė, 
kad “ryšys’’ tarp S. Ša,i. - JAV 
augsiąs dienomis; jokių nau
jienų nebūsią, iki “nepasikeis 
sekretorius” dėl pastangų už- 
megsti JAV-LTSR lietuvių kul- 
tūrinius ryšius. Paaiškinime 
šiam korespondentui skyriaus 
direktorius pareiškė nuomonę, 
jog? iniciatyva tegalinti išeiti

Pasiteiravus, jei neklystame, jau tik iš sovietų!’). 
įsipilietinęs. Bet ką gi Sovietų ambasadoj Vašing-

turi tono, pareikšta, kad iki šiol iš 
Vilniaus jokių žinių tuo rei- 

neturima ir kad tai yra 
LTSR vyriausybes [kompeten- 

, _ ja. Tuo tarpu tiek JAV pi- 
i liečiu lietuvių, tiek Pasaulio 
i Lietuvių Bendruomenės vade
ivai tebelaikė, kad “ryšys” su 
i tauta sovietinėj sistemoj “tei- 
i siškai” negalimas. Kitiems tai 
priminė senosios cąristinės iš- 

džiausias komunistų ir Ta- eivijos pasirinktą kelią, kuri 
rybų Sąjungos draugais -1 belaukdama “išlaisvinimo” ste- 
prieteliais. Ta didžiąją pa- į buklo pasiliko akligatvvje ir 
lapti atidengia pabėgėlis' !šnyk°* (? io,s ^unoylos kartos 
' ‘ o-erai iš-ilštir')o katl,e- .

Neapsimoka ginčytis del 
kunigų j kompetencijos. Jau laikas, 

Drauge” (sausio 21 d. jis mums atrodo, paieškoti kon-

savintis tai, 
klauso.

SAUGOKITĖS, BROLIAI 
KAPITALISTAI!

do ir sužinojo, kas yra d L

M. Meiliūnas, jau g___
garsėjęs klerikalinis nieka-^ 
tauška. Chicagos 
IC~

traukia:
Amerikos milionieriai yra 

didžiausi komunistu 
jungos draugai, 
darbininkai visai 
bolševizmu, tačiau 
jiai stengiasi sovietam patai
kauti ligi purvinu ju batu lai- 
žymo. Ir tai vyksta todėl, kad 
milionieriai nemoka ir nenori 
paskaityti sovietinių laikraščių 
ir nesigilina į bolševikinius šū
kius, kad pirmiausias bolševiz
mo uždavinys naikinti kapita
listus, sovietijos. priešą. Ir tik 
nedidelė saujele susipratusių 
Amerikos gyventojų primena, 
kad Chruščevas žadėjo Ame
riką palaidoti. Ir tai, žinoma, 
jis siekia ir taip padarys, jei

ir S. Są- 
Amerikos 
nesidomi 
milionie-

krečia žygių ir formų už
mezgimui kultūrinio bend
radarbiavimo su Lietuva. 
Ir tai turėtų pradėti visi

PRANEŠIMAS

vienam savo nariui,
i suvažiavimo dalyviui —Jos
it u i Paleckiui, kuriam šian
dien sukako 60 metu.

POPIETINĖ SESIJOS
Pirmininkaujantis poetas; PIRMIN. —- AKAD.
Mieželaitis žodį praneši-; PROF. K. KORSAKAS

Poetas Justas Marcinke
vičius skaito sveikinimus, 
kuriuos prisiuntė Moldavi
jos, Kirgizijos, Azerbaidža
no, Gruzijos rašytojų sąjun-

alininkui A. Venclovai. Su

‘ ‘ i mirusių rašytojų 
Valsiūnienės, Vienuolio, Ka- 
napienio, Povilaičio, 
lionienės atminimą. 
Venclovos turiningo prane
šimo, kuris truko pusantros 
valandos, partijos Vilniaus 
komiteto sekretorius F. Bie
liauskas skaito šiltą sveiki-

' > I O ~ ’

čiur-1 Suvažiavimo d a 1 y v į a i 
Po karštais aplodismentais pa

lydėjo JAV lietuvių literatų 
R. Mizaros ir A. Bimbos 
sveikinimus.

Iš tribūnos suvažiavimą 
sveikino Turkmėnijos rašy-

Tautinės kapinės daro pelno
Sausio 18 d L. Auditorijo

je įvyko L. Tautinių kapi- 
jnių sklypų’ savininkų ir di
rektorių susirinkimas. Val
dyba pranešė, kad dėl veda- 

'mo naujo kelio, kapinių di
rektoriai turėjo parduoti 
apie pusę akro kapinių žer 
mes, rytinėje dalyje, už 
$13,000, bet .atrodo, kad m- < 
kės ir daugiau parduoti.

1958 metais kapinės pa
darė $29,000 gryno pelno.

Sveikina “Laisvės” 
akcininkų metini 

suvažiavimą
LLD 19-tos kp. susirinki-

nimą, atsiųstą rašytojų III tojas Bordzakas, Ukrainos|me sausio 14 d., apkalbėjus 
suvažiavimui Lietuvos kom- rašytojas Byčko, ] 
partijos Centro komiteto. i Dailininkų sąjungos atsto-

Popietinei sesijai pirmi-’,vas Bogdanas, 
ninkauja “Parduotų vasa-’ 
ru” autorius J. Baltušis. Žo
dį pranešimui apie rašytojų 
sąjungos valdybos veiklą 
gauna jaunas rašytojas M. 
Sluckis. Ataskaitini revizi-

Lietuvos j spaudos reikalus, nutarta 
•’“Laisvės” suvažiavimą pa- 

j sveikinti iš kp. iždo su $10.
>oetas E.! Sausio 17 d. laike filmų 

Matuzevičius, švietimo mi-i rodymo ir sausio 18 d. LDS 
aistras M. Gedvilas, rašyto-’216 kp. parengime aukojo 

Įinas, Grožinės Į sekmai:
leidyklos vyr.i Po.$5: J. ir P. Blaškiai, 

ra- V. Vasys, P. ir A. Grigai, 
uni- A. ir P. Motiečiai, J. Ruz-

ti teraturos 
redaktorius J. Tornau, 

jos komisijos praneš i m ąĮšytojas A. Baltrūnas, 
padarė rašytojas A. Bauža, versiteto dėstytojas docen-igai. 
Įspūdingai 
sveikino Į 
Vilniaus pionierių 
Popietinė sesija baigiasi su gia savo darbą. 
Baltarusijos rašytojų bre

i rašytojus pa- tas A. Sprindis, kaunietis! 
į salę įžygiavęs rašytojas V. Žalioms.

geros valios išeivijoje lietu- nuo žodžiu prie darbu tuo
• • 1 • • • 1 •. 1 Ll 1 • J ... _ v . *•

Po $3: J. ir S. Mažeikai, 
j J. ir K. Kairiai.

bai-l Po $2: F. Valaitis, Just.
. Misevičius, St. Zalpis, J. M.

Vilnius, sausio 23. -Šian- į Kaminskas. Chas Shileikis, 
dien suvažiavimas baigė sa- T0' -. Daudens, Anna Mocy 
vo darbą. Paskutiniajai se- biene, Geo. Montvi as, . 11 
sijai pirmininkavo V. Rei-

ytoj suvažiavimas

ninku išrinktas plačiai ži
nomas Povilas Rotomskis, 
pirmininko pavaduotojais— meris. Diskusijose dalyvavo 
Juozas Žiugžda ir K. Kai
rys. Tie, kurie pritaria 
kultūrini a m lie n d i *ada r b i a - 
vimui, galėtų tuojau su šia 
draugija susisiekti ir už- 
megsti ryšius. Reikėtų pa
žiūrėti, kas galima, o dar 
kas tebėra negalima pada
ryti toj-e srityje.

Juo greičiau bus pereita

viai, kurie tikrai be “zbit- 
kų” ir “ 
sumegsti ryšius $u savo se
nąja tėvyne.

Praėjusio antra d i e n i o relių, kurie
Laisvėje” tilpo pranešimas riomis priešinasi ir priešin

sis bile kokiam bendradar
biavimui su Lietuva. Bet 
reikėtų jų ne be pa i syti. 
Ji-ems mūsų tautos reikalai 
terūpi tiek, kiek jie gali jais 
pasinaudoti asmeniškai ar
ba politiniai. Jie gero savo 
tautai nevelina.

gudrybių” trokšta spręs.
greičiau k 1 ausi m a s iSSl

Mes žinome, kad yra 
kių kietakakčių ir užsispy- 

visomis- ketu-

to-

Ožerovas, poetai V. Mozū
riūnas ir A. Jonynas, rašy
tojas P. Gebakas, akademi-; 
kas K. Korsakas. Suvažiavi-1 
mą sveikino Karelijos rašy-j 
tojas A. Mamaninas, Lietu-* 
vos komjaunimo CK sekre
torius. A. Ferensas.

Suvažiavimas vienbalsiai 
nutarė pasiųsti atsakomąjį 
Lietuvos kompartijos Cent
ro Komitetui laišką, 
perskaitė literatūros

A. Salaveičikai, Joe Dru- 
°has, Jonas Stulgis, K. O. 

! Salamonai, G. K. Budris, 
M. Mazūra, Eliz. Vasienė, 
Wm. Plečkaitis, J. R. Samu- 
Honiai, Joe Ivanaitis.

Po $1: F. Yurgickas, J. 
; Albavičius, M. Januška, T. 
iWoroblew, P. Mitchell, O. 
! Tokubauskienė. J. Knceris, 

X. Pakštienė, P. Malela, Joe 
skeberdis. A. Paleckis, St. 
Kaston. Vera Grigas, U. 

| Yuodaitienė. E. Klastaus- 
i -Įkienė, M. Vasiliauskienė ir 
. | 4. Andriiauskas.

.’..J Viso labo ............. $94.00
J. M-kau

iš Vilniaus, kad ten sausio 
9 d. įvyko platus : kultūrinin
kų, moks 1 i n i n k ų ir kitų 
d a r b u otojų susirinkimas, 
kuriame tapo įkurta “Lie
tuvos draugystės ir. kultūri
nių lysių su užsienio šali
mis draugija.T!i Jos pirmi-

suvažiavimas nutarė pa
siusti atsakomuosius laiš
kus Amerikos pažangiems 
rašytojams R. Mizarai ir A. 
Bimbai.

Baigiamąjį žodį tarė A.
Venclova.

Po to vyko naujos rašy- avižos ir miežiai.

Buenos Aires. — Argen
tinoje gerai užderėjo javai. 
Suimta 6,400,000 tonų kvie- , 
čių ir 6,000,000 tonų kuku- 
rūzų. Gerai užderėjo rugiai^.

tųy; J.P'-Sr ......

2 p.-Laisve (Liberty)— Penktad., sausio (Jan.) 3*0, 1959
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Akademikas K. Baršauskas
vizituoja Ameriką

—Kaip atrodo Amerika?Šiuo metu JAV-se lankosi 
penkių asmenų tarybinė de-----klausiu svečią,
legacija — techninių moks
lų mokslininkų delegacija, 
—kuriai vadovauja moksli
ninkas P. Lebedevas. Dele
gacijos sudėtyje yra ir lie
tuvis mokslininkas Kazi
mieras B arsaiiskas* j sniego nėra,

Delegacija Amerikon at-|Ret kada nors kai užeis, tai 
vyko sausio 23 d., o sausioIužeis.
24 d. K. Petrikienei ir man' 
esant kai kuriais reikalais 
Washingtone, atsitiktinai, 
teko svečią sutikti ii- su juo 
pasikalbėti.

K. Baršauskas — vienas | 
žymiausių Lietuvos mokslo 
vyrų.

Jis vra Kauno Politechni
kos Instituto direktorius, 
Lietuvos Mokslų Akademi-i 
jps tikrasis narys, fizikos -Į

—Dar nespėjau apsidai
ryti, — atsako dr. Baršaus
kas. — Man patinka Wash- 
ingtono 
nėra.

—Ir

oras:

Niujorke šiuo metu 
, — aiškinau.—

Klausiau apie kitą žymų
jį Lietuvos mokslininką, J. 
Matulį, Lietuvos Mokslų 
Akademijos prezidentą, ku
ris prieš keletą metų buvo 

'atvykęs į Jungtinių Tautų 
asamblėjos sesiją ir matėsi 
su eile lietuvių.

2) Hidrotechnikos fakul
tetas
Mechanikos fakultetas
Statybos fakultetas

tas.
Veikia 41 katedra. Dir-

tojai. Mokosi daugiau kaip 
4,000 studentų.

Tai gerokas miestelis, ar 
ne? O prof. K. Baršauskas, 
kaip mes sakytume, yra vi
so Instituto “bosas” — di
rektorius.

Jo pavaduotojai: profeso
riai P. Baskutis, M. Marty- 
naitis ir H. Petruševičius.

Beje, KPI veikia didžiu
lis Akademinis choras ir 
Studentų Dainų ir šokių 
liaudies ansamblis, šios 
abidvi meninės organizaci
jos plačiai žinomos ne tik

—Profesorius J. Matu-1 Lietuvoje, o ir už jos sienų, 
lis — sveikas, daug dirba. ( 
Jis man patarė, kai pasiek

usiu JAV, pamatyti nors vie- 
matematikes mokslų dakta-1 ną lietum. L’ štai,'be ieš- 
ras ir profesorius. Ji§ dar, | kojnno, netikėtai, sutinku 
palyginti, jaunas vyras, tik ^ucu2 (niuJ01‘kieclus. Kaip 
apie 54 metų amžiaus, gy
vas, pilnas energijos, nepa
prastai draugiškas i. __
bus žmogus. Jis rašo* ir 
knygas mokslo klausimais.

'smagu!..
—Mums dar smagiau su-

ir kai- ^kti tamstą! — atsakiau.
KAS GI TAS KPI.?

Kauno Politechnikos In- 
Ši penkių tarybinių moks- stitutas — viena didžiulių 

lininkų delegacija Ameriko- aukštųjų mokyklų Tarybų 
Sąjungoje. Apie šį institu
tą mes mažai esame rašę, o 
tai labai svarbi m o k s 1 o 
įstaiga!

KPI moko-ruošia Lietuvai 
inžinierius, architektus, ku
rie galėtų gaminti maši
nas, statyti namus, elektri- 

, pravesti 
ir kitas kanalus, ir vadovauti ki- 

Iš tiems Tarybų Lietuvos ūkio| 
Bostono delegacija vyksta į vedimo ir plėtojimo 
Los Angeles, Kalifornijon. bams. 
Iš Kalifornijos grįš į Niu
jorką, o čia pabuvojusi ku- tai: 
rį laiką — lėktuvu atgal į 
Taiybų Sąjungą.

je viešės neilgai. Jos tiks
las: geriau, iš arčiau susi
pažinti su ameri kiniais 
techniniais mokslais ir mo
kyklomis. O kad tai pa
siektų, delegacija lankysis 
Bostone. Ji yra užkviesta 
aplankyti Massach u s e 11 s 
T e c h n o 1 ogi jos Institutą,; nes, tiesti kelius, 
garsų pasaulyje, i. I ” '
a u k š t ąsias mokyklas.

Šimtai, jei ne tūkstančiai, 
KPI baigusių inžinierių 
šiuo metu dirba visokiose 
Lietuvos pramonės šakose. 
Daug jų dirba prie Kauno 
hidroelektrinės statybos.

—Bet inžinierių mūsų 
šaliai, — sako prof. K. Bar
šauskas, — dar vis trūksta.

Svečias buvo užklaustas, 
ką jis mano apie pradeda
mą Septynerių metų planą. 
Pagalvojęs, profesorius at
sakė :

—Esu įsitikinęs, kad mū
sų septynerių metų planas 
bus pravestas penkerių me
tų bėgyje. Tamsta negalite 
įsivaizduoti, kokiu dideliu 
e n t u z i azmu mūsų šalies 
žmonės pasitiko šiam pla
nui projektą.

Prof. K. Baršauskas la
bai domisi Amerikos lietu
vių gyvenimu. Prašė papa
sakoti jam apie mūsų or
ganizacijas bei spaudą, ką 
mudu su K. P-etrikiene ir 
bandėme padaryti tuo neil
gu laiku, kurį turėjome.'

Kvietė atvykti į Kauną, 
o jei kada nors ten nuvyk
tame — būtinai užeiti į vie
ną didžiausių aukštųjų Lie-

ĮVAIRUMAI Nepaprasti medžiai

O trūksta dėl to, kad labai i P>'ašė jo vardu pasveikinti
7 Tk T * * 1 1*2.*

— baisiosios van- 
bombos užtaisas - 
rado taikingą pn- 

Pritis — • radie-

Afrikoje, Tangamkos sri- 
|tyje, yra 5000 metų amžiaus 

paviljone buvo a t s k i r a s baobabas. šis medis, būda- 
stendas, kuris pasakojo imas 22 m. aukščio, turi 47 
apie tarybinių mokslininkų j m. storio kamieną, o jo vai- 
surastą taikų darbą kai’in-įniko apimtis siekia 145 m. 
gajam tričiui. (Metras yra 3 pėdos ir 3 co-

LAIKAS LAIKUI 
NELYGUS

Dar 1916 m., genialaus 
ziko Alberto Einšteino 
kurta bendroji reliatyvumo 
teoria dažnai stebimi nepa-Į 
prastomis išvadomis. Pagalį 
šią teoriją ne visur laikas: Ldijoje yra fikusas, kuris 
bėga vienodu greičiu. A]•_ į susideda iš 6 tūkstančių ka- 
čiau dideliu masių, pavyz- j nnenų. Jo šešėlyje gali tilp- 
džiui, stambiu žvaigždžių, beyeik 7 tūkstančiai žmo- 
laikas eina lėčiau, negu to-'nbb Šio medžio aukštis yra 
liau nuo ju. Laikas Saules j60 m> ° amžius—3,000 metų, 
aplinkoje slenka lėčiau ne-| ^iek pat amžiaus turi jr 
gu Žemėje! Nevienodai lai-''Anglijoje,Kento grafystėje, 

uKsiam., uec Lary-ikas b§ įr ž ąilioie, auga-tis tisas. Jo kamieno
bimai mokshmnkai G. M.|šachtoje laikrodisJ eina lg. storis siekia 18 m._

Tritis pritaikytas
Tritis 

deni Ii nes 
pagaliau 
taikymą,
aktyvus vandenilio izotopas, 
kurio skilimo pusiau-perio- 
das lygus 12 metų, susilie
damas su kito vandenilio 
izotopo — deuterio atomu, 
sudaro helį ir atpalaiduoja 
milžinišką energijos kiekį. 
Jis buvo gautas prieš 12 
metų dirbtiniu būdu iš ličio, 
o tik po to buvo aptikti jo 
pėdsakai atmosferoje ir vi
satoje.

Iki šiol tritis buvo taiko- 
m as išimtinai griovimo 

tuvos mokyklų, kurios di-’tikslams, bet neseniai tary- 
rektoriaus pareigas jis ei
na, į KPI. Jis mielai ame
rikiečius priimtų.

Palinkėję svečiui laimin
gai pakeliauti po mūsų ša
lį, sėkmingai atlikti savo 
misiją, skyrėmės. Jis mums 
linkėjo sveikatos, taipgi

I smarkiai plečiasi Lietuvos Niujorko lietuvius, 
j pramonė, auga miestai. Jei 
j tamstos atvyktumėte šian
dien į Kauną, — neatpažin- 
tumėte jo. Jis auga ir au-j 
ga. Spėju, mūsų miestas! Pietų Amerikos valstybė- 
jau turi daugiau kaip 200,-Į je Kolumbijoje tekanti EI 
000 gyventojų.

—Ar Kaunas — lietuviš-

R. Mlzara

“RūGščIOJI UPĖ”

—Pilnai! — atsako 
čias.

—O kaip Vilnius?
—Vilnius, manau, 

dar-!50 procentų lietuvių, o

sve-

turi

Rio Vinegere upė ne veltui 
vadinama “rūgščiąja upe”. 
Jos vanduo turi vieną pro
centą sieros rūgšties ir be
veik tiek pat druskos rūgš
ties. Dėl tokio vandens rūgš
tumo upėje negali gyventi

kiti jokia žuvis. Rūgščių atsira- 
į 50 p r o c-e n t ų kitataučiai. (dimo “kaltininkas” — netoli 

KPI yra penki fakulte- Matote, Vilnius niekad nebesantis Purasė ugniakalnis, 
(buvo lietuviškas. Jis visą kurio veikimo metu išsiski- 

1) Elektrotechni k o s fa-! laiką buvo daugi a t a u t i s i ria sieros trioksidas ir chlo- 
kultetas i miestas ir tokiuo ilgai bus. | ro vandenilis.

  

TEISYBĖS MYLĖTOJAS

Stasio Raštikio memuarai
i sūnui Juliui liepė krauti 
; reikalingiausius ir bran
giausius daiktus. Kiti su
sirinkę neramiai tarėsi,

Flerovas ir F. A. Aleksieje-I V 
vas pritaikė jį “žymėti”! 
vandeniui, kuris pumpuoja
mas į naftingą grumto 
sluoksnj, siekiant padidinti prab6gančio iaiko dalį...

JAV, Kalifornijoje, auga 
150 m aukščio ir 11 m sto- 

fj_|r.io sekrojos. Jos turi 4,000 
su_įmetu. Šie medžiai “matė” 

! maijos ir aztekų tautų kul- 
įtūros aušrą, suklestėjimą ir

ciau negu aukštuose kal
nuose. Tiesa, tas skirtumas 
nepaprastai mažas, jis su- 

: viena trilijoninę
naftos išeigą. Įprastinis 
vandens “žymėjimas” da
žais čia netinka, neš aukštai 
temperatūra, kuri siekia 90 
iki 100 laipsnių C, suardo 
dažus. Iki šiol tam tikslui 
naudojamos kitos priemo
nės taip pat pasirodė esan-i 
čios netinkamos. Radioak-1 
tyvus izotopas tritis, pasiro-l 
do, yra visiškai tinkamas iri 
pateisino į jį dedamas vil-| 
tis.

“Žymint” vandenį šiuo 
būdu gauta daug nelauktų, 
bet labai svarbiu duomenų 
apie vandens judėjimą naf- 
tinuose žemės sluoksniuose. 
Šiuo metu vandens “žymėji
mas” 
komas aiškinant vandens 
kelius po žeme.

Briuselio parodoje TSRS raidžių formą.

Sicilijos ugniakalnio Et
nos šlaite stovi 2,000 metų 
amžiaus kaštonas. Tai irgi 
stambokas medis, turįs 20 m 

| storio kamieną.
Visų aukščiausi žemėje 

medžiai yra eukaliptai. Jų 
aukštis siekia net 155 m. 
Įdomiausia tai, kad toks ne- 
paparastai aukotas medis 
išauga iš 1—2 milimetrų dy
džio sėklos.

SPARNUOTAS 
BAROMETRAS

Dilgėlinė peteliškė labai

AKLIEJI SKAITO 
KNYGAS

Vengrų mokslininkas Za- 
lenka išrado pigų aparatą, 
su kurio pagalba aklieji ga
li skaityti bet kokią knygą. 

'Aparatas veikia televizo- 
I riaus principu, paversda- 
| mas raides kintamo stipru- 
|mo elektriniais impulsais,!gerai jaučiaartėjančiąaud- 
i kurie specialioje pašto ženk-j rą. Keletą valandų prieš 
! lo dydžio plokštelėje sukelia perkūni ją, kai dangus, dar 
iškilimus, atitinkančius rei- net neapsiniaukęs, ji jau 

Aklasis pa-i slepiasi tarp sausų šakelių, 
ima į vieną ranką specialų I medžių drevėse ar panašio- 
100 gramų svorio stiebeli irjse saugiose vietose. Įdo- 
juo veda išilgai teksto eilu-' miausia tai, kad net laiki- 
čių, o kitos jo rankos pirš-:nas saulės pasirodymas ne- 

tričiu vis plačiau tai- tai, padėti ant plokštelės, j apgauna šio “gyvo baromet- 
jaučia nuolat besikeičian-1 ro”. Skrajoti peteliškė pra- 
čius iškilimus, turinčius!deda tik visiškai praėjus 

! audrai.

kiamas raides.

m. Šiuo metu.pKauną! Labai gerai jaučiu paskelbęs kitą Lietuvos lai- 
kad nebėgda-f ir žinau, kad visiems lietu-1 kinosios vyriausybes sąsta-

“kas bus toliau.”
jisai mano,
mas padaręs didelę klaidai! viams t ė v y n ė j e 
ir raminasi vien tuo, ka

(Tąsa)
Tokiu tai momentu augš- 

tesnieji karininkai suokal- 
biavo ir ruošė militarinį su
kilimą prieš Smetonos vy
riausybę. Raštikis teigia, 
būk šis visas neramumas ir 
nepasitenkinimas kilęs vien 
dėl jo pašalinimo iš kariuo
menės vado pareigų, būk 
tai jo šalininkai norėję pri
versti Smetoną grąžinti jį į 
senąją vietą ir būk minėta
sis pučas neįvykęs tik dėl 
to, kad jisai jam nepritaręs 
Šiuo reikalų pas jį buvęs 
apsilankęs koks tai pulki
ninkas A., išdėstęs jam visa 
sukilimo planą ir tik reika 
lavęs jo sutikimo . Ra š tik i ° 
betgi su tuo nesutikęs: “L 
veido ,išraiškos supratau 

^kad pulkininkas buvo nepa
tenkintas ir nusivylęs mane 
atsakymu. Jis dar karte 
paklausė, ar aš pritarei*"' 
sugalvotai ir jau paruošta*’ 
akcijai. Atsakiau, kad ne

Kodėl jis nepritarė?
“Pasikalbėjimas buvo baig

tas. Vėliau teko sužinoti 
kad toks sukilimas tikra1’ 

’ buvęs paruoštas. Be kitko 
sužinojau, kad, be kitų ta
me sukilime turėjusių daly
vauti kariuomenės daliu 
buvo paruoštos karo mo
kykla, priešlėktuvinės ap
saugos rinktinė, karo tech
nikos dalys ir kt. Sukili
mo vykdymą sutrukdęs ma
no nepritarimas visa?n šiam 
sumanymui... Esu įsitiki
nęs, kad jei būčiau sutikęs, 
sukilimas būtų pavykęs... 
Taip pasibaigė pribrendęs 
ir paruoštas naujas kariuo- 

’Lmenės sukilimas, kuris tu- 
*rėjo įvykti 1940 m. anksty
vą pavasarį.”

Raštikis savo kolegų ruoš
tam sukilimui tuo metu ne-

pritarė ne todėl, kad būtų ir čia išlaikė mane iki 1940 bėgti, ar ne? Prezidentas tai buvusi “tokia dievo vai 
buvęs iš principo tam prie-1 m. gruodžio mėn., kada su nedavė kitiems jokio patari-ilia.” Kitaip sakant, dievasbuvęs iš principo tam prie- j m. gruodžio men 
šingas, bet kad buvo “-1

jjl iv" i III. UIUvI/jIU Illt/Il.j lYdUlCV oUl IlvVlCVVv lYl UlVAllO JVIYIV įJcVvCVA A IAU. Jkliaip CUAXUlilj 

nega- kitais rusams nereikalingais mo ar nurodymo. Jo sūnus jį tiksliai suklaidino!
Įima galvoti apie ginkluotą ir nepageidaujamais lietu- Julius, tarnaitės ir adju

tantai dabar trukdė jį įvai
riausiais klausimais apie 
kelionę ir apie imamus ar 
paliekamus daiktus. Pre
zidentūroje prasidėjo sumi
šimas. Atsirado Lietuvos 
banko valdytojas Paknys su 
lagaminėliu, ten buvo sveti
moji valiuta išvykstančiam 

Mšku, kad ji tokiam mili- irimas, kur nei vadas, nei,prezidentui ir kitiems mi- 
‘•.aristų užmojui būtų nepri-.vadukai- nežinojo, kaip ori- nisteriams. Kiek kam bu- 

Šios panikos me- vo duota pinigų, nežinau.
Perversmo liaudžiai jokio tu niekas nepajėgė sudaryti Pabaigoj ir man pasiūlė pa

imti pinigų. Nenorėjau ir 
atsisakiau, bet veik visų 
prašomas imti, sutikau 
(koksai nekaltas drovumas 

‘—T. M.) ir gavau, rodos, 
tris šimtus JAV dolerių.

sukilimą ar perversmą ta- viais karininkais buvau pa- 
da, kada mūsų žemėje yra leistas. į atsargą.” 
raudonosios, armijos įgulos.’ 
Tokiu sukilimu pirmiausia 
pasinaudotų tik rusai ir 
vietiniai bolševikai.” Ot 
kur buvo šuniukas pakas
tas! Apie liaudies rolę šia
me žygyje nieko nekalbama.

“Visų galų suirimas”
Antroji savo atsiminimų 

tomą Raštikis pradeda ap
rašymu “paskutinio posė
džio prezidentūroje,” kuria
me pasireiškė visų galų su-

tarusi. Iš tokio karininkų 1 entuotis.

^ero nebūtų buvę. Liaudies ministerijos,’ ud
^pasitenkinimo priežastys, “gudriausio Saliamono

| ką daugiau galėjo patarti, 
kaip tik, kad “geriausia bū
tų prezidentui vykti į Tau
ragę,! kur buvo stipresnė j Kitą dieną nunešiau tuos 
mūs 
jos siena.” Tačiau ir šis

tad šauktasi 
>” — 

\ivo daug gilesnės, ji lau- ’ s7 Raštikio. Bet ir šis ne- 
1'ė socialinio perversmo!

Sakoma, kad vilkas neiš- 
’'enjčia nestaugęs. Tu pačių 
^etų birželio 7 d. Raštikis 
’ėl grižo i kariuomene, tik 
Au per užpakalines duris! 
"^uvęs kariuomenės vadas ir 
msaugos ministeris — jis 
1abar priėmė tik karinės 
nokyklos. vedėjo vietą: 
‘Naujoji mano vieta buvo 
žemesnė negu kariuomenės 
štabo viršininko, teikimo 
nrš'ininko, divizijos vado, 

’'avalerijos viršininko, avia
cijos viršininko ir kt. pana
šių vietų.” Aišku, kad čia 
ambicingam Raštikiui teko 
nraryti labai karčia piliulę! 
Bet ir mokyklos vedėjo par
eigų jam neteko eiti, nes 
“pradėjus formuoti iš liau
dies kariuomenės 29-j į rau
donosios armijos korpą, bu
vusios Lietuvos kariuome
nės karo mokyklos neiėjo į 
tą korpą, bet iš tų mokyklų 
buvo suformuota Vilniaus 
pėstininku mokykla... bet 
man neteko ten dirbti, nes 
buvau iš ten iškomandiruo- 
tas d. gen. Vitkausko žinion

.” Į šį “sąstatą” įėjo da- 
s ir Škirpas paskelbto “są- 

nes neša džiaugs- stato”: — pats Škirpa, Ski- 
mą ir laukiamą išsilaisvin- IbJs» Raštikis ir kiti. Tik 
nimą... Vieniems karas bu-1 švietimo min-riu buvo pa- 

‘ gi mums jis tei-iškirtas J. Ambrazevičius 
(Brazaitis). Škirpai ir Ski
pičiui vokiečiai neleido iš
vykti iš Berlyno, todėl Am
brazevičius pavadavo Škir
pą. Hitlerininkams ta “lai
kinoji vyriausybė” nepati
ko, jie jos nepripažino, ją 

r_ boikotavo ir su ja nesiskai- 
Ir vis tai ne men- Į kis, kaip tikras davatka, tė.j

1, kaip ir ta.
! mums čia Berlyne, jos ne- lis 
-'baisios, ’
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Atrodo, jog dievas R-kį Į Jvo baimė, 
klaidino jau nekartą. Kai 
vėliau jis, palikęs savo šei
mą, pabėgo pas vokiečius, 
jis dabar jau ir to gailisi, 
būk padaręs klaidą. Tokių 
klaidų jis priskaito sau ga
na daug, daugiau nei | prie radijo sėdintiems sa- 
“sm-ertelnųjų griekų” kate-1 distiniam “aktyvistam.” R 
kizme. Ir vis tai ne men-1 kis. kaip tikras <

Įkė džiaugsmą.”
' Dėkoja dievui už karą!

Savaime aišku, kad Kau
ne krintančios bombos ne
galėjo būti baisios Berlyne

Jai teko išgyventi tik 
kos, bet kardinalės klaidos, tuoj nubėgo į bažnyčią pa- šešias savaites ir naciai ją 
dėl kurių jam teko “paku- dėkoti savo dievui, kad tas i likvidavo, nes nepriklauso- 
tavoti.”!

Jie laukė karo!
pasiuntė nacių bombonešius 
griauti Kauną ir žudyti jo 
žmones! Iš ten jis. nubėgo 

Kai jau R-kis pabėgo iš pas “konsulą” K. Škirpą.

ma Lietuva jų programoje 
suvis nebuvo numatyta. 
Naciai buvo suprojektavę 
tik “rytų kraštą” (Ostlan-
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Lietuvos, jisai Berlyne rado|kur jau rado ir daugiau to- dą), į kurį turėjo įeiti Li-e- 
nemažą būrį repatriantų ir>kių pat Pabėgėlių, isteriškai tuva, Latvija ir Estija.
kitų pabėgėlių. Visi jie ti- besidžiaugiančių savo kraš- 
kėjo, jog karas tarp hitleri-i to nelaime, f" j 
nes Vokietijos ir T. Sąjun-'savo “vvriausvbe” Lietuvai

. Šie jau buvo ir 
“vyriausybę” Lietuvai

Nacių agentai
Pirmomis karo dienomis

ūšy įgula ir arti Vokieti-'pinigus ir grąžinau Maša-'gos neišvengiamas. Ir jie iškepę. Škirpa pats save bu-,“1
“ ............................... • i kaip jsganymo! vo paskyręs ministeriu pir-l^siai)mįn G ei mantą

“Aš gi norėjau,! mininku ir užsienio reikąlų Meskauską, jų paitijąorga-
laičiui. Prezidentūroje bu- jo Jaukė, 

patarimas Smetonai netiko, vo didžiausias judėjimas.
nes jis jau buvo savo gaires Vi-eni daiktai buvo dar pa- 
nustūtęs tiesiai į Berlyną, kuojami, kiti jau supakuoti 
Miništ-erių pirmininku Raš- buvo nešami į automobilius*
tikis vistik sutiko būti, bet Apie valstybės reikalus jai 
jam ta garbe džiaugtis ne- niekas nieko nekalbėjo.” 
teko, nes pirmuoju liaudies 
vyriausybės premjeru buvo 
išrinktas Justas Paleckis.

“Tuoj bėgt!”
Prezidentūroje, minėto 

posėdžio metu, kaip R-kis 
paduoda, įvyko tikrai jau
dinanti scena: “ ‘Bėgti, 
tuoj bėgti!’! sušuko resp. 
prezidentas. Jis pašoko iš 
k ė d ę s , susijaudinęs, bet 
energingas ir gyvas. Iš kar
to diųgo jame visas suglebi
mas, | sustingimas ir nuo
vargis. Jis įsakė savo adju
tantai telefonu paskambinti 
prezidentienei, kad tuoj va
žiuotų iš savo dvaro į va- 
karuš. Atbėgusiam savo

Tikri škurninkai
Smetonai ir jo ministef 

riams, aišku, tuo momentu 
valstybės reikalų eigą pa
keitė savieji reikalai. Jie, 
kaip tikri “škurninkai,” ap
sirūpinę valstybės turtu, 
vogtais pinigais, žiūrėjo tik, dijo aparato. < 
kad greičiau pasprukti pas Goebels. Aišku. Karas. Vo- 
savo draugus nacius. Grį
žęs namo, R-kis liepė žmo
nai supakuoti reikalingiau-i 
sius daiktus į lagaminus ii 
laukti. Klausimas atsistoje 
prieš jį, kaip prieš Hamle
tą, visu griežtumu: bėgti- 
ar nebėgti? Sekamą dieną 
jis galutinai apsisprendė 
nebėgti, norėjo įsitikinti,

R-kis sako: 
kad vokiečiai kuogreičiau-iministeriu, R. Skipitį tei
siai pultų rusus.” O kaiisingumo min-riu, E; Galva- 
jau birž. 22 d. karas pra-l 
sidėjo, tai jų ekstazei nebu
vo galo, nors pirmieji aero 
ro smūgiai, pirmosios aero 
bombos krito ant Lietuvos 
kaimų ir miestų, nors jos 
žudė Lietuvos žmones. Ko
kio sadistinio azarto jie bu
vo apimti, galima matyti 
kad ir iš R-kio aprašomo 
momento: “Skubu prie ra-
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nauską finansų min-riu, o 
S. Raštikį — krašto apsau
gos min-riu. O kad tam 
aktui uždėjus legalumo au
reolę, Škirpa pasiūlė seka
mą formulę: “Nesant res
publikos prezidentui Ber
lyne esąs Lietuvos Tauti
nio Komiteto pirmininkas 
E. , Galvanauskas imasi ini
ciatyvos ir siūlo Škirpai su-

Jau kalba i daryti Lietuvos vyriausybę.

kiečių kariuomenė jau žy
giuoja per Lietuvą. O 
mums politiniams pabėgė
liams, taip gera ir malonu! 
Dabar tikrai atėjo galas 
bolševizmui Lietuvoje... vo
kiečių karo lėktuvai šį rytą 
subombardavo Kauno aero
dromą. Bet ką čia bombos, 
nors jos krenta ir į mūsų

Galvanauskas čia pat ir pa
sirašė paties Škirpos sure
daguotą, tam pačiam Škir
pai adresuotą raštą” — ir 
komedija buvo baigta! “Ta
čiau šiai vyriausybei neteko 
viešai figūruoti Lietuvoje, 
nes kitą dieną Kaune Lietu
vos Aktyvistų Frontas buvo

nizuoti, ir Raštikį, kaip nu
matomą lietuvių kvislingą. 
Apie šią kelionę R-kis pa
informavo “konsulą” Škir
pą tik aplinkiniais keliais, 
per kitus, o pats vengė jį 
susitikti ir apie savo misi
jos tikslus jam nieko nesa
kė. Už tai Škirpa labai su
pyko ir oficialiai paskelbė 
Raštikį dezertyru ir išdavi
ku. R-kis teigia, jog Š-pos 
vedama politika Vokietijoj 
pasibaigė “pilniausiu fias
ko” (jo naminiu areštu), 
kad jisai yra jau tik iš
spausta citrina nacių ran
kose, o R-kis “turįs pažin
čių su augštais vokiečių 
karininkais,” todėl galės 
kalbėti “visos Lietuvos” 
vardu.

(Bus daugiau)
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PASTABOS
“Laisvės” finansinis va

jus sukėlimui penkių tūks
tančių dolerių, kaip visi 
ženklai rodo, bus sėkmingas 
be didelės agitacijos. Per
eitų metų šėrininkų suva-

jau būna perskaityti Lietu
voje, tad tik koresponden
cijos, įvairumų skyrius ir 
kiti raštai, surišti su šios 
šalies gyvenimu, gali jiems 
būti įdomūs.

Pavyzdžiui, paimkime 
“Laisvėj” telpantį raštą 

Mums, gyve-
tardamas leisti laikraštį du
kartus savaitėje, šešių pus-1 apie Vilnių.
lapių jisai įdomus. Pirmas nantiems čionai, raštas la- 

, ir antras puslapiai, įdomu-1 bai įdomus. Bet Lietuvoje 
mų skyrius ir koresponden-' gyvenantieji skaitytojai yra 

4 cijos vedama gerai. Lietu- p e r s k a itę, susipažinę su
vos žinios trumpoje su- Vilniaus istorija ir 
traukoje įdomios, nušvie-1 jiems 
čiančios Lietuvos ekonominį kartu skaityti.
ir kultūrinį gyvenimą.

Ir todėl “Laisvės” 
tytojai, galiu drąsiai šaky-i 
t i, kurių pusė gyvena 
natvės pensijos, deda 
galimas spėkas, kad rytuose 
“Laisvė” gyvuotų.

todėl
nėra įdomu antru

7-as laiškas iš
Sausio 18 'd. vykome į bie- 

lorusų pažangios pašalpinės 
draugijos pikniką Buenos 
Aires priemiestyje Quilmes.

Piknikui geresnę vietą 
sunku rasti. Visai arti prie 
La Platos upės įtakos į At- 
lantiką. Plati vieta maudy
tis. Šimtai tūkstančių 
svietelio suvažiuoja.

Piknike dalyvavo 
pora i 
tų žmonių 
tarusų, rus 
čiagimių. E 
didesnis piknikas, jeigu au
tobusai (kolektyvai) būtų 
vaikščioję. ilat, tą dieną 
buvo paskelbtas transporto 
darbininkų streikas. Gerai, 
kad apie tujinas trokų buvo 
pasamdyti, i Kiti atvyko, 
kaip kas galėjo* ir išmanė: 
pėsti ėjo, arkliais jojo ir va-

ten

apieVAGAI J VUYV 
tūkstančių įvairių tau- 

š- ukrainu 
i, lietuvių, na ir 
u tų buvęs daug

bal-

Buenos Aires JVAIRIOS ŽINIOS I A I $ V E S VAJUS
komunistai, komunistų dien- M Vodlh a I V W ■■ V ■ ■ • V W V
rštis “La Hora” uždarytas.

Streikieriai taipgi protes
tavo prieš nesvietiškai pa
keltas produktų kainas.

Unijos pareiškė, kad dar
bininkų vienybė ir publikos 
simpatija atsiekė tikslą, dėl 
kurio streikas buvo skelb
tas.

Sausio 21 d. aplankėme 
draugus Mockus. Jie parodė 
keletą iš Kauno nuo gimi
naičių atsiųstų laiškų.

Jie rašo, kad Kaune gy
venimas kas kart gerėja. 
Jie įsitaisė savo namus, ap- 
sisodino medeliais 
žiai gyvena.

Mockai norėtų 
savo giminaičiams 
bet Argentinos 
trukdo persiuntimą, tai la
bai sunku ką nors ir pasiųs
ti Lietuvon.

N. YORKO VAISTIJOJE 
TAKSAI IR MANEVRAI |

Albany, N. Y. — Naujasis 
gubernatorius Rockefelleris 
manevruoja taksų reikale. 
Jis siūlo įvesti atskaitymą 
valstijos taksų iš algos, kaip 
yra daroma su federaliniais 
taksais. Aišku, kad bus da
romi atskaitymai ir tiems, | 
kurie, sulyg įplaukų, dabar i 
neturi valstijai taksų mokė- i 
ti. Tokie asmenys vėliau tu
rės rūpintis jų pinigų atga
vimu. Tuo pat kartu Rocke- | 
f elleris kalba apie “dovano-! 
j imą 1958 metų taksų”, ku
rie jų dar nesumokėjo.

(Tąsa iš 1-mo pusi.)
Waterbury, Conn.; A. Mureika, brooklyniečiams; A. 
Matulis, Jersey City, N. J.; G. Shimaitis, Brockton, 
Mass.; P. Blaškienė, Chicago, Ill.; J. K. Navalinskienė, 
Binghamton, N. Y.; Senas Laisvietis, Scranton, Pa.; 
John Patkus, New Haven, Conn.; V. Žilinskas, Plymouth, 
Pa.;K. Naravas, Shenandoah, Pa.; A. Apšegienė, Au
burn, Me.; V. Ramanauskas, Minersville, Pa.

Tad mūsų užduotis rem- 
sk*u- čionai, Amerikoj-e, gyve- 

'nančiais lietuviais, nepa-
iš se_! niirštant ir Lietuvoje gyve- 

nančių tėvynainių.
Toliau, šis “Laisvės 

jus parodo štai ką. 
' V v Z-X 1 r- , z-1 rN '

Na, ir šių metų šėrinin-i 
kų suv a ž i a v i m a s turės I 
spręsti ir vėl vieną iš svar-i 
biųju “Laisvės” problemų, . . _ ,
tai kėlimasi i kita vieta. Jei Pjmiau, neia tuscios agita-i .inavi] krnutuvp Sikorip

------  ------ ••• ---- -•••- zai lietuvių priguli. Jie tu- ko apavų kiautuvę. biKene-i mįižiniškos ir toli sie-
______  _______> raketos 
ir jos orlaivynas.” Jis pasa
kojo, kad Kongresas turi 
dar daugiau duoti orlaivy- 
nui pinigų.

Prieš porą dienų Kongre
se panašiai kalbėjo karinio 
laivyno vadai.

ir gra-

pasiųsti 
dovanų, 
aidžia” va-j kaip kas galėjo* ir išmanė:

r____ __ Mūsų pėsti ėjo, arkliais jojo ir va-
vajininkai dirbdami suben- žiavo, motorcikliais ir dvi- 
drina savas spėkas, jau nė- račiais. Pirmą sykį savo 

į ra tiek daug miestų mies- gyvenime tokį kelionės 
1 telių sąraše, kiek būdavo vaizdą esu matęs. (

| prie šios draugijos nema- draugus Sikerius. Jie užlai-

NORI DAR DAUGIAU 
PINIGŲ, TAI GĄSDINA
Washingtonas. — Kari-1 

nio orlaivyno viršininkas i 
generolas T. D. White Kon-1 

| greso nariams sakė: “Da-j
~ , ,1- bar didžiausias pavojus,

L.S^.S?° Jungtinių Valstijų saugu-1
‘ .mui yra, tai Tarybų Sąjun-

$10.00 
10.00

. 6.00
. 5.00
. 5.00

5.00
. 4.00
. 3.00

.. 2.00
. 2.00
. 2.00
. 2.00
. 2.00!

.. 2.00 
. 2.00

2.00neklystu, tai jau bus šeštas cJ°s, tyla, geias ii nuošii-| _ .
.. I .,- m . ... įdus darbas nalaikvmui sa-,rejo savo Uoką pasisamdę.

- :-i -- :-
Piknike buvo malonu su

sipažinti su jaunuoju Kai- 
kariu, pažangiųjų veikėjų 
Kaikarių sūnumi. Jis yra 
tos pašalpinės draugijos ad
ministratoriumi ir visą lai
ką draugijos labui pašven
čia.

Tiek jis, tiek jo tėvai lau
kia leidimo išvykti Lietu
von. Tėvai ųegalėjo piknike 
dalyvauti dėl Kaikarienės 
ligos. Preš metus laiko ji 
buvo suparalyžiuota. Atsi
lankę pas juos radome ją 
po kambarį vaikštinėjančią 
lazdele pasiramsčiuoj a n t. 
Sako, ligą po biskį nugali. 
Linkime jai greitai pasveik
ti.

iš eilės kėlimasis. Tai ne
maloni staigmena, bet tai 
verčia gyvenimo sąlygos.

Šis metinis šėrininkų su
važiavimas bus svarbus 
tuo, kad turėsime peržvelg- 

į ti savas spėkas. Aišku vi
siems, kad mūsų senoji kar
ta sparčiai retėja, 

j spėkų nėra.

vos spaudos duoda geras 
pasekmes.

Imkime pavyzdžiui Brook- 
lyną. Brooklynas per -eilę 
metų praleisdavo “Laisvės” 
vajų su mažu pasižymėji
mu. Šiame vajuje jie ryžta
si laimėti pirmą dovaną. Ir

naujų;jeigU jie laimės, tai bus is- 
Laisvės” tirą- toriais nuotykis jų koloni

jas mažėja, darbuotojų, va- jai. Wraterburio vajininkai 
jininkų—spaudos platinto-j niekuomet pirmiau nebuvo 
tojų— skaičius mažėja. Tų . taip aukštai punktais paki- 
vajininkų, kurie nuo senoję, kaip šiame vajuje jie 
dirba, metų našta sunkėja, stovi 
ir jie pradeda pavargti, nė-l T 
ra tokie produktyvūs, kokie (tais 
buvo pirmiau.

nė piižiuri kiautuvę,, o joslkįančiOs atomines 
vyras taiso apavus. Verčia-1- - 
si neprastai. Augina tris 
dukreles.

Visa šeima norėtų vykti 
Lietuvon ’ apsigyventi. Įdo
mu, kad Sikerienė, čia at
vežta tik 2 metų amžiaus, ir 
čia gimusios dukterys nori 
Lietuvon vykti.

Su kuo tik iš progresyvių 
teko kalbėtis, 
laukia progos

beveik visi
Liet u v o n

Rabatas. — Maroke susi
organizavo kairiųjų partija 
vardu Demokratų Nepri
klausoma Partija.

BIUDŽETO SUKĖLIMUI 1959 METAMS 
AUKŲ GAUTA SEKAMAI:

LLD 37 kp., Lawrence, Mass..............................
Wm. Goodis, Utica, N. Y............ . .....................
B. Makarski, Paterson, N. J..............................
C. Pečiulis, Los Angeles, Calif. .. .......................
Ch. ir Angelina Stasis, Perkasie, Pa..................
Cicerietis .................................... .......................
P. ir N. Ventai, Forest Hills, N. Y.....................
K. J. Yenkelun, Waterbury, Conn.....................
Mary Thomas, Manchester, Conn.......................
S. Molejus, Somerville, N. J.............. . ................
S. Valaskas, Plainville, Conn..............................
J. Sherman, Plymouth, Pa..................................
Paul Lupsevic, Lawrence, Mass.........................
J. Navickas, Shenandoah Hts., Pa.....................
J. Matukas, Shenandoah, Pa...............................
J. Kaupus, Chicago, Ill....................................
J. Ilgutis, Toronto, Canada ...............................
Po$l: M. Dvareckienė, Lawrence, Mass.; Mary Sveta- 

ka, Wilmerding, Pa.; J. Žemaitis, New Haven, Conn.; J. 
Zabotko, San Bernardino, Calif.; Ig. Chulada, Methuen, 
Mass.; Aug. Seitz, Washington, D. C.; Wm. Stadolnik, W. 
Lynn, Mass.; V. Ramanauskas, Minersville, Pa.; A. Me- 
telionis, St. Petersburg, Fla.; M. Mušauskienė, Wilkes- 
Barre, Pa.; R. Skuja, Tacoma, Wash.; J. Krasauskas, 
Binghamton, N. Y.; K. Mažeikienė, Jersey City, N. J.; 
Eliz. Galgauskas., Denver, Colo.; Josephine Shilkaitis, 
Minersville, Pa.; E. Naujokas, Auburn, Me.; P. Miller, 
Glastonbury, Conn.; A. Dagilienė, Hartford, Conn.; 
Charles Lusas, Waterbury, Conn.

PRIETELIŲ KLUBAS
S. F. Smith, Los Angeles, Calif.......... $25.00Washingtonas. — Jungti

nės Valstijos jau atšaukė iš 
Kubos armijos, laivyno ir 
orlaivyno misijas.

Skaitau kunigų savaitraš
tį “Laiką” už sausio 10 d. 
Rašo apie “koegzistenciją”. 
Smerkia visus, kurie prita
ria kokiam nors susitarimui 
ir sugyvenimui su socialis

tiniais kraštais. Smerkia

gžtila, kad šiais me
nė ra New Haveno ir 

x . i Hartfordo veikėjų sąraše,
Taip, mes dedame pastan-'bet manau, kad Waterburio 

•” i Lie- i darbuotojai pasiekė juos 
Tad, 

į Lietu- peržvelgus visą musų spau-

gas užrašyti “Laisvę
tuvą. Tačiau kalbinant, kad dirbdami bendrai.
užrašytų “Laisvę
va, gauni ir į tą klausimą dos platininio darbą, suran- 

l atsakymą. Pirmo puslapio di, kad mes dar turime sa- 
į žinios, kol “Laisvė” pasie- vų spėkų savos spaudos pla- 

kia Lietuvą, būna pasenę, tinimui ir jos palaikymui, 
Gera dalis straipsnių, kurie ir suvažiavime pasidžiaug- 

f telpa “Laisvėje,” paimti iš sime savais praėjusių metų 
Lietuvos laikraščių, ir jie nuoveikiais. Pilietis

t*
i

Washingtonas. — Iš Ku-1 kad tai padarytų.

Kaip matot, gražus skaičius aukotojų. Taipgi ir į 
Prietelių Klubą užsimokėjo vienas narys. Yra dar dauge
lis, kurie dar neprisiuntė savo P r. Kl. auką. Būtų gerai,

Dekuojame visiems už dovanas, ir vajininkams už 
pasidarbavimą.

bos sugrįžo kongresmanas 
taikos, šalininkus. |A.dam C. Powell. Jis reika-

Sausio 18 d. visos unijos! Ilgame savo rašte T. Dau-Jauja, kad Kongresas tyri- 
(sindikatai) paskelbė gene- kantas nurodo, kad socialis- nėtų, kodėl iš Amerikos ve- 
ralinį streiką. Streikas apė- tinių kraštų gyventojai ran-, žami ginklai į Pietų Ameri- 
mė Buenos !Aires miestą ir dasi nelaimingoje ir bevil-J<ą Batistos šalininkams, 
plačią apylinkę. Per pen- tiškoje padėtyje.
kias dienas beveik visas dar ; “iš tos beviltiškos ir ne- 
bas buvo sulaikytas. Darbi- laimingos padėties tik vie- 
ninkai vieningai 
Krautuvės, 
tos viešos 
samdė nors 
ką, buvo uždarytos.

Tomis streiko dienomis
'miestas buvo apmiręs. Jau

Maskva. — Mirė Petras

New Haven, Conn
Susirgo Jurgis Peleckas,

Laisves Administracija

Nikitinas, žymus tarybinis 
laikėsi, nas karas galėtų išgelbėti”, veikejas.

Hanover, Md.
Nuoširdi Padėka

Mano sveikata sušlubavo

DIDELĖ ŠALIS
Šiose, kad ir vidutinėse, įspūdžių. Aš nuslenku į ki- 

' gyvenimo sąlygose žmogus tą vietą lėktuve, iš kur ma- 
| gyveni, triūsiesi ir kasdie- tosi motorai ir aiškiau ma
il niniais darbais užimtas te- tosi ir geriau girdisi. Mūsų.ir maisto pritrūko, nes visai 
P matai tiek, kiek tavo kas- pieninis paukštis, rodos, ant mažai jo į miestą tepristatė.

dieninio gyvenimo akiratis vietos stovi pakilęs virš de- ’tr-

K

I.

1i

i

valgyklos ir ki- šaukia “Laiko” bendradar- 
jstaigos, kurios bis T. Daukantas.
vieną darbinin-

Valdžia griebėsi streiką 
ijs laužyti. Paskelbė visų jėgų 

aukštyn ir kyštelėjus galvą skrenda virš 300 mylių per mobilizaciją. Pašaukė vienų 
iš savo apriboto pupų dar-■ valandą. Visi keturi moto-'metų rezervus. Policija ir 
žo, prasiskleidžia tavo gy-irai kaip katinai ramiai sau kariuomenė buvo tam mobi- 
venimo akiratis ir pamatai puruoja, o lėktuvas švelniai i lizuota. Bandė paleisti dar- 
tą Dėdės Šamo didelę šalį, i sau slenka virš balto pū- 
kurios vaizdai sukrečia ta- kuoto apsiausto. Saulutė iš 
vo vaidentuvę. kairės skaidriai pro langus

i šviečia.
j Skrendant per Allegheny 
i kalnyną, pūkinis apsiaustas 

P“ |staiga praplyšo. Pasirodė 
•kupros kalnų, kuriuos pra- 
I ėjusiųjų gadynių ž e m ė s 
paviršiaus 
iškėlė. Iš viršaus jie atro
do lyg smėlyne žaidžiančių 
vaikų smėlio krūvelės su- 
žarstytos. Praslinkom Pitts- 
burgho, Pa., miestą, ir lėk
tuvas nutūpė Clevelande. 
Ten sniego daug. Vėjas ji 
nešioja. Lėktuvo aptarnau-

teapima. Bet pekelus akis besu, nežiūrint, kad

Man kaip tik sykis pa-' 
sitaikė ta proga, kuomet |- 
Petras Skrolskis su žmona, 
iš Worcester, Mass., važia- 
vo į Portland, Oregon, ap-į P-L 
lankyti jų sūnaus inžinie
riaus Edwardo Skrolskio. 
Jie iš Bostono sausio 17-tą, 
o ša iš Philadelphijos sė
dom į lėktuvus, kurie su
jungė keleivius į vieną lėk
tuvą Chicagoje ir nėrė per 
didelę šalį į didįjį šiaurva
karį (Great North West).

Saulei tekant mano lėktu
vas pakilo virš debesų. Kad 
ir buvo šalta ir vėjas snie
gą nešiojo pažemiais, bet 
viršum skaidri saulutė nu
švietė debesyną. Žemynas 
apsivilko baltu pūkuotu ap
siaustu. Šen ir ten apsiaus
tas praplyšta ir pasimato 
mūsų motina žemelė tik 
apatiniais balto sniego ir 
vietomis ledo marškiniais

Lėktuvas nepilnas. Daug 
tuščių sėdynių. Keleiviai 
nekurie žvalgosi, dauguma 
snūduriuoja. Tur būt jie

ban autobusus po policijos 
ir kariuomenės priežiūra,

Matote, ko jie nori! Atvi
rai pasisako, kad jie trokš
ta karo. Jie nepaiso nei savo ko]pp.i;nl’p 
tėviško vado popiežiaus, s J J • 
šaukiančio žmoniją prie tai
kos.

i Kiek pastebėjau, Argenti
noje mažai jie teranda lie
tuvių, kurie tam pritartų. 
Kalbėjaus su vienu kitu lie
tuviškos . bažnyčios pąrapi- 
jonu. Sako, jie gauną iš Lie
tuvos nuo giminių gražius' 
laiškus. Kai viena pasįskun- i

guldytas Middlex Hospita- naujų 1959 metų laukiant, 
lyje, kambarys 310. Buvo j Paguldė į ligoninės lovą. Li- 

Londonas. _ Valdžia pa- operuotas . Lankymo valan- igonineje išbuvau vieną sa-
skyrė anglų mokslininką dos: 2—4 ir 7—9. Žinią pra-iyaitę. Širdis kiek sustipiė- 
John Cackcroftą tvarkyti nešė A. Bagdonienė, 
atominius tyrimus Churchill I

anglų mokslininką

Seoulas. — Virš 
žmonių protestavo 
Rhee diktatūrą.

| jo. Nuolatinis draugų, drau- 
J. Kuncas gių ir giminių atjautimas, 
"t 4.- - ’gražūs, širdingi bei rami- 

nanti žodžiai ir laiškai teikė 
. ----- ’ man daug naujų jėgų. La-

. v , bai ačiū visiems. O labiausia 
v?15es. knygU’ zurna U’ ačiū už gėles, kurias draū- 

laikrascių ir filmų.-----------jg-g man aįnegg į ligoninę.
Kalbink užsirašyti Laisvę Ačiū už atlankymą.

tuos, kurie jos dar neskaito.! Ona Deltuviene

Varšuva. — <----o-----
' Valstijos sutiko 1959 me-
I tais duoti Lenkijai $1,200,- priesl.

CHRUščIOVAS ĮSPĖJO 
NASSERĮ IR TITO

Maskva. —Chruščiovas sa
kė, kad Nasseris turiskir- 

įtingą ideologinį supratimą! 
nuo komunistų, bet tas ne
reiškia, jog jis turėtų tar
nauti pasaulinei reakcijai. 
Nasseris turėtų žinoti, kad 
tarpe arabų komunistai yra! 
geriausi kovotojai prieš im
perialistus - arabų pavergė
jus.

Kas del Tito, kuris “suši
lęs dirba suardyti vienybę 
tarpe TSRS ir Kinijos”, tai 
Chruščiovas sakė, kad jis 
savo tikslo nepasieks.

bet mažai ju tevažinėjo ir jos bro|į buv0 į§ve_
tie ėjo pustuščiai. Sibiran, kita parapijon-

Sausio 22 d. unijos atšau- pa atsakė:
kė streiką. Šausio 23 d. dar-| — q kodėl mano giminių 
bininkai grįžo darban |nej vieno niekur neišvežė?

į Visi tose pačiose vietose gy- 
Streikas t(uvo paskelbtas, vena jr rašo, kad jiems nie

ko netrūksta. Jeigu ką išve
žė, tai gal ir buvo kuo pra
sikaltęs.

Karinė politika, abelnai, 
Argentinoje negauna žmo
nėse pritarimo.

J. Gasiūnas

tie ėjo pustuščiai. žę Sibiran, kita parapijon-
SO. BOSTON, MASS.

METINIS “LAISVĖS” PARAMAI

BANKETAS
raukšlej imąsis kad pareikšti protestą bru-

neplanuoja rašyti keliones Iną gal vėliau

taliam policijos elgesiui su 
vienos gyvulių skerdyklos 
darbininkais kurie buvo pa
skelbę “sėdėjimo streiką” 
tuo laiku, kai valdžia pasi- 
mojo tą valstybės nuosavy
bėje esančią skerdyklą par- 

j duoti tūlai kompanijai, sa- 
tojai ausis trina nuo šalčio!|koma, “nort'ramerikonams”.

Po dvidesėtkio minučių | Sausio 17 d. policija iš- 
ir vėl pakilom. Per Erie • vertė dirbtuvės duris su ka- 
ežerą, kietai užšalusį, pasie
kėm Detroitą, kur ką tik 
Mikojanas lankėsi pas auto
mobilių magnatus. Apie šį 
miestą nieko nerašysiu, ka
dangi iš lėktuvų aikštės aš 
jo nė nemačiau. Už valan
dos jau buvau Chicagoje. 
Ten Skrolskių nesutikau, 
kadangi jų lėktuvas pasivė
lavo. Jie negalėjo persėsti 
į manąjį.

Įspūdžius iš Chicagos per 
didelės šalies platųjį žemy- 

i parašysiu.

ĮVYKS SEKMADIENIO POPIETĮ

Vasario 8 February
Banketo Pradžia 1 vai. dieną

Ui

riniais tankais, paleido dar
ban šautuvuš, dujinius ga- 
zus, lazdas. IDaugelį darbi
ninkų sužeidė, sakoma, bu
vo ir užmuštų.

Tada unijos paskelbė ge
neralinį streiką.

Streiko metu šimtai žmo
nių areštuoti, daugiausia

Dabar kad ir jau Portlan- 
de, bet pavargęs iš 15-kos 
valandų oro kelionės jau ei
siu miegoti.

Bevardis

Miami, Fla.
Klaidos pataisymais

“Laisvėje” sausio 16 die
ną tilpo pranešimas, kad 
filmai bus rodomi vąsario 
11 dieną žydų svetainėje, 
429 Lenox Ave., Miami 
Beach. Įėjimas 25 centai 
asmeniui. Durys bus atda
ros nuo 6-tos vai. vakaro.

Įėjimas turėjo būti 95 c., 
ne 25 c. Komisijao

Mano korespondencijoje 
buvo padėta LSS 41 kuopa, 
o turėjo būti LSS 42 kuopa.

V. J. Stankus

Roma. — Premjero Fan- 
fani ministrų kabinetas re
zignavo. Mat, parlamente 
tik vieno balso dauguma 
gavo pasitikėjimą. Taipgi 
Darbo reikalų ministras 
Ežio Vigorelli pasakė, kad 
jis jau eina su kairiaisiais 
socialistais.

Londonas. — Dešimt vals
tybių, jų tarpe Anglija, 
Francūzija ir Tarybų Są
junga, pasirašė žvejybos 
reikalais sutartį.

New Haven, Conn.-^-Pen- 
ki tarybiniai inžinieriai ir 
mokslininkai lankosi Yale 
universitete.

Svetainėje 318 Broadway
Puikią dainų programa duos

ONA MINEIKYTĖ ir JULIA RAINARDIENĖ
Taipgi bus svečių iš New Yorko

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 .

■ 11 .... ■■■■— .........   H .................. . I II R.......... | || |||
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New Jersey naujienos Cleveland, Ohio
Sausio 17-ą mirė ilgame- siveja kylančių taksų, dir- Mikojanas yra nepaprastas;bos išvystymą taip Jungti

ne didėja,! diplomatas; pilnas meilės nių Amerikos Valstijų ir 
Tarybų Sąjungos.

Mikojanas su savo partija 
apleidęs Union Klubą išva
žiavo į Lincoln Electric

•iįls Jersey City gyventojas bančių skaičius 
Petras Jasaitis, sulaukęs bet mažėja, 
gražaus m e t ų skaičiaus. ------
Buvo narys LDS 133-čios' p 
kuopos. Savo laiku skaitė musų organizacijų metinia

Lais\ę, , bet toyvtnimas susiiinkimas. Metiniuose mojo vice-premjero 
keičiasi, keitėsi ir Jasaičio susirinkimuose renkamos | Mikojano ęenialu prakiinu.

įsi-1 , v ;kam nėra leidžiama"■ 'ilki.

Clevelandas turi

darbo žmonėms
, ■ karto Clevelando , ko- 

Su sausio menesiu L Vko į niercinė spauda mėgino 'nu-

Anasto dirbtuvę, kuri randasi Euc-

Worcester, Mass.
Suvaidino “čigonus”

Sekmadienį, sausio 18 d. 
Aido Choras, vadovystėje 
Jono Dirvelio, suvaidino S. 
Šimkaus operetę “Čigonai”. 
Operetė trumpa, dviejų sce
nų. Dirvelis, su aidiečių tal
ka, ją žymiai pailgino ir su
darė trečią sceną.

Laike vaidinimo neikalin- 
ga buvo paruošti maisto 
choriečiams ir svečiams, 

prie stalelio. Sako, ei, mis-.Sunkiai ir nuoširdžiai dirbo 
O. Stankienė, V. Žitkus, A. 
Vosylienė, J. Žvaliauskienė, 
M. Šiupėnienė, K. Saba
liauskienė, P. Bakšienė ir 
D. JI Jusius. Širdingiausias 
ačiū!

Nei vieno aidiečių paren
gimo nepraleidžia J. Alexai- 
tis iš Connecticut valstijos. 
Tai didelis meno mylėtojas 
ir rėmėjas. Nors jis gan to
lokai gyvena, bet jo nesulai-

Tai rimta pastaba to- lauskas, iždininke O.Žalnie- 
kiems, kurie remia savo 
klasinius priešus.

Ne per seniausiai mes ne
tekom ir J. Bendoravičiaus,
J. Gružausko, K. Plėtos ir 
keleto kitu, kurie kiek m a-c J 
žiau darbavosi.

Beje, šiuo tarpu planuo-
i “Laisvės” 

užeiti suvažiavime ir bank i e t e .
pet Numatoma, kad moterys

lid, Ohio. Į tą dirbtuvę nie- jama dalyvauti
- " " ’ -------- .... ---------------- | ’ V V * *-*^7 W Vz V ^yjLUV | 2'^'1 *2 | -I. VW JLJLX A IV JL AKz A •* W A * * W 1

tęs “Laisvę” ir per kelerius gyvenęs įprotis palikti tąsi i apart jos darbininku. __
................ Clevelandas turi stambų j Mikojanas buvo pakviestas sudarys didžiumą, nes Jų | 

kuo- i industrialistą - milijonierių i ją atlankyti. Mikoj a n u i!
r.......... ............._______ .u-i Cyrus S. Eatoną, kurio di-j dirbtuvę aprodinėjo James

gaus judėjimo neniekino ir lėtų užimti atsakingas par-'^ęli turtai nepažeidė. Nese-įLincoln, kompanijos ta- 
Aušros’nnn matėme spaudoje, kai ryU0S pirmininkas. Mikoja-

___v_______ , porą I Eatonas, negalėdamas per-!llaS) apžiūrinėdamas Lin- 
tapo likviduota tik^<a^ė^i mūsų Valstybes sek-;coin Electric fabriką, kalbė-

i rotoriaus Dulleso,^pavadino josi su darbininkais, dirban
čiais prie savų darbų, su

pažvalgos — nustojo skai-’ valdybos. Bet jau yra

metus jau buvo “Naujienų” 
skaitytojas, bet veikime nie- s 
kuo nepasižymėjo.

pačias.
Tiesa, kai kuriose 

Pažan- pose nėra narių, kurie £a

raitienė.
Išrinkta komisija suruo

šimui kokių nors meniškų 
ir kultūriškų parengimų. Į 
komisiją apsiėmė E. Mulo- 
kiūtė. J. Kazlauskas ir R. 
Merkis. Ką parengimų ko
misija pradės veikti, dar ne
žinoma. Bet jie veiks...

Šių žodžių rašėjui nese
niai teko būti miesto rotušė
je. Beeinant ilgu korido
rium mane užkalbino pus
amžė moteriškė, sėdėdama

buvo jam prielankus. Pali- eigas, 
ko žmoną, sūnų, dukterį ir vartų draugija prieš 
kelis anūkus. !metų 1

Per pereitus metus LDS todčl\ ^acl nebuvo ko išT •• 
133-čia kuopa neteko ketu- rjnkti valdybą. Senimas no-1L 
rių narių — du mirė ir du Poilsio, o jaunimo nei a, n ; 
pasitraukė. Tai didelis nuo
stolis mažai kolonijai ir ne
didelei LDS kuopai. Atpil
dyti nuostolį nesimato gali-' 
mybiu. i

Elizabetho

j u de j i m as palaipsniui 
silpnyn. Pilietis

pablūdusiu 
itais metais 

eina i buvo nuvažiavęs
i ir tarėsi su *

Cliffside, N. J.
Praėjusių metų gruodžio 

28 d. LLD ir LDS kuopos 
šo Mo n t realo (Kanadoj) turėjo susirinkimą. Nariai 

skaitytojų, jeigu buvo kviečiami atvirutėmis, 
tai beveik visi dalyvavo, 

pasimokėjo 
o LDS 

girdėjo, kad Deksnys išvy- nariai — už šešis mėnesius. 
Jam rašyti i Nutarta laikyti bendrus su- 
Jis Žalkaus-[sirinkimus kartą 
Jį žinantieji mėnesius. T

Antanas Valkauskas pra-

“Laisvės
žinote apie Kastantą Deks-
nį, kuris gyveno tame mies-1 LLI) nariai 
tf, pranešti. Valkauskas duokles už 1959 m

|čia didele didžiuma. Gal 
geriau, jei moterys sudary- ' 
tų didžiumą ii mūsų sosti- paau^0^ dolerį

nes valdžioje!
M. Sūnų#

Geros pastabos
Dažnai tenka susitikti 

pasikalbėti s u

mušimui komunistų? O aš, 
j nusišypsojęs, jos užklau- 
jsiau: Ar tai jūs su dol. mu- 
šate komunistus? Ir ką taip 
blogo jie padarė? Dar pri
durdamas, sakau: Poniute,

fanatiku”.
Eatonasi perkalbėtojo pagalba. Miko-' 

į jano laimei, jis užtiko vieną
tarėsi su Chruščiovu, darbininką, Joseph Gaiduk,

i kaip pastoti kelią trečiam, ir su juo kalbėjo
i pasauliniam karui. Tuomet Baigdamas pasikalbėti, pa- 
' Chruščiovas , Tarybų Są- klausė Gaiduko, ar jis norė- 
iJU gos vaidu padovanojo tų atvažiuoti į Tarybų Są- mi kokie n ’ .s meniški vaka. esant raudonu. Dargi pa- ko nei ilga kelionė, nei pras- taikos salininkui troiką, ku- jungą. .. ” mi komu nois munisiu vana . ................ ° . r

ir
“Laisvės“

skaitytojais ir girdėti jų nu- aLbLL!™k.l°gS 
siskundimus. Sako, kad ko- f , .

irespondencijos iš mūsų did-! abaį myliu taiką. .
• v i •i*' . v. I Ii7. fnlci mano rimo

• v. . siskundimus. Sako, kad ko- rusiskai.; ’
esu didžiausias prieis! As

miesčio rašoma laikraštyj tokį mano išsitarimą 
tik tuomet, kuomet ruošia- ^a m°teriske įtarė mane

taikos salininkui troiką, ku- jungą. “Tikrai”, atsakė Gai- 
ri susidėjo iš trijų baltų dūkas. “Aš jau esu. pilnai 
eržilų ir karietos. Su troika prisirengęs važiuoti atei-i 
prisiuntė i Ameriką ir ark-1 nanti pavasarį”. “Duok man1. . .. , .lių treineruotoją. ! žinoti, kada atvažiuosi, o aš5kl« naujienų, rodosi, pas

Dabar, kada atvažiavo Į'ateisiu tavęs pasitikti ant
Ameriką Sovietų pirmasis laivo”, pasakė Mikojanas.

ko į Lietuvą.
laiškai grįžta.
ko pusbrolis.
arba jis pats, prašomi rašy-j25 narius, bet ne visi gyve- 
ti sekamu antrašu: A. Žal-įna Cliffsidėje. Nariai gy- 
kauskas, 325 Pine St., Jer-|vena septynių miestelių plo- 
sey City, N. J. Jisai taria;te, kai kurie net 50 mylių
ti-em, kurie praneš, n uos ii 
du ačiū.

“Laisvės” skaitytoja 
Barštienė, gyvenanti Pat- 
tenbui’g, N -T m-adžinioIVIlDUig, eJ., įJl clll/nuju |

sausio mėnesio išvyko į FĮo- i mirė 
ridą žiemos šalčius praleis
ti šiltame krašte. Laimin
gos vakacijos. Jinai tą da
ro jau kelinti metai iš ei
lės.

Vasario 21-mą (šeštadie-

kokios Sr^sino pašauksianti poli-, tas oras. Jis atsiveža ir re- 
■ O aš paspaudžiau j kordavimo prietaisą užre- 

kordavimui kalbų ir dainų. Ir 
dar apdovanojo chorą $10. 
Širdingas ačiū jam!

Džiugu buvo matyti pa
rengime Conn. valstijos 
svečius, bet tolimiausi sve
čiai buvo, tai iš New Yor
ko — J. Grybas, M. Tame- 
lienė ir C. ir B. Briedžiai.. 
Širdingas jiems ačiū už at
silankymą !

Kadangi pats J. Dirvelis 
dalyvavo vaidinime, tai dai
noms vadovavo Helen Janu- 
lytė-Smith. Ji labai gabiai 
tas pareigas atliko.

Ilgametis dainininkas Jo-

rėliai, arba šiaip 1____  .
pramogos. Ir tai rašoma tik c, a1-_. 1 ,
išgarsinimo tikslais, o kito- i skrybelę ant galvos ir grei-

- ■ 1 tai moviau laukan.
mus visai nebutu...

Teisingai pastebėta. Bet 
kas tas žinutes 

Kurie turi gabu- 
važiuodamas mų rašyti, tie nusiskundžia

vice-premjeras Anastas Mi- Tai sveika meilė darbo žmo-_ klausimas, 
į šešis kojanas, tai formaliai pado-t , !parašys?...

LDS kuopa turi vanojo troiką Katonui. Mi-; Mikojanas, 1-------------- . .
kojanas nuvažiavo į Eatono Pro Clevelando policijos sto- senatve ir kitokiais negala-
farmą, Northfield, Ohio. Su tį, užėjo vidun, padėkayoti vimais.
pagalba treiniruotojo Iva- (Clevelando policijos virsi-1 Sausio 23 d. įvyko LLD
novičiaus pakinkė tris bal- ninkui Frank W. Storv už io kuopos metinis susirinki-

siekti susirinkimą, tai turi 
atlikti ilgą kelionę ir pa
nešti išlaidų.

Cliffsidėje nedaug 
lietuvių, jau dauguma iš-

, o naujų neatvažiuoja.
K. Derenčius buvo susir

gęs, bet jau pasveiko. Bu-

tus arklius i karietą ir nu
važiavo prie Eatono gyvu
mo jo namo durų. Eatonas ir 
jo žmona buvo susodinti į

liko karietą ir pavežioti

nies” kalendoriaus kopijų 
ir visas jau išpardavėme.

Dabar Cliffsidėjo nėra 
jokios dirbtuvės, tai darbi-

įvyks draugiškas vaka-’ninkai dirba kituose mies- 
rėlis pagerbimui tų draugų, toliuose. Cliffside yra tarp 
kurie per eilę m*etų dirba dviejų Hudsono ir Hacken- 
L.DS Trečios apskrities pa- sacko upių. Miestelis 600
rengimuose. Įsitėmykite ir pėdų virš jūrų lygmalos,
svečiai, kurie lankote LDS,tai oras švarus. Ypatingai 

ir i lengviau kvėpuoti tiems,
turi dusulį. Net kai 
daktarai tokiems pa- 
apsigyventi Cliffsi-

apskrities parengimus, 
dalyvaukite. Bus kortavi- kurie 
mo konkursas, užkandžiai. kurie 
ir draugiški pasikalbėjimai.1 taria 
“Laisvės” vajininkai k\He- dėje. 
čiami kartu bendrai laiką ■ 
praleisti, nepaisant, 
dovaną laimėsite, 
pranešime vėliau.

Karo Priešas

Mikojanas buvo pakvies-

e xv iv u. v p u o incuimo puuinmi
gerą apsaugą, bet jo nebuvo maSe gįs mitingas buvo 
stotyje. 'daug skaitlingesnis už kitus

Anastas Mikojanas prieš
'apleidžiant Clevelandą, dar 
pasikalbėjo su Eatonu. Tar
pe kitko, Eatonas sakė savo

tas pietų i Union Club, ku- sveemi: As b.rnu, kad karas 
riame buvo susirinkusiu Sl1 Ru,slja «alTU nublokstl 
apie 60 stambiu biznierių l)asaul!> Pydamas jį ka
bei industrialists Jie tarė’-;Pltallstams įtinkamu...
si su Mikojanu apie preky-i J. N. S.

Philadelphia, Pa.

Waterbury, Conn.
Mirė

Sausio 10 d. mirė Franas 
Karvelis, per daugelį metų 
užlaikęs valgyklą, 5 metai 
kaip gyveno ant pensijos. 
Karvelis ilgai buvo pagar
sėjęs tarpe Waterburio lie- 

praėjusiais metais, tad pa-1 tuvių kaipo lietuviškų val- 
' ' '■ kuopos veikla.'gių virėjas. Būdavo kalba- 

ma, kur gausi ar negausi 
lietuviško stiliaus valgių, nas Sabaliauskas su žmona 
pas Karvelį visada gausi, išvyko atostogų į Floridą. 
Ypatingai nevedę, pavie- Sakoma, kad ten išbus apie 
niai, taip buvo įsitikėję, kad du mėnesius. Aidiečiai juos 
pas Karvelį, sakydavo, gali- išlydėdami Jonui įteikė do- 
ma tain gerai pavalgyti, vanų rankinį laikrodėlį, o 
kaip Lietuvoj pas mamutę... jo žmonai gėlių puokštę.

Vilkaviškis1 S. M.

gyvinta ir
Padaryta keletas gerų . nu
tarimų. Paskirta iš kuopos 
iždo 10 dol. pasveikinimui 
“Laisvės” bendrovės suva
žiavimo, kuris įvyks vasa
rio 7 d. Išrinkta kuopos val
dyba šiems metams — org. 
P. Puodis, finansų sekr. R. 
Merkis, užrašų sekr. J. Kaz-;

Šalia Cliffsidės yra Edge- 
kokią water miestelis, prie Hud- 

Vietą son upės. Ten buvo dau
giau fabrikų, bet kai kurie

Na o balandžio 11-ą pa-kraustg į kitag valsti jas. 
gerbsite su bankietu du ge-j Cukraus įabrike dirbo apie 
rus, darbščius pažangiąją- 2 000 darbininku 
me, ypatingai LDS judeji- - - -
me draugus: G. Stasiukaitį 
iš Cliffside ir Ch. Anuškį 
iš Newarko G Stasiukai-,^ n nuo pinnesnes Vle. 
tis nuo pat LDS Trecios ap- t 
skrities susiorganiz a vi m o: Edgewateryje dar yra ke- 
yra komiteto naiys. Anus- įįos jgdirbystės. Aliuminio

Pel v?1 metų yra nuo- faprįpas kuriame, kai pil-

judėjimo veikėjas ir dabar-darbininkų. L ewe Dų savaitei. 4 1 1 1 I O 1 I r 1 y /XI /< T 11 k? 4- zx r* ' ’ — 111kur dirba nes parodo, kad po visų is-

aliejaus 
fabrike dirbo apie 1,000, o 
____  • apie 5,000. Pas
tarasis iškraustytas už apie 
25 mylių nuo pirmesnes vie-

Vis dar skaičiuojam j pats staiga mirė. Drg. M. 
Kuomet prasideda naujiiValkis buvo Pažangus žmo- 

metai, tai susiduriama ir Jus»
su visokiais a p s k a i čiavi-1 Gaila ir liūdna net pri
mals. Draugystes skaičiuo- siminti, kiek mes čia jau 
ja, kiek pelnijo, kiek nuo- netekome tokių malonių, 
stelių, kiek narių išmirė, ką'darbščių, 
mano daryti per šiuos me-’gų. 
tus.
ir mūsų sostinėj Washing-! 
tone, kiek naujų taksų pri
dėti.

Mūsų vienos didelės pa- 
šalpinės draugijos turtas 
visuomet kildavo, bet šiemet 
sumažėjo virš $5,000. Dėl 
to daug skaičiuojama.

SVARBUS PRANEŠIMAS SIUNTĖJAMS
DOVANU SIUNTINIU I U.S.S.R

energingų drau- 
Sausio 27 dieną suka- 

Panašiai skaičiuojama [ ko jau dveji metai, kai ne
tekome drg. A. Šmito. Tai 
paskiausias iš mūsų darbš
čiųjų mus palikęs. Antanas 
Šmitas čia pagyveno virš 
poros desėtkų metų, gana 
daug dirbdamas; spaudos 
platinime ir palaikyme. Tu- 

Betii’čjo daug energijos ir suga- 
koks ten mistiškas prietikis, bumo. Nerašysiu daug apie 
Gaspadorius bėdavoja, kad jo darbuotę, bet man nie

kuomet nepamirštamas jo 
ginčas su ponu Tysliava, 
“Vienybės” bosu. Kartą čia 
Tysliava sakė kalbą Muzi- 
kalėje svetainėje.' 'Labai 
plūdo dabartinę! Lietuvos 
vyriausybę ir visą tą per
versmą. Nei klausimų, nei 
diskusijų rengėjai neleido.1

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

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

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

jis ten yra sukišęs virš sep
tyniolikos šimtų dolerių sa
vo pinigų, ir dar paliko klu
bui skolingas, sulaikius jo 
užstatą virš trijų šimtų do-, 
lerių. Jo alga buvo, įskai-

pažangaus naį įurį darbo, dirba apie tant butą, virš šimto dole-

tiniu laiku einąs LDS 8-tos' p^hers
kuopos finansų sekretoriaus i apie 1(000> ir kavog fabri. 
paieiKas. Prašome pasizy-|kas gu darbininku. Yra 
meti dieną. Įsigykite tikie-i 
tus pas savų kolonijų LDS 
kuopų komitetų narius.

Visos skaitli-

VIENATINĖS FIRMOS OFICIALIAI AUTORIZUOTOS 
ATLIKIMUI TOKIŲ PERSIUNTIMŲ

Kainos ir aprokavimai visų yra tokie pat
Malonėkite kreiptis i tas firmas dėl detalių informacijų 

ir jų skyrių sąrašo:

New Jersey automobilių 
savininkai džiūgauja, kad 
jie gesą gali pirkti 7-ais 
centais pigiau, negu New 
Yorko valstijoje. New Jer
sey valstijoje nėra tokių 
aukštų taksų ant geso, ko
kie yra New Yorko valsti
joje. Bet tai gali būti ne
ilgam. Mūsų valstijos val
dininkai irgi ieško kelių pa
kėlimui taksų, ir kas gali 
sakyti, kad jie nepadarys 
to, ką padarė Rockefelleris. 
Taksai ant nuosavybių 

• ^iekvieneriais metais kelia- 
rHį. Nuomos už gyvenamus 
namus iškilo. Algos nepa-

ir kitokių, kur seniau dirb
davo tūkstančiai darbinin
ku, o dabar dirba tik šim- 
tai. Įvesta naujos mašinos, 
išradimai, todėl darbininkų 
mažiau reikia.

Dauguma Cliffsidės dar
bininkų dirba New Yorke, 
į kurį busais nuvažiuoja 
per 20 ar 25 minutes už 35 
centus. Susisiekimas yra 
geras ir greitas. G. S.

Bukareštas. — 1948 me
tais, kada Rumunijoje įsi
steigė liaudies santvarka, 
tai iš 18,000,000 gyventojų 
3,500,000 buvo beraščių. 
Dabar berašti jos jau nebe
liko. 16,000 kaimų turi savo 
mokyklas., nekalbant apie 
miestus.

5 p.--Laisvč (Liberty)— Penktad., sausio (Jan.) 30, 1959

mokėjimų turėjo palikti ir Tai pasibaigus jo pamoks- 
draugijai keletas šimtinių, lui, d. A. Šmitas priėjo prie 
o čia pinigų nė cento! Na, jo i1’ paklausė: Ponas Tys- 
ir nežino, kur jie dingo?

Mažėja senųjų ateivių lie
tuviu skaičius. Nors sako
ma, kad žmonės sparčiai 
daugėja, bet senlietuviai la
bai sparčiai retėja. Drau
gijų raportuose mirusiųjų

liava, ar jūs nesate kilęs iš 
tų Tysliavų, kurie gyveno 
netoli Gesteriškių kaimo i 
Marijampolės apskrityje? 
Tysliava atsakė, “taip.” 
Pradėjo kalbėtis' apie kai
mynystę, ir tuojau pradė
jo ginčytis apie politiką, ir

skaičius eina iki virš 25 pei naują Lietuvos santvarką.
metus. O kiek miršta ne
priklausančių draugi j o s e ! 
Kas savaitę po keletą. Štai 
staiga mirė drg. Mikolas 
Vaikis. Sausio 26 d. jo kū
nas tapo sudegintas.

Drg. M. Vaikis paskiau
siu laiku gyveno Floridoje, 
bet jo uošvė P. Poškienė ne
seniai staiga mirė, tai jis 
su žmona parvažiavo į lai
dotuves. Po laidotuvių ren
gėsi grįžti į Floridą ir, be
laukdamas geresnio oro,

Tysliava gynė savo atžagar- 
eivišką politiką, o Antanas! 
—naują. Matant, kad Tys-| 
liavos neįtikins, Antanas | 
pareiškė: Jei aš garbinčiau į 
smetoninę santvarką, tai1 
nebūtų tiek gėdos, nes ma
no tėvas buvo šimtamargis 
buožė, bet tavo ’tėvas buvo 
skurdžius grytelninkas, gi 
tokiems dabar Lietuvoje ge
riau. O kad tave Smetona 
kiek pamokė, tai ar turėtu
mei tik dėl to už juos loti?..

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

Telephone WAbash 2-9354

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

Telephone CHelsea 3-2583

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

Telephone LYceum 5-0900

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC
1530 Bedford Avenue, Brooklyn 16, N.Y.

Telephone INgersoI 7-7272

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

Telephone. MUrray Hill 6-1155
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Montello, Mass.
LLD G kuopos mėnesinis susirin

kimus įvyks pirmadienį, vasario; 
i Feb i 2 d., pradžia 7.30 vai. vaka
re. Liet. 'raut. Namo kambariuose. 
8 Vine St., Montello, Mass.

Visį nariai yra prašomi dalyvauti 
ir pasimokėti metines duokles. Ku
lio dar negavote knygos “Iš atsimi- 
riimŲ,” gausite šiame susirinkime.

DIDYSIS NEW YORKAS
Filmų iš Lietuvos parodymas 

jau rytoj, šeštadienį
gaminti Lietuvoje, mūsų se
nojoje tėvynėje. Juose vai
dina lietuviai aktoriai. Jienet

nėjusią savaitę radijo 
komentatorius Edward R.

rlgt pasiųsimo pasveikinimą.

Pasitarsimo ir apie filmus iš I.io- 
tmos: "/velėk,, jaunyste,” “Lietuvių 
meno dekada Maskvoje” ir “Urug- 
\ a jaus Lietuvių Delegacija Lietuvo
je.” Tų filmų parodymui mums 
v ra skirta diena balandžio 25-ta. 
Pasitarsime ar mums tinka fa die-

Taipgi yra daromas planas pa
kviesti Worcesterio Aido Chorą su
vaidinti operetę “čigonai.” Dienos 
numatomos gegužės 17 arba 24.

Taigi matote, kiek daug svarbių 
j-eikalų turėsime aptarti. Todėl vi
si dalyvaukite susirinkime.

George Shlmaitis

puiki proga pamatyti 
du įdomius filmus 
tu vos. Vienas v a ( 
“Žydėk, jaunyste!,” 
—“Dar ne vėlu.”

Filmų rodymas įvyks ry-
toj. šeštadienį, sausio 31 d.. pasiekusi mūsų tauta> Lie. 

va x.a tuvos liaudis, Lietuvos
piu \iai M-, mokslininkai, Lietuvos me- 
Kulturimoi .

110-06 At-i
lantic Ave., Richmond Hill, j
N. Y. įžanga nemokama.
Susirinkite laiku, nes fil
mai bus rodomi tik viena

ue. Vieta jau 
siems žinoma:

i n a s i rybą Lietuvoje. Kaip džiu
gu, kad mes turimo progą 
kartas nuo karto savo aki
mis pamatyti, kokius kūry
binius laimėjimus jau yra

Kasdien mes matome čia 
i Amerikoje gamintus filmus

18 d. man teko bū-pjei televizoiius

Matysime ir išgirsime 
operetę “Čigonai”

Sausio
ti Worcester, Mass., Lietu
vių svetainėje ir matyti pa
statant operetę “Čigonai.” 
Ją pastatė Uster io šau
nusis Aido Choras Jono 
Dirvelių vadovybėje. Opere
tė “Čigonai” gerokai pail-l 
ginta, dabar vaidinimas už
ima geras dvi valandas. 
Kai]) ir tikėtasi, vaidinimą

• v • • . 1 • T

teatruose. Bet štai filmai,

Todėl, dar kartą, visus ir 
visas kviečiame pamatyti 
šiuos filmus. Pakvieskite 
ir tuos, kurie gal šio prane
šimo nepastebės. Jiems pa
darysite daug gero. Užtik
riname, jog jie jums bus la
bai dėkingi už pakvietimą 
bei paraginimą filmus pa
matyti. Rengėjai

Iš Moterų Klubo 
mitingo

Sausio 21 d. Moterų Klu
bas atlaikė savo svarbų su-! 
sirinkimą, i 
nebuvo skaitlingas iš prie
žasties prasto oro.

Nors finansų sekretorė 
nepribuvo, keturios narės 
užsimokėjo 1959 m. ALDLD 
duokles. Mat, mes norime, 
kad mūsų Klubo duoklės 
būtų sumokėtos už 1959 m. tučių; jos kalbėjo, bet jis jų; 
iki pabaigos vasario mene- pavardžių neskelbė, 
šio. Tikiu, kad tai padary
sime.

Daug kalbėta apie

;avo svarou su-r, ,.
nepaisant, kadlstanql,uJ

Po miestą pasidairius
Dar nespėjo nuai dėti 

mergaites Lisa Rose Chion- 
Murrow per CBS radiją pa-'chio pavogimas iŠ St. Peters
skelbė, kad Niujorke veikiai ligoninės ir jos suradimas, 
kelios dešimtys tūkstančiui kaip jau vėl 500 policininkų 
pro s ti tu č i ų. Daugelis tų i 

[prostitučių yra palaikomos!
i kapitalistų - biz

nierių. Biznieriai, norėdami, 
parduoti daugiau savo pro
duktų, stambiems pirkę-' 
jams “patraktuoja” 
prostitutę, valandai ar nak
čiai, n 4 LL y W111X11L41 apai UM1VX1IMurrow savo programoje -v , .• 1 4 ;• kada grizo, tai nerado

usteriečiai atliko ’ žavingai, suvažiavimas, . t
• įvyks tik už savaites —Dainininkams soli s t a m s , 

duetams ir visam chorui pi- 
anų akompanavo Mrs. H. joje, 110-06 Atlantic 
Smith-Janulvtė. !nue, Richmond Hill,

• I T v • 1 -

gražiai atliktą dideli darbą!
Bet štai kas s v a r b u

Uoliai ruoškimės “Laisves 
bendroves akcininkų 

suvažiavimui!
Laisves b-vės akcininkų: Kitas sveikinimas iš 

žinia, ”
• skamba:
Brangūs draugai ir

' draugės!
Kadangi mūsų draugų

Po suvažiavimo bus pui-j draugių eilės kas metai

Bridgeport, Conn. Jau 
pradėti statyti Bridgeporto 
universitetui namai. Jų pa
statymas atsieis apie $350, 
000. *

PRANEŠIMAI
turėjo ieškoti kito pavogto!
vaiko.

šį kartą pavogė 24-ių die- j
nu amžiaus berniuką John-1
n y Tavarez. Jį pavogė pri-1 susirinkimas įvyks 
žiūrėtoja, kurios globoje tė-

?° vai buvo palikę vaikutį. Te-i

BROOKLYN, N. Y.
LOS 1-cs kuopos narių a t.v (lai

Dėl susidėjusių aplinkybių kuo
pos susirinkimai tapo nukelti iš 
antradienio j trečiadienį. Sekantis 

; trečiadienį, va- 
vakare, Li

li 0-06 Atlantic 
Visi nariai 

Nepamirškite 
: pažiūrėti į savo mokesčių knygu
tes. Metų pradžioje ir vėl reikia 

Valdyba
(9-10)

' sario 4 <1., 7:30 vai. 
, bert y Auditorium, 
Ave., Richmond Hill, 

vai buvo išėję ieškoti naujo ■ Kviečiami dalyvauti. v n n •/1 > i rn 1 i igyvenimui apartmento, o
2 1 . , . 2 .. nauct uai uviaud UGI duokles užsimokėti,turėjo kai kurias tu prosu- - ‘ i-J .... . * 1 sūnelio, nei prižiūrėtojos.

Už kelių dienų vaikutis; 
vagilka”'

PRANEfilMAS CONNECTICUT 
VALSTIJOS LIETUVIAMS

šiuo pranešamo Connecticut vals
tijos lietuviams, o ypač New Ha- 
vono, kad ateinantį šeštadienį, sau
sio 31 d., 8-ą vai. vakare, 37 How 
St., yra rengiamas 35 metų sukak
ties paminėjimas vieninteliam ang
liškam darbininkų laikraščiui “The 
Worker/’

Kalbės labai žymi darbininkų va
dovė Elizabeth Gurley Flynn. Ji 
yra makartizmo auka, dar neseniai

Na, tai dabar miesto poli- buvo surastas ir 
cijos vadai nori sužinoti, 

Daug kalbėta apie ap-ikas tos do prostitutės, ku-| 
vaikščiojimą Moterų Die- rios kalbėjo.apie saveJrjsa-

įjos šulai mano, kad tuo bū- j pakeliama beveik po 10 cen-
1 du jie sužinotų ir daugiau I tų ant kiekvieno buvusių 

prostitucijos taksų dolerio, bus mokama.

Pas Murrow buvo atėjęs nuosavybės įkainavimo 
policijos komisijonie r i u s' (“valuation”).
Kennedy ir prašė komenta-1 . -------- -
toriaus, kad duotų jam in-' Laivelių (“tugboat’’) ka- 
formaciju. Murrow atsakė: pitonai ir darbininkai nuta-

— Neduosiu jokių žinių j1’^ paskelbti streiką atei- 
dėl to, kad toms moteriš- Įnantį šeštadienį, sausio 31 
kėms, kurios man davė ži- j 
niu apid save ir kitas, paža
dėjau viską slaptybėje išlai
kyti.

Tai ką policija dabai’ da-

nos — 8 d. kovo. Gal pasi
seks gauti daktarą Stanislo- 
vaitį, kuris duos kalbą su 
filmais apie savo kelionę su 1 kai ka . a,pie 
K. Stanislovaitiene j Hawaii |^zni Niujorke.
salas. Nutarta kviesti Aido 
Chorą išpildyt meninę dalį 
vakaro programos. Svetainę 
parengimui bandys surasti 
d. Kazlauskienė — gal pasi
seks surasti 
kur bus

; daugiau 
tysime!

Šiame
Grybas nuo ALDLD

naują vietą, 
galima turėti ir 
parengimų. Pama-

Jonas
mitinge atsilankė

Francisco, Kalifornijos. Jis 2-tros apskrities. Jis prase
dėlei 4 d. balandžio, 
atvyks Worcesterio

talkos
! kada
Aido Choras suvaidinti ope
retę “čigonai”. Aišku, mo- 

if‘|terys sutiko parūpinti nak- 
vis I

suimta.

Miestas ir vėl kelia tak- 
vo samdytojų bizni. Polici- sus ant nuosavybių. Dabar

i po $4.26 nuo kiekvieno $100 Dėjusi is kalėjimo.
I1 ' , ... . ; Kviečiami visi.

Crasnitskas

Paieškojimai
Ieškau savo brolio Juozo Paulaus

ko (s. Antano), gimusio 1889 ’M 
Gyveno pagal mano dabartinį ad- . 

, . „ liesą. Paskutiniu laiku gyveno Pitts-
i dieną, jeigu jiems nebus pa-| burgho mieste, buvo atvažiavęs ato-

Laivelių (“tugboat”) ka-

keltos algos. Dabar iu algos stogų 1929 m. ir vėl išvyko j Pitis- d'OA *1 • (Pio“*' • burgho mieste, buvo atvažiavęs ato-yra nuo $80 iki $125 savai
tei.

nau. Jonas Paulauskas, Prienų ra- 
i jonas, Šilavoto paštas, Skuigės km., 
j Lithuania, USSR.

------ - v
Ieškau tėvelio sesers, Veronikos 

" ; (vyras Jonas, vaikai — 
Jonas, Ona ir Ieva). Prieš karą gy
vino Rccheslcrio mieste. Be to, 

j 1939 m. mano pusbrolis Jonas Ar- 
monas su dukrele 6-7 metų išva
žiavo į Ameriką, o žmona su ma
žesniu sūneliu liko Lietuvoje. Ro
dos, jis tada važiavo į Bostono 
miestą. Iki šio laiko neturime ži
nių. Rašykite: K. Armonaitė, Vil
nius, Savičiaus g-vė 4-7, Lithuania 
USSR.

Aš, Martynas Biliūnas, s. Miko, 
ieškau švogerio Prano Guselio, iš 
Užuguosčio, Aukštadvario valsčiaus. 
Taipgi Marė Lukšaitė ieško savo dė- 

■ dės Kazio Stosiūno, s. Damino. Pra- 
1 šau atsišaukti šiuo adresu: Marty
nas Beliūnas, s. Miko, Jiezno rajo
nas, Užuguosčio paštas, Lithuania, 
USSR.

Ieškau sesers Mrazauskaitės Ele
nos ipo vyru Suruokienė). Paskuti- 

; nis jos adresas buvo: Jonas Suruo- 
, ka, 204 Columbia Ave., Jersey City, 
N. J. Nuo 1946 metų negaunu nuo 
jes laiškų, visi laiškai grįždavo nuo 
viršminėto adreso. Be to, Ameri
koje gyvena mano mamos broliai, 
šmigelskas Antanas, šmigelskas A- 
dolfas ir Skaurokienė Marija. Kiek 
prisimenu, dėdės adresas buvo: An
toni Szmigels'ki, 188 Washington St., 

; Jeršey City, N. J. Mano adresas— 
I Jonas Mrazauskas, Prienų rajonas, 

. TZ . . i Balbieriškio miestas, Lithuania,Washingtonas. — Karinis iUSSR> 
orlaivynas dar gavo pridėti ■ 
$13.000,000 išbandymui nau- ! 
jų lėktuvų.

rys? Ji, žinoma, gali trauk-' -Surface Transit Inc. busų _ 
reika-' kompanija ant 3rd Avė., 

slaptybę” Manhattane, nori kelti va- 
•žiuotės kainas.

ti Murrow i teismą 
laujant, kad jis “i 
išduotų. Bet abejojama, ar 
taip bus. Mat, Murrow yra 
per didelis vyras, turi daug Aqueduct Racetrack 

(arklių lenktynių) kompa
nija nori parandavoti didelį 
plotą nuo New York Inter
national orlaukio, kad padi
dinus lenktynių vietą. Mat, 
miestas nori panaikinti Ja

vynių svečiams ir pašeimi- įtakos, tai polici ia gal bijo

me dalyvauti visą pažangią-j finansinį svorį, ant likusių artistam ir publikai. Žinau, Kaip ten bebūtų, tapo i'- 
puikus vaka-Į keltas labai kapitalistams 
.......e ruoštis;nemielas dalykas: biznis su

jungtas su prostitucija.
Beje, Niujorko mieste maica^ Racetrack ir ten pa

mpinėjusiais metais buvo su- šutyti gyvennamius.
Išrinko^ delega- areštuota 2,200 prostitučių 

tę ir paskyrė $10 auką. Mus — tai ,v^s daugiausia mer- 
atstovaus mūsų geroji sek- go^,. suimtos gatvėse,„ kur

, . . . . . . . . v. I v_. , . . .1 •' * lianos, taiRus banketas, 1 kurį kviečia-1 mažėja, tai sudaro sunkesni rinkanti paruošime pietų ir sis jį pulti.

mums, Uictziojo .\ew ioiko 
ir apy linkės lietuviams. 
Usterio Aido Choras yra 
užkviestas atvykti ir suvai-Į 
dinti operetę V “Čigonai” į i Prašome visus gerus lais- 
Richmond Hill ir į Newar- viečius, visus pažangiuo- 
ka. Richmond HH1 Kultu-.sius mūsų žmones ir. orga- 
rinio Centro auditorijoje-nizacijų kuopas siųsti suva- 
operetės vaidinimas įvyks,žiavimui sveikinimus bei 
balandžio 4 d., o Newarke—patarimus laikraščio turinio 
balandžio 5 d. Gerai įsitė-1 klausimu. Prie sveikinimų, 
mykite laiką ir ruoškitės I kurie galite, prašome "pi’idė- 
šią nepaprastai žavingąjį iv laikraščiui dovanų, 
operetę pamatyti. i Atėję sveikinimai

, : Jau esame gavę visos ei-

ją lietuviu visuomenę, gyve-1 laikraščio skaitytojų ir rė- 
nančią Niujorke bei jo apy-! mėjų. Bet, draugai ir drau-

ką d tai bus 
ras ir visi

Kaip ten bebūtų, tapo iš

ges, į tai neatbokim, ryžtin- prie jo.
turime

’>• 1 J ]^s gei.ų laisviečių sveikini
mus, kurie bus paskelbti 

Manufacturers Trust Co. spaudoje po suvažiavimo.
Šia proga skelbiame porą 
šiomis dienomis gautų svei
kinimu. Pirmasis iš St. Pe
tersburg, Floridos. Prašome 
paskaityti:

banke, 356 Fulton St., 
Brooklyne, žmogus padėjo 
prieš patarnautoją tokį raš-

“Nenusigąsk, nei tu, nei ta
vo giminės nenukentės nuo 
manęs ir dar dviejų mano 
ginkluotų vyrų, jeigu per 5 
minutes duosi $6,000 bu- 
mažkomis po $5, $10 ir $20... 
Ačiū! Mr. Kay.”.

Lietuvių Darbininkų Li
teratūras Draugijas 45 kuo
pa sveikina Laisvę ir jos 
bendrovės suvažiavimo da
lyvius, taipgi visus laikraš- 

Bet patarnautojas davė čia rėmėjus. Su sveikinimu 
signalą ir banko policinin- 
kas suėmė 67 metu plėšiką, 
kuris sakosi esąs Williams.

įtaikiame $50 dovanu.
Joseph Davidonis, 
kp. finansų sekretorius

“LAISVES” METINIS

BANKETAS
KVIEČIAME VISUS ATSILANKYTI

Prašome įsitėmyti, kad įvyks

Šeštadienį
VASARIO 7 FEBRUARY

Pradžia 6-ą Vai. Vakaro

AUDITORIUMLIBERTY
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill. N. Y.

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

Nepamirškite, kad prieš banketą bus Laisvės 
bendrovės dalininkų suvažiavimas, taigi 

bankete bus svečių iš tolimesnių kolonijų.

6 p.—Laisve (Liberty)—Penktad., sausio (Jan.) 30, 1959

gai sutelkim savo* jėgas, 
kiek mūsų yra, tad užtikri
nančiai išlaikysim savo 
laikraštį ir jo įstaigą, ir i 
mes, pažangioji lietuvių 
liaudis, žengsim pirmyn.

Taigi mes, kaliforniečiai, 
siunčiam širdingus linkėji
mus suvažiavimui, ir pasiti
kim, kad suvažiavimas pa
darys gerų tarimų, kurie‘buvo neilgas ir narės skirs- 
bus naudingi skaitytojams tesi į namus gana anksti, 
ir abelnai darbo žmonėms. Į

Sykiu su linkėjimais siun
čiam žiupsnelį aukų nuo 
mūsų nuoširdžiu Laisvės 
skaitytojų ir vietos LLD

“Laisvės” 
važiavimo moterys 
nepamiršo. 7

artėjančio su- 
taipgi

re to re drg. Kasmočienė.
Dėka mūsų gabios pirmi

ninkės, K. Petrikienės tvar
kos vedimui, susirinkimas

jos ieško “kostumeriu”. Tai 
ne tos, anie kurias Murrow 
kalbėjo. Iš tu suimtųjų apie 
50 procentu buvo pabaustos 
kalėjimu. Bet tai kas? Išė
jusios iš kalėjimo jos dar 
smarkiau imsis “seno biz-J

.New Yorkas. — Vice-pre- 
zidentas Niksonas sakė ilgą 
kalbą Fordham kolegijoje. 
Daug prikalbėjo apie Miko- 
jano vizitą, bet dar daugiau 
teisindamas respublikonus 
ir jų politiką.

Ieva
smarkiau imsis 
nio”.

Sekr. J. K. Alvinas

Smarkuolis nuteistas 
6 mėnesiams kalėti

Thomas Fitzpatrick, jau
nas, smarkus vyrukas, ka
daise pasivogė lėktuvą iš 
Teterboro (N. J.) School of 
Aeronautics, atlėkė į Niu
jorką ir čia nusileido ant 187 

, ir Amsterdam gatv. kampo. 
Tai jau antrą kartą panašų 
šposą Fitzpatrickas padarė.

Smarkuolis lėktuvą valdė 
gerai, ir jis nusileido kaip 
geriausias lakūnas: nesužei
dė jokio žmogaus, nesužeidė 
nei lėktuvo.

Bet visvien, teisėjas Mul- 
ilen mano, kad šposas buvo 
per didelis, kad smarkuolis 
jį atliko “išsigėręs”, todėl 
turįs eiti į kalėjimą. Na, ir 
buvo nubaustas šešiems mė
nesiams į belangę.

Fitzpatrickas kaltina sa
vo bičiulį, su, kuriuo gėrė 
prieš pavogimą lėktuvo. Bi
čiulis sakė: tu nedrįsi lėk
tuvo pavogti, o jei ir pavog
si, nedrįsi nulėkti į Niujor
ką ir ten gatvėje nusileisti. 
Fitzpatrickui nepatiko toks 
bičiulio įžeidimas. Jis jam 
atsakė: ot, tu durniau, išgė
ręs dar vieną drinksą, pa
vogsiu lėktuvą ir nusileisiu 
juo Niujorke, ir tu man nie
ko nepadarysiL.

Va kaip visa tai atsitiko!

PADABINO SAVO BIZNĮ
Ignas Sutkus gražiai iš- 

dekoravo savo taverną i)1 
greitu laiku naujai ištaisys 
barą. Jo vieta yra trikam
pėje, kur sueina Grand St., 
Grand St, Ext. ir | Hooper 
St., Brooklyn. N. Y. (Wil- 
liamsbrg).

Užbaigęs savo biznio vie
tos. išdabinimą, Sutkus, kaip 
kiekvienais metais, vyks į 
Floridą poilsiuoti.

Kurie įdomauja pamatyti 
naujai išdabintą Sutkaus 
taverną ir pasimatyti su 
juom prieš išvykstant į Flo
ridą, įsitėmykite, kad tiks
lus antrašas yra: 492 Grand

Ar pavyks?
Niujorko Transit Autho

rity (miestavų važįuotės 
priemonių valdyba) prane
ša, kad ji darys bandymus, 
kaip valdyti požeminius 
(subway) traukinius be 
žmonių, be operuotoji}.

Kai kurie inžinieriai sa
ko, jog galima traukinius 
valdyti elektrinėmis prie
monėmis.
bandymai būsią 
traukiniuose.
čiuoąe tarp Times Square ir 
Grand Central Station. Tai, 
žinoma, labai trumpas ke
lias. Bet jei ten pavyks be 
žmonių traukinių judėjimą 
valdyti, tai vėliau būsią tas 
pat daroma iį kitose, ilgo
siose linijose.

Pirmieji tokie 
pradėti 

kursu o j a n-

^ieks neišnaikino ir 
naikins!

prostitucijos 
nelš-

Sveikina
Iš Argentinos rašyta at

viruke Lilijai — “Geriausių 
linkėjimų jums ir 
Laisves štabui...”

J. Gasiūnas

visam

Londonas. —Barrow prie
plaukoje Anglija pradėjo 
statyti pirmąjį savo atomi
nės jėgos submariną.

Brigantine, N. J. — Jūrų 
bangos išmetė į krantą 1,000 
svarų banginį (whale).

New Yorkas. — Genero
las Douglas MacArthur jau 
sulaukė 79 metų amžiaus.

SVARBUS PRANEŠIMAS
Filmininkas George Klimas dabar 

turi su savim filmą iš Lietuvos, už- 
vardytą “Žydėk, jaunyste,’’ Lietu
vos sportininkai ir kelis kitus. Man 
maršrutuojant, kur norės,
juos parodyt. George Klimas. (7-8)

galėsiu

JOHN KRAUSS, Inc.
117-09 Liberty Ave.

Richmond Hill, N. Y.
(Smulkmeniškas pardavinėjimas)

MĖSOS IR WURSTWAREN

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

į; Newark 5, N. J. C
MArket 2-5172 ’’• • ’ '

[: 426 Lafayette St. : į

Šokiai kasdien

... kur jūs galite šokti su bet kuria iš gražiausiu merginu 
mieste! . . . pasižiūrėti kiek TV . . . pažaisti kiek ant 
shuffelboarcl.. . pasitenkinti maloniais pasikalbėjimais... 
arba tik pasisėdėti ir pailsėti. Gražiausią būdą jūs rasite 
išėjimui iš nuobodaus vakaro, žmonės visokio amžiaus... 
80 ir 18 . . . linksminasi Bluebird’s draugiškoj atmosferoj 
per 21 metus. Kodėl neužeiti šį vakara pamatyti

BLUEBIRD BALLROOM
8 P. M. - 2 A. M. 838 Br oad St., Newark. Uždara pirmadieniais.

JŪS TURITE PASIMATYMĄ ŠĮ VAKARĄ 
BLUEBIRD ŠOKIŲ SALĖJ...
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