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Lietuviškieji pabaisos. 
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Neapykantos apaštalai. 
Irgi nuomonės...

Rašo A. Bimba

1959 m. Amerik. darbininkai Pradės plačiu mastu
stovi didelių kovų išvakarėse

Washingtonas. — “Saulė
ta padangė jau apsiniaukė, 

i nes biznis laukia iš darbi- 
! ninku didelių nesmagumų”, 
ra^o ap'žvalgininkas Sam 
Dowson.liai turėkite mintyje

dalininku suvažiavimą ir po j ;> į Kodėl “padangė apsiniau- 
įvykstantį banketą. Jau tik Į kč” ? Todėl, kad 1959 nie
kelius trumpos dienos beliko. | tais baigias visos eilės dide- 
\ iskas įvyks ateinantį ^rsta-Įpų f|apbo unijų kontraktai

tas. Ji turi 165,000 narių. 
Gegužės pabaigoje p a s i- 
baigs kontraktas Aviacijos 
darbininkų unijos ir Cloak, 
Suit & Skirt darbinikų uni
jos, kuri turi 50,000 narių. 
Su rugpiūčio pradžia pasi
baigs kontraktas Meat Cut
ters unijos, kuri turi 100,- 
000 narių, o spalio mėnesyje

Siūlo daugiau duoti
jaunimui progų

Maskva. — Komunistų 
partijos suvažiavime Chruš
čiovas sakė, kad kai kurie

, • . . , , i su kompanijomis. Gi kiek-Dalvvaukite asmeniškai, ku-; . -v. . ,\.4 .. . ... i vienam yra aišku, kad pra-rie galite, kurie negalite as- , . v . , L.. • .. ... •),, ... , gyvenimui pabrangus, darnu niskai pribūti, įduokite sa- 7/ . . 1 . .
vo patarimus ir pasveikinimus Į binillkcll IClkalaUS pakelti 
suvažiavimui įteikti tiems, ku-J1' algas.

Steelworkers unijos kon-j 
baigiasi birž e 1 i o 

turi virš 
11,000,000 nariu. Taipgi bai- 

—— giasi Metal Workers Int.
hitlerininkai bu- sheet unijos kontraktas,

i kuri turi apie 75,000 darbi
ninkų.

Tegu šis mūsų įstaigos su-t, traktas 
važiavimas būna vienas iš vai-l mėnesi. Ši linija 
singiausiu!

sudaro 
žmonij’os

lėto metelių
kruviniausią 
istorijoje lapą.

Jie briovėsi į svetimus kraš
tus. grobė jų turtą ir masiš
kai žudė jų žmones.

Bet ar skaitėte “Laisvėje” 
šiomis dienomis tilpusi Teisy
bės Mylėtojo straipsnį apie

laišku, kodėl fabrikantai ir 
baigiasi Oil &;ju užtarėjai mato “apsi- 

Chemical uni jos kontrak- i niaukusią padangę”.

žinkeliečių brolijų narių.
Dar yra visa eilė mažes

nių unijų, kuriu kontraktai turi būti industrinės, 
baigiasi. Gi reikia atminti, amatinės (“craft”) atskirų 
kad čia kalbama tik apie darbo šakų. Dabar bus or- 
AFL-CIO narius, o už šių 
unijų dar yra apie 5,000,000 
organizuotų darbininkų Į 
unijas. Gi organizuotų dar
bininkų kovos paveiks ir į 
neorganizuotus. Todėl yra.

unijų organizavimą
Miami Beach, Fla. — Me

talo, statybos ir namų ap
tarnavimo AFL-CIO unjos, 
kurios turi 4,000,000 narių, i senieji partijos veikėjai ne
nutarė pradėti plačiu mastu 
unijų organizavimą.

Amerikoje tik apie vienas 
ketvirtadalis darbininkų 
yra organizuoti į unijas. 
Dar yra labai plati dirva 
unijų organizavimui.

Prieš apie 25 metus ėjo di
delis ginčas tarpe unijų dėl 
jų formos, tai yra, ar jos 

, arI

padeda jaunimui pakilti į 
vadovybę. Jis ir eilė kitų 
kalbėtojų kietai kritikavo 
tokius “senosios gvardijos” 
veikėjus. Gyvenime pasiro
dė, kad daug partiečių apie 
40 metų amžiaus jau pra
lenkė marksizmo teorijoje 
ir praktikoje senuosius ve
teranus.

Taipgi yra pasiūlymų pa
taisyti Tarybų Sąjungos.

ganizuojama taip, kaip ga- Konstituciją, kuri buvo pa
Įima, kokios yra sąlygos. gaminta 1936 metais.

Vėliausios žinios

Tarybų Sąjungos ministras 
persergėjo Vakarų valstybes

Indonezijoje dar yra 
daug basu žmonių

Jakarta. — Tik prieš

T. Sąjungos 1958 m.
* derlius buvo geras

10 j Maskva. — 1958 metais

Newark, N. J. — Virš 200 
policininkų ieško Washing- 
tono tilto srityje dviejų jau
nuolių, kurie peršovė du po
licininkus. Policininkas G. 
Wisniewski yra kritiškoje 
padėtyje.

pataikyti į Jungtinių Vals
tijų miestus. Dr. Braun 
tvirtina, kad tarybinės ra
ketos siekia toliau kaip už 
5,000 myliuv

Maskva. — TSRS Komu
nistų partijos suvažiavime 
kalbėjo Užsienio ministras 
A. Gromyko. Jis sakė, kad 
Tarybų Sąjunga nedarys 
jokių nusileidimų Vakarams 
Vokietijos reikalais. Tary
bų Sąjunga laiikosi padary- 
bų Sąjunga laikosi padary- 
ja turi būti nuginkluota, o 
užsienio armijos turi būti 

[ištrauktos iš Berlyno. Gro
myko sakė: Jeigu Vakarai 
to nesilaikys, nepriims 
TSRS pasiūlymų, tai Tary
bų Sąjunga suras kitus ke
lius to įvykinimui.

Taipgi Gromyko sakė, 
kad laikas dirba tam, jog 
Jungtinės Valstijos prašys 
Kinijos Liaudies Respubli- 

!kos ir Vokiečiu Demokrati

nės Respublikos sėsti prie 
vieno stalo ir tartis.

Gromyko sakė, kad Tary
bų Sąjunga ir liaudiškos 
respublikos laikėsi ir laiko
si taikos politikos. Jis sakė, 
kad Jungtinių' Valstijų 
Valstybės sekretorius Dul
les spaudos konferencijoje, 
kaip ir daugelį kartų pir
miau, grūmoja karu.. “Jei
gu bus išprovokuotas nau
jas karas, tai jis baigsis ga
lutinu agresorių sunaikini
mu, tokiu sunaikinimu, ko
kio dar istorija nežino”, sa
kė Gromyko.

“Tarybų Sąjungą norėjo 
ir nori taikos ir Vokietijos 
reikalais susitarti, bet jeigu 
to dar neatsiekta, tai ne mu
su kaltė”, sakė TSRS mi
nistras.

Suomiją spaudžia 
karų pasekmės

Iranas (Persija) vis 
dar atsilikus šalis

, I

gen. Raštikio memuarus (atsi-» .. ‘ , im , ~ .
minimus)? Aš vieną to strains-* metų Indonezijos liaudis at- Į Tarybų Sąjungoje buvo ap- 
/Ho vietą perskaičiau gal dau- sikratė Hollandijos • viespa-j sėta ir apsodinta virs 500,- 
giau kaip desėtką kartu. Ir tavimo, o kovos prieš užsie-! 000,000 akrų plotas. Maisti- 
skaičiau ir galvojau, ir galvo-'nio imperialistų intrigas vis niai javai užėmė virš 300,- 
jau ir skaičiau. P

giau kaip desėtką kartu.

lr skaičiau. Priėjau išva-Įdar nepasibaigė. 1958 m. už- 000,000 akru. Valstybiniai ir ženklus ir užra e jų obalsį: 
, kad lietuviškieji pabaisos sienio remiami sukilėliai pa-.kolūkiai suėmė 140,000,000 “Kraujas ir garbė”.

Tel Aviv. — Izraelio laik
raščiai reikalauja karo 

Freiburg, Vakarų Vokio prieš Siriją. Sirija yra dali- 
tija. — Naciai, chuliganai iš- mi Jungtinės ’ Arabų Res- 
vartė paminklus ant žydų publikos karas prieš ją su- 
kapų. Antrai kurių pamink- keltų arabų valstybes prieš 
lu nudažė naciu 'svastikos Izraeli.v v • t

buvo dar baisesni ir už vokiš
kuosius.

Vokiškieji bestijos piešė sve
tima kraštą ir jo žmones žudė. 
Betgi lietuviškieji bestijos 
džiaugėsi, kada svetimas atė-

jo žmones.'
Ar begali būti kas nors bai

siau ?! Ar istorija buvo kada 
nors mačiusi labiau sužvėrėju
sius niekšus, kaip lietuviškieji 
Smetonos, karveliai, krupavi- 
čiai, raštikiai?

Raštikis sakosi, kad jis ir jo

dare daug žalos. 'tonų grudų, gi 1953 metais
i Indonezijos valstybė suFi>UV0 ?uimta tik 82’500’000 
organizavus ant virš 3,000 tonų.
salų ir salaičių 4,000 ilgio ir 
1,800 mylių pločio plote. Ji 
užima 735,865 ketvirtainiš- 
kas mylias ir turi 85,000,000 
gyventojų. Šalis labai tur
tinga, bet prezidentas Su
kamo sako, kad dar didžiu
ma žmonių vaikšto basi. 
Ims laiko, kol bus panaikin
tas svetimų viešpatavimo 
palikimas.

Kviečių suimta 42,500,000 
tonų, o 1953 m. tik 18,500,- 
000 tonų; medvilnės Rauta 
4,300,000 tonu, gi 1953 m. 
buvo tik 3,700,000 tonų.

Washingtonas. — Demo
kratas senatorius Francis 
Green iš Rhode Island vals
tijos, pasitraukė iš senati- 
nės užsienio reikalais komi
sijos pirmininko vietos. Jis 
jau yra apie 90 metų am
žiaus.

Budapeštas. — Vengrijos 
Liaudies Respublika siūlė 
Jungtinėms Valstijoms su- 
normalizuoti diplomatinius 
santykius ir nevesti propa
gandos prieš Vengriją. Ka
da Washingtonas pasiūlymą 
atmetė, tai Vengrija suvar
žė JAV ambasados veikimą

“TAI MŪSŲ KRAUJAS”, 
SAKO ALŽYRIEČIAI

Alžyras. — 1958 metais 
francūzai nutiesė vamz
džius nuo Hassi Messaoudo

Londoinas. — Nuodingos 
miglos, pramintos “geltono
ji mirtis,” vėl apgulė Lon
doną ir apylinkę. Nuo tokių 
miglų 1952 metais Anglijoje

Arlington, Va. — Mano
ma, kad keturi negrai jau
nuoliai bus priimti į Strat
ford Junior High mokyklą 
ir baigsis mokyklos uždary-

kolegos ištroškusiai 1 a u k ė , 
“kad vokiečiai kuogreičiausiai 
pultų rusus,” tai yra Lietuvą. 
Ir išaušo birželio 22 ir Rašti
kio troškimai išsipildė: vokie
čių lėktuvai pradėjo iš debesų 
sėti ant Lietuvos miestų, kai
mu, laukų sunaikinimą ir mir
ti* Ką darė Raštikis ir kiti 
žvėrys? Štai iš jo paties lūpų. 
Skaitykite ir nepamirškite:

“Skubu prie radijo aparato. 
Jau kalba Goebels. Aišku. 
Karas. Vokiečių kariuomenė 
jau žygiuoja per Lietuvą. O 
mums, politiniams pabėgė
liams, taip gera ir malonu! 
Dabar tikrai atėjo galas bol
ševizmui Lietuvoje... vokiečių 
karo lėktuvai šį rytą subom
bardavo Kauno aerodromą. 
Bet ką čia bombos, nors jos 
krenta ir j mūsų Kauną! La
bai gerai jaučiu ir žinau, kad 
visiems lietuviams tėvynėje, 
kaip ir mums Berlyne, jos ne
baisios, nes neša džiaugsmą ir 
laukiamą išlaisvinimą... Vie
niems karas buvo baimė, gi 
mums jis teikė džiaugsmą!”

Ar bereikalingi komentarai 
prie šio sužvėrėjusio ir amži
nai supuvusio lietuviško niekoto džiaugsmo!4 Dega Kaunas, dega visa 
Lietuva, Palangoje pionierių 
kempėje Lietuvos vaikučiai

(Tąsa 6-tam pusi.)

Washingtonas nemato 
T. Sąjungoje pakaitų

Washingtonas. — Valsty
bės departmento specialis
tai jau smulkmeniškai išty
rinėjo Chruščiovo kalbą, sa
kytą TSRS Kmunistų parti
jos suvažiavime. Jie nesura
do jokių ženklų pasikeiti
mui Tarybų Sąjungos .užsię- 
nio .politikos.

Viena, paaiškėjo, kad tar
pe Tarybų Sąjungos, ir Kini
jos yra gražus sugyvenimas 
ir negalima laukti jų tarpe 
prieštaravimų. Antra, pil
nai pasirodė, kad pasaulio 
komunistai pasmerkė titoiz- 
ma. v

ANGLIJA IR ALIEJAUS 
GAMYBOS REIKALAI
Londonas. — Anglija na

mie per metus pasigamina 
tik apie 80,000 tonų alie
jaus, o sunaudoja iki 30,- 
000,000 tonų. Anglų kapita
listai po įvairiais vardais — 
British Oil Co., British- 
Dutch Co,, Iranian Oil Co. 
kitais, — gauna aliejaus iš 
arabiškų ir kitų Azijos ša
lin, v

aliejaus šaltinių iki Phillip- 
peville prieplaukos. Fran
cūzai giriasi, kad per kelis 
mėnesius jie i prieplauką 

i atvarė 4,000,000 bačkų alie
jaus.

Alžyriečiai sako, kad tai 
j ne aliejus, bet “mūsų krau
jas”. Jie sako, kad francū
zai žvėriškai alžyriečius iš
naudojo prie vamzdžių nu
tiesimo darbų ir tą pat daro 
aliejų siurbdami iš žemės 
gelmių.

SUSITARTA SKARDOS 
IŠVEŽIMO REIKALAIS
Londonas. — 1958 m. Ta

rybų Sąjunga į kapitalisti
nes šalis išvežė 18,000 tonų 
skardos (blėkos). Malajaus 
ir Thailando valstybės sakė, 
kad tas kenkia jų skardos 
industrijai. Tarybų Sąjunga 
sutiko 1959 metais į kapita
listines šalis išvežti tik 15,- 
000 tonų skardos. TSRS at
stovai sako, kad jie turi pa
kankamai skardai rinkų so
cialistinėse šalyse.

Buenos Aires. — Laike 
pastarojo generalinio strei
ko 1,500,000 argentiniečių 
mėsos darbininkkų buvo pa
skelbę sėdėjimo streiką.

mirė 12,000 žmonių.’ t

Was hingtonas. — Valsty
bės sekretorius Dulles iš
skrido į Vakarų Europą. Jis 
ten tarsis sir Anglijos, Fran- 
cūzijos ir Vakarų Vokieti
jos vadais Berlyno reikalais.

Copenhagenas. — Dani
jos laivas “Hans Hedtoft” 
susikūlė į ledų kalną neto
li Greenlandijos salos ir nu 
skendo. Jis pirmu kartu 

įplaukė linkui Amerikos, nes 
tai buvo naujas laivas. Žuvo 
apie 95 žmonės. Kitų laivų 
arti nesirado, o lėktuvai ne
galėjo nusileisti iš priežas
ties didelių bangų.

Trenton, N. J. —< New 
Jersey valstijos kalėjime 
sustreikavo virš 300 kalinių. 
Jie reikalauja pakelti algas. 
Kaliniai gamino automobi
liams “pleitus” ir gaudavo 
nuo 13 iki 35 centų per die
ną. Dabar jie reikalauja al
gų nuo 75 c. iki $1 per dieną.

Washingtonas. — Ame
rikos raketų specialistai, jų 
tarpe Dr. Wernher von 
Braun (vokietys), sako, kad 
Tarybų Sąjungą, turi tokias 
raketas, kuriomis galėtų

mas.

Belgradas. — Jugoslavi
jos prezidentas Tito išva
žiavo į Afriką.

Madridas. — Liberalai ir 
dešinių partijų vadai suda
rė naują partiją, kuri veiks 
opozicijoje prieš fašistų 
Franco partiją.

Washingtonas. — Su va
sario 2 d. Social Security 
Administracija išsiuntinės 
12,500,000 senatvės pensijos 
čekių per mėnesį. Senatvės 
pensija pakelta 7 procen
tais. Seniau buvo nuo $30 
$108.50 per mėnesį, o dabar 
jau bus nuo $33 iki $116.

Maskva. -— Tarybų Są
junga vėl sumažino ant 
300,000 savo armijos skai
čių. Iš Rytų Vokietijos iš 
traukė 41,000, o iš Vengri
jos — 17,000 karių.

New Yorkas. —-'Mirė žy
mus žydų veikėjas Dr. Jo
nah B. Wise. Jis buvo 77 
metų amžiaus.

Perth, Australija. —Ban
gos apvertė valtelę, prigėrė 
kunigas ir 3 minyšjkos.

Helsinkis. — Suomija dar 
vis. neatsigauna po dviejų 
karų (193iT—1940 ir 1941— 
1944 m.m.). Per du kartus 
jos valdžios paglausė Vaka
rų ir puolė Tarybų Sąjungą.

Dabar Tarybų Sąjunga1 
I gelbėja Suomijai ant kojų 
atsistoti. Ji dovanojo dides
nę pusę pinigų, kuriuos 

(Suomija turėjo atmokėti 
į Tarybų Sąjungai už pada
rytus nuostolius. TSRS dar 
ir paskolino Suomijai $100,- 
000,000.

IZRAELIS LAUKIA 
IMIGRANTŲ IR BIJO
Tel Aviv. — D. Ben Gu

rion. Izraelio premjeras, sa- ■ 
ko, kad žydų persikėlimas iŠ' 
Rumunijos į Izraelį rodo, 

|jog jie yra “senojo pasaulio 
I žmonės”. Jis mano, kad da
bar žydai skaitliugiau at
vyks iš Tarybų Sąjungos į 
Izraelį. Jis numato, kad per 
metus gali atvvkti 250,000 
žydų iš Rvtų Europos^ tai 
yra, socialistinių šalių. Bet 
jeigu jų tiek atvyktų, tai 
premjeras numato didelį 
apsunkinimą Izraelio vals
tybėlei.

Teheranas. — Iranas ,yra 
didelė šalis, ji užima 628,000 
ketvirtainių mvlių plotą ir 
turi. 20,000,000 gyventojų. 
Daug 1 yra sausumu, bet yra 
ir geros žemės, kur dera 
kviečiai, ryžiai, kukurūzai, 
medvilnė.

Žemėje yra daug turtu, 
o daugiausia aliejaus. Tik 
1958 metais Irano valdovai 
už aliejų nuo anglų, francū- 
zų, holla”du ir amerikiečių 
gavo $250,000,0000.

Bet Iranas yra labai atsi
likusi šalis, savosios indust
rijos kaip ir neturi, žemę 
dirba senoviniu būdu. Žmo
nių vargo kaltininkais yra 
užsienio imperialistai ir vie
tiniai valdovai.

POPIEŽIUS JONAS 
LAUKIA VIENYBĖS

Roma. — Popiežius Jo
nas, kuris prieš kelias die
nas paskelbė, kad jis šauks 
pasaulinį kongresą, idant 
apvienijus visus krikščionis, 
pasitiki savo planais. Jis sa
ko, kad yra galima pašalinti 
skirtumus tarpe katalikų ir 
stačiatikių bei protestantų.

RUMUNIJA PAGELBSTI 
ŽYDAMS PERSIKELTI
Bukareštas. — Pirm Ant

rojo pasaulinio karo Rumu
nijoje gyveno 800,000 žydų 
tautos žmonių. Naciai pusę 
jų išžudė. Po karo apie 100,- 
000 žydu persikraustė gy
venti į Izraelį. Pastaruoju 
laiku jie vėl didesniais skai
čiais kraustosi. Rumunijos 
vyriausybė gelbėja jiems 
persikelti. Sakoma, kad 
gruožio mėnesį išvyko į Iz
raelį 10,000 žydų.

Paryžius. — Francūzija 
ruošiasi 1960 metais jau tu
rėti atominę bombą.

Roma. — Socialistų parti
ja, Nenni vadovaujama, at
sisako su Krikščionių parti
ja sudaryti koalicinį kabi
netą.

TARYBŲ SĄJUNGOS 
KOMUNISTAI VIENINGI

Maskva. — Kapitalistinės 
spaudos atstovai, kurie pir
mu kartu dalyvauja Komu
nistų partijos suvažiavime, 
mato dideli komunistų išsi
lavinimą ir vieningumą. 
Taip rašo korespondentas 
Osgood Caruthers.

Suvažiavimo delegatai ge
rai supranta Tarybų Sąjun
gos vidaus, reikalus ir tarp
tautinę politiką.

Vakarinis Berlynas.—čio? 
nai įvyko viena iš pikčiau
sių antisemitinių demons
tracijų. Laike vaidinimo 
amerikinio veikalo “Myself 
& No Angel” chuliganai 
mėtė dvokiančias bombas, 
šaukė antisemitinius obal- 
sius. Septyni jų yra suimti.
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TSKP XXI-asis suvažiavimas
JIS PRASIDĖJO SAUSIO 27 D , o kai skaitytojas 

šiuos žodžius skaitys, jau bus užsidaręs.
XXI-asis suvažiavimas nebuvo eilinis; kaip pas mus 

priimta sakyti, jis buvo nepaprastas-ekstra suvažiavi
mas, vyriausiai skirtas Septinmečio planui apsvarstyti.

Suvažiavime iš viso su svečiais-broliškais deleg. da
lyvauja 1,375 asmenys. Svečiu buvo suvykusių iš 70 ša
lių. Jie atstovavo komunistų bei darbininkų partijas. Sa
koma, kad ir iš Jungtinių Valstijų buvo du broliški dele
gatai.

Pirmą kartą TSKP istorijoje į jos suvažiavimą buvo 
Įsileisti buržuazinių laikraščių korespondentai.

Tarp broliškų delegatų buvo Kinijos ministrų pirmi
ninkas Čou En-lajus, Lenkijos premjeras. — V. Gomulka, 
Italijos Komunistų partijos vadovas Togliatti, Prancūzi
jos Komunistų partijos vadovas — Duclos; Šiaurės Viet
namo prezidentas— Ho Či Minh, Rytų Vokietijos premje
ras—Walter Ulbrichtas. Buvo čia atstovautos visos liau
diškos respublikos, visos socialistinės šalys, apart Jugo
slavijos, jei ją galima socialistine vadinti.

Kadangi Tarybų Sąjunga yra seniausia ir tvirčiau
sia socialistinio bloko valstybių, kadangi ji rodė ir tebe
rado kelią kitoms socialistinėms šalims, kaip dėti komu
nizmo pagrindus, kadangi ji teikia kitoms socialistinėms 
šalims techininę ir medžiaginę pagalbą, tai ir jos Komu
nistų partijos suvažiavimai turi didžiausios reikšmės vi
soms socialistinėms šalims, taip pat ir viso pasaulio dir
bančioms masėms. TSKP suvažiavimai turi panašumo 
į buvusiojo Kominterno kongresus.

S. Girdvainis. Jis pasilie
kąs Vatikane “atstovauti 
Lietuvą,” ale tik jau po ki
tu titulu. Jis dabar esąs 
“pasiuntinybės reikalų val
dytojas.” O ką jis po tuo 
nauju titulu veiks, apart 
švaistymo iš Lietuvos išvež
tų pinigų, jis pats dar ne
žino. Girdi, šis titulas “yra 
naujadaras,” todėl “šiuo 
momentu dar nėra galima 
apibrėžti jo pobūdžio.”

Iš kitos pusės, ponas 
Girdvainis užtikrina visus 
smetonininkus ir “vaduoto
jus,” kad jis “minėtų įvy
kių metu” viską padaręs, 
“kas tik buvo galima.” Tuo 
tarpu iš Vatikano oficiališ- 
kai pranešama, kad popie
žius jau visiškai pavarė 
lenkų “egzilinės valdžios” 
atstovą Mr. Papę. Todėl 
spėjama, kad tas pats atsi
tiks su “Lietuvos pasiunti
nybės reikalų valdytoju” 
Girdvainiu. Veikiausia tai 
nujaučia ir pats Girdvainis, 
bet nesiliauja blofinęs apie 
savo naujas pareigas.

“daro nutarimus, kuriais 
siekia paveikti savo kraštų 
vyriausybes komunistų už
sienio politikai pal a n k i a 
prasme. Ta linkme, vei
kiančių asmenų esama pa* 
čiose aukščiausiose vado
vaujančiose vietose, būtent, 
Pasaulinėje bažnyčių fede
racijoje ir Liuteronų kon
ferencijoje.”

Nors J. Vidzgiris nepasa
ko, bet jeigu mes pridėsime 
katalikų bažnyčios galvos 
popiežiaus Jono XXIII visą 
eilę “išsišokimų” (pav., jo 
kalbos apie taikos išlaiky
mą, arba jo žingsniai prieš 
Papę ir Girdvainį), susida
rys tikra velniava, 
tai gali “Draugo” 
rių Šimutį ir jo bendradar
bį Vidzgirį tiesiog iš 
išvaryti.

Visa 
redakto-

proto

J. PALECKIS

Tarybų Lietuva tarp dviejų 
TSKP suvažiavimų

Kai 1956 metais Tarybų nuošė. Mes eksportuojame kai}) 60 bendrojo lavinimo 
Sąjungos Komunistų parti-(dviračius, metalo piovimo:mokyklų, suorganizuotos 
jos XX suvažiavimas pa-,stakles, turbinas, elektros naujos mokslinio tyrimo 

įstaigos. K a u n e pradėjo 
veikti Energetikos ir elekt
rotechnikos institutas, Sta
tybos ir architektūros insti
tutas, Vilniuje prie Liau
dies Ūkio Tarybos įsteigtas 
Elektrografijos institutas, 
kuris jau davė gana daug 
išradimų,, turinčių didelę 
reikšmę liaudies ūkiui.

Per pastaruosius dvejus 
metus respublikos miestuo
se ir kaimuose pastatyti 63 
kinoteatrai, ir dabar bend
ras jų skaičius pasiekė 646. 
Baigiami statyti nauji kino
teatrai Ukmergėje, Kapsu
ke, Kėdainiuose, Palangoje, 
Raseiniuose. Šiemet Akme
nėje, Linkuvoje ir Lazdijuo
se bus pastatyti kultūros 
rūmai. Naujas dešimtmetės 
muzikos mokyklos pastatas

pa-j stakles, turbinas, elektros 
įrengimus ir daugybę kitų 
prekių.

Žemės ūkio srityje metai 
tarp TSKP XX ir 21-ojo su
važiavimo buvo neregėto ki
limo laikotarpis. Bendros 
kolūkių pajamos padidėjo 
beveik dvigubai ir prašoko 
milijardą rublių. Pakilo vi
su žemės ūkio kultūrų der- I

I tingumas,' rimtas posūkis 
žinieriai,” technikai,“ mokšlb I Prarytas gyvulininkystės 
ninkai sėkmingai išsprendė vystymo sintyje. 19o7 me- J * F OI O 17 A 111 1/111 Af'A

jos XX suvažiavimas 
tvirtino TSRS, tame tarpe 
ir Lietuvos, pramonės ir že
mės ūkio vystymo direkty
vas, kai kas. užsienyje nepa
tikėjo tų planų realumu.

Ir štai praėjo tik kiek 
daugiau kaip pustrečių me
tų. Kas gi nuveikta per šį 
palyginti neilgą laiko tar
pą?

Lietuvos darbininkai, in
žinieriai

N. CHRUŠČIOVAS sakė įžanginę kalbą per daugiau 
kaip šešias valandas. Jis kalbėjo apie tarptautinę padėtį 
pasaulyje, apie' Septynerių metų planą, apie skaisčią at
eitį tarybinėms tautoms, pravedus šį planą. Jo kalba, 
kaip sako komercinės spaudos atstovai, buvo kupina en
tuziazmo. Ją dažnai lydėjo audringi aplodismentai.

Chruščiovas sakė, kad Tarybų Sąjungos pasiekimai 
erdvės užkariavime socialistinę stovyklą pasaulyje pada
rė galingesne už kapitalistinę stovyklą. O kai Tarybų Są
junga praves pasimetus planus ekonomikoje, tuomet so
cialistinė stovykla ir toje srityje pasidarys galingesnė už 
kapitalistinių šalių stovyklą.

Su l;970 metais Tarybų Sąjunga pralenks pačią tvir
čiausią kapitalistinę valstybę — JAV — visu kuo, teigė 
Chruščiovas. Bet tam pasiekti reikia, kad per sekamus 
12 metų Tarybų Sąjunga pasigamintų visokių gerybių 80 
procentų daugiau negu buvo pagaminta praėjusiais 
metais.

Jis teigė, kad Tarybų Sąjungos, Kinijos ir kitų so
cialistinių šalių pasisekimai ekonomikoje, moksle, kultū
roje neišvengiamai patrauks i socialistinę stovyklą dau
giau tautų, ypatingai tų, kurios ilgai buvo kolonialinėje 
vergijoje.

Chruščiovas pajuokė tuos, kurie sako, būk tarp Ta
rybų Sąjungos,ir Kinijos esą kaž kokie nesutikimai—tarp 
abiejų šalių vyrauja draugiškumas ir susitarimai, kadan
gi abidvi šalys savo statyboje remiasi Markso ir Lenino 
mokslu, sakė jis.

Neišvengiamai, Chruščiovas palietė ir Jungtinę Ara
bų Respubliką, kurioje Nasserio valdžia persekioja ir 
kalina komunistus. Jis sakė, Nasseris didžiausią klaidą 
daro sakydamas, būk komunistai kenkia arabiškoms tau
toms kovoti prieš imperializmą. Komunistai, nurodė 
Chruščiovas, yra patys geriausi kovotojai prieš imperia
lizmą ir kolonializmą. Nasseris, puldamas komunistus, 
kenkia arabišku tautu išsilaisvinimui. V v

Pasmerkė Chruščiovas ir Jugoslavijos Titą, nuduo- 
dantį kaž kokį dievaitį, už revizionizmą ir už tai, kad jis 
kiša į kalėjimus tuos komunistus, kurie' stoja už glaudžių 
santykių palaikymą su Tarybų Sąjunga.

NEREIKĖTŲ DĖL TO 
BAISIAI SIRGTI

“Naujienų” bosas labai 
pasigendąs senų ir jam la
bai girdėtų vardų Tarybų 
Sąjungos Komunistų parti
jos suvažiavime. Nebeskam
bą avrdai IVIalenkovo, Ka- 
ganovičiaus, Molotovo ir 
dar keliu kitu. I i-

Mums gi atrodo, kad Gri
gaitis serga svetima liga. 
Kai tie vardai plačiai skam
bėjo, jis juos keikė ir plū
do. Kai dabar jie ten nebe- 
figūruoja, Grigaitis verkia. 
Gi jų nereikėtų per daug 
pasigesti, nes 
torius turi pakankamai dar
bo plūsti Chruščiovą, Miko- 
janą ir kitus socialistinės

PATYS SVARBIAUSIEJI broliški delegatai —Čou 
En-lajus. Gomulka, Togliatti, Duclos ir kt., sakę suvažia
vime kalbas, šimtu procentų užgyrė Chruščiovo praneši
ma, v

Čou En-lajus, perskaitęs Mao Tse-tungo sveikinimo 
laišką, sakė, jog Kinijos ir Tarybų Sąjungos bičiuliš'ku- 
mas yra “amžinas ir nepalaužiamas”, o “nūdieninė Tary
bų Sąjunga yra visų pasaulio žmonių rytojus”.

Čou En-lajus griežtai smerkė Tito ir jo revizionistus.
Lenkijos V. Gomulka čia aiškiau ir atviriau negu 

kada nors pirmiau pasisakė už socialistinės stovyklos 
glaudų bendradarbiavimą, ir už tai, kad toie stovykloje 
vadovaujantis vaidmuo priklauso Tarybų Sąjungai.

Panašiai kalbėjo ir kiti svečiai-broliški delegatai.
XXI-asis suvažiavimas žmonijos istorijoje pasiliks 

vienu iš svarbiausiųjų.
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. 1957 me
tais kolūkiuose ir tarybi
niuose ūkiuose, iš viso paė- 

vai-toiamn mus’ Pien0 l«'imelžimas pa- 
J v didėjo 49 procentais, mėsos 

gamyba — 57 procentais, o 
kiaulienos — 2.4 karto. 

{Kiekvienam šimtui hektarų 
/1 respublikos žemės ūkis per- 
-’inai davė 64.6 centnerio mė- 
■ 'sos ir 319 centnerių pieno. 
„ ’Vien šiemet pieno primelži-

uždavinį toliau industriali
zuoti liaudies ūkį ir padi
dinti liaudies
prekių gamybą. Per pasta
ruosius, dvejus metus res
publikoje pastatyti nauji di
deli fabrikai ir gamyklos 
Jų tarpe — pirmas Pabalti- 
jyLentvario kilimų fabri-į 
kas, Kauno elektromechani-1 
kos gamy k 1 a “Elektra”,' 
Kalvarijos vilnos verpimo 
fabrikas, Pilviškių plytinė, 
galingas Klaipėdos konser
vų fabrikas. Vilniuje, buvu
sioje dykvietėje, pastatyti 
didlžiausio Europoje grąžtų į 
fabriko korpusai.

Po TSKP XX 
m o produkcijos 
Lietuvos įmonėse 
pusantro karto. Produkcijos 

didinamas me- 
ir automati-

IR KODĖL GI JIE 
NEPASIKLAUSĖ?

So. Bostono menševikiški 
galvočiai savo “Keleivyje” 
(sausio 28 d.) nebepasiten- 
kina išplūdimu Mikojano. 
Jie dar rūsčiau išbara tuos 
amerikiečius, kurie Miko j a- 
ną gražiai pasitiko ir žmo
niškai priėmė, 
buvo,” 
gumas 
kvailumas?’ 
manyti,” 
ir atsako, 
milionieriai 
giau kvailumoo, kaip vaišiu- išleidimas 
gurno, daugiau gobšumo ir chanizuojant i 
lengvatikėjimo, kaip išmin- zuojant gamybą. Palyginti 

su 1955 metais dukart padi
dėjo mašinų gamybos pra
monės produkcija, 70 proc. 
— prietaisų gamyba, dau
giau kaip 60Ų — lengvosios 
pramonės produkcija, d mė- 

tuoti tą tolimą iš .ąociąlis-. sos ir pieno ̂ pramonės pro- 
UNX” ‘ • pnsauĮįp. svečią. Jie dukcija padidėjo pustrečio

le " būtų juos pamokę, kaip subarto,
Mikojanu pasielgti. ' Mūsų Paimkime kai))^ pavyzdį 
patarimas Amerikos m iii jo- rekonstruotą, išplėstą ir ap- 
nieriams: kitą kartą, susi-. rūpintą [ 
mildami, keleivinių galvo- nauja

1 ' ' J i P “Drobes” wiyouhuo Lciuiiną. I -1 . -J 1 J • •
-c -----------------o------------ J 1 L v. . ūkio darbuotojai,daug geriau nusimano apie kia!s metais jis davė dau- -- - •'

Kas tai 
jie klausia, “vaišin

ai* paprasčiausias 
“Mes linkę 

jie patys ten pat 
kad Amerikos 
parodė d a u-

ties ii* padorumo/’
Taip,> žinoma, atsitiko tik 

todėl, kad tie Amerikos mi
lijonieriai nepa s į k 1 a u s ė 
“Keleivio” redaktorių pata
rimo, kaip jie turėtų trak-

č i ų nebeignoruokitej

jusų bizniškus reikalus, 
gu jūs patys.

ne-

sau-

KARDINOLAS 
VIŠINSKIS
ESĄS NEKALTAS

Chicagos “Drauge
šio 25 d.) D r. V a i š n orą 
griežtai nesutinka su tais, 
kurie 
das Vatikane kaltę suverčia 
ant 
kio.
Įėję būti, nes lenkų ir lietu-

už “vaduotojų” be-

lenku kardinolo Višins-
Nieko panašaus nega-

dalykai. Girdi, “manyti, 
kad Višinskis galėjo paliesti 
Lietuvos pasiuntinybės prie 
Šv. Sosto reikalą, yra gry
nas prileidimas, kuriam nė
ra jokių konkrečių davi
nių.” O kad vis tiek popie
žius Jonas XXIII vienu ir 
tuo pačiu pasimojimu “nu
vainikavo” lenkų Papę ir 
lietuvių Girdvainį, tai galė
ję būti “grynai laiko supuo
limas.”

MUŠTE MUŠASI PER 
AMERIKOS LANGĄ

Chicagos dienraštis “Vil
nis” (sausio 28 d.) vedama
jame straipsnyje sako:

Jei prezidentas Eisenhowe- 
ris nori naujos dalybos Loty
nų Amerikai, tegul jis pasako 
R a t i s t o s šalininkams, kad 
jiems ne vieta šioje šalyje.

Jei prezidentas neberem- 
siąs diktatorių, tegul jis pa
sako Paragvajaus diktatoriui, 
kad Amerika priešinga jam. 
Tą patį reikėtų pasakyti ir 
Gvatemalai ir, dalinai, Boli
vijai. Tą patį reikia pasakyti 
ir Dominikonų respublikos 
diktatoriui Trujillo, pas kurį 
pabėgo Batista ir akliausi jo

Sausio 28 d. “Drauge
Lotynų Amerikos problemos 

mušte mušasi per Amerikos 
langą ir visas politinėj ekono
mines sąsparas. Senomis prie
monėmis jų nęišspręsti.

socialisti-

ją susirūpinimą. 1958 me
tai buvę labai blogi metai 
tiems, kurie iš gilumos šir
dies tebetrokšta 
niam pasauliui pražūties.
Toji “nelaboji” koegzisten
cijos idėja praėjusiais me
tais susilpninus Vakarų at
sparumą prieš Rytus. Kas 
blogiausia, girdi, kad koeg
zistencijos idėja pradėjusi

se. Vis plačiau ir plačiau 
buvę pernai pradėta kalbė
ti apie užmezgimą ryšių 
tarpe krikščioniškų bažny
čių Vakaruose ir Rytuose. 
Dar tik pusė bėdos būtų, 
jeigu dvasiškija ieškotų ko
egzistencijos tiktai religi
niais reikalais. D a 1 y k a s 
daug didesnis ir rimtesnes, 
kada Vakarų bažnyčios

PANAMA JAU ATMETĖ 
AMERIKOS PROTESTĄ
Panama. — Prieš kiek lai

ko Panamos respublika pa
skelbė, kad ji laikosi prin
cipo, jog jūros per 12 mylių 
yra jos teritoriniai , vande
nys. Prieš tai 'užprotestavo 
Jungtinės Valstijos, Japoni
ja ir Francūzija. Dabar Pa
namos užsienio reikalų mi
nistras M. S. Moreno atme
tė tuos protestus ir pakar
tojo Panamos teises per 12 
mylių jūroje.

ChruščiovasMaskva.
sakė, kad Jungtinėj Valsti
jos, varžydainos prekybą su 
tarybų Sąjunga, pačios, sau

suvažiavi- 
gamyba 

padidėjo

Paimkime kai}) pavyzdį

pastaraisiais

Drobes”

mas kolūkiuose ir tarybi-! stat°’?a^s Vilniuie' J.aun% 
niuose ūkiuose padidėjo dari Plytas jaunojo žiūrovo 
14 procentų, o mėsos gamy
ba — 41 procentu.

Tarybų Lietuvos žemės | 
ūkio darbo žmonės sėkmin-! 
gai sprendžia uždavinį —j 
artimiausiais metais pavyti 
Jungtines Amerikos Valsti- . • 
jas pagal mėsos, pieno ir ^tojams, 
sviesto gamybą vidutiniškai 
vienam gyventojui.

Tarybinė vyr i a u s y b ė 
aukštai įvertino mūsų žem
dirbių darba ir pasiekimus. 
TSRS Aukščiausiosios Ta
rybos Prezidiumo Įsaku or
dinais ir medaliais apdova-! 
noti 2,529 respublikos kalu- i 
kiečiai, MTS ir tarybinių 
ūkių darbuotojai, žemės 
ūkio specialistai, o 22 žmo-

teatro pastatas.
Po TSKP XX suvažiavi

mo daug padaryta materia- 
llinei darbo žmonių gerovei 
: pakelti. Padidintas darbo 

. užmokestis mažai apmoka
miems darbinikams ir tan- 

sutrump i n t a 
darbo diena, pailgintos nėš
tumo ir gimdymo atosto
gos, padidintos, pensijos. 
Kolūkiečių, darbininkų ir 
tarnautojų ūkiai atleisti 
nuo žemės ūkio produktų 
privalomų pristatymų vals
tybei.

| Stengdamosi kiek galint 
greičiau likviduoti butų sto
ką, Komunistų partijai ir 
Tarybinė vyriausybė paruo- 

bose planą, kuriame numa
toma per artimiausiu^. 10~ 
12 metų galutinai išspręsti 

jbutu problemą. Pagal šį pla
ną Tarybų Lietuvoje numa
toma 1956-—1960 metais pa
statyti apie 2 milijonus 
kvadratinių metrų gyvena
mojo ploto. Šis planas sėk
mingai vykdomas. Jau 1957 
metais miestuose buvo ati
duota naudotis 205 tūkstan
čiai kvadratinių metrų gy
venamojo ploto, o kaimo 
vietovėse pastatyta 2,987 
gyvenamieji namai, kurių 
bendras plotas — 200 tūks
tančiu kvadratiniu metini.

Visa, kas padaryta Lietu
voje per tuos, pustrečių me- 
3—Lietuva tarp dviejų TSK 
tų, vaizdžiai rodo tarybinės 
visuomenės santvarkos jėgą 
ii* gyvy b i n g u m ą, rodo, 
koks, vaisingas yra broliš
kų socialistinių ’ respublikų 

i bendradarbiavimas. Įsijun- 
Igusi i galingąją Tarybų 
| jungą, lietuvių tauta gavo 
! neribotas galimybes vysty
ti savo dvasines jėgas, savo 
liaudies ūkį.

Komunistų partijos XXI 
suvažiavimas nubrėš toles
nius vystymosi kelius. Apie 
tai įtikinamai bvlo.ja 1950— 
1965 metu TSRS liaudies 
ūkio vystymo kontroliniai 
skaičiai, kurie atskleidžia 
milžiniškas perspektyvas 
visoms ūkio bei kultūros ša
koms augti ir tarybinės 
liaudies gerovei kilti.

LXXYAxz OIz VzKzXCX11.0 vCXA< Vz. ZJlllvz v- ■ . 4

nėms suteiktas garbingasis 
Socialistinio Darbo Didvy
rio vardas. Be to, Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tary-staraisiais me- , n ... Ai- - technika Kauno I ps P’^idiumo Garbes ras- 

tekstilės fabriką. I^18 apdovanotu 364 žemes

Rimtas darbas, dirbamas 
ir melioracijos srityje. Per 
pastaruosius, dvejus metus 

nusausinimo siste- 
•engtos 92 tūkstančių 

hektarų plote, uždaru dre
nažu respublikoje nusausin
ta 36 tūkstančiai hektarų.

Lietuvos kaimuose vyk
domi dideli statybos darbai. 
Vien tik 1957 metais ten pa
statyta 2,408 visuomeniniai 
ir ūkiniai pastatai.

Kultūros, mokslo ir meno 
srityje per tą trumpą laiko 
tarpą taip pat nuveikta ne
mažai. Įsteigta daug i a u

ginu kaip du milijonus met
rų tekstilės, t. y. tiek, kiek 
buržuazijos viešpatavimo . . .
t -i • j j : t * 4- nąujos nusausinimo laikais duodavo visa Lietu- nlos 4,-1
vos tekstilės pramonė, 
savo labai gerus audinius 
“Drobės” fabrikas Pasauli
nėje Briuselio parodoje bu
vo apdovanotas aukso me
daliu. O juk Lietuvoje įvai
rių rūšių audinių gamina ir 
kitos imonės, kasmet didin- 
damos savo produkciją.

Tarybų Lietuva dabar 
siunčia savo produkciją į 30 
užsienio valstybių, esančių 
visuose keturiuose žemy-

LIETUVOS KOM. PARTIJOS XI SUVAŽIAVIMAS
Šių metų sausio 14 ir 15 dienomis Vilniuje, Valstybi

nės filharmomjos salėje vyko Lietuvos Komunistų parti
jos neeilinis XI suvažiavimas.

Nilotraukoje: grupė Lietuvos Komunistų partijos 
neeilinio XI suvažiavimo delegatų (iš kairės į dešinę)— 
Vievio rajono “Miaugonių” kolūkio trakto rinės briga
dos brigadininkas P. Kieras, Pandėlio rajono “Lenino 
keliu” kolūkio pirmininkė E. Jakucevičienė, Vievio rajo
no “Miaugonių” kolūkio pirmininkas M. Milaševičius, 
Ramygalos rajono Julijos Žemaitės vardo kolūkio pirmi
ninkė E. Dargužienė, Kaimo laivų remonto gamyklos 
ėlektrosuvirintojas E. Sirutavičius ir Plungės rajono 
“Socialistinio kelio” kalūkio partinės organizacijos, sek
retorė I. Vauruvienė.

IR VĖL ĮVYKO NELAIMĖ 
SU RUOŠIMU FILMO
Madridas. — Pirmiau ga

minant “Solomon and She
ba” filmą mirė pagarsėjęs 
aktorius Tyrone Power, ku
ris vaidino Solomono rolę. 
Gina Lollobrigida vaidinu 
rolę Shebos. Dabar Solon^o- 
no rolę vaidino Luis Santa
ra ir ant jo užsidegė apre* 
dalai. Santara skaudžiai ap
degė.

/



ĮVAIRUMAI
Surado akmens
amžiaus žmones

Jie 
ir

Šiuo metu Australijoje 
yra vos 50 tūkstančių senų
jų šio krašto gyventojų (at
radus kontinentą jų buvo 
300 tūkstančių). Daugelis 
genčių visai mažai ištirtos, 
o žemyno centrinėje dalyje 
aptiktos dvi gentys — buš- 
mani ir pintibu, apie kurių 
egzistavimą tik visai nese
niai sužinota. Tai nepapras
tai atsilikusios gentys, ak
mens amžiaus žmonės, 
nieko nesėja, neaugina
negamina, o pasitenkina tik 
tuo, ką duoda gamta. Nei 
bušmani, nei pi”tibu nieko 
nežinojo apie juos supantį 
pasauli ir apie tai. kad že
moje dar yra kitokių žmo
nių... Atrastosios gentys ug
nį gatma trynimo būdu, iš 
rūbų nešioja tik raištį per 
šlaunis, o ant kaklo — “ka
rolius” iš... žmonių kaulų. 
Alinta pelėmis, driežais, 
vabzdžiais ir žolėmis, 
kirminus , vikšrus ir 
ges...

metus (1914-1922) anglų 
ekspedicija metras po met- priekį? 
ro rausė smėli ir akmenis, 4. 7
ieškodama faraono kapo.I 
Pagaliau buvo surasti laip
tai, veda i Tutankamono 
kapą. Ištisus metus dirbo 
archeologai, kol iškraustė 
visus daiktus — nuo karo 
vežimo iki maisto produktų 
bei papuošalų, — sudėtus 
faraono prieangiuose. Tik 
ištuštinus prieangius, buvo 
surastas faraono sarkofagas. 
Mumija buvo išimta tik ta
da, kai pavyko atidaryti ke
turis medinius paauksuotus 
karstus, du akmeninius ir 
vieną auksinį, svėrusi apie! 
pusę tonos.

Naujas “automobilis

Apie helikopterį
Jūs tikriausiai jau matė

te skrendantį malūnsparnį. 
O ar žinote, kas jį varo į 

Ant jo uodegos
esantis nedidelis propeleris 
tik palaiko šio lėktuvo 
kryptį ir atlieka šoninių 
vairų funkcijas, neleisda
mas mašinai suktis aplink 
savo ašį. Taigi šis lėktuvas 
skrenda su viršuje besisu
kančių sparnų pagalba. Bet 
sparnai, besisukdami hori-- 
zontaliai, tik pakelia ir nu
leidžia mašiną, priklauso
mai nuo apsisukimų grei
čių.

s rai

Galvos nereikia
(Feljetonas)

Artinantis Naujiems Me
tams, pati didžioji NATO 
galva darė su menės rokun- 
dą, kiek pirktų draugų iš 
NATO varžosi bei iš Afri
kos-Azijos bučių paspruko 
ir kiek dar bus galima jų 
dasipirkti ateinančiais me
tais.

Nors ir sumazgytos “ap
sigynimo išlaidos” ir toli 
grąžui galui su galu nesu- 
tenkant, didžiosios NATO 
galvos tas visai nejaudino. 
Juk tas nepaliečia jo priva- 
tiškos kišenės. Tai visos 
tautos reikalas. Bus pasa
kyta: Duok, tai ir duok!

Neduosi, tai ant tavo dar 
negimusio vaiko kūno ir dū- 

ilgai ši°s bus užtrauktas mortgi- 
• čius taikos metu, ant vaikų 

apdainuotoje vaiko — trečiojo karo deglį

A. Vaivutskas 1

Poeto-kovotojo jubiliejus
Vilnius. — Sausio vienuo-lgentinoje, tartum meteoras 

liktąją pažymime Lino Vai- atogrąžų dausose švystelė- 
basio gyvenimo ; penkiasde-) jęs ir dar visiškai jaunutis į

mas, jų sielvartai, protes
tas prieš išnaudojimą. Savo 
kūryboje Linas Valbasys 
parodė ir braziliškąjį mas- 
katę — klajojantį smulkių 
prekių pardavėją, kuriuo 
jam teko bastytis po Brazi
lijos pietų žemę ir iš arti 
pažinti gaučių buitį, jų 
skundus, o tail) pat ir jų pa
siryžimą geriau 
gyventi.

Jo poezijoje 
skamba lietuvio
stalgijos melodija. Poetas 
išreiškia emigranto meilės 
jausmus, su giliu lyriniu pa
tosu sveikina laisvam gyve
nimui prisikėlusia mūsų 
tautą, žengiančią drauge su 
visomis didžiosios mūsų ta
rybinės Tėvynės tautomis.

šimtmetį. Karštos Širdies 
žodžiais sveikiname jubilia
tą. i

...San Paulo miestas. Pri
simena Belėm aikštė. Nepa
mirštamą to saulėto sekma
dienio popietę mus, — gri- 
norius ir brazilus darbinin
kus, — susirinkusius aikštė
je priešais bažnyčią į nele
galų mitingą, užpuolė raito
ji policija ir žvalgybininkai.

Pasirodo, malūnsparnį į Mes tada gavome bene pir- 
priekį varo tik tie patys vir- mąjį kovos krikštą — duso- 
šuje besisukantieji spar- 

• nai. Sudėtingas mechaniz- 
I mas tuo metu, ’ I ' a
plokštumos sukasi atgal,! smūgiai. Tai buvo seniai, 
pakeičia jo plokštumos kam- į beveik prieš trisdešimt me- 
ipą. T u o b ū d u kiekvie- tų.. Ašarinės dujos, žandarų 
i na sraigto plokštuma užpa-Į kardai, , arklių kanopos, 
kalinėje malūnsparnio da
lyje turi didesnę keliamąją 
jėgą ir, tartum irklas van
denyje, ore pavaro lėktuvą. 
Eidama į priekį, plokštuma 
automatiškai 
horizontaliai.
malūnsparnis 
(los šiek tiek v u veliu n peni L-ieiiuuii. na- • , • ■j . • L *• <_ • prieki,dangi nauja masina neturi 1 

sąlyčio su žemės paviršiu-1 
mi, ji sutinka mažesnį pasi-j 
priešinimą.

Tokia mašina buvo sugal
vota dar prieš trisdešimt 
metų, tačiau tik dabar, ben
dro technikos išsivystymo 

buvo galima paga-

Neseniai JAV “Ford mo
tor” automobilių kompani
jos bandymų centre buvo 
išmėginta naujos konstrukci
jos mašina— glaideris. Ši 
mašina neturi ratų, ji tie
siog slysta suspausto oro pa
viršiumi. Oras specialiais 
prietaisais paduodamas po 
mašina, suspausto oro sro-

me nuo aitrių, pašėliškai 
akis graužiančių dujų, mūsų 

kai sraigto nugaras nučaižė policininku 
i atgal,!

užuot įbauginę kovojančius 
žmones, tiktai dar tvirčiau 
užgrūdino jų pečius, ju va
lią. Ir nuo tada mes Valba- 
sį vis matome revoliucinių

vėl pasisukai kovų sūkuryje. Proletarinio 
Štai kodėl internacionolizmo p a v v z- 
skrenda visa- džių itin gausu 
pasviręs į

šaltą kapą atgulęs Brazili
jos poetas, džiovininkas Pi
jus Storpirštis, kuris savo 
poezijos gyvas būdamas ne
spėjo paskelbti nė po slapy
vardžiu, ir Linas Valbasys 
Kapso Sūnus. Mūsų daugu
ma tėviškę palikome užgui
ti, beraščiai, mažaraščiai 
valstiečiai, kuriems nepavy
dėtina dalia teko ir laimės 
beieškant Pietų Amarikos 
kraštuose.

ir laisviau

išeivio no-

Ir štai savo penkiasde
šimtmetį jis švenčia i__
svajotoje, gražiausiais šir
dies žodžiais ;

i Tarybų Lietuvoje! Jo klajo
nės, kentėti pažeminimai, 
nuoskaudos baigėsi tą die
ną, kai laisva gimtoji žemė 
motiniškai ji priėmė.

Jis jau nebe anoniminis 
Kanso sūnus. Jo — Lino 
Valbasio — eilėraščius šian-

kam nors po stogu pakišus.
Šitaip persamprotavusi, 

didžioji NATO galva leng
viau atsikvėpė ir čia pat 
prie stalo užmigo. Užmigęs 
pradėjo sapnuoti, kad iš 
Vakarų Berlyno į Rytų • 
Berlyno pievas sugarmėjo

dien skaito tūkstančiai mū- vcs kauIus bepavelkaneios J 1 1*1 11 v CzninLty w i zvo zn

Svetur nenusišypsojo lai- SIj respublikos darbo zmo-

Tarvbinis gyvenimas jam Berlyno . karves. . Bet tuo 
atskleidžia neribotas cali- tarpu prie didžiosios galvos 
mvbes kurti, kelti savo lite- ausies sužviegė telefonas ir 
ratūrinį meistriškumą, sėk- pertrauke tą saldų sapną... 
mingai dalyvauti didingoje įJis čiuP° telefoną ir pro su-

septynios karvės, o nuėdu- 
sios žolę pradėjo ryti Rytų

Brazilijos 
liaudies kovu kelyje. Už 
liaudies reikalus ten didvy
rio mirtimi galvas paguldė 
Bauževičius, Marma...

Mes labiausia branginome 
Lino Valbasio eiles. Jos bu
vo paprastutės, bet nuošir
džios, žadinančios ieškoti 
teisybės, priešintis kapitalo 
išnaudojimui, veržtis į lais
vę. Tiktai keli lietuvių pro
letarinių poetų vardai nu-

'SAKO: “AMERIKA LUPA 
Į NUO KANADOS KAILĮ” i

Clevelandas. — čionai 
kalbėjo S. Armour, Kana
dos Plieno Ko. vedėjas.. Jis 
sakė, kad Jungtinės Valsti
jos “lupa nuo Kanados pas- 

xvci/ą”, imdamos sau
I daugiau pinigų už laivų 

Amerikos specialistų nuo- praplaukimą St. Lawrence j skambėjo Pietų Amerikos 
naujoji mašina galės Seaway kanalu. Sakė, kad į Į padangėje. Tiksliau sakant, 

ne vardai, o slapyvardžiai, 
nes ir eilėraščio išaiškintam 
autoriui grėsė kalėjimas, iš
trėmimas. Tai! — Biednas 
(Bronius Klimavičius) Ar-

Ieškojimai, kurie 
tęsėsi 125 metus

Pasak padavimo, kažkur 
netoli Kairo kažkada bu
vo faraonų Tutmasu XVIII 
dinastijos kapai. Tarp jų
turėjo būti paskutinės di-'dėka, 
nastijos faraono Tutanka-, minti pirmąjį veikiantį mo-ikutinį kailį 
mano kapas. 1708 m. pran
cūzai, o vėliau anglai pra
dėjo ieškoti faraonų kapu, 
bet vis nesėkmingai. Tik 
1820 m. rado kapų terito
riją. ir pirmuosius kapus.

mone, i 
išvystyti kelių šimtų kilo- Seaway įrengimą Kanada 
metrų greitį per valandą, o įdėjo $800.000,000, o Jungti- 
keleiviai jausis kuo pui- nes Valstijos tik $275,000,- 

Nesurado tik paties Tutan- kiaušiai: tai tikras skridi- 000, gi iš to kelio jos dau- 
kamono kapo. Aštuonerius mas nepakilus nuo žemės. įgiau garina, negu Kanada.

TEISYBĖS MYLĖTOJAS

Stasio H
(Pabaiga)

Kaip savo politikos pati
kėtinį, naciai R-kį nulėkdi- 
no liuksusiniu lėktuvu tie
kiai į Kauną ir jis džiaugia
si, kad jį lydėjo augšti ges
tapo pareigūnai: “dr. Gref- 
fe, pasipuošęs SS majoro 
uniforma, ir kitas leitenan
tas,” o latvius ir estus—že
mesnių laipsnių karininkai. 
Tačiau netrukus ne tik R- 
kiui, bet ir kiti-ems lietuvių 
kvislingams teko skaudžiai 
nusivilti. Naciai su Ambra
zevičiaus “vyriausybe” vi
sai nesiskaitė. Net ir patį 
R-kį traktavo ne kaip tos 
“vyriausybės” narį, bet tik 
kaip “buvusį kariuomenės 
vadą.” Nusivylęs R - k i s 
vįrkšlena: “Lietuviai tikė
josi, kad naujieji Lietuvos 
okupantai vokiečiai bus tei
singesni i r protingesni... 
Apie skriaudų atitaisymą 
negalėjo būti nė kalbos, o 
kai kuriose srityse buvo 
dar žiauriau elgiamasi ir 
mindžiojamos bei niekina
mos lietuvių tautos teisės... 
Jie pradėjo, grasinti, kad 
lietuvius karius* jie laikysią 
karo belaisviais ir jie būsią 
laikomi kartu su rusais be
laisviais, kuriuos vokiečiai 
tuo laiku labai žiauriai nai
kino badu ir kitomis prie
monėmis. Keli šimtai lietu
vių jau buvo uždaryti bend
rai karo belaisvių stovyklo
se kartu su rusais.”

Vokiečiai šeimininkauja
Bėdos “vyriausybininkus” 

apniko iš visų pusių. Hit
lerininkai atėmė iš jų au
tomobilius, ponams teko 
pėstiems vaikščioti. Dar 
daugiau: “Netrukus vokie
čiai pagrobė Lietuvos V-bės

rūmus. Rūmai buvo neti
kėtai apstatyti vokiečių po
licininkais iš oro ir viduje. 
Vyr-bė buvo išmesta... At
važiavo dr. von Renteln ir 
paskyrė dieną pasimatyti 
su Lietuvos Vyr-be. Tai 
buvo rugp. 5 d. Paskirtą 
valandą visi ministerial bu
vo jau pasiruošę eiti pas dr. 
Renteln, bet paskutinę mi
nutę buvo gautas praneši
mas, kad generalinis komi
saras nepriimsiąs visos vyr- 
bės, bet tik vieną gen. Raš- 
tikį, o vyr-bei atvykti pa
skirta vėlesne valanda 
(koks neapsakomas įžūlu
mas—T. M.). Nuėjau. Ko
misaras priėmė mane labai 
mandagiai... komisaras ofi
cialiai pasiūlė man būti 
pirmuoju generaliniu tarė
ju ir kartu — gen. tarėju 
vidaus reikalams... atsisa
kiau... Paskirtą valandą 
prekybos rūmuose įvyko 
Lietuvos laik. vyr-bės pasi
matymas su generaliniu ko
misaru Rentelnu. Rentel- 
nas ir, Abrazevičius pasi
keitė kalbomis. Gen. komi
saras oficialiai pareiškė, 
kad Lietuvos vyr-bė palei
džiama... uždarė taipgi Ak
tyvistų Frontą... Čia pat 
vokiečių gen. kom i s a r a s 
pristatė susirinkusiems sa
vo pasirinktą lietuvių pir
mąjį generalinį tarėją ats. 
gen. P. Kubiliūną.”

Tai toks buvo šešias sa
vaites išsilaikiusios “vyr- 
bės” negarbingas finalas! 
Vargšai “ministerial” vė
liau susirinko į savo būsty- 
nę paraudėti ir... nusifoto
grafuoti. Naciai neleido. 
Susirinko jie tuo patim 
tikslu Karo Muziejaus so
delyje, juk reikia kaip nors

“įamžinti” šį samozvancų 
būrį, bet naciai ir vėl juos 
išvaikė. Naciai patys norė
jo valdyti Lietuvą. Gi karo 
metu jiems buvo reikalinga 
tik pastumdėlių būrys, “ge
neraliniai tarėjai,” kurie 
be protesto vykdytų visus 
nacių užmojus. Kubiliūnas 
buvo pasirinktas pirmuoju 
gauleiteriu, kiti jo draugai 
voldemarininkai atėjo vė
liau : Germantas - Meškaus
kas, Puodžius, N a r a k a s, 
K u r k lietis, dr. Paukštys. 
Prie šių dar prisidėjo du 
krikdemai ir vienas liaudi
ninkas: Matulionis, Vitkus 
ir Mackevičius. Trys pasta
rieji buvo ir tik ką likvi
duotos “vyriausybės” na
riais. Raštikis savo drau
gą Kubiliūną, kaip nacių 
įrankį, visai nesmerkia, net 
teisina: “daugelio lietuvių 
jis buvo nesuprastas ir kal
tinamas. Aš jo nekaltinu, 
nes žinau, kad jo, kaip lie
tuvio, norai buvo nuošir
dūs.” Neabejotina, kad to
kiais “gerais norais,” anot 
liaudies posakio, — praga
ras grįstas! Jo darbai kal
ba garsiau ir aiškiau, negu 
jo norai.

Liaudis priešinasi
Nuo pat karo pradžios 

vokiečiams rūpėjo suorga- 
n i z u o t i lietuvių smogikų 
(SS) batalionus, kaip kad 
buvo Latvijoj ir Estijoj. 
Tarėjų Taryba tam nesi
priešino, bet liaudis šiam 
žygiui nepritarė. Tačiau 
tarėjai nenurimo, jie būti
nai norėjo suformuoti “lie
tuvių ginkluotų pajėgų di
viziją.” Dėl šio sumanymo 
ginčų su vokiečiais nebuvo, 
klausimas buvo tik vadovy

bės parinkime: kas būtent 
toms ginkluotoms jėgoms 
vadovaus — vokiečiai ar 
lietuviai? Gabaus visų su
tikta tokios vietinės rinkti
nės vadu skirti voldemari- 
ninką d. gen. Plechavičių. 
Vienintelė užduotis. Plecha
vičiaus rinktinės buvo kova 
su lietuvių ir lenkų par
tizanais, veikusiais prieš 
nacius Vilniaus krašte. 
Kaune buvo žinoma “apie 
rinktinės dalinių susidūri
mą su Lenkų partizanais ir 
nemažus lietuvių nuosto
lius. Vėliau vokiečiai pra
dėjo reikalauti, kad Plecha
vičius per tris savaites su
mobilizuotų 9,000 lietuvių, 
vokiečių kariuomenei, o jo 
žinioje esamą rinktinę pa
siųstų į vakarų frontą prieš 
amerikonus. Plechav i č i u s 
jau buvo linkęs naciams pa
tarnauti, bet kitų lietuvių 
sudraustas, to žygio atsisa
kė.

1944 m. geg. 9 d. vokie
čiai nuginklavo Plechavi
čiaus štabą ir kitus lietu
vius karininkus, o karius 
bandė pervesti į savo ka
riuomenę. Bet tik apie 3,- 
000 jų pavyko naciams pri
jungti prie savo jėgų. Dau
gelis jų pabėgo namo, kitus 
areštavo, nemažą kiekį jų 
sušaudė, o dar kiti — su
darė ginkluotas bandas ir 
žudė bei plėšė ramius Lietu
vos gyventojus! Tūlose sri
tyse tų banditų buvo dideli’ 
kiekiai ir vėliau atėjusiai 
tarybinei kariuomenei teko 
su jais rimtai susidurti.

Paskutines pastangos
Nujausdami neišvengia

mai artėjantį galą, lyg tas 
agonijoj dvesiantis žvėris, 
naciai apie 1944 m. vidurį 
paskelbė visuotinę lietuvių 
mobilizaciją, kurios prave- 
dimui paskyrė savo patikė

mė ir Linui Valbasiui, nors 
jam daug teko klajoti po 
pločiąją Braziliją. Jis paži
no kavos fazendos kvapą ir 
kaboklo — Brazilijos vals
tiečio likimą, San Paulo 
didmiestyje 
kasė griovius,
prie trikotažo staklių pra
kaitą liejo po 12 valandų 
per dieną. O atodūsiais į ei
les jis ėmė sudėti savo ir ki
tų tokių kaip jis darbininkų
neapykantą išnaudotojams. Trabanino, 
Jo posmuose su jėga atsi-' Amerikos unijų generalinis 
spindėjo valstiečio, ir fabri- sekretorius, 
ko darbininko, ir vaiko 
laikraščio pardavėjo

niu.

atskleidžia neribotas

kąstus dantis suurzgė:
—Ar ir vėl ant kurio mū

sų pirkto draugo sprando 
Kremliaus velnias nujojo?!

—O, ne, Mister Bos! Va
karu Berlyne į mano rankas 
pakliuvo du Kremliaus vel
niai !

— Rusų šnipai? Garbė
. dievui ant aukštybių, ir

paieiske, pats būsi paaukštintas! Da-
— Guatemala turėjo teisę ^aip savo aki, kad ne- 

niu- ginklais pasalinti Meksikos 
rus, be prošvaistės gyveni- žvejus..

kanalizacijai 
vijo virves,

komunizmo statyboje.
Šito mes Tau. brangusis 

drauge, nuoširdžiausiai lin
kime šiandie”, pradėjusiam 
kitą gyvenimo pusšimti

San Salvadoras. — J. G.
Cent rali nes

pabėgtų!
—Nesirūpink, mistėr 1>6sT*** 

i Abiejų rankos ir kojos su-
tinį pulkininką Birenta. Gi 
tuo patim kartu g. Kubiliū
nas visomis pragaro kančio
mis grasi damas rasi no bu
vusius rinktinės narius ne
vilkinant grąžinti ginklus. 
Tačiau nepavvko nei mobi
lizacija, nei ginklų grąžini
mo kampanija, nes netru
kus turėjo iš Lietuvos bėgti 
ir patys naciai, ir jų lietu
viškieji gauleiteriai!

Net ir tuomet, kai jau 
galėjo būti aišku kiekvie
nam, kad naciai karą pra
laimėjo, R-kis vis dar Ber
lyne konferavo su gestapo 
pareigūnais ir jų “genera
liniu tarėju” Paukščiu. Jie 
svarstė, kaip būtų galima 
įtraukti į vokiečių armiją 
kodaugiausia lietuvių pabė
gėlių. R-kis verkia, kad 
anglai su amerikonais ati
davė tarybinės armijos va
liai išdaviką rusą generolą 
Vlasovą, kuris buvo sufor
mavęs rusus belaisvius ir 
kovojo prieš savo tėvynę. 
R-kis turėtų džiaugtis, kad 
jam nepavyko sumobilizuoti 
lietuvių į pronacinį korpą 
ir tam korpui vadovauti, 
nes tuomet ir jam pačiam 
būtų atitekęs Vlasovo liki
mas . . .

Pagyrų puodas
Raštikio atsiminimų ant

rojo tomo antroji dalis vi
sai neskaitytina. Tai bana
lus trafaretas, narciziš kas 
savęs liaupsinimas, įvairios 
atoskaitos, privatūs laiškai, 
bičiuliškos dėkavonės, pro
to k o liniai raportažai, ne
reikšmingi išgyvenimai bėg
lių stovyklose ir kitos nuo
bodulių pasakos. Atrodo, 
kad R-kis norėjo užfiksuoti 
visus savo takus ir šunta
kius. R-kis pakartotinai gi
riasi, jog jis “kraują liejo 
dėl tėvynės.” Gana daug 
vietos skirta polemikai su

pirmojo tomo kritikais, ku
riuos jis sulygina su Krylo
vo asilais, norinčiais spirti 
mirštantį liūtą! Išbandy
mui skaitytojo kantrybės, 
R-kis sako, jog rašysiąs dar 
ir trečiąjį tomą, kuriame 
sumalsiąs visus kritikus į 
smulkius miltus ir tik tuo
met “skaitysiąs savo darbą 
baigtu.” Dar daugiau: at
siminimus rašo ir jo žmo
na; regimai, jų bus irgi ke
li tomai, nes R-kis savo 
knygoje paduoda jų ištrau
kų apie 114 puslapiu. Sa
vo rašte ponia Raštikienė 
dejuoja, kad jai labai nepa
togu buvę Kauno kalėjime, 
kuriame jai teko išbūti kele
tą dienų, kuomet buvo pra
vesta tardymas ryšium su 
jos vyro pabėgimu į Vokie
tiją. Jai ten ir kambarys 
buvęs tamsus, šaltas, drėg
nas, ir kava nebaltyta, ir 
sriuba neskani, ir šiaudinis 
čiužinys kietas, ir visokie 
kiti nemalonumai. Bet le
pioji ponia užmiršta, kad 
jos dėdės diktatūros metu 
tame pačiame kalėjime iš
laikyta žmonės po dešimtį 
ir daugiau metų, kad tūlus 
kalinius tik atėjusi raudo
noji armija išlaisvino, kad 
kalėjimuose smetoniniai bu
deliai žvėriškai kankino po
litinius kalinius, o kaiku- 
riuos net iš proto išvarė 
(atsiminkime Oną Šmel- 
gauskaitę ir kitus). Rašti
kienė sako, kad ji savo dėdę 
“mylėjo ir gerbė,” o ką jis 
darė su savo politiniais ka
liniais, atrodo, jai nerūpė
jo!
• Perskaičius Raštikio me
muarus susidaro įspūdis, 
jog tai darbas labai nusi
kaltusio žmogaus, norinčio 
save apginti; tai savotiška 
šv. Augustino išpažintis!

rakintos, abudu įmesti į po
žemio urvą, o sargyba sau
go dieną ir naktį. Be ta
vęs, mister bos, juodu iš ten 
nė pats velnias neišims!

—O kuo remiesi, kad juo
du šnipinėjo rusų naudai? 
Neįkišk nagų į Kremliaus 
žarijas.

—Ogi vieno kišenėje ra
dau Kremliaus išdirbystės 
guminę boliukę. Viduje tos 
boliukės tikrių tikriausiai 
randasi tokia pragariška 
e k s p 1 o z i ja, kad gali su
griauti visą Vakarinį Ber
lyną, tai vienas įrodymas. 
Gi antro kišenėj radau 
Jungtinių Valstijų išdir- 
bystės peiliuką. Įrodymas 
aiškus: Norėta išvogti mū
sų išdirbystės peiliukų se
kretai.

—O kaip juodu užsilaiko?
—Bliauna, kaip veršiai, 

atjungti nuo karvės, mister 
bos.

—O kaip seni?
—Septyniolikos metų.
—Abu vienmečiai?
—O, ne! Vienas 9, o ki

tas 8—17 metų per abudu, 
mister bos.

—Koks ten tuščiagalvis 
šneka, po velnių?!

—Ogi tas pats, kuriam 
pats bosas ir algą moki. Juk 
šiose pareigose galva ir ne
reikalinga. Bile tik gerklė 
didelė, tai tuščioj galvoj dar 
garsiau atsiliepia.

Dėdė Vincas

Washington's. — Valsty
bės departmentas, pasire
miant Chruščiovo raportu, 
daro išvadą, kad Tarybą 
Sąjungos užsienio politika 
bus “kieta ir be nusileidi
mu”, v

Seoulas. — Liberalų par
tija boikotuoja Rhee parla
mento posėdžius.

3 p.-Laisve (LibertyJ—Antrad., vasario (Feb.) 3, 1959
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VILNIUS - Tarybų Lietuvos sostinS
DIDELĖ ŠALIS

(Antras laiškas)

■ (Tąsa)
Rotušėje turtingieji miestiečiai kelda

vo vestuves. Didžiųjų švenčių progomis 
magistratas samdydavo muzikantus, ku
rie, susėdę Rotušės balkone, g rodavo 
1 inksmi ndam i m iestiečius.

Rotušės aikštė yra daugelio politinių 
įvykių, jų tarpe ir 1794 metų sukilimo 
liudininkas.

1794 m. balandžio 23 d. naktį sukilė
liai, revoliucionieriaus Jokūbo Jasinsko 
vadovaujami, šturmavo stiprios sargybos 
saugoma Rotušę. Sukilėliams užėmus Ro
tušę ir visa miestą, Rotušės aikštėje bu
vo pastatytos kartuvės, kuriose buvo pa
kartas Lietuvos etmonas grafas Kasa- 
kauskas ir bajorų maršalka Šveikauskas. 
Į kartuves turėjo pakliūti ir liaudies ne- * 
kenčiami du Lietuvos vyskupai—Masals
kis ir Kasakauskas. Nuo liaudies keršto 
laikinai jie paspruko, tačiau kartuvių 
neišvengė. Sukilėliai juos pakorė Varšu
voje ir po to atgabeno į Lietuvą. Masals
kis buvo palaidotas po Vilniaus katedra, 
o Kasakauskas po Jonavos bažnyčia. Ro
tušės aikštėje buvo paskelbtas sukilėlių 
manifestas.

1812 metų pavasarį, gresiant karui su 
prancūzais, Vilniuje viešėjo caras Alek
sandras I. Jis tikrino kariuomenę, pri
iminėjo paradus, tarėsi su savo karve
džiais. Jo garbei buvo suruoštas didžiu
lis pokylis Vingio rūmuose. Pokylio ruo
šėjai šokiams nutarė pastatyti atskirą 
vėsią medinę salę, nes rūmų salė buvo 
skirta vaišėms. Šis skubus ir atsakingas 
darbas buvo patikėtas Vilniaus univer
siteto architektūros profesoriui Mykolui 
Šulcui. Pastatytoji salė pokylio išvaka
rėse be jokios išorinės priežasties sugriu
vo . Po poros dienų jų lavoną ties Pane
rių kalnais Neris išmetė į krantą. Tuo 
tarpu caras įsakė nuvalyti sugriuvusios 
salės grindis, pakraščiais pristatyti ža
lumynų bei gėlių ir šokti po atviru dan
gumi. Caro įsakymas buvo įvykdytas. 
Birželio 24 dieną Vingio dvare prasidėjo 
pokylis. Pirmą valandą nakties, pačiame 
pokylio įkarštyje, prie caro priėjo gene
rated j utantas Balaševas ir, pašaukęs ca
rą į šalį, pranešė, kad Napoleonas klas
tingai pradėjo karą prieš Rusiją ir savo 
kariuomenę kelia per Nemuną. Caras 
liepė žinios neskleisti, panikos nekelti ir 
pokylio neardyti, o pats išskubėjo namo 
ir auštant pasirašė pirmąjį tą karą lie
čiantį įsakymą. Šį įvykį yra aprašęs Le
vas Tolstojus savo didžiojo romano ‘‘Ka
ras ir taika” trečiame tome.

Rūmus, kuriuose vyko pokylis, pran
cūzai pavertė karo ligonine. 1812 mėtų 
žiemą ji sudegė su didžiąja dalimi ligo
nių. Rūmų griuvėsių vietoje dabar yra 
universiteto botanikos sodo pastatai, o 
rūmų parkas paverstas botanikos sodu.

Su 1863 metų sukilimu yra susijusios 
net kelios Vilniaus vietos, iš kurių žy
miausia yra Lenino (buvusi Lukiškių) 
aikštė. Senasis šios aikštės pavadinimas 
yra kilęs nuo didžiojo kunigaikščio raš
tininko Lukos (Lukošiaus) vardo. Už 
tarnybą jam buvo atiduota šitos vietos 
žemė su dirvomis ir mišku. Nors ši žemė 
po kurio laiko atiteko kunigaikščiams 
Radviloms, bet jos pavadiniamas, kilęs 
nuo savininko vardo, nebepasikeitė. 
1690-1737 metais čia buvo pastatyta Jo
kūbo bažnyčia ir domininkonų vienuoly
nas, tačiau šis rajonas tankiau buvo ap
gyvendintas ir tapo priemiesčiu tik apie 
XIX amžiaus vidurį, kada miesto kilimo 
metu ėmė statydintis Jurgio prospektas. 
Vykstant 1863 metų sukilimui, Lukiškių 
aikštė dar tebebuvo nuošalus, namais, 
beveik neužstatytas plotas. Joje buvo žu
domi sukilėliai. Čia buvo nužudyti ir 
žymieji Lietuvos valstiečių sukilimo va
dai Z. Sierakauskas ir K. Kalinauskas. 
1920 metais Vilniaus darbo žmonių ini
ciatyva šioje aikštėje buvo įmūryta gra
nitinė lenta su įrašu “1863.” Po Di
džiojo Tėvynės karo pertvarkant aikštę, 
paminklinė lenta buvo perkelta į specia
lų paaukštinimą ir papildyta nauja, su 
atitinkamais įrašais lenta.

XIX amžiaus pabaigoje, sparčiai vys
tantis kapitalizmui, formavosi ir augo 
Vilniaus pramonės proletariatas, kuris 
rusų proletariato pavyzdžiu ir nuolatos 
broliškai jo remiamas stojo į kovą prieš 
carizmą. Jau 70-80-taisiais to amžiaus 
metais Vilniaus darbininkai savo tarpe 
platino “Komunistų partijos manifestą,” 
skaitė K. Markso “Kapitalą” ir kitus 
marksizmo veikalus. 1871 metų lapkri
čio 14 dieną šišmano ir Durunčo tabako 
fabrike, buvusiame Lazdynų Pelėdos

gatvės name Nr. 5, įvyko streikas. Tai 
buvo vienas iš pirmųjų darbininkų iš
stojimų Lietuvoje.

Vilniaus darbininkų judėjimo’pradžia 
yra susijusi su įžymaus revoliucionie
riaus komunisto Felikso Dzeržinskio 
vardu.

Feliksas Dzeržinskis 1887 metais įsto
jo į Vilniaus gimnaziją, kuri tuomet bu
vo dabartiniuose universiteto rūmuose. 
Prie tų rūmų iš Balio Sruogos gatvės pu
sės dabar yra pritvirtinta paminkline 
lenta. Besimokydamas gimnazijoje ir 
vėliau dirbdamas revoliucinį darbą, 
Dzeržinskis gyveno Paupio gatvėje Nr. 
26. To namo (dabar jau nugriauto) fli
gelyje iš kiemo pusės 1895 metais jis bu
vo įrengęs slaptą rankinę spaustuvėlę, 
kurioje buvo spausdinami revoliuciniai 
tepeliai ir atsišaukimai į darbininkus. 
Po to F. Dzeržinskis gyveno dabartinė
je M. Margytės gatvėje Nr. 1 pas savo 
seserį Bulakienę, o nuo 1896 metų spa
lio mėnesio iki 1897 metų vasario mėne
sio, t. y. prieš išvykdamas į Kauną, jis 
gyveno mūriniame name Užupio gatvė
je N r. 14. Šio namo sienoje iš gatvės pu
sės dabar įmūryta paminklinė lenta. 
1897 metais Kaune Dzeržinskis buvo su
imtas ir po vienerių metų kalinimo iš
tremtas trejiems metams į Viatkos gu
berniją, iš kur jis netrukus pabėgo. 
1899 metais grįžęs į Vilnių, gyveno Bal
tajame skersgatvyje Nr. 7. 1902 metais 
antrą kartą pabėgęs iš ištrėmimo, slaps
tėsi Vilniuje, gyvendamas Paupio gatvė
je Nr. 26. 1908 metų balandžio mėnesį 
Dzeržinskis vėl suimamas ir uždaromas 
Varšuvos kalėjime, o 1909 metų rug
pjūčio mėnesį nuteisiamas ištremti iki 
gyvos galvos į Sibirą. Siunčiamas į Si
birą, jis pabėgo ir trečią kartą grįžo į 
Vilnių. Šį kartą slapstydamasis jis gy
veno Polocko gatvėje Nr. 2. Po to išvyko 
Į Lenkiją. Vilniaus darbo žmonės, įver
tindami Dzeržinskio nuopelnus revoliu
ciniame judėjime, vieną Vilniaus rajoną 
ir centrinę to rajono • gatvę pavadino 
Dzeržinskio vardu.

Revoliuciniam darbininkų judėjimui 
Vilniuje daug reikšmės turėjo tai, kad 
per Vilnių buvo gabenama ir čia plati
nama lenininė “Iskra.” 1901-1902 me
tais “Iskra” buvo laikoma Garelio gatvė
je Nr. 3-5, kur darbavosi Vilniaus įgu
los karininkai iskrininkai Klopovas ir 
karo gydytojas Gusariovas. 1905-1907 
metais tame kieme buvo socialdemokratų 
karinių organizacijų pogrindinės litera
tūros sandėlis. Lenininė “Iskra” ir jos 
leidiniai iš užsienio per Vilnių buvo 
siunčiami į Peterburgą, Pskovą, Kijevą 
ir kitas Rusijos vietas.

1895 metais Vilniuje lankėsi Leninas. 
Traukiniu į stotį jis atvyko rugsėjo 7 d. 
Kur, kuriose vietose Leninas lankėsi 
mieste, tuo tarpu dar nėra galutinai nu
statyta. Neabejotina yra tik tai, kad jis 
buvo geležinkelio stotyje, todėl stoties rū
mų sienoje iš geležinkelio ir iš aikštės 
pusės dabar įmūryta paminklinė lenta su 
V. I. Lenino bareljiefu ir atitinkamu už
rašu.

Muziejaus gatvė yra susijusi su įžy
miu istoriniu įvykiu, būtent: 1901 ir 
1902 metais čia vyko Gegužės pirmosios 
demonstracijos. 1902 metais caro žan
darai užpuolė demonstrantus, daug jų 
suėmė. Apie 30 suimtųjų gubernato
riaus f on Valio įsakymu buvo išplakta 
rykštėmis.

(Bus daugiau)

Pirmame laiške minėjau, 
kad esu pavargęs po ilgos 
kelionės ir kad savo įspū
džius parašiau tik dalinai— 
tik iki Chicagos. Dabar gi 
fesu jau Portlande, Ore., 
pas inž. Fdwardą Skrolskį. 
Šiek tiek pailsėjau ir vėl 
bandysiu parašyti kai ką 
apie kelionę per didelę šalį.

Šiais moderniškos trans- 
portacijos laikais tūkstan
čių mylių keliones žmogus 
atlieki stebėtinai greitai. 
Lėktuvas, lyg tas pasakiš
kas milžinas, dėvintis ste- 
b u k 1 i n g u s batus (seven 
league boots), jūras, kalny
nus ir kontinentus peržen
gia į/keletą valandų. Ke
lionė taip greita, kad kelei
vis mažai ką pro lėktuvo 
langą tegali ir pamatyti. 
Bet Chicagą palikom vi
durdienį, 12 valandą. Šalta, 
bet saulėta diena. Lėktuvas 
slenka į vakarus. Didžiulis 
Chicagos miesto gatvių 
raizginys po mūsų lėktuvu 
pamažu s 1 e n k a į ry
tus. Greitai atsivėrė Illi
nois valstijos lygumos, bal
ta sniego antklode prideng
tos, išraižytos vieškelių ir 
vingiuotų upeli ų braiži
niais.

Už poros šimtų mylių į 
vakarus nuo Chicagos snie
go jau nebesimatė. Žemė 
atrodė parudavus šalnų nu
geltais augmenimis, klėt- 
kuota, lyg divonas. Mažų ir 
didelių ūkių rubežiai ir tie
siai nutiesti kelių kaspinai 
duoda jai tą išvaizdą.

Lygumose Amerikos kon
tinento matininkai vartoja 

i keturkampių sklypų siste- 
| mą. Kelvietės yra pažymė
tos tiesiai nuo rytų į vaka
rus arba nuo šiaurės į pie
tus. Jos yra viena ameri
koniška mylia viena nuo ki
tos. Tai sudaro vienos ket
virtainės mylios sklypus 
tose tarpkelėse. j Kuomet 
plotai apsigyvendina, tai ir 
vieškeliai yra tiesiami to
mis žemėlapy nurodytomis 
kelvietėmis.

Skrendant per apgyven- 
I dintas vietas tiesiai į vaka- 
I rus, ti-e mylios' pločio ruožai 
tarpkelėse labai aiškiai ma

IŠ LIETUVOS

Simaną Janulį ir Vincą 
Paukštį atminus

Išleidom susigraudinę,
Ašaroms apšlakstę jų kapus, 
Kurie, kaip antklodę švininę, 
Paliko rūpesčius, vargus.
Abu tik mažiutės smėlio kruopelės 
Papėdėj Tarybų pastatuos, 
Šiandien iš grabų vėl kelias 
Lietuvoj, Revoliucijonierių raštuos.
Vincas nė kiek neabejojo, 
Kad Liaudies pergalė bus!
Visa širdim už tai kovojo,
Kol mirtis neužgniaužė jausmus...
Susigraudinu Draugus atminęs...
Nulenkiu galvą, pagerbdams Juos...
Juodvi-ejų ryžtu užsigrūdinęs, 
Liaudies pergale viliuos!

Senas Vincas

PAS SAVAMOKSLĮ 
MENININKĄ

Baigėsi darbo diena. Troš
kūnų rajoninės bibliotekos 
kilnojamojo knygų fondo 
vedėjas Bronius Manaika, 
grįžęs į namus, pasiima da
žus, teptuką ir sėdasi prie 
nebaigto paveikslo.

Piešimu B. Manaika do
mėjosi nuo pat mažens. Jau 
pradžios mokykloje jis ne
blogai piešė gamtos vaizde
lius, žmones. Tačiau ga
biam vaikinui trūko žinių. 
Bronius nenuleido rankų. 
Jis studijavo R lepino, Iva
novo ir kitų dailininkų kū
rinius, darė atskirų jų pa
veikslų detalių kopijas.

Atlikdamas karinę tar

tosi. Suskaitai, kiek jų lėk
tuvas perskrenda per minu
tę, ir taip galima pasakyti, 
lėktuvo greiti. Mano lėktu
vas perlėkdavo jų penkias 
per minutę. Tai reiškia, 
kad lėktuvas skrido 300 
mylių per valandą.

Taip besižvalgant pro 
langą matėsi aibės klėtkų 
klėtkelių, vieškelių, kaimų, 
miestų ir vingiuotų upelių. 
P-ergkridom Illinois, Mis
souri ir pasiekėm Kansas 
City.'Illinois, Mississippi ir 
Missouri upės atrodė kaip 
begalinio ilgio išsiraitę sli
binai.

Jau 2 vai. popiet. M e s 
nutūpėm Kansas City. Lėk
tuvo tankus pripylė gasoli
ne, ir už 20 minučių vėl pa
kilom skristi iki Denver, 
Colo. Nuo Kansas City iki 
Denverio apie 600 mylių 
oru. Per Kansas ir dalį Co
lo rados irgi tokie pat . vaiz
dai kaip pirmiau, tik rečiau 
apgyventa.

Saulutė visa laika skaid
riai švietė. Niekur nesima
tė nė mažo debesėlio. Skaid
ri dangaus mėlynė kur ten 
toli toli horizonte jungėsi su 
žiemos šalnų nurudintu A- 

[merikos žemynu.
i Jau saulutė vos tik pora 
f sieksniu bekabėjo dausoje, kai 
mes nutūpėm Denvery. Ten 
radom didelį nerimą lėktu
vų aikštėje. Keleivinis lėk
tuvas su 43-mis žmonėmis 
norėjo nusileisti. Bet jo te
kiniai (tending gears) 
įkliuvo lėktuvo mechanizme 
ir jis bijojo leistis į orlau- 
kį. Tas lėktuvas skriejo ir 
skriejo aplink Kansas or- 
laukį, bandydamas išnarin
ti tekinius.

Mes ir vėl, už 25 minu
čių po nusileidimo, pakilom 
į besileidžiančią saulę — į 
Colorados. kalnyną.

Vėliau mūsų lėktuvo ka
pitonas pranešė mums, kad 
tas sugedęs lėktuvas laimin
gai nusileido ir keleiviams 
nieko blogo neatsitiko.

Mūsų lėktuvas Colorados 
kalnyne pakilo 18,000 pėdų 
aukštumoje. Lauke tempe
ratūra buvo gerokai že
miau nulio — labai šalta. 
Bet lėktuve jauku. Pasku- 

nybą, B. Manaika susipa
žino su pulko draugu ukrai
niečiu Baranovu, kuris tre
jus metus buvo mokęsis dai
lės akademijoje. Kūrybinė 
draugystė Broniui davė 
daug naudos. Abu draugai 
laisvalaikiu piešdavo plaka
tus.

Grįžęs iš Tarybinės Ar
mijos, Bronius Manaika 
nutapė daug originalių pa
veikslų, o taip pat padarė 
Levitano, Šiskino ir kitų 
įžymių dailininkų paveikslų 
kopijas.

Rajoninės dailės parodose 
Broniui Manaikai už pa
ve i k s 1 u s “Vakarėjant,” 
“Rytas miške” ir kitus bu
vo paskirtos pirmosios pre
mijos.

tines saulėlydžio prošvais
tės dingo. Snieguotos kalnų 
viršūnės apačioje šypsojosi 
į mus, lyg tyčiodamosi iš 
mūsų mažyčio, uodu atro
dančio lėktuvo. Ten kai 
kurie kalnai siekė iki 14,000 
pėdų aukščio, ir nereikėjo 
jiems didelių pastangų, kad 
striktelėjus dar ketvertą 
tūkstančių pėdų į viršų ir 
mus prarijus. Migla virš 
kalnyno ir juodoji naktis 
apsiauste mūsų lėktuvą, ir 
daugiau nieko nebesimatė. 
O dar 1,000 mylių iki mūsų 
kelio galo—Portland, Ore.

Lėktuvo motorai monoto
niškai burzgia. Lėktuvas

Šen ir ten kresteli ja žemyn, 
bet ir vėl kyla ir slenka 
priekin. Keleiviai ramiai K 
sau snaudžia. Nekurie ka- 4 
zyriuoja. Keletas mažų 

(kūdikių ant motinų kelių 
ramiai sau iš buteliukų žin
da pieną.

Aš irgi biskį užsnūdau. 
Kai pabudau, jau pro de
besyno skylę matėsi Port- 

; lando miesto žiburiai, ir už 
penketo minučių mes nutū
pėm laimingai į orlaukį.

Jei turėsiu laiko, tai 
gal vėliau parašysiu šį tą 
apie Portland© miestą ir jo 
apylinkes.

i Bevardis

Kas per vienas tas Kamajų 
dvarponis Bimba?

“Tėvynės balse” (Nr. 4) Ilgiausiai jis gyveno ir dir- 
skaitau žinutę iš man taip bo Detroit, Mich 
labai gerai atsimenamų Ka- Fordo fabrike, 
majų. Ji skamba:

Kelyje iš Rokiškio į Anykš
čius stovi senas Kamają baž
nytkaimis. (Kadaise Kamajuo
se šeimininkavo d v arp o n i s 
Bimba. Dabar čia “Lenino ke
liu” kolūkis. Miestelis žymiai 
išaugo, pagražėjo. Miestelio 
aikštėje, kur kasmet šv. Jono 
atlaidą metu .vyksta gausūs 
kermošiai, įrengtas gražus 
skveras, o jo centre tebestovi 
liaudies poeto kunigo Strazde
lio paminklas. Čia pat nauji 
Kultūros namai, kiek tolėliau 
įsikūrė kooperatyvas, paštas, 
taupomoji kasa, vidurinė mo
kykla, ligoninė, apylinkės tary
ba, kolūkio raštinė. Daugelis 
kamajiškią pasistatė kolūkio 
gyvenvietėje naujus namus.

Daug, daug sykių esu Ka
majuose lankęsis. Ypač ne
galiu pamiršti to, kaip man, 
dar vaiku tebesant, patik
davo gražios, riebios, dide-! 
lės Kamajų barankos (ries-l 
tainiai). Jų turgaus dieno
mis būdavo didžiuliai veži
mai. Niekur kitur tokių 
gražių ir skanių barankų 
man dar neteko ragauti. 
Man labai, labai džiugu, 
kad tie mūsų Kamajai taip 
šauniai dabar suklestėjo ir 
sukultūrėjo.

Bet ne apie tai čia norė
jau prisiminti. Man akin 
krito žinutėje pastaba apie 
“dvarponį Bimbą.” Puikiai 
aš jį pažinau ir atsimenu. 
Jis buvo iš to paties Valai- 
kiškių (Užusienio) kaimelio, 
sūnus Juozo Bimbos, jo var
das buvo Juozas. Neabejo
ju, jog jį pažino ir atsime
na nemažai ir amerikiečių, 
ypač detroitiečiai ir rum- 
fordiečiai.

Su juo istorija gan įdomi.

SO. BOSTON, MASS.

METINIS “LAISVĖS” PARAMAI

BANKETAS
ĮVYKS SEKMADIENIO POPIETĮ

Vasario 8 February
Banketo Pradžia 1 vai. dieną

Svetainėje 318 Broadway
Puikią dainų programa duos 

ONA MINEIKYTĖ ir JULIA RAINARDIENĖ
Taipgi bus svečiu iš New Yorko

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

programa būkite visi patenkinti.
šį banketą rengia LLD 2-a kuopa. Pelnas yra skiriamas 

“Laisves” paramai. Taigi savo atsilankymu jūs 
paremsite gražu apšvietus reikalą ir turėsite 

sau malonaus pasitenkinimo.
Rengėjai .

., — dirbo 
Atsimena

te, kokiais laimingais mes
skaitydavome tuos, kurie 
dirbdavo “pas Fordą.” Net
penkis dolerius į dieną al
gos jie gaudavo. J. J. Bim
ba buvo vienas iš tų laimin-
gųjų. Savo laiku jis gana 
aktyviškai dalyvavo ir pa
žangiajame judėjime. Bet 
tame judėjime įvykus skili
mui, J. J. Bimba pasiliko su 
“ekstra kairiaisiais” ir be 
pasigailėjimo plūdo komu
nistinį sąjūdį. Dažnai man 
rašydavo ilgus, koliojančius 
laiškus.

Paskui jis sugrįžo Lietu
von ir nusipirko Kamajų 
dvarą arba dvaro centrą, 
ir taip tapo dvarponiu. Iš 
minėtos žinutės spėju, jog 
jis ir ten, kaipo beveik ne
išsemiamos energijos žmo
gus, tapo įtakingu “veikė
ju” ir stambia Kamajų po
litiniame gyvenime figūra. 
Girdėjau, kad jis Antroj# 
pasaulinio karo metu buvęsA 
netgi Kamajų banko direk-A 
toriumi ir bendradarbiavęs 
su naciais. Tačiau to nega
liu tvirtinti. Tiek tik ži
nau, kad kai aš lankiausi 
Tarybų Lietuvoje karo pa
baigoje, d v a r p onio J. J. 
Bimbos niekur niekas nebe
matė. Sakė, kad jis yra 
kur nors išbėgęs, slapstosi.

A. B.

Havana. — Fidel Castro 
sako, kad Centrinėje ir pie
tinėje Amerikoje jau turi 
baigtis diktatorių viešpata
vimas.

Kiekviena kolonija turė
tų surengti kokią nors pra
mogą Laisves panamai.

4 p.-Laisve ^Lįberty^—^Antrad.,. vasario ĄFebO 3, 1959
NUOTRAUKOJE: Bro- veikslo 

nius Manaika;prie savo pa-
“žiemos naktis.”



San Francisco, Cal.
Apie mūsų draugus

Dar neseniai čia apsigy-
iPažvelgus į 1958 metus,

Yra sakoma, kas praėjo, veno Adomas Dagys, brook- 
jau nebegrįš, bet įdomu yra' lynietis.
pažymėti šis bei tai iš to,! leisti savo senatvės gyveni- 
kas praėjo, ir kas vertas pa- mo dienas, ir atvykęs rado 
garbos.

Man dažnai prisimena 
mūsų geras draugas aptie-' 
korius Adolfas Kišonas, ku- p.llv. 
ris tik pries metus laiko is-iln~ _ 
siskyre ir gyvųjų tarpo, n’'skersai 
to negalima pamiršti, nes i L V 
jis dažnai rašinėdavo į Vilnį 
po slapyvardžiu DUBISIUS. į 
Draugas Kišonas labai ne
mėgo pabėgėlių, kurie Lie
tuvoje ir kitose šalyse pri
darė visokių niekšysčių, o 
čia atbėgę rodosi labai išdi
džiai ir su panieka žiūri į 
amerikiečius lietuvius. Apie 
tai jis yra parašęs feljetonus 
ir kitokių straipsnių. Nors 
jai/buvo senyvas, žmogus, 
bet neatrodė suklypusiu, ir 
buvo'skaidrių minčių 
kėjas.

Per virš du metus Kišo
nas buvo LLD k]), fin. sekr. 
irlabai gabiai atlikdavo sa
vo užduotis. Gaila, kad prieš 
pat mirtį abu su žmo^a Ele- 
nora išvyko į Santa Paula, 
Calif., ir ten už kelių mėne
sių užbaigė gyvenimo die
nas. Dabartiniu laiku Ele- 
nora gyvena arti savo duk
relės ir žento Danis Santa 
Pauloje. Ji ten turi apart- 
mentą su kita senyva mote-! 
riške — abi linksmai leidžia 
gyvenimo dienas.

Kadangi drg. Kišonai per.nio Ateiviams Ginti 'darbo 
virš 30 metų yra gyvenę ir raštinėje. Bravo 
turėję savo vaistinę Detroi- drauge Adomai! 
to šone—Hamtramck,Mich., Į 
tai manau, kad ten pažan
gesni lietuviai gerai atsime
na velionį, nes kiek laiko 
turėdamas jis darbavosi 
LDg ir abelname veikime.

Todėl laike metines- jo 
mirties sukakties, nors tiek 
aš norėjau priminti apie tą 
mūsų gerą draugą ir apie jo 
trumpą gyvenimą arti mūsų 
kolonijos (San 
—jis gyveno

Jis čia atvyko pra-

Hartford, Conn.
Sausio 20 d. mirė Alek

sandras Čiakas, sulaukęs 
95 metų amžiaus. Palaido
tas sausio 23 d. Liko sūnus 
ir duktė, abudu vedę. Per 
kokius 30 metų velionis gy
veno pas dukrą ir žentą Co
ventry, Conn. O per kokius 
20 metų gyveno Hartforde. 
Priklausė prie Lietuvos Sū
nų ir Dukterų Draugystės 
ir prie A L D L D. Bet kai 
sulaukė seno amžiaus, ne
galėjo dirbti, o pensija ma
ža, tai negalėjo užsimokėti 
mokesčių . Gi vaikai už tė
vą mokėti nenorėjo. Dėl to 
išsibraukė iš minėtų drau
gijų. Gaila, kad taip atsi
tiko.

Aš žinau, kad A. Čiakas 
buvo vienas pirmųjų Lietu

WORCESTER, MASS

eilę savo senovės pažįstamų
i ir gerų draugų. Tad nieko 
l nelaukęs stojo į mūsų eiles 
I prie darbo. Tik skaudžiau- 

buvo nelaimė, kada 
kovo 9 d. einant 
gatvę prieš žalią 
neatsargus važiuo

tojas pertrenkė jį ant gat- 
vės ir sulaužė abi kojas že
miau kelių. Daugiau pusės 
metų turėjo išbūti ligoninė- 

ije, ir apie metus laiko užė
mė, kolei kojos pilnai su- 
sveiko. Jam sergant, mes di
džiai simpatizavom, Jankėm'vos Sūnų ir Dukterų Drau- 
ir atjautom kiek mums bu- gystės kūrėjų. Visada 
vo galima. Adomas yra tydavo “Laisvę” ir 
jautrus žmogus, tad norėjo kartų jai aukodavo, 
visiems atsiteisti už prijau- ma, seniau, 
timą nelaimėje. Susveikęs, Velionis Lietuvoje 

k’:savo gimtadienio proga per gimę 
'Kalėdas, tai yra gruodžio 
25 d., 1'958 m., surengė šau
nią puotą. Buvo paruošti 
labai gausūs pietūs ir vaka
rienė (žmonių buvo iš pla
čios apylinkės), visi ūžėm, 
baliavojam. Pasekmės, liko 

įvirs šimtas dolerių dėl Oak- 
lando ir San Francisco kuo
pų. Iš tų pinigų jau yra pa
aukota gera dalis ateivijos 
gynimui, ir Laisvės daliuin- 

,ku suvažiavimui. I *.
Draugas Dagys dažnai 

darbuojasi prie Tarptauti-

Francisco), 
an Mateo,

Apie save

Operetė “Čigonai”
Rodosi, 1936 m. Lenkijoj 

buvo atlaikytas pasaulio 
čigonų kongresas, ir ve ką 
jų vadas pasakė: “čigonų 
tauta yra bagočiausia pa
saulyje, nes jiems priklau
so dangus ir žeinė.”

Tačiau didžiausias kredi
tas priklauso Worcesterio 
Aido Choro vaidintojams, 
kurie ne tik šį veikalą pa- 

perdirbo jį, 
m o-

numynais, kuriuos svečiai 
užpildė ir šnekučiuodamiesi 
vaišinosi. Baigiant užkan
džius, pirmininkas Janulis 
iš virtuvės išveda Saba
liauskienę ir jai prie krūti
nės prisega korsažą už jos 
n e n u i 1 s t ančią darbuotę. 
Svečiai sustojo ir aplodis
mentais dėkojo jai už jos 
triūsą, o ji, vargšė, neįsten
gė sukaupti spėkų paačiuo- 
ti svečiams; mat, jos širde
lė per jautri, iš džiaugsmo 
ašaros suvilgė jos veidus, i 
Prie jos priveda jos gyveni
mo draugą Joną Sabaliaus
ką—visų mylimą daininin-j 
ką, jis pabučiuoja savo! 
žmonelę, o pirmininkas už-į 

mauna jam ant rankos 
auksinį laikrodėlį, svečiai | 
ploja, o Sabai i a u s kam s Į 

Pj trykš ta malonumo aša ros... | 
Jonas, kiek susikaupęs, pub-» 

J . lt. J ... likai padėkojo ir pareiškė, 
kad jis pradėjo dainuoti 
nuo 1919 metų ir kad jis 
dainos, kol jam spėkos leis.

Jonas Sabaliauskas savo 
laidotuvės kio nežudė, o išvogė; kitais dainavimu per keturiasde- 

išvengė brutališ- šnnt metų linksmino lietu- 
artimiesiems ir kūmo ir nesugadino žiūro- 
Spaudoje buvo vams skonio. Gal tik wor-

gi- cesteriečiai ir tegalėjo vei-1 naudotojais.

veikalą sukūrė
Prasi-

ROCHESTER, N. Y.

CHARLES GUŽAUSKAS
Mire Vasario 3, 1958

Jau vieneri metai, kai staiga mirė mūsų 
mylimas tėvas ir vyras. Būdamas gyvas, 
jis visuomet rėmė darbininkų reikalus, 

kiek tik išgalėjo.

Ilsekis, mano mylimasis, mes 
tavęs niekada nepamiršime.

Agnes Gužauskiene, žmona
Viktoras Gužauskas, sūnus 

marti ir anūkai

skai- 
daug 
žino-

buvo
Kauno gubernijoje, 

bet nežinau, kurioje ap-vai g 
skrityįe. lošimu.

statė, bet ir 
pritaikydami prie šio 
mento, išbraukdami bruta
lumą, ir prikergė dailaus 
meno. Tuo pat ir vaidini
mas pasiilgino daugiau ne
gu pusvalandžiu.

Rodosi,
Šimkus ir Milleris.
deda su gražiais vaizdais 
ir meilės romansu ir 7: 
virsta brutalia tragedija;! 
nužudomas vos!užgimęs kū
dikis.
vaidinant, tokia ūmi pakai
ta netinka, kuomet žiūro- 

isi gamta, girios 
Bet aidiečiai kūdi-;

Cleveland, Ohio

Šermenys ir 
buvo privatiškos, budint tik žodžiais, 
jo paties 
giminėms, 
paskelbta, būk velionis 
męs Rusijoje, nebuvo 
žymėta, kad lietuvis, 
mūsų žmonės nežinojo, 
tai tas pats Aleksandras nas Dirvelis suharmonizavo
Čiakas. Itaip, jog veikalas'dėl to ne

Palaidotas Zion Hill ka-; tik n e n u k e n tėjo, o išėjo 
pinėse, kur kadaise buvo, daug malonesniu, 
palaidota jo žmona.

Lai būva jam lengva A- cest-eriečiai daug pastangų 
merikos žemė!

Jo draugas A. K.

vius darbininkus, stiprinda
mas juos jų kovose su iš- 

. O draugė Są- 
pa- kalą taip patobulinti ir pa-:baliauskienė atsidavusiai 
tai ilginti. Marijona Sukac-, darbavosi mūsų parengi- 
jo# kienė parašė žodžius, o Jo- muos-e, todėl ne tik worces-j •

Pranešimas
Clevelando Liet.

Klubo susirinkimas įvyks 
Lincoln dieną, vasario 12. 
Malonėkite skaitlingai daly
vauti. Pradėkime 1959 metų 
darbą visos kartu, tai gal 
galėsime daugiau darbų nu
veikti. Mūsų klubo susirin
kimus yra nutarta laikyti 
viena savaite anksčiau negu 
pirmiau laikėme^ toje pat 
vietoje. Prašome įsitėmyti!

mes negalima nei aprašyti. 
Moterų Sausio 24 d. ir vėl ėmė snig-

ti ir šalti. Gi dar žmonės 
nuo potvynių nelaimių neat- 
sigavę. Mūsų gerasis drau
gas Pranas Sutkaitis jau 
randasi savo namuose 10514 
Elk Ave., Cleveland. Linkiu 
jam geros sveikatos! A. R.

Apie vaidintojus. Wor-

teriečiai, bet ir visa plati jo' 
lietuviška apylinkė jums, 
draugai, yra dėkinga ir lin
ki stiprios sveikatos jūsų 
darbuotėje! Jaunutis

Nepaprastos sniego ir 
lietaus audros

Visą savaitę, baigiantis su 
sausio 17 d. snigo ir priver
tė nemažai sniego taip, kad 
visa miesto transportacija 
pradėjo šlubuoti. O sausio 
14 d. staiga atšilo, tempera
tūra pakilo iki 60 laipsnių 
virš zero, o be to, užėjo ne
paprastai smarkus lietus su 
vėju taip, kad į kelias va- 
nandas nuplovė visą bvusį 
sniegą, o to pasėka — užsė- 
mė vandeniu visas žemesnes 
vietas ir padarė milžiniškų 
nuostolių.

Vėliausi pranešimai sako, 
kad per visą Ohio valstiją 
apie 5,000 žmonių likę be 
pastogės. Kiek gyvybių šio
ji audra nusinešė, kol kas 
neskelbiama

Šių priežasčių dėlei susi- 
trukdė ir pora mūsų pobū
vių. Sausio 16 d. turėjo 
įvykti visų vietos meninin
kų sus. aptarimui viso sezo
no meninio veikimo. Kurie 
atsilankė, tą sus. nukėlė į 
sausio 30 d.

L.L.D. 15 kp. vakarienė 
turėjo įvykti sausio 17 d., 
bet tapo nukelta į sausio 24 
d.

Šios pamainos buvo būti
nos ir, kaip matote, ne dėl 
rengėjų kaltės.

Vasario 14 d. įvyks L.D.S. 
55 kuopos vakarienė. Ren
gėjai kviečia visus, o ypa
tingai kuopos narius, daly
vauti ir tikisi, jog gamta 
daugiau tokių šposų nekrės. 
Įvyks Klubo svet., 9305 St. 
Clair Ave., 6 v. vakare.

J. žebrys

Pereitame susirink i m e 
buvo išrinkta komisija ap
lankyti Mary Nikas. Ją jau 
aplankėme. Susirinko gra
žus būrelis draugių. Gražiai 
laiką praleidome, pasivaiši
nome ir Marytei palinkėjo
me greitai pasveikti. Jos ko
ja dar tebebuvo įdėta į gip
są, bet Marytė vis vien pa- 
_____ > “Vilnies” reika
lams $5.

Scranton, Pa.
GAISRŲ EPIDEMIJA

įdėjo, todėl visi aktoriai at
rodė savo vietose, roles mo
kėjo, išvengė tbkių nemalo
nių pauzų, kokių dažnai pas 
mus būna. Pačias svar
biausias roles vaidino: mo-

balTauskas^fūSnut? Dirve- P°Uc?ja. "iekaiP. ne^- 
lienė. Tėjo issiaiskinti, kaip tie
toriai savo roles atliko la
bai gerai, bet Onutė Dirve- 
lienė, reikia pabrėžti, buvo 
šio spektaklio pažiba. Dai
li ji, aukšta, ’tiesi it nen
drė, gestai savo vietoje, o 
balsas pasiekė' ausį kiekvie
no, nepaisant, kurioj vietoj 

; ji tinka
mai pergyvenę jai skirto 
gyvenimo momentą.

Kadangi oijas pasitaikė teriškė laiku pajuto gaisrą 
sausas, malonus, tai ir sve- ir pašaukė ugniagesius, ir 
čių privažiavo iš tolimų ko- gaisras tapo užgesintas su 

mažais nuostoliais. Gi tuo 
pat laiku kitas žmogus pa
matė bėgantį vyriškį iš pa
degto namo. Kai pribuvo 
ugniagesiai ir policija prie 
degančio namo, tai subėgo 
daug žmonių, kur ir patsai

Chicago, Ill.
Sveikinimai “Laisves” 

suvažiavimui
Sausio 25 d. laike “Vil- 

Labai nies” v a j i n i n k ų ir jųjų 
draugų banketo gauta seka
mai :

LLD I-a apskritis—$10.
Po $5: L. Prūseika (ir 1 

“Laisvei” skaitytoją), V. 
Andrulis,

Taipgi verta prisiminti! 
apie mūsų gerus draugus! 
Antaną ir Domicėlę Šatus-. 
Shultz, oregoniečius. Jie čia 
svečiavosi apie porą savai-Į 
čių. Teko su jais gerokai pa-1 
įkalbėti apie viską. ____
man buvo įdomūs Antano 
pasakojimai apie ūkių gyve
nimą. Jis moka nuosekliai 
išdėstyti, koks, yra gyveni-1 
mas mažų ūkininkų, ir kaip. 
ūkininkam Amerikos va. 

! džia apmoka po $26 už akrą 
i žemės į metus, kad ta žemė

1 "Jy 1 ’’ i L per 
penkerius ar dešimt metų!. 
Kita, tokia žemė per 1

Kalbant apie kitus draii- j)uį;u laikoma tuščia • • • V l • •gus, nesinori pamiršti ir sa
vęs, t. y., 1958 metų įvykių 
man sergant ligoninėje per 
arti 5 savaites ir namie per 
virš šešius mėnesius, kas su
darė nemažą žaizdą mano 
gyvenime. Niekados nepa-

Šaltys,
Rudaitis; po $3:

. nas, Chas. Sabutis; po $2: 
F. Černauskas, Andr. Žeb-

■ ■ “ , įani raitis, Mildred Friberg, S.
tikrą laiką privista visokių J- Jokubka, J. Pauliukas, 
parazitų, kuriuos turi nai- Uadidonis, K ir M. Ma
koti su visokiais chemiką-1 tukaiciai, Jul. Urmomenė, 
i..-- r>...... .a..: —* j.. „ _ m. I A, Katela, P. Steponaitis,

bet ir!F- Šeduikis, A. Grina, J.
i Powell, J. Staškus; po $1:

tais. Parazitai apsėda ne tik ■ A. 
vaisingus medžius,

Jau pora metų, kai mūsų ‘ a^avo 
mieste siautėjo, lyg epide-

kytojas Dirvelis, Jonas Sa- Saistai, ū’ mūsų šau-

’Ka>ip§aKau7vS1ak-ilgj.0 išsiaiškinti kaip 
,-nL , tlikn In- galSrai Prideda. I

: M. Klebo<sap5s kas Sėdė[jo;

mirsiu mirtingosios dienos lUogaS( bulves ir kt. Tu visu x., T ,
ir iš “numirusių” prisikeh- itaiSų maži ūkeliai nega]i i R-Smukas, J. Gelgaudas, 
mo 1958 m. liepos 25 d. Daž- į 
nai per mane pereina gili 
mintis, kaip aš būčiau neti
kėtai atsiskyręs iš gyvųjų 
eilių, ir kaip būčiau buvęs 
kapinėse supūdytas, jeigu ^auna uždirbti, o mažiems 
ne moderniškos medicinos tenka tik kada nuo didžiųjų 
mokslo priemonės. Laimin- Heka ]aiko. Taipgi tas pats 
gžM buvau, kad laiku buvo su šienu—nupiauni šieną ii’ 
pašaukti į kambarį dakta- Į sudžiovini, reikia į pundus 
rai ir slaugės, ir per dideles' .
pastangas 
tas. Todėl 
norisi kuo 
darbuoti 
veikime ir mūsų organiza
cijose. Visi mes žinome, kad 
žmogaus gyvybė yra bran
giausias turtas pasaulyje. O 
tą gyvybę laimėjęs atgal, 
dabar savo triūsu bandysiu 
atsiteisti, kiek sąlygos ir 
sveikata tarnaus.

Taipgi aš negaliu pamirš
ti mūsų geni draugų ir 
draugių, kurie skaitlingai 
mane lankė ligoninėje ir 
sergant namie, 
gavęs širdingų dovanėlių 
nuo daugelio simpati j o s 
draugų ir draugių, iš arti ir 
toli. Ir tas viskas davė man 
daugiau energijos susveikti.

ir iš “numirusių
" turėti, tad turi daryt sutar- A 

ti su tam tikromis chemiką- Yurgon, 
lų firmomis, o tie pirmiau
sia važiuoja pas c_____
ūkininkus, k u r daugiau

Bublis, A. Mazil, C.
, P. z Daujotas, K.

’ ”, Danyla, P. Deltuva, K. Vė-
didesnius T^nč, J- A. Budi is, E. I1.

i Pagadinai, J. Pateckas, J.
Gabrys ir Al. Pateckas.

Viso .......................... $83
Pirmiau paskelbta .. $94

Kartu $177

likaus atgaivin- 
dabar man labai 
daugiausia pasi- 
visuomen i n i a m

Taipgi esu

tik turiu vengti kraštutiny- 
bių ir vartoti balansuotą 
maistą. Šis 1958 m. įvykis 
bus man ilgametė atmintis.

šių metų sausio 15 d. pasi
sekė sučiupti siūlo galą ir 
išaiškinti gaisrų priežastį.

Viršminėtos dienos vidur
naktį pačiame miesto cent
re užsidegė keturių aukštų 
namas su keliolika ten gy
venančių šeimynų. Užside
gė antrame aukšte po laip
tais, ir gerai, kad viena mo-

Apskrities parengi mas 
buvo neskaitlingas, bet gy
vas. Vakarienė buvo skani 
ir visi dalyvavę pasitenkino. 
Muzika grojo ir atsilankę 
linksminosi.

lonijų. Newyorkiecius at
stovavo Grybas su Briedžiu. 
O Naujoji Anglija, galima 
sakyt, buvo atstovaujama 
visa.

Pasibaigus vaidinimui, 
teko nugirsti, jog Grybas 
aktorius užkvietė į N-ew padegėjas pribuvo—gal pa- 
Yorką, kad ten “Čigonus” 
suvaidintu. Rodosi, kad 
worcesterieciai ir pasižadė-

(beiles) sudėti, ir jeigu bei- 
leris turi darbo pas dides
nius ūkininkus, tad jie pas 
tave atvažiuos, kada kitur 
atliks darbą. Pasitaiko, kad 
belaukiant, užeina lietus ir 
veik visa šieną supūdo lau
ke. Todėl mažieji 
nyksta kaip sniegas 
taus.

Čia draugai Šatai

ūkeliai 
po lie-

ne tik 
mus visus aplankė, bet taip
gi nuvyko pamatyti tarybi
nius šokėjus. Prieš išvyks
tant, paliko d. Burdai pen
kinę Ateivių gynimo reika
lams, o atvažiuodami atve
žė skanių sūrių, kuriais vi
sus pavaišino. Jie mus daug 
sykių apdovanojo sūriais ir 

kitokiomis dovanomis. Tai 
didelis ačiū Antanui ir Do
micėlei už jų draugiškumą, 
sūrius ir piniginę dovaną. 
Tikrai smagu buvo turėti 
tokius svečius.

Alvinas

sidžiaugti. Žmogus, matęs 
jį bėgant, atpažino ir paro
dė policijai. Policija greit 

jo. Labai gerai! Tegul pa- jį suareštavo. Po ilgo ka- 
sidžiaugia ir kitos lietuvių mantinė jimo jis prisipažino 
kolonijos šiuo į gražiu veika- ne tik to namo padegime, 
lu. !

Meno programai pasibai- 
Kalbink užsirašyti Laisvę gus, tuoj per visą salę iš

mos, kurie jos dar neskaito, sitiesė stalai, apkrauti ska-

Jau du mėnesiai, kai siau
čia nepaprastas šaltis ir 
sniegas. Jau kelis kartus 
temperatūra buvo žemiau 
nulio. Tik sausio 20 dieną 
atšilo ir buvo 55 laipsniai.

Sausio 21 d. prad ėjo 
smarkiai lyti, sniegas tirpo, i 
tai vanduo apsėmė miesto! 
gatves. Dieną ir naktį gat
vėmis plaukiojo laiveliai, 
kaip upėmis. Vandens užlie
jimas viešpatavo aplinkui 
Clevelandą. Rocky upės 
vanduo labai iškilo ir užlie
jo miestelius. Nemažai šei
mų nukentėjo. Dideli nuo
stoliai nuo potvynių. Cha
grin upė atėmė 8 žmonėms 
gyvybę. Virš 10,000 šeimų 
liko be namų. Vien Cleve- 
lande ir apylinkėje nuosto
liai siekia $10,000,000.

Žmonių vargus ir nelai-

Brockton, Mass.

PRISIMINIMAS

Marijona Tamulevičiene
MIRĖ SAUSIO 30, 1958 i

Vieneri metai jau praėjo, kai mirtis 
atskyrė mūsų mylimą mamytę. 

Liūdime mes jos.

ti uk t e rys:
BETTIE TAMULEVIČIŪTĖ

MILLIE DAVIDSON j 
ALBINA M1KN1S

bet ir kitų — iš viso net 9 
namų ir 4 automobilių. Iš 
pavardės padegėjas, atrodo, 
gali būti lietuvių, o gal 
graikų kilmės: Charles Ma- 
taconis.

Policija jau seniai turėjo 
minėto piktadario rekordą,; 
nes dar vaiku būdamas bu-' 
vo pataisos namuose dėl 
blogų palinkimų, bet niekas 
nė nebandė patirti jo protą, 
ir policija dabar nė neban
dė įtarti jį kaip protinį li
goni. ;

Praeitų metų kovo 15 d. 
sudegė namas, kuriame žu
vo trys moteriškės. Vei
kiausiai, kad ir dabar taip 
būtų praėję, jei žmogus, pa
degėją atpažinęs, nebūtų 
pirštu parodęs. ’ Dabar, ži
noma, policija ir detektyvai 
didižuojasi ir patys sau plo-

KNYGA, ŠVIESA, MEILE IR LAIME
SAULES RŪSTYBE. Kaip iš jaunatvės fontano trykšta iš šitos 

knygos (romano) no tiktai vaikystės bei jaunystės poezija, bet 
drauge ir viduramžio vaisingas, kūrybingas gyvenimas, džiaugsmas, 
meilė ir laime. 311 psl. Kaina tik $2.

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

šfcRDIES RŪMAI. Ir džiaugsmo, ir liūdesio ašarų nesulaiko 
skaitytojas, kai jis šitą knygą (romaną) skaito ir jaučia ir mato— 
ką? Jis pats ras skaitydamas. 44(> psl. Kaina $2.

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

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

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

Visos 5 knygos drauge tik už $8. 
išsiųsta į Lietuvą ir gauta labai daug nuo- 
Lietuvos žmonių didelę meilę Am. lietuvių

5 p.-Laisve (Liberty) —Antrad., vasario (Feb.) 3, 1959

vo “gabumą.” Kokia tai 
ironija!

Iš uz kulisą

Jnu šimtui šitų knygų 
širdžių laiškų, rodančių 
knygoms, kurių jie dieną naktį laukia, o kai gauna, tai jos eina per 
rankų rankas . . . (Knygas siunčiame Lietuvon už tą pačią kai
ną; persiuntimo kaštus apmokame.)
DR. ALG. MARGĖRIS, 8325 S. HALSTED STf, CHICAGO 8, ILL.



NewHZCon" IDIDYSIS NEW YORK AS Padidinus Social. Draudimo 
draugiški pietus labai go-į ICuihant anie ^Laisves^ ATSIPRAsOME IR o <ej. IS
pavyko. Reikia padeko- IVdlJMlH ctIJIC nACI*Arun/ir Socialinio Draudimo Ad-. mais, jeigu jie iš naujo ai
gaspadmems Barbora) ■ • L Liiviwivinvi lAMZADAMt ministracija mėgina pasiek-] pirmą kartą paduos 'save

dley, Eva _ Rudman ir cI14C!I! !IIK 8.J SU VclZIciVIlIlcj _ ti daugiau kaip 400,000 prašymus Socialinio Drau

Draugiški pietūs labai ge
rai pavyko. Reikia padėko
ti gaspadinėms

Antosei Šaliūnas, taipgi 
gaspadoriams B. Medley ir 
J. Kuncai.

Rengėjai taria 
dovanas, kaip tai 
nei už skanius sūrius, B. 
Medley už skanų pyragą, 
Jonui Petkui už setą rašo
mosios plunksnos. Tos dova
nos padidino mūsų įplaukas. 
Dėkui tiems, kurie pagelbė
jo virtuvėje!

, z . jkia eiti į darbą, negali lauk-lraštis jau bus išgyvavęs pu-
Keiketų dažniau mums Lį net ]ajsviečių bank e t o , Į sę šimto metų !

turėti tokių pai engimų, nes įvykstančio po suvažiavimo 
jie duoda ir dvasines, ir fi-1 T CV 1 rl 1 4- 1 r r
nansines naudos.

Šiemet, atsiminkite, mūsų 
'laikraščio bendroves suva- 

ačiū ir už'žiavimas įvyks ne sekma- 
Mureikie-1 dieni, kaip kas metai būda

vo, o šeštadieni, vasario 7 d.
Patyrimai parodė, 

šiuo metu suvaži a v i 
ša u k t i sek m a d i e n i a is 
jau taip praktiška,
nės, suvykę iš tolesnių mies-jmetai amžiaus, 
tų, kuriems pirmadienį rei-*dveji meteliai ir mūsų laik-

kyta, ir šaukiamas mūsų 
suvažiavimas šetadienį.

Šis mūsų bendrovės akci
ninku suvažiavimas bus iš 
eilės, rodosi, 45-asis. Ben
drovė, atsiminkite, buvo in-

m u s korporuota 1914 metais, 
nėra! Gi š. m. balandžio pra- 

Žmo-Aižioje Laisvei sukaks 48-ri 
Praeis dar

So. Boston, Mass.
TRADICINIS ,• 
BANKETAS

Sakoma, kad žmogaus kū
nas pasensta, bet jo protas

>. i Kviečiame visus Laisvės 
Negali laukti dėl. to, kad b-vės akcininkus, gyvenan- 
jiems sugrįžti į namus bū-;čius Niujorke ir apylinkėje, 
tų per vėlu. Todėl jie po i dalyvauti suvažiavime. To- 

' suvažiavimo tuojau skuba į’liau gyvenantieji, kuriems 
i namus. laikas leis, taipgi labai pra-

Kas kita šeštadienį, šeš-išomi dalyvauti.
itadieniai juk yra švenčia-! Kviečiame visus pažan- 
Įmi, — tik labai mažas skai-j giuesius Niujorko ir apy- 
įčius žmonių tedirba. Vadi-i linkės lietuvius 
■naši, atvykti į suvažiavimą | viečių bankete.
j šeštadienį lengva.
baigus suvažiavimui, jo da-! daugelį savo pažįstamų 
lyviai gali būti ir bankete,j Pakartojame: metinis 

pasisvečiuoti, | laisviečių suvažiavimas 1 , • 1 I • 1 t T* • 1 1

būti lais- 
Būsite ge- 

O pašiurai pavaišinti ir susitiksite

Tai jau “Laisvės’ dalinin
kų suvažiavimas čia pat. Ar 
visi rūpinamės jame daly
vauti? Dalyvaukime, kaip 
galima skaitlingiau, nes tik 
visi būdami vietoje mes ga
lime pagerinti mūsų reika
lus. geriau pasirūpinti laik
raščio reikalais.

Iš New Haveno keli drau-* 
gai rengiamės vykti į šuva- s pasišnekėti, 2__________, ______
žiayimą ir dalyvauti banke- geraį žinant, kad rytoj bus;įvyks vasario 7 d. Liberty 
te. Pik rūpinamės, ar mums. sekmadienis — šventa, sku- Auditorijoje, 110-06 Atlan- 
bus užtikrintas dalyvumas j namus nėra reikalo.
bankete? (Svečiams visiems! • - ■
bus užtikrinta vieta —Red.);

tic. Ave., Richmond Hill.
Na, tai šiemet, kaip sa- Prasidės 12 vai. dieną.

• j

ar 
savo

prašymus Socialinio Drau-1 buna jaunas per visą am- 
dimo įstaigoms. mirties. Aš, siuos

Čia paduodamas sąramas įžodžius rašydamas, labai 
kai kurių kitų grupių žmo-i^er^ atmenu, kai buvau 
nių, kurie gali gauti pensi- mažas jr mūsų kaime buvo 
jas pagal naujus potvarkius O1* tebėra) bažnytėlė ir kas 
'ir kuri1] apytikris sakičius metai dveji atlaidai: šv.
yra apskaičiuotas Socialinio

• Draudimo Administracijos: np

Ir vėl prisirinko pilnutėlė 
salė gražios ir įvairios lie
tuviškos publikos. Tai bu
vo praėjusį ’šeštadienį. Bu
vo garsinta, kad bus paro
dyti du filmai iš Lietuvos— 
trumpas spalvotas filmas 
“Žydėk, jaunyste” ir ilgas 
inscenizuotas veikalas “Dar 

! ne vėlu.” Deja, įvyko labai 
! didelis ir nemalonus nesusi
pratimas: pastarasis filmas 
nebuvo parodytas, nes nebu- 

ivo atėjęs iš Chicagos. Chi- 
cagiečiai rašė, kad jie fil
mą išsiunčia antradienio 
rytą, tad jis Rchmond Hill 
turi pasiekti ketvirtadienį, 
o vėliausiai — penktadienį. 
Ir buvo nekantriai filmo A _ 
laukta ir tikėtasi, kad jis nių yra išlaikomi 
mus pasieksi laiku. Tačiau'kurie dabar gauna sveika- 
dar ir šiandien, kai šitie žo- tos nustojimo draudimo iš- 
džiai rašomi, pirmadienį, mokėjimus, 
filmo dar neturime. Kur 
nors jis užkliuvo kelyje — 
pašte. Labai, labai gaila, 
kad taip atsitiko. Atsipra
šome publikos už suvylimą. 
Ateityje bus dedamos pa

stangos tokio nesusiprati- 
[mo išvengti.
; Žinoma, vakaras nebuvo 
i veltui praleistas. Greitomis į 
!buvo sudaryta gana graži 
lir naudinga program a. Įnį’^p“!’^ m? vaiką.'nusto-k'a“ metlI amžiaus ir svei- £~ptf 
Pradžioje pirmininkas pa- jusj gveikatos prieS įam paJkatos. nustojo prieš pasie- Vas; 
skaitė trumpą paskaitėlę, <ekiant xg m , .o .......

žmonių ir juos painformuo
ti apie jiems priklausančius 
Socialinio Draudimo išmo
kėjimus, kurie buvo paskir
ti pagal naujus 1958 m. So
cialinio draudimo Įstatymo 
potvarkius.

Daugelis is :>ių žmonių 
gal net nežino apie savo tei
ses i seno amžiaus, našliu 
ar sveikatos nustojimo 
draudimą. O gal jie nesu
pranta, kad reikia gauti 
prašymų formas iš savo lo
kaliniu Socialinio Draudimo 
įstaigų, jas užpildyti ir 
įteikti, kad kas mėnesį gau
tų paskirtus išmokėjimus.

Apie 180,000 iš šių žmo- 
i. asmenų,

. Spalio mėn. 
pradžioje kiekvienas, kas 
tik gavo sveikatos nustoji
mo išmokėjimus, kartu su 
čekiu gavo ir kortelę, kurio
je buvo pranešta apie įsta
tymo pakeitima, pagal kurį 
jie gali gauti daugiau pini
gų savo šeimai. Šioje korte
lėje buvo nurodyta, kad, jei 
sveikatos nustojęs, darbinin-

dveji atlaidai: šv. 
Motiejaus ir Sekminių. Ma- 

> vaidentuvėj Motiejaus 
| didesnis vaizdas stovi, negu 

Sveikatos nustoję darbi-; Sekminių 
ninkai, kurie dirbo po Soči- sakydavom
aliniu Draudimu penkis ar pripu|davo’ Vasari‘o 24~d.,~ o 
daugiau metų, bet kurie pa- reiškia pačius šalčius.

Mat, kaip mes 
šv. Moc i e j u s

gai seną įstatymą negalėjo 
gauti sveikatos nustojimo 
pensijos, nes jie per pasku
tinių trejų metų laikotarpi 
nedirbo pusantrų metų prieš įag 
tai, kol nustojo ’ sveikatos. kiaules ir avjs 
Naujas įstatymas, vis dar 
reikalauja mažiausiai pen
kių metu darbo, bet anks- 
čiau pridėtas darbo laiko
tarpis per trejų metų laiko
tarpį prieš nustojant svei
katos. dabar jau nebereika- 
lauiamas.

Sveikatos nustoję sūnūs 
ir dukterys, išėjusių į pensi
ją sveikatos nustojusių ar 
mirusių darbininkų, dabar 
gali gauti pensijas ir jiems 
nereikia parodyti, kad jie 
pusę savo išlaikymo gavo iš

iterys dabar yra 18 ar dau-1praustį

Visas kaimas turėdavo ap
sivalyti, nes per atpuskus 
suvažiuodavo apylinkės 
žmonės. Sunkiausias dar- 

būdavo — iškraustyt 
iš stubos; 

kol išnešiodavai avis, išar- 
dydavai gardą, išnešdami 
mėšlus, tai tą dieną jausda- 
vaisi it latras nuo kryžiaus 
nuimtas. Moterys viduje 
stubos sukurdavo ugnį ir 
degindavo ėglių uogas, kad 
neatsiduotų gyvulių ir mėi^ 
lo kvapas. Jos iš rudens 
jau turėdavo smėlio aruodą, 
su kuriuo prieš atpuskus 
išbarstydavo stubos grin
dis. Paskutinis aktas lik
davo moterims — sušukuo- 

ir supinti plaukus 
o vyrams— nusi- 
ir plaukus nusi-

kas turi jaukesnį kaip 18 m. Į savo tėvų, šie sūnūs ir dūk- , kasas; 
amžiaus vaiką ar net vyrės- " ..........I Patikrinkite 

sveikatą
Williamsburgo-Greenpoin- 

žmo- 
^°lė, i jarbis, žurnalistas George nės, nuo 18 metų amžiaus, Į 

! Morris, šiuo metu yra jei abejoja apie savo kruti-1 
!Maskvoje. Jis jau parašė!nę, gali nemokamai apie jai 
savaitraščiui “The Worke- 
riui” ilgą korespondenciją ris randasi po 
iš TSKP XX-ojo suvažiavi- Maujer St., Brooklyne. Ten 

mo. —1---------
George Morris buvo su

stojęs Londone, paskui Pa
ryžiuje, vėliau pabuvojo Če
koslovakijoje. Iš visur jis 
parašė įdomių koresponden
cijų.

O gal šis žurnalistas isi- O c
drąsins, na, ims ir nuvyks į 
Kinijos Liaudies Respubli
ką? Apie Kiniją Amerikos 
žmonės turi labai mažai ži

George Morris 
rašo iš Maskvos

(Tąsa iš pirmo pusi.) 
nuo vokiškų kulkų, kaip nuo j 
aštraus dalgio lankoje f 
krenta, o gen. Raštikis, o Sme-j 
tona, o visi kiti tos pasiutėlių 1 

nesitveria į 
nebaisios! ‘ 

Jiems ne- 
Lietuvoje 

senelių ir ]

klikos išsigimėliai 
džiaugsmu. Jiems 
vokiškos bombos.
klaikios r a u d o s 
mirštančių moterų, 
vaikų!

Vien tik pamislijus apie’ 
tuos pabaisas, šalti šiurpuliai 
supurto visą kūną ’

Įžymusis Amerikos
i žangiosios spaudos bendra- to rajonuose gyvena 
i i i- y___ i- ____ i - ' „ i o "

sužinoti Health Centre, ku-i 
num. 151

padaromos, X-ray nuotrau
kos. .,

Valandos: 11:30 A. M. ir 
1-4:30 P. M. pirmadieniais, 
antradieniais, trečiadie
niais, ketvirtadien i a i s ir 
penktadieniais.

parašytą Dr. Kaškiaučiaus, 
temoje, kaip senyvo am

žiaus žmonės turėtų užsilai
kyti, idant prailginus savo 
gyvenimą. Labai daug nau
dingų patarimų. Neabejo
jame, kad ne vienas vakaro 
dalyvis jais pasinaudos sa
vo kasdienipiame gyvenime 

savoir tuomi Sustiprins 
sveikatą. ’

- Paskui sekė filmas 
dėk, jaunyste!” Tai 
filmas. Toks ^masiškas,

— Japonija atsi-
Fedo-

bent 
toks 

gražus vaizdas iš Lietuvos 
jaunimo veiklos. Vaizduoja
ma dainos šventė. Kas lie-

Tokio.
prašė TSRS atstovą
renko, kurį japonas įžeidė;čia mane, tai aš savo gy- 
traukinyje.

amžiaus, jis,kiant 18 metų.
dabar gali gauti savo išlai-1 , Sveikatos 
kymo išmokei imu s, 
juos gali gauti jo

I jei ji rūpinasi l_._

Vasario 8 d. So. Bostone 
turėsime spaudos banketą,

nustojusiems kuris visai skirtingas nuo 
kurių svei- anu laiku atlaidų. Tiesa, 

pensijos ir prj,a šio parengimo south- 
u . .. visa! i bostoniečiai ruošiasi. Mū-

Jeigu nėra vaiku, gaunan-1 nemokamos, nes jie gavo i Sų gaspadinės mitinguoja ir 
čiu šiuos išmokėjimus, jie darbininko kompensacijos I tariasi, kaip skaniau ir so- 
gali būti daromi sveikatos | ar federalines sveikatos nu- iėiau pavaišinti svečius, ku- 
nustojusio darbininko žmo-Įstojimo pensijas, dabar jau rįų tikimės iš plačios apy- 

I”-------r;-3 Pentsijos suma- linkės; rengėjai sako, 4°g
atvejuose j žintos iš Socialinio Draudi- turėsime svečių ir iš Niu- 

x v lv___  Mineikytė ir Ra*
Socialiam Draudimo istai- j Padavė prašymų dėl to, kad;nardienė bendrina balsus; 
goms prieš tai, kai šie išmo- jiems anksčiau buvo paša- 'jOg linksmins banketo sve- 
kėjimai išlaikomiems asme- kyta, kad negali gauti šiu|čius.

arba darbininkams, kurių 
motina, .katos nustojimo 

tuo vaiku.:buvo sumažintos ar

nai, kai ii sulauks 62 m. am- Įpebus šios.
žiaus. Visuose ;
prašvmai turi būti patiekti Į mo pusės. Tie, kurie dar ne- j0r^0t

Vienas draugas iš Camde- 
no man prisiuntė laikraščio 
dydžio lapą. Jame mušama 
trivoga, kad žydai (dar azi
jatiški žydai, baigią užka
riauti Ameriką ir įvesti čia sa
vo “raudoną diktatūrą.” Įdė
tos ir keliolikos žmonių iuo-;nių. 
traukos. Visi jie esą žydai ir 
visi baisiai pavojingi.

Tarpe jų matosi nuotrauka kerosininio pečiuko užside- 
Aukščiausiojo teismo teisėjo gė namas ir sudegė Trentų 
Frankfurter, milijoni e r i a u s 
Baruch, sukniasiuvių unijos 
vado Dubinskio, Lehmano ir PAIEŠKOJIMAS

Riverhead, L. I. — Nuo

šeimos trys vaikuęiai.

Washingtonas. — Ameri-'__
koje vis mažiau iškasamai ilgas, 
minkštosios anglies.

venime dar nebuvau matęs 
tokio žavingo spalvoto 
mo. Tiktai gaila, kad jis ne-

fil-

Pertraukoje mūsų ge-
PRANEŠIMAI r?j‘ Publika sudėjo aukų * TA/Jrl.1 filmu rndvmn IpŠii narlpnoi-

kitų.
Tai darbas neapykantos 

apaštalų. Tai darbas ameri
koniškų hitlerininkų. Kas nors 
jiems riebiai apmoka ir 
nors padengia tokių leidinių 
lėšas.

BROOKLYN, N. Y.
LDS l-c,s kuopos narių atydai

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

trečiadienį, va- 
7:30 vai. vakare, Li- 

Auditorium, 110-06 Atlantic 
Visi nariai 

Nepamirškite

leškau savo tetos Petrės Kairy
tės - Sakalienės, gini. 1897 m., Lie
pojos mieste. Išvykusi į Ameriką 
1919 m. Anksčiau gyveno Čikagos I susirinkimas įvyks 

kas mieste, kartu ir jos vyras Jonas I sario 4 d., 
Sakalas. Negaunu atsakymo į laiš- berty 
kus. Prašau juos pačius arba, apie Ave., Richmond Hill, 
juos žinančius man pranešti. Iš kviečiami dalyvauti.

Į anksto tariu ačiū. Rašykite: Stasė pažiūrėti į savo mokesčių knygu- 
I Kairytė - Markūnienė, Sedos rajo-' tęs. Metų pradžioje ir vėl reikia 
nas Ženi. Kalvarija, Lithuania, 1 duokles užsimokėti. Valdyba 

paraše usŠR. i (9-10)
P a c i f i k o 1 ■■ — ■ 11 —   1 ............... .......................... .

Smetonininkas J. Račiūnas 
plačiai važinėjo ir 
knygą “Kelionė j 
kraštus.’’ Bronys Raila sako,
kad kadangi knyga perėjo peri 
“Dirvą,“ tai ją antru kartu 
panorės skaityti tiktai pasku
tinis pakvaišėlis!
x Tokios “kultūringos“ reko- 
mendaciojs knygai dar nebu
vau girdėjęs.

J. Antanaitis “Vienybėje” 
bara Ameriką, kurion jis at
bėgo, kodėl ji nepaskelbė So
vietams karo ir 
no! Už tai jis 
da nedovanoti.

Ak tu, kiaule

jų nesunaiki-
Amerikai ža-

be ragu!

$3,600,000 SKIRIA 
AMERIKOS PARODAI
Washingtonas. — Prezi

dentas Eisenhoweris pa
skelbė, kad Jungtinės Vals
tijos. paskyrė $3,600,000 
įrengimui parodos Maskvo
je. Paroda atsidarys 1959 m. 
liepos 4 d.

Lauko pusėje bus statu
los: Lincolno, Mark Twain, 
Walt Whitman, Benjamin 
Franklin ir kitu žymių ame
rikiečių.

“LAISVES” METINIS

BANKETAS
KVIEČIAME VISUS ATSILANKYTI

Prašome įsitėmyti, kad įvyks

Šeštadienį

VASARIO 7 FEBRUARY
Pradžia 6-ą Vai. Vakaro

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

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

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

bankete bus svečių iš tolimesnių kolonijų.

6 p.—Laisve (Liberty)—Antrad., vasario (Feb.) 3, 1959

filmų rodymo lėšų padengi
mui. Dar kartą brooklynie
čiai atsižymėjo savo duos-! 
numu. Širdingai visiems 
ačiū. Į

Na, o po pertraukos, pub
likai pageidaujant, Jurgis 
Klimas parodė savo filmi
nės kūrybos operetę “Kat
riutės gintarai.” Kadangi 

i daugelis išj susirink u s i o s 
publikos šį Klimo kūrinį 
dar pirmu kartu matė, tai 

j buvo įdomų pamatyti. Abie
jų filmų parodymas išėjo 
sėkmingai, sklandžiai, be 
jokių trukdymų ir vilkini
mų. Taip j ir reikia.

PASTABA
Šis nepaprastai gražus 

filmas “Žydėk, jaunyste,” 
bus parodytas “Laisvės” 
bankete ateinantį šeštadie
nį. Ypač bus įdomu jį pa
matyti svečiams, kurie jo 
dar nematė.

Rengėjai

• •

nims turi būti pradėti.
Socialinio Draudimo 

ministracija praneša, kad 
yra daug kitų asmenų, ku
rie jau dabar pirmą kartą 
gali gauti Socialinio Drau
dimo išmokėjimus, bet jie 
nežino, kad prašymai tiems 
i ^mokėjimams gauti turi 
būti paduoti. Pavyzdžiui, 
pagal administracijos žk 
nias, yra apie 60,000 seno 
amžiaus vyru ir moterų, 
kurie, kol vaikai mirė buvo 
jų išlaikomi, bet ligi dabar 
negalėjo po ju mirties gau
ti Socialinio Draudimo iš
mokėjimu. nes jų sūnus ar 
duktė paliko žmoną, -----
ar vaiką. Kai kurie iš šių 
asmenų gal ir padavė tuo 
laiku prašymus savo Socia
linio Di audimo ištaigoms, j ygjįg mėn 30 d Per ši neri- bet jų prašymai buvo tadaį jodą jie gali paduoti pl!ašy. 
atmesti. Pagal naują jstaty- mug savo Socialinio Draudi
mo potvarkį, jie, ir tie, ku-imo dokumentams “užšaldv- 
rie anksčiau nepadavė pra-1-” . . .
švmų, gali dabar gauti pen
sijas, pradedant nuo 1958 
m. rugsėjo mėnesio mokė j i-

Ad-

Pajieškojimai
Aš, Elena Krajalis, ieškau mo

ters, kuri mylėtų gyventi White 
Plains, N. Y. Aš turiu gražią vietą 
ir laikau įnamius, norėčiau, kad at
eitų moteris dėl draugiškumo. Esu 
našlė, labai nuobodu vienai. White 
Plains yra visokių darbų. Prašau 
rašyti: Elena Krajalis, 304 West 
Post Rd., White Plains, N. Y.

(10-15)

AL’S TELEVISION SERVICE
ALBERT MISIŪNAS, Sav.

(Authorized Member Philco Factory-Supervised Service) 
Taisome Televizijas, Radijus, Hi-Fi 

D'arbą garantuotai atlieka patyręs technikas 
Prašome kreiptis sekamu antrašu:

101-23 112 St., Richmond Hill, 19 N. Y. Tel.. VI. 6-6895
Dąirbo valandos kasdien iki 10 vai. vak.

, . cius.
pensijų, dabar turi paduoti , šiame bankete Literatū- 
prašymus ir reikalauti savo t ros ])raugijos nariai galės 
mokėjimų. . Ipasimokėti duokles, o kurie

Kai . sveikatos nustojęs i c]ar ne£avo pereitų metų 
daibmmkas paduoda pra-, knygos^ čia ją gaus.
šymą pensijai gauti, dabai

išmokėjurnus aphalbėti mūsų spaudos sto- 
uz 12 menesių, jeigu ns iš
pildo visus Socialinio Drau
dimo reikalavimus per tuos 
12 mėnesių ir jei savo pra
šymą padavė mėnesiu prieš 
tuos 12 mėnesių. Tie, kurie 
jau padavė prašymus svei
katos nustojimo pensijoms 
gauti (apie 40.000 asmenų), 
jiems nebereikia paduoti 
naujo prašymo.

Darbininkai su ilgo laiko

Vyriausiai, čia bus proga

invalidiškumu gali pasinau-
doti nauju Įstatymu, kuris 
galioja nuo 1958 m. birželio 
mėn. 30 d. ligi 1961 m. bir-

ti” nuo to laiko, nuo kurio 
pagal įstatymą jų invalidiš- 
kumas prasidėjo. — šis pe
ri j odas gali būti pradėtas 
net nuo 1941 m. spalio mėn.

Yra anie 5,000 žmonių, 
kurius šie nakeitimai liečia, 
nes pasikeitė Socialinio 
Draudimo reika 1 a v i m a i 
dėl išmokėjimu išlaiko- 
miems ar našliams bei naš
lėms. Kai kurie iš Š'ių pakei
timų leidžia ir toliau naudo
tis pensijomis, jei išlaikomi 
asmenys ar našliai bei naš
lės veda.

Prašymai gauti pensi
joms gali būti paduoti bet 
kurioj 584-to distrikto Soci
alinio Draudimo Adminitra- 
cijos įstaigoj.

Šias žinias suteikė Mr. 
Raymond D. Ferguson, So
cialinio Draudimo Admini
stracijos distrikto manadže- 
rius, Jamaica, N. Y.

vi ir jos ateitį. Mes aiškiai 
matome, jog viskas labai 
greitai keičiasi, o kartu — 
ir gyvenimo sąlygos, tai sa
vaime aišku, kad ir mūsų 
veikla turi būti pakeista, 
taigi čia kaip tik ir bus pro
ga tai padaryti.

Visi įsitėmykite, kad ban
ketas įvyks vasario 8 d., 1 
vai. popiet, 318 W. Broad
way, So. Bostone.

Jaunutis

Kairas. — Nasseris matė
si su Tarybų Sąjungos ana- 
basadoriumi Kiselevu. Sa
koma, kad kalbėjosi apie 

. Chruščiovo padarytas Nas- 
seriui pastabas komunistų 
reikalais.

MALE and FEMALE

OPERATORIAI

Vyrai ir Moterys 
Patyrę prie vyriškų švarkų.

ROBERT HALL CLOTHES

Vieni iš Amerikos didžiausių 
išdirbėjų vyriškų drabužių.

REIKALINGI OPERATORIAI 
PRIE SIUVAMŲJŲ MAŠINŲ

Siūti vyriškų drabužių naujai 
pertaisyto] dirbtuvėj Wiiliamsb’urgh'o 

(Brooklyn)

Kreipkitės 8:80—12 v. dieną.,
7

84 BROADWAY, BROOKLYN, N,fe’, 
r 

Tarp Berry St. ir Wythe Ave.

(10-12)
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