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K RIS L AI Virginia valstijos mokyklose LAISVES VAJUS
Spaudos vajai.
Dipuko balsas.
A. Lalis gyvas.
Apie J. Daubarą.

R. Mizara

M

METAI 48-ji

integracija jau ima virsy GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

‘Karo nenorime, bet puolikus 
sunaikintume’—Malinovskis

kartu Virginia valstijoje 
negrai mokiniai jau kartu 
eina i bendras viekas mo
kyklas su baltaisiais. Tatai 

“Liaudies bal- Įvyko po to, kaip Jungtinių

‘‘yilnies“ vajus naujiems skai
tytojams gauti baigėsi sėkmin
gai. Kanadiškio
so“ vajus taipgi baigėsi. Admi-; Valstijų Aukščiausias Teis- 
nistratorius K. Kilikevičius » 1mas Virginija valstijos
šo: “Laike vajaus gauta nijAukšč. teismas pasisakė už 
11 ft U III Sl\ ftlt-V to | II h* sukcltft j )cl

aukų.’ | pirmieji negrai vergai
Puikiai pasidarbavo draugai; buvo atgabenti į Virginia 

kanadiečiai! ' koloniją 1619 metais. Per
Mūsų laikraščio vajaus re-' vjr; 3(j() metų Virgiui jos bal- 

zultatai tuoj bus paskelbti, 'tieji į negrus žiūrėjo kaip 
: . i ir “darbo gyvulius”.

“N’ttnbėje” J. Antanaitis; T, ... . . . ; Integracijosverkia, kai ( levelando laik-. . . XT j? n ‘ • +. ^-i............... .. .. .. . įsunki. Noriolko mieste tik 
eiviai (dipukai), išgyvenę ko-p negrai berniukai ir a mer- 
munistiniame režime daugelį guitės pi limta Į sesias mo- 
metų ir atsidūrę į šį laisvės L _ 
krašta. bemoka laisve naudo-įtik keturi.

irmu-High mokyklą saugojo 50 
policininkų. Norfolke į še
šias mokyklas, kur mokslą 
pradėdavo apie 10,000 bal
tųjų mokinių, atėjo tik 5,370,

kė protestą ir nuėjo namo.
Virginia valstijos seime

lis, pataikaudamas baltiems 
; šovinistams, nutarė, kad ne
įgali būti verstino mokymo
si ir verstinų taksų mokyk
lų palaikymui. Seimelis drą- 

I sina baltuosius . organizuoti 
i savo privatines' mokyklas ir 

j-- j neleisti vaiku d bendrąsias- pi adzici d ai i • v • r >'.) viešąsias mokyklas su neg-

KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS: 
Punktai 

7176 
5406 
5156 
3880 
3192 
3006

Waterburio vajininkai----------
Brooklyno vajininkai --------
New Jersey valstijos vajininkai 
Philadelphijos vajininkai
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass. 
Worcesterioi vajininkai .......
S. Penkauskas - J. Blažonis

L’awrence-Lowell, Mass.........
Baltimorės vajini n k a i .......
Rochesterio vajinin kai .... 
So. Bostono vajininkai ....

M-askva. — Komunistų 
partijos suvažiavime kalbė
jo Tarybų Sąjungos gyny
bos ministras maršalas Ro- 
dionas Malinovskis. Jis sa
kė, kad Tarybų Sąjungos 
ja už taiką, karo nenori, bet
liaudis ir vyriausybė kovo-Į vietas, 
jeigu Vakarai uždegtų ka-l 
ra, tai jie būtų sunaikinti.

Malinovskis sako, kad 
Vakarų kariniai “strategai”

2740 vis dar deda viltį ant “pase- 
2722 nusių ir jau atgyvenusių 
2288‘ginklų ir karo vedimo prie- 
2009 i menių”. Jis sako, kad Tary

ta turi raketas, 
• toli sie- 

galinčias pasiekti

gas.
Nikita Chruščiovas yra 

įtakingas komunistu vadas, 
bet jis jau yra 64 metų am
žiaus. Chruščiovas, ragino 
jaunesnius partijos narius 
užimti atsakomi ngiausia s

Partijos prezidiumo sek
retoriumi yra Petras. Po
spelovas, 60 metų. Kiti pre
zidiumo nariai: Mikojanas, 
63 metų, F. Kozlovas 50 m., 
A. Kiričenko—50, Suslovas 
—56, N. Mukidinovas — 41, 
L. Brežnevas—52,' A. Aris
tovas 55 metu, o kiti dar 
jaunesni.

Tarybų Sąjungos Komu
nistų partija dabar turi 
7,622,356 narius ir 616,775 
kandidatus. T a i skaitlin
giausia valdančioji partija 
pasaulyje, apart Kinijos Ko-

III...... 1.992 New
... 1,897
. 1,570

Blaškienč, Chicago, 
Pit t sburgho vajin'nkai .........
Great Necko vajininkai . ... 
LLD 20 kp. Moterų Klubas 

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

I. Conn. ..................
John Paikus; 
Chester, Pa. 
L. Tilwick, Easton, Pa..........
Plymouth Wilkes-Barre, Pa.

j J. K. Alvinas,
San . Francisco, Calif.......... 528

I K. Naravas, Shenandoah, Pa. . .. 504

p.

Bet vis vien baltiems šo-
kyklas, o Arlingtono mieste vinistams jau užduotas 

smūgis. Virginijos guberna-
! Kaip viename, taip ir ki- torius Lindsay Almond pa-|

ė-1 tame mieste balti mokiniai sidavė teismų patvarkymui Stamford
rys: vilkų balsais staugėjo ja ir i "egrus koliojo negražiais ■ ir pasakė: “Aš patenkin- 
kliudo mūsų kultūriniam dar- vardais. Stratford Junior. tas... Kol kas viskas gerai”, 
b u i. .... —...................... ... ......... ........ —— .... ... ....... !—

Skirs $160,000,000 
dėl jūrų tyrinėjimų

Washingtonas. — jungti-

išgverėliai vieną kartą pi Rie
tavo Brooklyno "Aido Choro 
koncertą, staugdami, rėkdami 
ne savais gaisais.

šiomis dienomis m a n teko
kalbėtis su vienu dipuku ra- nių Valstijų kairinis, laivy- 
šytoju. Jis sakė :

—Tai ko jūs daugiau no
rite tikėtis iš tų, kurie tania- Į 
v o Sm e to n os ž v a 1 gy bo j e ? J i e 
čia visi subėgo. Aš niekad .jū
sų p r a m o g ų nepikietavau. 
Smerkiu tuos, kurie idijotiškus 
darbus atlieka

“Vilnyje” skaitau didžiulę 
antraštę :

“Ispanijos turčiai kyla prieš
Franko.“

Jeigu turčiai kyla, tai dar
bininkams nelabai gerai, ar 
ne ?

O, beje, “iVInyje’’ telpa kal
bininko J. Balčikonio laiškas 
A. Margeriui, kuriame tarp 
kitko rašoma apie anglų-lietu
vių kalbos žodyno autorių An
taną Lalį. Be kitko J. Balči
konis šitaip apie tą buvusį 
amerikietį rašo:

“Aš su juo susipažinau ne
trukus po vokiečių atsitrauki
mo iš Vilniaus. Tuo laiku bu- 
v<i lietuvių kalbos žodyno re
daktorium ir jį pakviečiau į 
redakciją prie darbo, kuriam 
jis turėjo nemažai patyrimo. 
Bet pradžioje vokiečių sude
gintam Vilniuje buvo vargas 
su kambariais ir maistu, ir 
jis, padirbęs keletą dienų, iš
važiavo į Panevėžį pas brolį.

“Tuo laiku jis buvo labai 
susirūpinęs savo žodyno naujo 
leidimo rankraščio likimu. Pa
sak jo, grįžęs į Lietuvą, jis ap
sigyvenęs pas vieną gerą pa
žįstamą,
krašte. Ten 
savo žodyno 
bet nespėjęs 
spausdinti.

“Kilus karui, žodyno rank
raštį užkasęs į žemę ir dabar 
bijojęs, kad jis nebūtų žuvęs. 
Po kiek laiko aš buvau užva
žiavęs pas jį Panevėžy, ir jis 
labai džiaugėsi suradęs rank
raštį visai nesugedusį žemėse.

“Paskui, po mano apsilan- 
fcąyno, jis norėjęs žodyną’ iš
leisti čia, bet leidykla atsisa
kiusi. Dabar jis turi Pane
vėžyje tarnybėlę ir taip gyve
na.

turėjusį ūkį Suvalkų 
būdamas sutaisė 

naują leidimą, 
prieš karą iš

Amerika karo būtų 
labai sunaikinta

. 1,198 
... 988 

.... 972 
.... 894 
.... 696

New Haven, Conn. 684 
. 648 
.. 636 

. 632

Ohio 
Mas. 
Me. 
Mich. 
Me. .

Britain, Conn.......
Bridgeport, Conn...........
Geo. Zubrys, Cleveland, 
C. K. Urban, Hudson, 
S. Puidokas, Rumford, 
Vera Smalsi is, Detroit, 
V. Padgalskas, Mexico,
A. Apšegienė, Auburn, Me......
A. Valinchus, Pittston, Pa........
Veronika Kvetkas,

Cambridge, Mass.................
A. Navickas, Haverhill, Mass. 
A. P Dambrauskas,

Haverhill, Mass..................
V. Ramanauskas, Minersville, Pa 
A. Kuzmickas, Girardville, Pa 
M. Aranuk, Detroit, Mich........

kaip arti, taip ir
408 kiančias, :
382 bile vietą ant žemės, kamuo- 
28s|lio ir nunešti atomines bom- 
274 ] bas.
240
216
180
180
144
144
108

. 76

Brooklyno vajininkųi J. Kalvaičiui pasidarbavo rich- 
I mondhillietis Vaznys, priduodamas naują prenumeratą,

New Yrkas. — N. Y, Ethi- r. Mizara, su atnaujinimais.
cal Culture Society moterų vajininkai irgi pridavė po vieną, naują prenume- 
bankete kalbėjo J. E. John-j^ta ir atnaujinimų: P. Bechis, Great Neck, N. Y.; L. Til
son, Carnegie
for International Peace pre- 

š zidentas. Jis sakė, kad jeigu
kiltų karas, tai yra, tarp 
Amerikos ir Tarybų Sąjun
gos, tai pastaroji, turėdama 
taip išvystytas raketas, la
bai sunaikintų Ameriką.

I i“Kalbant ir darant taikos
Tarybų Sąjunga jau pralen- reikalais žingsnius... turime 
kus Ameriką okeanografijo- višada atminti, kad, karui

kilus, didelė dalis mūsų ša- 
lięs būtų sunaikinta... Tie,

nas išdirbo 10 metų planą 
jūrų tyrinėjimui - okeano- 
jgrafijai. Iki 1968 metų tam 
I reikalui yra skiriama virš 
Į $160,000,000. Bus pastatyta 
į specialūs laivai, panašūs į 
Tarybų Sąjungos “Vitiaz” 
laivą.

Amerikos karinio laivyno 
viršininkai tvirtina, kad

je, kad TSRS veikia apie 10 
laivų toje srityje.

Ankara. — Turkija nori 
gauti daugiau paskolų iš 
Amerikos.

Washingtonas. — prezi
dentas Eisenhoweris nepa
sitenkinęs, kad Kongresas 
dar nepriėmė jo biudžeto.

“Jei daktaras norėtum suži
noti ką plačiau, prašom kreip
tis į jį patį šiuo adresu : Pan- 
nevėžys, Salomėjos Nėries 
gatvė 9 b. 3.

“Dar viena smulkmena: iš 
mano pasikalbėjimų su juo 
Vilniuje paaiškėjo, kad trans
ponavus jo pavardę į rašo
mąją kalbą, jis turėtų vadintis

O, beje, ar jūs atsimenate 
buvusį amerikietį draugą Ju
lių Daubarą?

Aš su juo mačiausi 1931 
metais Maskvoje. Buvau pas 
jį svečiuose.

Dabar vienas žymus darbuo
tojas rašo man iš. Vilniaus: J. 
Daubaras mirė antrojo pasau
linio karo metu. Jo žmona 
gyven Vilniuje, yra pensinin
kė. “Apie jį mes plačiau ne
rašėme, bet būtinai rašysime. 
Tai buvo atsidavęs darbinin
ku klasės r e i k a 1 a m s žmo
gus...”

Rašykite, rašykite!

Na, matysimės Laisvės ban
kete !

Endowment wlck, Easton, Pa.
O šie vajininkai pakilo punktais su atnaujinimais: 

M. Strižauskienė, Waterbury, Conn.; New Jersey vaji
ninkai — K. Čiurlis, S. Radusis, Antanas, ir T. Kaškiau- 

(Tąsa 6-tam pusi.) $

Lėktuvo nelaimėje 
daug žmonių žuvo

New Yorkas. *— Trečia-
nuo kurių priklauso taikos dienio vidunaktį, tik viena 
ar karo žingsniai, nuolatos mylia nuo LaGuardia orlau- 
tą turi žinoti”, sakė John-ikio 
son.

į East upę nukrito 
American Airlines lėktuvas.

Jis atskrido iš' Chicagos. 
Lėktuve buvo 72 žmonės — 
keliauninkai ir įgulos na
riai. “Electra” buvo naujas

Kaire atsidarė Afro-
Azijos konferencija

Kairas. — Čionai atsidarė' ^ktuvas, jis pradėjo skrajo-
Antroji Afro-Azijos Tautų 
Solidarumo konferenc i j a. 
Dalyvauja virš 350 delega
tų iš 44 Afro-Azijos šalių. 
Konferencija vyksta Kairo 
Universiteto rūmuose.

Konferenciją laiškais 
sveikino TSRS premjeras 
Chruščiovas, Jungtinės 

•abu Respublikos prezi- 
ntas Nasser is ir Vietna-
o Liaudies Respublikos 
emjeras Ho-Chi-Minh.
Konferencija karštai pa

sveikino iš tarybinių res
publikų delegaciją, suside
dančią iš 30 atstovų, Alžyro 
ir Kinijos delegacijas. Lau
ko pusėje Nasserio paaks- 
tinti 10,000 studentų para
davo ir laikė susirinkimą.

ti tik pereitąjį birželio me-

nesį, darė apie 400 mylių 
per valandą.

“Elektra” nukrito į East 
upę visai netoli Rikers sa
los, kur prieš metus laiko 
buvo kita baisi lėktuvo ne
laimė. Į kelias minutes pri
buvo į nelaimės vietą Kran
tų apsaugos laivas, ir New 
Yorko policijos laiveliai. 
Bet jiems pavyko išgelbėti 
tik 8 žmones. Kiti visi žuvo.

de 
m 
pi

Chicago, UI. — Kviečių 
kainos bus pakeltos.

Varšuva. — 130 laikrašti
ninkų, industrijos ir žemdir
bystės specialistų vyksta į 
Jugoslaviją. Iš Jugoslavijos 
į Lenkiją atvyks 180 tokių 
pat tyrinėtojų.

Tarybų Sąjungos Komu
nistų partijos suvažiavime 
buvo kalbama apie šalies, munistų partijos. Į centrali- 
milžiniškus atsiekimus geri- nį komitetą suvažiavimas 
nant žmonių gyvenimo saly- išrinko 124 narius.

Amerika atsiliko nuo Komunistai drąsiai 
TSRS 5 metais -Braun kovojo prieš Batistą

Maskva.— Tarybų Sąjun
gos Komunistų partijos su
važiavime kalbėjo Kubos

Washingftb nas. — Dr. 
Wernher Von. Braun, vokie- 
tys raketų specialistas, kal
bėjo senatiniame komitete.:komunistas Sivero Aguirre. 
Jis įrodinėjo, kad Jungtinės!Jis sake, kad Kubos komu- 
Valstijos yra mažiausiai nistai drąsiai ir energingai 
penkeriais metais atsiliku-j kovojo nuvertimui Batis.tos 
sios nuo Tarybų Sąjungos 
raketų srityje. Braun sakė, 
kad Amerika galėtų TSRS 
pasivyti, jeigu pastaroji sto
vėtų vietoje, bet to negali
ma laukti,

Braun buvo užklaustas: 
ar Sovietai galėtų raketo
mis bombarduoti Amerikos 
miestus? Jis sakė, kad 
TSRS pilnai tą galėtų pada
ryti, ką rodo “Luniko-Meč- 
tos” iššovimas.

režimo. Komunistai dauge
lyje vietų svarbius centrus 
užėmė pirm Castro sukilė
liai atėjo.

Aguirre kaltino Jungti
nių Valstijų imperialistus, 
kad jie rėmė B atistos reži
mą ir norėjo Kubą paversti 
į savo koloniją.

Vėliausios žinios
New Yorkas. — Jau! pil-Į Tarybų Sąjunga dės pastan- 

nai paaiškėjo, kad lėktuvo 
“Electra” nelaimėje žuvo 
65 žmonės. Tyrinėtojai sa
ko, kad LaGuardia lėktuvų 
kelias. No. 22 neturėjo pa; 
kankamai signalų, persergs- 
tančių lakūnus.

gas išlaikyti pasaulyje tai
ką, bet lai Vakarai to nepa
laiko mūsų silpnybe. Tary
bų Sąjunga turi pakanka
mai jėgų nubausti karinius 
agresorius.

Londonas. — JAV Vals
tybės sekretorius. Dulles ir 
Anglijos premjeras pilnai 
susitarė Vokietijos reika
lais. Dabar premjeras Mac- 
millanas vyks į Maskvą.

Paryžius. — Francūzijos 
vyriausybė nepasitenkinus, 
kad Macmillanas vyks į 
Maskvą nesitaręs su Pran
cūzų valdininkais.

Maskva. — Užsidarant 
TSRS Komunistų partijos 
suvažiavimui, vėl kalbėjo 
Chruščiovas. Jis sako, kad

Helmsted, Vakarų Vokie
tija. — Tarybiniai armijos 
sargai jau paliuosavo Ame
rikos. sunkvežimius (tro- 
kus), kurie buvo sulaikyti 
jiems vykstant iš- Berlyno.

Roma. — Mirė Clelia Ga
ribaldi, paskutinė duktė 
Giuseppe Garibaldžio, italų 
tautos didvyrio. Clelia jau 
buvo 91 metų amžiaus.

Maskva. — Bėgyje 10 die
nų Chruščiovas jau trečiu 
kartu buvo pasišaukęs Va
karų Vokietijos ambasado
rių Dr. Kroli.

Reutheris kritikavo 
prez. Eisenhowerį

New Yorkas. — Ameri
cans for Democratic Action 
bankete automobilistų uni
jos prezidentas Walter Reu
theris kritikavo prezidento 
Eisenhowerio politiką ir jo 
siūloma biudžetą. V V

Reutheris sakė, kad Ei
senhoweris ir jo partija tik 
giriasi ir klaidina Ameri
kos žmones, kad “viskas ge
rai”.

Nuo 1917 iki pabaigos 
1958 metų Tarybų Sąjun
gos industrinė gamyba pa
kilo 2,000 procentų, o per tą 
laiką JAV tik 200 proc. 
1958 metais Tarybų Sąjun
gos industrija pakilo 11 
procentų, o Amerikos 11 
procentų n u p u o 1 ė, sakė 
Reutheris.

KUBOS VALDŽIA TURI 
BŪTI BE KOMUNISTŲ
Washingtonas. — Kolum- 

nistas Robert S. Allen rašo: 
“U. S. Told Castro Keep 
Reds Out of Cabinet”. Jis 
rašo, kad taip informavo 
Senato Užsienio Reikalų 
Komitetą Allen Dulles, 
Central Intelligence Agency 
(užsienio šnipų agentūros) 
direktorius. Allen Dulles sa
kė, kad iš užsienio daug ko
munistų grįžta j Kubą.

EISENHOWERIS 
PRAŠYS DAR 
$9,000,000,000

Washingtonas. — Mau
rice Stans, JAV biudžeto 
direktorius, sako, kad pre
zidentas Eisenhoweris dar 
pareikalaus $8,700,000,000 
pinigų į International Mo
netary Fundą, iš kurio pre
zidentas remia užsienyje 
vyriausybes, kur mato rei
kalą. M. Stans sako, kad jau 
dabar aišku, jog 195(9—1960 
metais Jungtinės Valstijos 
turės $13,000,000,000 defici-

Londonas. — 1958 metais 
Anglijos darbininkai gavo 
po $30 savaitinės algos per 
asmeni. 

i-

Little Rock, Ark. — Susi
kūlė armijos jet lėktuvas 
“B-47” ir žuvo 3 lakūnai.

Chicago, I1L — National 
Safety Council paskelbė, 
kad 11958 metais automobi
liu nelaimėse užmušta virš 
37,000 žmonių ir sunkiai su
žeista apie 1,300,000.
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Mūsų suvažiavimas
METAI PRABĖGO nematytu greičiu ir mes, laisvie- 

čiai, ir vėl stovime išvakarėse mūsų bendrovės metinio 
suvažiavimo.

1958 metų suvažiavime mes daug laiko paaukojome 
svarstymui tam, kaip “Laisvę” toliau leisti: dienraščiu, 
du kartsavaitiniu ar tik savaitiniu?

Nutarėme leisti dukartsavaitiniu. Ir, rodosi, klaidos 
nepadarėme. Iš tikrųjų gerai padarėme taip nutardami. 
Tai pripažįsta ne tik mūsų skaitytojai Amerikoje, ne tik 
mūsų bendradarbiai, o net ir Lietuvos žmonės, literatai- 
žurnalistai, kurie Laisvę skaito!

Laisvė, eidama dukartsavaitiniu laikraščiu, nenu
skriaudė skaitytojų, pirmiau prenumeravusių dienraštį. 
Ji stuteikė skaitytojui visas reikalingas, žinotinas nau
jienas. O straipsnių dukartsavaitinėje Laisvėje randame 
geresnių! ir daugiau, negu ėjusiame dienrašty.

Mūsų veikla, mūsų visuomeniniai darbai dukartsa
vaitinėje Laisvėje plačiai atsispindėjo. Organizacijoms, 
jų pramogoms mūsų lakraštis pilnai pasitarnavo.

Laisvė kaip buvo, taip ir pasiliko Pažangiųjų Ameri
kos lietuvių organu.

Nesakome, kad mūsų laikraštis jau pilnai tobulas — 
tobulinimui galo nėra! Mes, kuriems pavestas laikraštis 
redaguoti, dėjome, tebededame ii' dėsime visas pastan
gas, kad Laisvė būtų Įvairesnė ir turiningesnė.

Klystų tie, kurie sakytų, jog per praėjusius metus 
mes jau neturėjome kai kurių rūpesčių bei kliūčių. Ne! 
Leidžiant laikrašti, ypatingai, šiais laikais, kai mūsų se
nosios kartos žmonių skaičius retėja, jų buvo ir bus.

Šis Laisvės b-vės akcininkų suvažiavimas, kuris

APIE SIELĄ IR PILVĄ
New Yorke ant kampo 

Riverside Drive ir 122nd 
St. stovi didele ir labai tur
tinga bažnyčia. Ji ir vadi
nasi “Riverside Church.” 
Tai protestantiška bažny
čia. Aną dieną jos klebonui 
k u n ig u i (“reverandui”) 
McCrackenui atėjo mintis 
p a s a k y t i pamokslą apie 
žmogaus sielą ir pilvą. Jis 
mano, kad mūsų nelaimė 
veikiausia bus tame, kad 
mes per daug susirūpinę 
savo pilvu, o apleidžiame ir 
pamirštame savo “dvasios 
gyvenimą.” Tik dabar, gir
di, “mes pabundame ir su
randame, kad mūsų siela 
alkana ir nuskurdinta.”

ras daiktas nariams tokios 
bažnyčios. Mūsų buržuazi
ja jau seniai yra pamiršu
si visus “dvasinio gyveni
mo” polėkius ir poreikius.. 
Doleris ir pelnas — josios 
“sielos” aukščiausias siekis. 
Pabandyk tu iš jos dolerį ir 
pelną atimti, pasakyk tu 
jai, kad vieną kurią dieną 
jai teks “iš prakaito kaktos 
savo duonutę pelnyti,” pa
regėsi, kai]) prieš tave bus 
atsuktos ir gazinės bombos, 
ir švininės kulkos.

mums darbuotis šiais metais. Jie, be abejonės, apsvars
tys ii- laikraščio turinį, duos redakcijai patarimų, kas, jų 
nuomone, reikėtų dar gerinti.

Suvažiavimas turės pasvarstyti ir tai, kad 1959 me
tais mums, kain viskas rodo, teks persikelti į kitą naują kh- 

. vietą. O tai reikš, kad turėsime ekstravų išlaidų!
Pasitikime, kad suvažiavę bendrovės akcininkai 

sus reikalus, susijusius su laikraščio išleidimu, atliks 
rai.

Sveikiname visus suvažiavimo dalyvius!

vi- 
ge-

Svarbesnieji įvykiai sausio men.
1959 M. SAUSIO MĖNUO pasiliks žmonijos atmin

tyje. Sausio 2 d. tarybiniai mokslininkai iššovė linkui mė
nulio 3,245 svarų “Lunik-Mečta” raketą, kurioje moksli
nių įrengimų buvo apie 800 svarų.

“Mėčta” ne tik pasiekė mėnulio sritį, bet pro jį nulė
kė ir atsirado saulės planetų šeimoje. Ji dabar keliauja 
aplinkui saulę kaip ir kiti dangiški kūnai.

1957 m. spalio 4 d. tarybiniai mokslininkai pirmieji 
pasaulyje iššovė žemės palydovą (“Sputniką I”), o 1959 
m. sausio 2d.jie vėl demonstravo visam pasauliui socialis
tinės santvarkos pirmenybę ir didžius atsiekimus, iššau
dami planetą “Mečtą”.

Kuomet kapitalistinio pasaulio vyrai svarsto, giria
si, ketindami tai atlikti, socialistinės santvarkos moksli- 

• ninkai jau atlieka. Tai, ką reiškia žmogaus išlaisvinimas 
iš ekonominės, ii’ protinės vergijos! Taip, socialistinė san
tvarka nubloškė į atmatas tas pasakas, būk prie socia- 
listinės santvarkos, kur nebus žmogui asmeninio pelno, 
tai “nebus nei noro prie progreso”!

GRAŽUS ATSILIEPIMAS 
APIE “Iš ATSIMINIMŲ”

Dienraščio “Vilnies” ben
dradarbis R. Šniukas sako 
jau perskaitęs LLD praėju
sių metų leidinį “Iš atsimi
nimų.” Knyga jam pati
kusi. Jis rašo:

Nepaprastai įdomi, turtinga 
{ir sultinga savo turiniu ši kny- 

Malonu skaityti ir negali 
nuo jos atsitraukti, neperskai
čius iki galo. Tai ALDLD 64- 
tas leidinys. Ačiū Literatūros 
Draugijos centro ; pastangoms 
ir rūpesčiui, išleista J. J. Kaš- 
kiaučiaus parašyta jo atsimi
nimų knyga iš 319 puslapių, 
ant puikios popieros atspaus
dinta. Spauda aiški ir ryški, 
stilius labai gražus, puikūs 
knygos viršeliai artistiškai nu
piešti R. Feiferio.

pelnų. Biedni žmones yra 
dažnai skurdo nuvedami į 
desperaciją. Į

Anglijos valdžia ta au
gančia kriminalizmo liga 
taip susirūpino, jog jos vi
daus reikalų hiinisterija iš
leido oficialų aplinkraštį, 
pavadintą “
Jame sakoma, kad pavojus 
labai didelis 'ir kad valdžia 
paskyrė specialią komisiją 
ištyrimui visos padėties, su
radimui kriminalizmo pliti
mo priežasčių. Kaip bai
siai kriminalizmas Anglijo-

> ”

faktas, jog tik paskutiniais 
trejais metais vyriškos ly
ties kriminalistų skaičius 
paaugo net 57 procentais!

Iš anksto, tačiau, galima 
atspėti, kad paskirtoji ko
misija kriminalizmui kelio 
nepastos. Anglai galėtų pa
simokyti iš amerik iečių.

KONSTITUCIJA IR 
NEGRŲ TEISĖS

Nereikia manyti, kad 
tai pietinėse i valstijose
baltųjų šovinistų, kurie no
rėtų visiems juodosios spal
vos žmonėms ant 
atimti visas teises, 
piktų sutvėrimų 
nemaža ir

tik- 
yra

visados
Tokių 

randasi 
šiaurinėse vals- 
dar kokių ran-

dasi!
štai kasdieninis “The N. 

Y. Herald Tribune” kolum- 
nistas David Lawrence vi
sai atvirai apaštalauja pie
tinių valstijų baltiesiems 
šovinistams . Jis sušilęs gi
na tuos, kurie smerkia mo
kyklų integraciją. Jis tie
siog šunis karia ant šalies 
A u k š č iausiojo Teismo už 
tai, kad teismas prieš ke
letą metų pasisakė prieš ra-

lo mokyklų frftteg r a c i j o s 
klausimas Virginijoje, šis 
žmogus užtaria tuos, kurie 
priešingi integracijai. < 
net ragina juos sukilti prieš 
Konstitucijos 14-tąjį patai
symą, kuris buvo priimtas 
po Civilinio Karo ir kuris 
suteikia negrams lygias tei- 

J. J. Kaškiatičius, kultūri-1 ses su baltaisiais. Jis aiš- 
ninkas, medicinos daktaras, 
poetas, gabus rašytojas, vi
suomenininkas ir nepailstantis

Apie žulikystę laivyboje prieš 
darbo unijas ir politikoje

Politinė žulikyste
Kaip laike Pirmojo, taip 

ir Antrojo pasaulinio karo 
daugel ise bankininkų, fabri
kantų ir pirklių iš abiejų 
kariaujančių pusių išlaikė 
vienybę. Yra knygų, kur 
faktais įrodoma, kaip dėl 
pelno, anglai, amerikiečiai 
ir francūzai kapital i s t a i 
bend r adarbiavo su vokie
čiais kapitalistais, vieni ki
tiems teikė žaliųjų medžia
gų ir apsaugojo fabrikus 
nuo sunaikinimo. Mat, to
kių milžiniškų karinių įmo
nių, kaip Kruppo sindika
tas, šerininkais yra ne tik 
vokiečiai, bet ir tūli anglai, 
francūzai ir amerikiečiai.

Karas eina, kraujas lie
jasi, fabrikantai iš to daro
si pelno. Ir vienos ir kitos 
pusės valdininkai to “nema
to,” nes ir jie iš kapitalis
tų bendradarbiavimo turi

Visi dar atsimename Is
panijos liaudies sunkų 
1936-1939 metu karą. Itali
jos fašistai su Mussoliniu, 
ir Vokietijos naciai su Hit
leriu priekyje atvirai karia
vo prieš Ispanijos liaudį.

Jungtinės Valstijos, Ang
lija, Francūzija pasiskelbė, 
kad jos laikosi “neutrališ- 
kumo,” kad jos “neremia 
nei vienos, nei kitos pusės.” 
Bet tai buvo žmonių apga
vystė! Italijos, Vokietijos, 
Portugalijos ir kitų fašisti
nių valstybių laivai beveik 
kiekvieną dieną Amerikoje 
paimdavo ginklų, amunici
jos ir kitokių reikmenų ir 
plaukdavo į Portu gali jos 
prieplaukas. Gi iš ten ge-

sinę segregaciją mokyklose. Uežinkeliais ir trokąis gink- 
Ir dabar, kaL rimtai iški-|Įa^ e-l° tiesiai Ispanijos fa<r 

m , i . .. 1 ' oiotn norminai To vinmnšistų pagalbai. Tą žinojo 
“neutrališkų” demokratinių 
valstybių valdovai, tas buvo 
keliama viešumon, bet ne
kliudė, nes iš to Amerikos 
kapitalistai turėjo pelnų.

Hitleris pagimdė
Šveicarijos laivyną

Šveicarija yra nedidelė 
Alniu kalnų valstybė. Ji

na, kad šis pataisymas rancĮasį įarp Italijos, Fran- 
nebuvęs pi įimtas legahskai, cazjjos Vokietijos ir Aust-
ir todėl Aukščiausias Teis
mas negalįs juo remti savo

MIKOJONAS ATVYKO i Jungtines Valstijas sau
sio 4 d. Tai buvo amerikiečiams antra “Mečtą””, nes kur 
eita, visur tik ir buvo kalbos apie “Mečtą” ir Mikojaną.

Suprantama, kaip “Mečtos” pasiekimais vieni gėrė
josi, o kiti piktai ją pravardžiavo, taip ir dėl Mikojano 
vizito nebuvo vieningo ir realistinio nusistatymo. JAV 
valdininkai, biznieriai, profesionalai ir visi, kurie blaivai 
gali mąstyti, laukė, kad jo vizitas kiek nors “atidrėkins” 
“šautąjį karą”, kuris taikos šalininkams įkyrėjo. Gi iste
rikai, karo kurstytojai, žmonijos atmatos, iš savo tėvy-

KAPITALIZMAS IR 
KRIMINAIZMAS

Ne tik mūsų Amerika ne
bepajėgia pastoti kelio kri
minalizmo plitimui. Ta bai
sia liga labai sunkiai serga 
ir Didžioji Britanija. Pū
vančioj i kapitalistinė San
tvarka gimdo pabaisas ir 
išsigimėlius. Turčiai suka, 
plėšia ir vagia (tik, žino
ma, gudriai, legališkai), 
nes be to jie nepasidarytų

• • v • J Ui A VlUlkJi
i nutarimus pries segregaci- •-

• 1*1 1 • V • i A • — Ci A *! ją. Tuo laiku, kai šis pa- 
i taisymas buvęs priimtas, 
I pietinės valstijos 
beteisės. Todėl, 
joms pataisymas negali bū
ti privalomas!

Keista štai kas: “N. Y. 
Herald Tribune” skaito sa
ve kairiojo respub 1 i k o n ų 
partijos sparno organu, o 
leidžia Lawrenciui kurstyti 
pietiečius prieš šalies Kons
tituciją.

buvusios 
vadinasi,

giau geležinkelių ir auto vieškelių ir pačiai pakilti kultū
riniai. Šalis, kurios gyventojų skaičius vienais metais pa
didėja 30,000,000, tai gali daug atlikti!

sitiko.

LIAUDIES LAIMĖJIMAS KUBOJE. Po ilgos ir 
sunkios kovos Kubos liaudis nuvertė fašistinę diktatūrą 
su Batista priešakyje. Sukilimo priešakyje stovi Fidelio 
Castro žmonės. Kur Kuba eis? Kokį pasisukimą turės? 
Dar sunku numatyti. Aišku, kad Amerikos kapitalistai, 
kurie ten valdo geležinkelius, cukraus gamybą, daugybę 
fabrikų, nestovės nuošaliai. Jie darys įtakos, kad Kuba ir 
toliau pasiliktų Amerikos kapitalo įtakoje.
\ . Bet jau yra aišku, kad senomis, priemonėmis nebega
lima Centrinėje ir Pietinėje Amerikoje viešpatauti. Per 
k^leris pastaruosius metus ten sugriuvo astuonių dikta

torių valdžios.

NEDARBAS SMŪGIS RESPUBLIKONAMS. Sau
sio pradžioje Washingtone Darbo departmental pripaži
no, kad gruodžio mėnesį bedarbių paaugo 300,000. Ir tai 
buvo gruodyje, kada daug darbininkų gauna laikinai 
darbo pašte ir biznio krautuvėse. Darbo departmentas 
skelbia, kad buvo 4,100,000-bedarbių. Tikrumoje jų buvo- 
daugiau.

SU 1958 METŲ PABAIGA pasaulį nustebino Kini
jos Liaudies Respublikos laimėjimai. Industrija pralenkė 
1957 metų 70 procentų. Kiekvienoje gyvenimo šakoje 
milžiniški atsiekimai. Visa liaudis įsijungė į darbą, kad 
išplėsti industriją, pagerinti žemdirbystę, nutiesti dau-

UNIJOS IR MOKSLININKAI. AFL-CĮO Ekonomi
niais Reikalais Komitetas, su Walter Reuther priešakyje, 
kritikavo prezidento Eisenhowerio pateiktą ekonomi
niais reikalais planą, kaip nerealistinį.

Tekstiliečių unijos prezidentas W. Pollock sakė: 
“Kada prezidentas Eisenhoweris kaltina unijas už inflia
ciją, tai jis žiūri į klaidingą pusę.”

American Association of University Professors, ku
ri turi 40,000 narių, ir The Association of American Col
leges varde 750 narių pasiuntė Kongresui reikalavimą, 
kad būtų panaikinta “lojališkumo priesaika”.

SAUSIO 27 D. MASKVOJE prasidėjo ITarybų- Są
jungos Komunistų parsijos 21-asis suvažiavimas. Jame 
dalyvauja iš kitų 70 šalių žymiausi komunistų ir liaudiš
kų partijų vadovai kaip svečiai.

rijos. Ji nesusisiekia su 
jūromis, jai šimtai mylių

. Ir ji iki 1939 me
tų pabaigos, tai yra, Antro
jo pasaulinio karo pradžios, 
n-a ture jo jūrinių laivų.

i 1939 metų pabaigoje stai
ga atsirado Šveicarijos pre
kinis laivynas iš virš 100 
laivų, šveicarų laivų savi
ninkai pasirandavojo Itali
joje prieplaukas, ir jų lai
vai vežė iš viso kapitalisti
nio pasaulio karinius reik
menis.

Kaip tas šveicąrų laivy
nas atsirado? Hitlerinin
kai jį suorganizavo. Mat, 
karui prasidėjus, Vokietijos 
laivai negalėjo pargabenti 
iš Amerikos ir kitur gink
lų, amunicijos ir karinių 
reikmenų. Anglijos karo lai
vai gaudė Vokietijos pre
kybos laivus. O laivai po 
neutrališkos Šveicarijos vė
liava laisvai plaukiojo 'ir 
nacius aprūpino reikalingo
mis medžiagomis. 1940 m. 
hitlerininkai pavergė Fran- 
cūziją. Tada tie “šveicarų” 
laivai tiesiai plaukė į 
Franc ūzijos prieplaukas, 
arba Portugalijos ir Ispa
nijos, o iš ten medžiagos 
pasiekė Vokietiją.

Ir dabar Šveicarija turi 
apie 100 laivų prekybinį 
laivyną, nes tas yra naudin
ga naujo karo organizato
riams.

Mažytes valstybėlės, o 
Turi didelius laivynus
Kaip tai galėjo atsitikti,

kad tokios mažytės valsybė- 
lės, kaip Costa Rica, Hon
duras ir Panama Centrinė
je Amerikoje, ir Liberia Af
rikoje, turi beveik trečdalį 
kapitalistinio pasaulio pre
kinių laivų?

Liberija šalelė nedidelė, 
neturtinga, o turi virš 900 
laivų su 12,500,000 tonų 
įtalpos. Ji po Jungtinių 
•Valstijų ir Anglijos stovi 
trečia pasaulyje prekinio 
laivyno dydyje.

Panama, kurią faktiškai 
Jungtinės Valstijos valdo, 
turėdamos ten kanalą, taip
gi turi 720 laivų su 7,500,- 
000 tonų įtalpos.

Honduras ir 
turi tik po vieną 
gyventojų, yra b i e d n o s , 
o turi didelius prekybos lai
vynus.

Dabar jau pilnai išaiškė
jo, kad iš 24,000,000 tonų

boikotą palaikė kiti organi
zuoti darbininkai.

Dabar Londone įvyko In
ternational Transport 
Workers Federation suva
žiavimas, kuriame dalyvavo 
jūrininkystės unijų atstovai 
iš Anglijos, Jungtinių Vals
tijų, Norvegijos, Hollandi- 
jos, Danijos, Švedijos, Suo
mijos, Belgijos, Graikijos, 
Vakarų Vokietijos ir Pana
mos.

Tarptautinės Federacijos 
suvažiavimas nutarė šį pa
vasarį paskelbti laivų savi
ninkams griežtą kovą. Bus 
reikalaujama, kad Ameri
kos laivų savininkai mokė
tų tokias pat algas savo 
darbininkams, nepai s a n t, 
po kokios valstybės vėliava 
jie plaukioja.

Jeigu kuri laivų kompa-
• Costa Rica n‘ja nepildys, tai b us 

milijoną Pranesta V1SO pasaulio juri-
ninkystes unijoms ir jos lai
vai bus boikotuojami. t

Laivų savininkai 
nesibijo

Buvo užklausta Erlingo
Jungtinių Valstijų prekinių j Naesso, American Commit- 
laivų po Costa Rica, Liberi-Įtee for Flag of Necessity 
jos ir Panamos vėliavomis 
plaukioja Amerikos laivai, 
kurie turi virš 10,000,000 
tonų įtalpos, tai yra, virš 
40 procentų prekybos laivy
no.

Stratis Andreadis, Grai
kijos jūrininkystės darbi
ninkų unijos sekretorius, 
sako, kad į Graikiją atveža 
ir iš jos išveža prekes laivai 
Po virš įvardintų valstybė
lių vėliavomis.

Kodėl jie dangstosi 
svetimomis vėliavomis?
“Kapitalistinių valstybių 

įstatymai yra pilni skylių,” 
dąžnai sako žmonės. Taigi, 
kad apgauti savąją vyl’iau- 
sybę ir darbininkų unijas, parduoti laivus ir išeiti iš to 
tai: laiyų ; šavininkąiųs už- biznio.”

pirmininko, ką jie mano da
ryti.
Jis atsakė, kad Jungtinių 

Valstijų laivų savininkų 
kompanijos nepaiso unijų 
nutarimo. Jis sakė, kad jie 
aprūpina “Jungtines Vals
tijas karui strateg i n i a i s 
reikmenimis,” kaip tai aliu
miniu, gazolinu ir tt. Gir
di, beveik visi aliejaus per
vežimo laivai (tankeriai) 
plaukioja po svetimomis vė
liavomis. Ir jeigu vyriau
sybė jų “neapsaugos nuo 
unijų,” tai, Naess sakė:

“Mes galėsime eiti į Kon
gresą, reikalaudami finan
sinės paramos,, paskelbti sa
vo ’biznio bankrūtą,; arba

STWilliam C. White,Ui-tenka LloydšRegister of 
Shipping centre uzresist- eoa Steamship Co. preįįi- 
ruoti savo laivus Liberijos, 
Panamos ar kitos valstybės 
laivais. Tada laivai plau
kioja po svetimos valstybės 
vėliava, nors laivų savinin- 

ikai gyvena Amerikoje, An
glijoje, Francūzijoje ar ki
tur.

Ką atsiekia laivų savinin
kai su tuo, kad jų laivai 
plaukioja po svetimos vals
tybėlės vėliava?

Pirma, jie 'išsisuka nuo 
įplaukų taksų mokėjimo sa
vai valstybei. Čia pilnai 
atitinka arklio vagies posa
kis: “Aš ne aš ir arklys 
ne mano.”

Bet svarbiausias laivų 
savininkų siekis, tai išsi
sukti (“runaway,”) nuo 
unijų sąlygų. Kada laivas 
yra užregistruotas po sve
timos valstybės vėliava, tai 
laivo savininkai jau jo ma- 
rininkams moka žemesnes skelbė, kad popiežius Jonas 
algas, negu tų laivų, kurie XXIII vietinį vyskupą Joįfcn 
plaukioja po J u n g t i n i ų, J. Wright iškelia į didesnę 
Valstijų vėliava.

Jeigu laivas plaukioja po 
Liberijos vėliava, tai kapi
talistai moka laivo įgulai 
aukštesnes algas, negu dar
bininkai gauna Liberijoje, 
bet daug žemesnes, negu 
ant laivų po JAV vėliavo
mis.

Unijų kova prieš
“Runaway” sąlygas

dentas, sakė, jeigu jų vy- 
v//riausybės neapsaugos nuo 
“unijų užpuolimo” ir jie 
bus priversti pakelti darbi
ninkų algas, tai tas “Jung
tinėms Valstijoms atsieis 
pridedamų išlaidų $300,000,- 
000, kad sulyginus algas 
marininkų, plaukioja n č i ų 
po svetimomis vėliavomis, 
su tais, kurie plaukioja po 
JAV vėliava.”

Iš to viso galima numa
tyti, kad Amerikos “patrio
tai,” kurie taip labai pa
mylėjo svetimų valstybių 
vėliavas, nesirengia lengvai 
grįžti po JAV vėliava.

V. Sūnus

Worcester, Mass.
“Baisus įvyks”

Sausio 28 d. čia vietinė 
spauda ir radijas garsiai

vyskupiją—Pittsburgh, Pa. 
O čia tas storulis Jonas tą 
dieną buvo Londone. Jonas 
W right- buvo pirmutinis 
vyskupas padarytoje vys
kupijoje prieš 9 metus. Tai 
buvo savo rūšies didelis biz
nierius, naujų bažnyčių čia 
per tą laiką pridygo kaip 

i grybų.

Sausio 27 d. mirė Anelė
1958 metais NationallStalul onienė (Jakubaus- 

Maritime ir Seafarers In-įkaitė), Motiejaus Stalulo- 
ternational unijos Jungti- nio žmona. Ji mirė, išva- 
nėse Valstijose buvo paskel- žiavus pas savo dukterį Ka
bę boikotą laivams, plaukio-j nadoje, kuri ištekėjusi už 
jautiems po Costa Rica, Į Dr. Victor LeBlanca. Sau- 
Liberia, Panama ir Hondu
ras vėliavomis. Prieplaukų 
darbininkai atsisakė tuos 
laivus priimti, iš jų prekes 
iškrauti, arba į juos su
krauti. Vienu kartu buvo! kad : 
suparalyžiavę apie 80 laivų.' erdvėje, 
Laivakrovių ir marininkų Į randa.

Ji mirė, išva-

šio 30 d. buvo palaidota su 
b a ž n y t inėmis apeigomis/ 
Pasirodo, kad žmonės, buvę 
laisvi, vis negali išsilaisvin
ti iš religijos, nepaisant t(* 

sputnikai, lekiodami 
, dievo sosto nesu-

2 p.«Laisve (Liberty)— Penktad., vasario (Feb.) 6, 1959



j ĮVAIRUMAI
Turi barzdą virš 

4 pėdų ilgio
[ Jungtines Valstijas at

vyko iš Australijos Colson 
McKenna, 29 metų amžiaus 
žmogus. Vyras, kaip ir kiti 
vyrai, bet io barzda yra 55 
ir pusės colio ilgio, tai il
gesnė,. kaip 4 ir pusė pėdos.

McKenna kartą i savaitę 
turi gerai iššukuoti savo 
“barzdelę,” kad ji nesusi- 
veltų kaltūnu, žiemos lai
ku, jam barzda naudinga, 
nes jis ją apsivynioja. ap
link kaklą kaip koki šaliką.

GRĘŽIAMAS 
DEIMANTAS

Kaip pragręžti deimantą? 
Jifrk deimantas — visų kie
čiausias iš žinomų medžia
gų! Ilgą laiką daugelis 
mokslininkų ir inžinierių 
bandė išspręsti šią proble
ma. Ir štai išrastas elek
troninis grąžtas. Šis prie
taisas gręžia ne tik tokias 
medžiagas, kaip plienas ir 
stiklas, bet ir deimantą. 
Prietaise gaunamas elekt
ronų srautas, -elektromag
netu surinktas i vieną taš
ką, per kelias sekundes pra
gręžia 0.1 milimetro skers
mens skylutę bet kurioje 
medžiagoje. Žinoma, grę- 
žiant deimantą, reikia ji ge
rai aušinti, nes, priešingu 
atveju, jis gali . . •. virsti 
grafitu.

Kodėl barzdos ir ūsai 
‘ auga tik vyrams?

Suprantama, ši klausimą 
geriau atsakytų daktarai. 
Mokslas sako, kad plunks
nos ir plaukai — tai gamti
nė apsauga. Plunksnos au
ga paukščiams, o plaukai— 
pienžindžiams.

Žmonės priklauso prie 
pienžindžių. Kaip žinome, 
plaukai turi du laikotarpius 
augimui. Jau kūdikis tu
ri plaukelius ant galvos, o 
vėliau jam jie padengia vi
są kūnellį.

Bet ūsai, barzda auga 
tik tada, kada berniukas 
pradeda subręsti lytiniai. 
Mokslas sako, kad subren-l 
dušiam berniukui gilės ir 
harmonai veikia taip, kad 
jam ima augti ūsai ir barz
da. Mergaitėms irgi tuo 
laikotarpiu smarkiau auga 
plaukai.

Namai jūroje
Vis naujus ir naujus naf

tos telkinius suranda geolo
gai Kaspijos jūroje. Gręži
niai daromi toliau ir toliau; 
nuo kranto. Atviroje jūroje 
naftininkams statomi dvi
aukščiai namai... ant meta
linių polių. Juose gyvena 
nemaža naftos užkariauto
jų. Tačiau audrų metu, ku
rios Kaspijoje ypač dažnos 
žiemą, tokiuose namuose 
viskas girgžda ir vibruoja.

Plieniniai vamzdžiai, iš ku
rių padaryti poliai, nuo jū
ros vandens rūdija. Juos 
tenka keisti, o tai kainuoja
gana brangiai.

Daba'r nutarta Kaspijos 
I jūros sklypelį Naftos akme- 
|nų rajone, kur vandens gy
lis siekia 3. 5 m. (apie 11 pė
dų) atitverti akmeniniu py
limu. Tada atkirstoji jūros 
dalis bus užpilta akmeni
mis, žvyru ir žeme. Taip iš
kovotame iš jūros plote bus 

i pastatyta keletas penkia
aukščių gyvenamųjų namų.

13.000,000 “OUKSO 
ŽUVYČIŲ” PER METUS

Kanadoje, netoli Toronto, 
Goldfish Supply Co. turi 4.0 
akrų žemės plotą, kuriame 
įrengta “auksinių žuvyčių” 
(“goldfish”) auginimas. Per 
metus laiko vien Kanadai 
užaugina 13,000,0000 “auk
sinių žuvyčių” ir už jas 
gauna $1,000,000 įplaukų.

—i—,-------------------------

MIŠKŲ GAISRAI
Neatsarga daro didelių 

nuostolių žmonijai. Kiek- 
vieneriais metais Jungtinė
se Valstijose ir Kanadoje 
įvyksta didelių miškų gais
ru. 1958 metais tik vieno
je British Columbia pro
vincijoje Kanadoje buvo 
418 gaisrų, išdegė 5,000 ak
ru miško ir nuostoliai siekė 
$8,000,000.

Washingtonas. — Senato
rius H. H. Humphrey pata
ria, kad daugiau amerikie
čių vyktų į Tarybų Sąjungą 
ir pamatytų jos žmonių gy- 

Imenimą.

Lietuvių Literatūros Dr-jos 
nariams ir veikėjams

Draugės ir Draugai:
Laikas nesulaikomai bėga. Tuojau įpusėsime j ant

rąjį šių metų mėnesį. Labai laikas visiems Lietuvių Li
teratūros Draugijos nariams susirūpinti greitu duoklių 
pasimokėjimu. Kuopų viršininkai privalo dėti visas pa
stangas, kad kuopos gyvuotų, kad duoklės būtų iš narių 
uoliai renkamos. Daugelio metų patirtis mus moko, jog 
pirmieji keli mėnesiai būna nulemiamais mūsų organi
zacijos veikloje mėnesiais. Yra kuopų, kurios greitai ir 
anksti prisiunčia į centrą narių duokles. Bet taip pat

gos, aukomis paroms centrą. Tai privalo turėti mintyje 
visi nariai ir veikėjai. Taip pat esame pasimoję ir šie
met tęsti leidimą žurnalo “šviesos.” Pirmasis šių metų 
numeris pasieks narius neužilgo.

Baigiant, norime dar kartą atsikreipti į visus na
rius, j visas kuopas ir visus veikėjus ii’ karštai paraginti: 
Darbuokitės, draugės ir draugai, kad mūsų Literatūros 
Draugija ir šiemet garbingai tęstų tą misiją, kuriai ji 
buvo prieš keturiasdešimt ketverius metus suorganizuota. 
Su ryžtu ir pasiaukojimu puoselėkime josios prakilniuo
sius idealus.

LLD Centro Komitetas

IŠ LIETUVOS
visa eilė kuopų nesirūpina pradžioje metų sutvarkyti 
savo reikalus ir duoklių išrinkimą atidėlioja net iki pa
baigos metų. O dėlei to nukenčia ne tik kuopų, bet visos 
organizacijos veikla. Reikia atsiminti, kad mūsų orga
nizacija beveik ir neturi kitokių įplaukų, apart narinių 
duoklių, v

Reikia pasidžiaugti, kad praėjusieji metai mūsų Li
teratūros Draugijai buvo geri, vaisingi metai. Viena, at
laikėme labai gerą, konstruktyvų suvažiavimą. Dar pa
jėgėme visus metus išleisti žurnalą “Šviesą” ir vieną la
bai gerą lengvo pasiskaitymo knygą. Visiems, kurie jau 
perskaitė Jono Kaškaičio veikalą “Iš atsiminimų,” knyga.
patiko. Reiškia, kad praėjusiais metais draugijos Centro j 
Komitetas atliko visas tas pareigas, kurias nariai jam ' 
buvo pavedę. Labai svarbu ir tas, jog užbaigėme 1958 | 
metus be įsiskolinimo—dar gi šimtas kitas dolerių per-i 
ėjo į šiuos metus. Vadinasi, mūsų organizacija finan
siškai išsivertė gerai. Jeigu ir šie metai bus tokie—o > 
nėra rimtos priežasties būti kitokiais,—tai ir šių metų I

LIETUVOS TSR RAŠYTOJŲ 3-ASIS SUVAŽIAVIMAS

, Nuotraukoje: suvažiavimo dalyviai poetai (iš kairės
J. Marcinkevičius, S. Grochovskis (Baltarusija) 

ir V. Mozūriūnas posėdžių pertraukos metu.
dešinę)

pabagoje galėsime tik pasidžiaugti savo nuoširdžiomis j 
pastangomis mūsų kultūros organizaciją toliau išlaikyti' 
ir stiprinti.

Jau dabar norime nariams pranešti, kad Centro j 
Komitetas jau yra numatęs ir šių metų draugijos leidinį.! 
Tai bus mūsų seno veikėjo ir rašytojo Rojaus Mizaros! 
parašytas naujas veikalas “Algio Lumbio nuotykiai.”; 
Knygoje apibūdinami išgyvenimai lietuvio Pietinėje Ame-j 
rikoje ir Jungtinėse Valstijose. Tuo reikalu esame taip R“ 
gerai susitvarkę, jog šią naują ir labai įdomią knygą na-1 
riai galės gauti gana anksti, gal dar vasarą. 
sys, žinoma, nuo to, kaip mūsų iždas sustovės. 
o kaip jau aiškinta, iždas priklausys nuo to, kaip gerai' 
ir greitai nariai savo duokles sumokės, ir kaip, prie pro-i

Pensininkas — kolūkio 
sodininkas

VILKIJA. — Rajone dar- 
I bo žmonės gerai pažįsta bu- 
ivusį Jaučiakių p r a d i n ė s 
: mokyklos mokytoją Antaną 
; Mikelkevičių kaip gabų so- 
'dininką - mėgėją. Mikelke- 
įvičiui išėjus į pensiją, “Pir- 

Priklau 'myn” kolūkio valdyba pa- 
L," įsiūlė jam dirbti artelės so- 

’'dininku.
Buvęs

ėmėsi mėgiamo darbo. Jo 
pastangomis kolūkio sodas 
buvo išplėstas iki 22 hekta
rų — užpernai ir praeitais 
metais čia buvo pasodinta 
12 hektarų naujo sodo. A. 
Mikelkevičius rūpesti n g a i 

| paruošė jaunus medelius 
Į žiemojimui — aprišo juos 
šiaudais, apkaupė šaknis 
žemėmis.

Pernai kolūkis gavo iš 
sodininkystės 20 tūkstančių

mokytojas mielai1 rublių pajamų.

A. SNIEČKUS

Reikšmingos datos lietuviųI*'

tautos gyvenime
1958 metų spalio 3 d. su

kako Lietuvos Komunistų 
partijos 40-tosios įsikūrimo 
metinės. Gruodžio 16 d. lie
tuvių tauta pažymėjo 1918- 
1919 metų proletarinės re
voliucijos Lietuvoje 40-tųjų 
metinių jubiliejų.

Didžioji Spalio socialistinė 
revoliucija Rusijoje pakėlė 
Lietuvos darbo žmones į 
ryžtingą kovą už savo soci
alinį ir nacionalinį išsivada
vimą. 1918 metų pavasarį 
ir vasarą Lietuvoje atsirado 
pirmos komunistinės orga
nizacijos. Jas steigė Lietu
vos revoliuciniai socialde
mokratai, kurie nutraukė 
ryšius su oportunistine savo 
partijos vadovybe, o taip 
pat lietuviai bolševikai, grį
žę iš Tarybų Rusijos, kur 
jie dalyvavo Spalio socialis
tinėje revoliucijoje.

Nenukrypstamas revoliu
cinio judėjimo kilimas Lie
tuvoje sukėlė būtinumą su
burti visas komunistines or
ganizacijas, įkurti revoliu
cinę marksistine - leninisti- 
nę parti ja, sugebančią vado
vauti Lietuvos darbo žmo
nių kovai.

Dideli darba marksizmo- 
leninizmo idėjoms skleisti 
Lietuvos darbo žmonių ma
sių tarne, dirvai paruošti 
Lietuvos Komunistu parti
jos įsikūrimui atliko Lietu
vos revoliucinio judėjimo 
ižvmūs veikėjai Vincas 
Vincas Mickevičius - Kapsu
kas ir Zigmas Aleksa-Anga- 
rietis. Svarbų vaidmenį su
vaidino ir pirmieji Lietuvos 
komunistiniai lai k r a š č i a i 
“Tiesa” ir “Komunistas,” 
kuriuos jie redagavo.

Ii918 metu spalio 1-3 die
nomis vokiečių okupuotame 

^Jįilniuįe giliame pogrindyje 
įvyko pirmasis Lietuvos Ko
munistu partijos suvažiavi
mas, kuris suvienijo tuo 
metu Lietuvoje veikusias 

vietines komunistines orga
nizacijas ir padėjo pradžią 
naujojo tipo partijai, įkur
tai remiantis Lenino pa
rengtais ideologiniais, teori-' 
niais ir organizaci n i a i s 
principais.

Suvažiavimas demaskavo 
i išdavikišką II Internaciona
lo social-demokratų oportu
nistų veiklą, pasmerkė bur
žuazinius nacionalistus, ku- 

! rie tarnavo . kaizeriniams 
i okupantams, pasisakė už 
socialistinę revoliuciją Lie
tuvoje, už proletariato dik
tatūrą, už Tarybų valdžią.

Kuriasi tarybine valdžia 
I 

1918 metų lapkričio mė
nesį Lietuvoje buvo sudary
tos pirmosios Darbininkų 
deputatų tarybos. Gruodžio 
mėnesį Tarybos jau buvo 
kuriamos visur. Lietuvoje 
prasidėjo proletarinė revo
liucija. 1918 metų gruodžio 
8 dieną Vilniuje buvo suda
ryta Laikinoji revoliucinė 
Lietuvos darbininkų ir vals
tiečių vyriausybė su V. Mic- į 
kevičium - Kapsuku prieša
kyje. Gruodžio 16 dieną ji 
paskelbė istorini manifestą 
anie Tarybų valdžios įkūri
mą Lietuvoje.

1918 metų gruodžio 22 d. 
dekretu, kuri pasirašė Leni
nas, Tarybų Rusijos vyriau
sybė pripažino Tarybų Lie
tuvos respubliką ir jos re
voliucinę vyriausybę. 1918 
metų gruodžio 16 d. mani
festas ir gruodžio 22 d. dek
retas. reiškė, kad atkurtas 
lietuvių tautos valstybingu
mas.

Lietuvos tarybinė vyriau
sybė per palyginamai trum
pą laiką įvykdė visą eilę 
rimtų socialinių-ekonominių 
ir kultūrinių priemonių, 
skirtų apginti darbininkų ir 
darbo valstiečiu interesus. 
Darbininkai ir darbo vals
tiečiai aktyviai parėmė šias 

priemones ir su entuziazmu 
pradėjo kurti naująjį gyve
nimą.

Tačiau tarptautinei kont- 
revoliucijai ir vietiniams 
b u r ž u aziniams nacionalis
tams pavyko paskandinti 
kraujuje jaunąją, dar ne
spėjusią sutvirtėti Tarybų 
Lietuvos valstybę. Lietuvos 
darbo žmonėms buvo pri
mesta neapkenčiama buržu
azinė diktatūra, kuri tęsėsi 
daugiau kaip 20 metų. Ta
čiau 1918-1919 • metų prole
tarinė revoliucija paliko gi
lius pėdsakus Lietuvos, dar
bininkų ir darbo valstiečių 
sąmonėje. Jie vaizdžiai įsi
tikino, kad Tarybų valdžir 
—tai pačios liaudies vai 
džia, ir jie pasiaukojama' 
kovojo už socialinį išsivada 
vimą, už Tarybų valdžio' 
atkūrimą. Nei persekior 
mai, nei teroras negalėk 
palaužti jų valios ir revoliu 
cinės dvasios.

Fašistine diktatūra
Lietuvos buržuazija, nes- 

gebėjusi išlaikyti savo kl?s' 
nį viešpatavimą senais bv 
žuazinio parlamenta r i z m 
metodais, ieškojo išeities f r 
šistinėje diktatūroje. 192 
metų gruodžio 17 d. visorr 
buržuazinėms partijom 
slaptai ar viešai remia r 
Lietuvoje buvo įvykdyt? 
fašistinis perversmas.

Pirmuosius savo smūgio 
fašistai nukreipė prieš Kr 
munistų partiją. DaugeR 
jos vadovų buvo žvėriška’ 
sušaudyti, šimtai komunis 
tų, komjaunuolių ir kitu 
aktyvių revoliucinio judėji
mo dalyvių buvo įmesti j 
kalėjimus. Tačiau Lietuvos 
Komunistų partija išlaikė 
visus sunkius išmėginimus. 
Sunkiomis pogrindžio sąly
gomis ji nenuilstamai kovo
jo už idėjinį ir organizacinį 
savo gretų sustiprinimą, tel
kė darbo žmones aplink 

marksizmo - leninizmo vė
liavą, vadovavo jų kovai 
prieš fašistinę santvarką.

Kova prieš fašizmą
1935 metų vasarą Suval

kijos darbininkų revoliuci
nio judėjimo įtakoje išsiplė
tė masinis antifašistinis re
voliucinis valstiečių sąjūdis. 
Ji936 metų vasarą komunis
tams vadovaujant įvyko 
galingas Visuotinis Kauno 
darbininkų streikas, kurį 
plačiai parėmė kitų miestų 
darbininkai. Šie masiniai 
revoliuciniai Lietuvos darbi
ninkų ir valstiečių išstoji
mai iki pagrindų sukrėtė 
buržuazinę diktatūrą, ma
sėse dar labiau pakėlė Lie
tuvos Komunistų partijos 
autoritetą. Toliau augant 
■•evoliuciniam darbo žmonių 
aktyvumui, Komunistų par
tijos iniciatyva, 1937 metais 
'uvo sudarytas platus anti
fašistinis liaudies frontas.

Lietuvos darbo žmonės vis 
vžtingiau pradėjo protes- 
uoti prieš fašistinę san- 
varką, kovoti prieš išdavi
kišką viešpataujančios kli
bos, kuri savo pozicijų iš
gelbėjimo, vardan buvo pa
bengusi parduoti Lietuvą 
ūkiškajam imperializmui, 
žsienio politiką.
1939m. spalio mėn. Kaune 
• kituose šalies miestuose 
rvko masinės darbo žmo- 
•ų demonstracijos, per ku- 
’as jie reiškė savo dėkin- 
ima Tarybų Sąjungai, su- 
rąžinusiai Lietuvai Vil

iaus miestą ir Vilniaus 
naštą, kuriuos Tarybinė 

xrmija išgelbėjo iš hitleri- 
ės grėsmės.

1940-tieji metai
1940 metų vasarą išsiplė- 

’ęs antifašistinis Lietuvos 
demokratinių jėgų judėji
mas virto galinga jėga, ku
ri pajėgė sutriuškinti bur
žuazijos diktatūrą.

Visų Lietuvos darbo žmo
nių išrinktas Liaudies Sei
mas 1940 metų liepos 21 die
ną priėmė istorines deklara
cijas apie Tarybų valdžios 
paskelbimą Lietuvoje ir

apie Lietuvos įstojimą į (neatskiriama visos Tarybų 
TSRS sudėtį. Darbo žmo-1 Sąjungos ekonomikos dalis, 
nes tapo pilnateisiais savo i ekonomikos, kuri turi ga- 
gimtojo krašto šeiminiu-į lingą sunkiąją industriją ir 
kais, lietuvių tautai atsivė
rė plačios galimybės spar-
čiai vystyti savo liaudies 
ūkį ir kultūrą.

Šiandien Lietuva jau nebe 
tokia, kokia ji buvo buržu
azijos viešpatavimo metais. 
Tarybų valdžios metais lie
tuvių tauta, Komunistų par
tijos vadovaujama, tikrai 
milžiniškais žingsniais, žen
gė laimingo ir šviesaus gy
venimo kūrimo keliu. Tam 
tikru laiku viešėjusios Lie
tuvoje Urugvajaus ir Kana
dos pažangiųjų lietuvių de
legacijos. savo akimis matė, 
kokie didžiuliai pakitimai 
įvyko jų gimtajame krašte, 
kaip žymiai pakilo darbo 
žmonių gerovė, kaip nuolat 
auga jų kultūrinis lygis.

Pokario metais Lietuvoje 
buvo pastatyta daug nau
jų didžiulių fabrikų ir ga
myklų, atstatyti ir žymiai 
praplėsti bei naujais įren
gimais aprūpinti anksčiau 
veikusieji fabrikai ir ga
myklos, iš naujo įkurtos, 
mašinų gamybos, elektro
technikos pramonės ir kitos 
pramonės šakos. Šiuo metu 
įgyvendinamos ilg a a m ž ė s 
lietuvių tautos svajonės 
apie Nemuno vandenų ener
gijos panaudojimą. Jau 1959 
metais pradės veikti pirmo
sios Kauno hidroelektrinės 
turbinos, kurios teiks srovę 
žymiai respublikos daliai.

Pramones augimas
Savo laiku Lietuvos bur

žuaziniai nacionalistai mė
gino įtikinti darbo žmones, 
jog Lietuva — žemės ūkio 
šalis, jog joje, esą, negali
ma įkurti kiek didesnės 
pramonės. Nepaisant šio 
tvirtinimo, Tarybų Lietuvos 
pramonė šiuo metu jau ga
mina maždaug aštuonis kar
tus daugiau produkcijos, 
negu 1940 metais.

Toks audringas Lietuvos 
pramonės vystymas tapo 
galimas dėka to, kad Tary
bų Lietuvos ekonomika yra 

I neišsenkamas žaliavų atsar
gas, visų Tarybų Sąjungos 
į tautų visapusiškos broliškos 
, pagalbos dėka.

Didžiuliai pakitimai įvyko 
iir Lietuvos 'kaime, kuris 
persitvarkė socialistiniu pa
grindu. Pradedant nuo 1953 
metų rugsėjo mėnesio Ko
munistų partijos, ir Tarybi
nės vyriausybės įvykdytos 
didžiulės priemonės žemės 
ūkio srityje turėjo didelę 
reikšmę žemės ūkio produk
tų gamybai padidinti. Vis 
labiau tvirtėja Lietuvos, kol
ūkiu ekonomika. Vis sva
resnis tampa darbadienis, 
nuolat gerėja materialinė 
kolūkiečių padėtis.

Suklestėjo socialistinė lie
tuviu tautos kultūra. Lie
tuvoje veikia daug pradinių 
ir vidurinių mokyklų, atida
rytos naujos, aukštosios ir 
specialiosios vidurinės mo
kyklos, plačiai i plėstas ne
akivaizdinis mokslas.

Respublikoje išugdyti gau
singi nacionalinės inteligen
tijos kadrai. Vien Lietuvos 
aukštosios mokyklos per po
kario laikotarpį išleido dau
giau kaip 28 tūkstančius 
aukštai kvalifikuotų specia
listų — daug daugiau, negu 
per visus buržuazijos vieš
patavimo metus. Viso Ta
rybų Lietuvoje šiuo metu 
dirba daugiau kaip 70 tūks
tančių specialistų su aukš
tuoju ir viduriniu specia
liuoju mokslu — keletą kar
tų daugiau negu 1940 me
tais.

Mokslas, kultūra
Puikių laimėjimų pasiekta 

vystant mokslą, literatūrą 
ir meną. Tai vaizdžiai liu
dija mūsų mokslininkų vei
kalai, nauji mūsų rašytojų, 
kompozitorių, da i 1 i n i n k ų 
kūriniai, puikūs mūsų sce
nos meistrų ir meninės, sa
viveiklos kolektyvų pasiro
dymai.
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•! Žymus lietuvių rašytojas 
Petras Cvirka savo laiku su 
neslepiama pašaipa rašė 
apie miestelį, kuriame sep
tynios smuklės, sept. aludės, 
dvi bažnyčios, viena mokyk
la ir sena biblioteka, ku
rioje tegalima rasti tik dvi 

I rašytojo Miš-Mišausko kny- 
.gas — “Apie tai, kaip su 
(kortomis juokus krėsti,” ir 
I “Alaus bei kitų skanių gė
ralų gaminimo receptai.” 
Tie laikai nugrimzdo į pra
eiti. Dabar kiekviename 
mūsų respublikos kampelyje 
veikia klubai, kultūros na
mai, masinės bibliotekos ir 
kitos kultūros - švietimo 
įstaigos. Sunku dabar Lie
tuvoje rasti tokios darbi
ninko ar kolūkiečio šeimos, 
kuri nebeR'sirašytų vieno 
arba kelių laikraščių.

Tokius didžiulius laimėji
mus lietuvių tauta galėjo 
pasiekti vien tarybinės san
tvarkos sąlygomis, išmintin
go Komunistų partijos va
dovavimo dėka, visų tarybi
nių tautų neišardomos 
draugystės ir broliškos sa
vitarpio pagalbos dėka.

Užsienio lietuvių talka
Mūsų respublikos laimėji

muose įkūnytos tos didžiu
lės idėjos, už kurių įgyven
dinimą kovojo mūsų tauta 
istornėmis 1918-1919 metų 
proletarinės rev o 1 i u c i j o s 
dienomis. Lietuvos darbo 
žmonės gerai atmena, ko
kią didžiulę pagalbą kovo
jant už Tarybų valdžią, už 
socializmą jiems teikė pa
žangūs užsienio lietuviai, 
kurie 1918-19119 metais su
žlugdė imperialistų ir Lie
tuvos buržuazinių naciona
listų mėginimus sukurti “A- 
merįkos legioną” ir panau
doti Amerikos lietuvių tar
pe renkamas aukas prieš 
Lietuvos darbo žmones. 
JAV pažangių lietuvių laik
raštis “Mūsų tiesa” 1919 
metų kovo 1 dieną rašė: 
“Kiekvienas vyras, įtrauk
tas i ‘Amerikos lietuviu ka- c. <

(Tąsa 4-tame pusi.)
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VILNIUS Tarybų Lietuvos sostine
(Tąsa)

1905 metų revoliucijos metu Vilniaus 
gatvėse tarp darbininkų ir kariuomenes 
įvyko keletas kruvinų susirėmimų. Pir
mas toks susidūrimas įvyko spalio 29 d. 
Stalino prospekte, priešais dabartinį 
“Vilniaus” viešbutį. Ši demonstracija 
prasidėjo iš Komunarų (tuomet Varnų) 
gatvės, nuo geležinkelininkų klubo. Klu
bo salėje vyko darbininkų susirinkimas, 
o daugiau kaip tūkstantis žmonių, kurie 
netilpo salėje, stovėjo gatvėje. Kalbė
tojai griežtai ir aistringai kėlė aikštėn 
carizmo, dvarininkų ir fabrikantų niek
šybes. Vienas kalbėtojas, nebesuvaldy
damas savo neapykantos, sviedė kėdę į 
ant sienos kabėjusį caro portretą. Ki
tas darbininkas paveikslą nukabino ir su 
panieka jį sudraskė. Susirinkime buvęs 
gubernatorius Palonas, tariamai protes
tuodamas prieš tokį caro įžeidimą, no
rėjo iš salės pasišalinti. Darbininkai jį 
sulaikė ir pareikalavo atitraukti kariuo
menę iš visų gretimų gatvių, kad būtų 
galima suruošti demonstraciją. Palonas 
atsakė, kad kariuomenę atitraukti galįs 
tik generalgubernatorius, todėl pasiūlė 
darbininkų atstovams sėsti drauge su 
juo į karietą ir vykti pas generalguber
natorių. Paskui delegatų karietą į gatvę 
išėjo ir susirinkimo dalyviai. Palonui su 
delegatais važiuojant Jurgio prospektu, 
pasigirdo provokacinis šūvis. Guberna
torius, apsimesdamas, jog į jį kėsinama
si, iššoko iš karietos ir, kelis kartus iš
šovęs, pasislėpė Jurgio viešbučio vesti
biulyje. Tai buvo ženklas žandarams ir 
kareiviams pradėti šaudyti į minią. Į 
darbininkų demonstraciją tuomet buvo 
atidengta ugnis. Trys žmonės buvo vie
toje užmušti ir apie 40 sužeista, iš ku
rių du netrukus mirė.

Dar didesnis susirėmimas įvyko tų pa
čių metų lapkričio 3 dieną Partizanų 
(buv. Naugarduko) ir Komjaunimo gat
vių kampe, ties tuomet buvusia malkų 
turgaviete. Čia susirinkus darbininkų 
miniai, iš pradžių įvyko susidūrimas 
tarp policijos žandaro ir vieno darbinin
ko. To susidūrimo metu į žandarą buvo 
paleistas netaiklus šūvis. Policija ir at
vykęs kareivių būrys sugavo pasikėsin- 
toją. Siauroje Vingrių gatvelėje darbi
ninkas buvo suimtas ir varomas į Trakų 
gatvę. Kiti darbininkai puolė išvaduoti 
suimtąjį. Prasidėjo grumtynės; minia 
apsupo kareivių būrį ir taip suspaudė, 
kad kareiviai nebegalėjo panaudoti šau
tuvų. Karininkui davus žodį, kad karei
viai nešaudys, minia leido jiems pasiša
linti. Tačiau kareiviai, matyt, tam pa
čiam karininkui įsakius, atitolę nuo mi
nios, ėmė šaudyti. Penkis žmones jie 
vietoje nušovė, apie 50 sužeidė, iš kurių 
trys netrukus mirė.

Tuo kruvinasis įvykis nepasibaigė. 
Prie malkų turgavietės gatvėje rinkosi 
vis didesnė minia. Jai išsklaidyti buvo 
iškviesti tariami ugniagesiai, kurie, tar
si skubėdami į gaisrą, veržėsi su veži
mais tiesiai į minią. Grįždamas ugnia
gesių viršininkas arklius tai}) pat varė 
tiesiog ant žmonių . Tarp minios ir ta
riamųjų ugniagesių prasidėjo grumty
nės. Darbininkai gynėsi akmenimis, o 
atskubėję kazokai—ginklais. Šitų grum
tynių metu buvo užmušti keturi žmonės, 
trys mirė nuo žaizdų, sunkiai sužeistų 
buvo 12, lengviau sužeistų—apie 30. Ki
tą dieną įvyko nužudytųjų laidotuvės, 
kuriose dalyvavo apie 30 tūkstančių žmo
nių. Jie nešė revoliucinius šūkius.

Lietuvos darbo žmonių kova dėl Ta
rybų valdžios įkūrimo 1918-1919 metais 
glaudžiai susijusi su Vilniaus miestu. 
1918 metų spalio 1-3 dienomis čia įvyko 
pirmojo Lietuvos ir Baltarusijos Komu
nistų partijos suvažiavimo slapti posė
džiai. Vienas iš to suvažiavimo posė
džių įvyko namuose Stalino prospekte 
Nr. 29, prie kurių dabar prikalta pa
minklinė lenta, kitas — Antkainyje, Gai
lestingųjų Seserų gatvėje Nr. 2. Šiuose 
namuose 1906-1907 metais kurį laiką 
slapstėsi Vincas Kapsukas . Trečiasis po
sėdis įvyko Tarybinės Armijos prospek
te Nr. 40. Šį namą sugriovė hitleriniai 
okupantai.

Istorinė vieta yra dabartiniai Valsty
binės filharmonijos rūmai, kuriuose 
1918 metų gruodžio 15 dieną Vilniaus 
Darbininkų deputatų taryba pirmajame 
posėdyje nutarė paimti valdžią mieste į 
savo rankas. Dabar prie tų rūmų yra 
pritvirtinta paminklinė lenta. Šie rūmai

turi seną praeitį. XVI amžiaus pradžio
je toje vietoje stovėjo miesto savivaldy
bei priklausę užvažiuojamieji namai 
pirkliams svetimšaliams —■ jiems buvo 
draudžiama Vilniaus rinkoje prekiauti 
mažmenomis. Jie turėdavo šituose rū
muose sustoti, prekes sudėti į čia pat 
įrengtus sandėlius ir ieškoti urminio 
pirkėjo. Ilgainiui tie namai daug kar
tų degė, apspuro ir buvo nugriauti. 1902 
metais toje pačioje’vietoje miesto savi
valdybė pastatė dabartinius r ūmus, 
įrengdama juose 40 kambarių viešbutį, 
dvi koncertų ir susirinkimų sales ir pre
kių pasažą su pasieniuose įrengtomis 
parduotuvėmis. Didžioji salė būdavo 
naudojama įvairioms pramogoms ir susi
rinkimams. Pirmajam Vilniaus Darbi
ninkų deputatų tarybos posėdžiui ji buvo 
užimta revoliuciniu būdu, nepaisant oku
pantų draudimo.

Pirmuoju Vilniaus Darbininkų depu
tatų tarybos pirmininku buvo išrinktas 
senas Lietuvos darbininkų judėjimo da
lyvis komunistas Pranas Eidukevičius. 
1912-1919 metais jis gyveno Liudo Giros 
gatvėje Nr. 28.

Istorinė vieta, suėjusi su Vilniaus 
darbininkų kovomis dėl Tarybų valdžios 
1918-1919 metais, yra Komunarų gatvė. 
Šioje gatvėje, name Nr. 5, buvo Partijos 
ir Tarybų valdžios būstinė. Vilniaus 
kontrrevoliucionieriai, vokiškųjų kaize
rinių okupantų remiami, norėjo likvi
duoti Tarybų valdžią, ir 1919 metų sau
sio 1 dieną tą gatvę apsupo ir pradėjo 
karinius veiksmus. Tuomet buvę būsti
nėje ir gretimuose namuose raudongvar- 
diečiai, iš viso apie 50 žmonių, atkakliai 
gynėsi net 20 valandų, bet, pristigę 
šaudmenų, turėjo pasiduoti. Penki rau- 
dongvardiečių vadai, nenorėdami gyvi 
pasiduoti į priešo rankas, žuvo namo Nr. 
7 pusrūsyje.

Nors tą dieną baltagvardiečiai ir už
ėmė centrines Tarybų valdžios įstaigų 
patalpas, tačiau jų diktatūra mieste išsi
laikė tik iki sausio 5 dienos, kada iš 
Švenčionių atžygiavęs raudonarmiečių 
būrys miestą išvadavo. Sausio 8 dieną 
įvyko iškilmingos žuvusiųjų komunarų 
laidotuvės. Komunarai buvo palaidoti 
dabartinėje Pilies aikštėje po buvusio 
Ekaterinos II paminklo postamentu. Vė
liau, Vilnių okupavus Lenkijos buržuazi
niams nacionalistams, kapas naktį slap
ta buvo atkastas ir žuvusiųjų karstai iš
gabenti į Antkainio kapines.

Didysis Tarybų Sąjungos Tėvynės ka
ras buvo visų tarybinių tautų karas 
prieš fašistinius grobikus. Šio karo me
tu Vilniaus darbo žmonės, vadovaujami 
komunistų partijos, kovojo prieš okupan
tus. Beveik kiekviena vieta Vilniuje yra 
susijusi su tomis kovomis. Čia buvo par
tizanų susitikimo vietos, čia buvo spaus
dinami laikraštėliai ir atsišaukimai, čia 
slapstėsi vėliau žuvę pogrindiniai veikė
jai J. Vitas, J. Pšavalskis, I. Vitenber- 
gas, S. Madeiskerytė ir kiti.

DAILĖS IK ARCHITEKTŪROS 
PAMINKLAI

Vilniaus miesto grožį sudaro savai
minga, įvairių stilių architektūra, sie
kianti net pirmuosius XV amžiaus de
šimtmečius.

Amžių eigoje miestas daug kartų ken
tėjo nuo karų ir gaisrų, naikinusių ne 
tik atskirus pastatus, bet ir ištisas gat
ves arba net miesto dalis. Ypač didelę 
žalą miestui padarė hitleriniai piktada
riai. Be daugelio namų, kurie turėjo 
vienokio ar kitokio ryšio su miesto isto
rija, jie sunaikino eilę architektūros pa
minklų. Iš 188 pastatų-paminklų hitle
rininkai visai sugriovė arba dalinai su
naikino 81. Kur liko nesugriautas visas 
paminklas, ten buvo sunaikintos arba su
žalotos jo vertingosios dalys: bokštai, 
vitražai, ornamentai ir kita. Ir vis dėl
to, nepaisant tų skaudžių sunaikinimų, 
Vilniuje tebėra daug meno paminklų.

Seniausias miesto pastatas yra Gedi
mino pilis, savo griuvėsiais ant aukšto 
kalno, apsupto medžiais, sudaranti įspū
dingą reginį. Kitos Vilniaus pilys, o taip 
pat didžiųjų kunigaikščių rūmai, stovėję 
tarp katedros ir pilies kalno popėdės, il
gainiui buvo visai sunaikinti, dabar jų 
nėra išlikę nė ryškesnių pėdsakų.

Nuo įvairių sunaikinimų mažiausiai 
nukentėjo kulto pastatai. Eėnų,. XV- 
XVI amžiais statytų bažnyčių Vilniuje 
yra keletas.

(Bus daugiau)

A. Stonys rašo laišką grįžęs 
į Lietuvą ir “pasikoręs”

Kaip matote, Aleksandras ir Agota Stoniai savo bu
te Klaipėdoje turi daug juoko skaitydami žinią apie jų 
mirtį... Nuotrauka padaryta praeitų metų gruodžio 28 d.

1957 metų rugsėjo 24 
dieną po ilgų ir sunkių 
klajonių svetimose šalyse 
iš Kolombijos (Pietų A- 
merikos) į Lietuvą sugrį
žo tauragiškis Aleksand
ras Stonys su žmona A- 
gota. Kaip ir daugelis ki
tų grįžtančių jų iš užsie
nio, jis buvo aprūpintas 
darbu, butu, žodžiu, jam 
buvo sudarytos visos gy 
veninio sąlygos. Įsikūrė 
Stoniai Klaipėdoje, kur 
Aleksandras Stonys ėmė 
dirbti kirpėju žvejų mies
telio kirpykloje.

Bet štai, praėjus me
ta m s po Stonių su
grįžimo į Tėvynę, 1958 
m. spalio 9 d. Toronte 
leidžiamame laikra š t y j e 
“Tėviškės žiburiai” pasi
rodė žinutė censacinga 
antrašte: “Grįžęs į Lie
tuvą pasikorė.” Autorius, 
atrodo, net nerausdamas 
dėstė “faktus,” kad, “nu
sivylęs gyvenimu Lietuvo
je,” Aleksandras Stonys 
pasikoręs, o jo žmona mi
rusi.

Čia mes spausdiname 
buvusio dipuko A. Stonio 
laišką, kurį jis parodė 
Lietuvos laikraščiams.

•

1957 m. grįžau iš Kolum
bijos rugsėjo mėnesio 24 d. 
Dabar dėkoju savo Tarybų 
valdžiai ir Lietuvos tarybų 
komitetams, kad mane iš
traukė iš fašistų nasrų. A,š 
tenai turėjau su žmona kęs
ti didelį skurdą. Jie norėjo 
mus paversti vergais. Bet 
man pasisekė gerai išspruk
ti iš jų rankų, o dabar jie

bą, o jeigu ne—galėsi dvės
ti badu. Visi žino, koks yra 
gyvenimas Kolombijoje, vi
si spraudžias bėgti į Kana
dą, Australiją. Aš pats bu
vau ir gerai žinau Kolom
bijos gyvenimą.

Keli žodžiai apie Angli
jos gyvenimą. Prieš patek
siant į Kolombiją, mus bu
vo išvežę į Mančesterio la
gerį Anglijoje. Čia tuojau 
atskyrė žmonas nuo vyrų. 
Susitikti galima buvo tik 
per pietus arba ant plento. 
Ir niekur negalėjai rasti 
teisybės.

1947 metais Mančesterio 
lageryje vienas, iš tokio gy
venimo iš tikrųjų pasikorė 
už diržo išvietėje. Aš ten 
prabuvau 5 mėnesiu, kentė
jau badą, paskui su žmona 
dirbome virėjais. Stovyk
los viršininkas Senkus pa
siūlė dirbti milijonieriaus 
ūkyje, kur buvo galima 
abiems kartu važiuoti. Nu
važiavom, padirbom 3 mė- 

į nesiūs, buožei. Jam mes ne- 
j patikome, suburbuliavo kaip 
|žvėris ir sako: susipakuok, 
važiuosi į lagerį. Atvežė į 
lagerį. Apskundė komen
dantui. Bandžiau išbėgti į
Vokietiją, bet vokiečiai pa
gavo, grąžino į lagerį, o į 
Lietuvą neleido. Po to iš
vežė į Kolombiją, ir dabar 
dar pučia burbulą ir prasi
manymus.

Gal šis mano laiškas ir 
nepatiks tamošiūnams, sen- 
kams, kad “numirėliai” pra
dėjo rašyti. Bet ką gi pa
darysi.

Baigdamas norėčiau per 
i laikraštį perduoti linkėji-

Štai ką rašė “Tėviškės Žiburiai” apie grįžusįjį Alek
sandrą Stonį.

visokiais būdais varo pro
pagandą, kad aš pasikoręs, 
o žmona mirusi. Aš manau, 
kad jiems susisuko protas 
dėl manęs. Esu patenkintas, 
nes gerai gyvenu, turiu 
darbą savo i Specialybės ir 
dirbu, nieko negalvodamas 
apie pasikorimą. Ameriko-
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je suvažiavę i lietuviški po
nai imasi tokios propagan
dos, norėdami suklaidinti 
žmones, kad niekas negrįž
tų į Lietuvą. Aš pats ži
nau, kad yra daug žmonių, 
iš lietuvių, kurie nori va
žiuoti namo, ypač Kolumbi
jos lietuviai. Yra tokių, ku
rie gyvena didžiausią skur
dą, valydami milijonieriams 
padus. Gerai, jeigu kuni
gas Tamošiūnas duoda re
komendaciją, kad esi geras 
katalikas, tuomet gausi dar-.

Reikšmingos datos lietuvių 
tautos gvenime

organizacijų dovanos Lietu-(Tąsa iš 3-čio pusi.) 
riuomenę,’ reiškia esąs 
ginkluotas proletarinės re
voliucijos smaugėjas, savo 
brolių žudikas; kiekvienas 
doleris, duotas klerikalams 
arba tautininkams — tai 
durtuvas arba kulka prieš 
draugą-kovotoją už darbi
ninkų klasės interesus.”

Sunkiais buržuazijos vieš
patavimo ir fašistinio tero
ro metais pažangūs lietu
viai užsienyje ryžtingai 
smerkdavo reakcijos siautė
jimą, pasisakydavo už fa
šizmo likvidavimą Lietuvo
je. Jie reikalavo, kad būtų 
panaikinta karo būklė, kad 
politiniams kaliniams būtų 
sugrąžinta žodžio ir spau
dos laisvė, pareikšdavo apie 
savo solidarumą su revoliu
ciniais Lietuvos darbinin
kais ir darbo valstiečiais. 
Savo aukomis jie rėmė Lie
tuvos darbo žmonių kovą 
prieš fašistinę diktatūrą.

“Tie amerikiečių protes
to balsai, kuriuos mes girdi
me, tos gausios aukos, ku
rias mes gauname, — rašė 
tuomet Z. Angarietis, — su
teiks mums naujų jėgų mū
sų tolesnėje kovoje.”

JAV pažangūs lietuviai 
išleido V. Kapsuko knygą 
“Pirmoji proletarinė revo
liucija ir Tarybų valdžia 
Lietuvoje.” Jie visaip rė
mė Lietuvos darbininkų re
voliucinį judėjimą ir sveiki
no buržuazijos diktatūros 
nuvertimą, Tarybų valdžios 
atkūrimą Lietuvoje. JAV 
lietuviu laikraštis “Laisvė” 
tomis dienomis rašė: “Lie
tuvių tauta pasakė savo žo
dį, išsirinko kelią į ateitį. 
Klaidos ji nepadarė ir iš 
kelio neišklys. Šis kelias ve: 
da į naują gyvenimą, kuris 
bus šviesesnis ir džiaugs- 
mingesnis, negu jis buvo 
iki šiol.”

Kai hitlerinė Vokietija 
klastingai užpuolė Tarybų 
Sąjungą, lietuvių tauta vie
nose gretose su kitomis 
Tarybų Sąjungos tautomis 
pasiaukojamai kovojo prieš 
vokiečių fašistinius okup- 
pantus ir jų vietinius paka
likus.

i Tomis žiauriomis dieno
mis pažangūs lietuviai, gy
venantieji JJAV, Kanadoje, 
Argentinoje, Urugvaj u j e, 
Brazilijoje ir kitose šaly
se, ryžtingai pasmerkė hit
lerinius barbarus, rinko au
kas kovai prieš fašistinius 
grobikus. Pažangių lietuvių

mus dabar Kanadoje gyve
nantiems buvusiems Kolom
bijos lietuviams, mano liki
mo draugams, kad jie ne
paisytų ponų prasimanymų
ir grįžtų namo.

Aleksandras Stonys
Klaipėda
19958 m. gruodžio 28 d.

Mexico City. — Guatema- 
loje tęsiasi masinės demon
stracijos pries Meksiką. 
Ties Ciudad Hidalgo ir Ayu- 
tia demonstrantai sunaikino 
tiltus, kurie jungė Meksi
ką su Guatemala.

Rio de Janeiro. — Pietų 
Amerikos šalys apribos 
Jungtinių Valstijų lėktuvų 
skraidymus.

vos 16 divizijos kariams, 
partizanams kėlė jų kovinę 
dvasią, jų pasiryžimą kovo
ti iki pergalės. Mes niekad 
nepamiršime šios broliškos 
pagalbos.

Šiuo metu pažangūs užsie
nio lietuviai, kaip ir anks
čiau, tvirtai remia lietuvių 
tautos kova už dar šviesesni 
rytojų. Su giliu pasitenki 
nimo jausmu mes žvelgia
me, kaip jų laikraščiai 
“Laisvė,” “Vilnis,” “Liau
dies balsas,” “Darbas,” “Tė
vynė” nuolat skleidžia tiesą 
apie lietuvių tautos laimėji
mus statant socializmą, kaip 
jie aktyviai kovoja už taiką 
visame pasaulyje.

Dabar lietuvių tauta įžen
gia į naują komunizmo kū
rimo etapą. Spaudoje ixt- 
skelbtos N. Chruščiovo pra
nešimo TSKP XXI suvažia
vime “1959-1965 metų TŠRS 
liaudies ūkio vystymo kont
roliniai skaičiai” tezės,/ku
rios atveria Tarybų Lietuj 
vai naujas perspektyvas. 
Šiame dokumente, nubrė- 
žiančiame naujus didingus 
planus komunizmui pasta
tyti Tarybų Sąjungoje, pil
nai ir visapusiškai atsi
žvelgta į tolesnio visų są
junginių ekonomikos ir kul
tūros vystymo interesus.

Planas artimiausiems sep- 
tyneriems metams numato 
toliau industrializuoti Lie
tuvą. Respublikos liaudies 
ūkio vystymui skiriama 
apie 12.5 milijardo rublių 
kapitalo įdėjimui, t. y. dvi
gubai daugiau, negu per 
praėjusį septynmetį. Bend
roji pramonės produkcija 
per tą laiką padidės dau
giau kaip 1.8 karto. Bus to
liau vystomas žemės ūkis. 
Ekonomikos pakėlimo pa| 
grindų žymiai gerės mate
rialinė liaudies gerovė.

VOS IŠSIGELBĖJO DU 
DIDELI LĖKTUVAI

New Yorkas. —American 
Airlines “Boeing 707” jet 
lėktuvas, su 112 keliaunin
kų, buvo priverstas pasku
boje nusileisti į Los Ange
les, Calif., orlaukį, nes įren
gimai pradėjo neveikti.

Kitas toks pat lėktuvas, 
išskridęs iš New Yorko su 
124 keliauninkais, nusiledo 
Gander orlaukyje, ant New
foundland salos. Šis lėktu
vas iš 35,000 pėdų aukščio 
krito žemyn kaip akmuo 
per 29,000 pėdų.

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 MINEIKYTČ ir JULIA RAINARDIENĖ 
Taipgi bus svečių iš New Yorko

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

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

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

sau malonaus pasitenkinimo.
Rengėjai .



t

WILKES-BARRE IR PLYMOUTH, PASan Francisco, Cal
1 Apie d. Bernicę ; kais. 

Zalogaitę - Partz gelež
Mūsų org. turime profe- Kompanijoje,^ ir didžiuma 

sijonališką slaugę Zalogai- praleidžia sau 
tę. Ji yra dirbus Kaliforni
joje keliose ligoninėse, 
daug turi patyrimo • 
kiuose darbuose.

Praeitais metais neilgai ji! 
dirbo Santa Rosa Memorial! 
ligoninėje; ten apleidusi 
darbą, susirado darbą So-1 
noma Valley ligoninėje iri 
dabartiniu laiku j i ĮKĮ’|Su tėvais ji buvo nuvykus 

ministratore, nes ten iš dar-i 
bo pasitraukė ądministra-l 
tolius James Mooie. Ji_yia,į*. Naujų Metų švenčiu keli desėtkai darbininkų ir _____

perdetine - QaroĮyn vįena buvo nuvy- didžiuma jų išsigelbėjo, nes arti viena 
ligoninėje, j ^as savo gjmines į Chi- žinojo skyles, kuriomis dar kaip tvirti

Turi pastovų darbą

i namie 
prie skaitymo ir panašiai.

lrj Taipgi panašaus būdo yra 
viso-i ir mūsų tarpe lietuvaitė 

! Carolyn Trask -Taraškaitė.
. .JJi yra baigus aukštesniąją

- ; mokyklą. Tėvai ją norėjo 
įleisti dar aukščiau, bet ji 
mano, kad jai mokslo už
teks, ir pasiryžusi mokytis 

įplaukų gražinimo amato.

BAISI TRAGEDIJA 
KIETOSIOS ANGLIES 

KASYKLOJE
Wyomingo klonyje, šone 

Pittstono, Port Griffith an- 
gliakasykloje, sausio 22 d., 
prieš baigiant dienos darbą, 
ištiko mainierius baisi ne
laimė! Knox Coal Co. mai
nų kelias (slope) veda į po
žemį ir nueina po Susque
hanna upės apačia - dugnu; 
potvyniui prasidėjus, upė 
pakilo su daug didesniu 
vandens svoriu, įsilaužė į

pasidaryti milijonus dolerių 
pelno. Taigi jos grobia ir

zurza ir net biaurisi, tačiau kuris yra apsiėmęs visus 
į griežtesnę kovą prieš mi- tuos raštus sutvarkyti ir 
nėtas blogybes vis dar ne-’pasiųsti į LLD centrą, 
drįsta stoti. Piliečiai ture-Į Chorų ir meno veiklos

tą anglį kuris buvo palik- ^U reikalauti savo miestų ir į klausimais raštai tvarkomi

dėta vyriausia ligoninės ad-kartus į Bostoną ap-1 mainų kelią ir ėmė veržtis į
4.....^......     | iankyti artimus gimines. I angliakasyklų visu smarku-

IBet laike praeitų Ka-|mu. Angliakasykloje buvo

buvus vyriausia 
Oakdale, Calif., i 
bet dėl nepatogaus važinė-' 
jimo už poros metų aplei
do ligoninę ir gyveno lais
vai pas savo tėvelius. Ji ir 
joJ tėveliai, Ben. i r Anna 
Zalogai, gyvena mažame 
miestelyje Glen Ellen, Ca
lif., apie 10 mylių į šalį nuo 
Sonoma miestelio.
9Linkiu Bernisei geros sėk
mės ir ištvermės naujame 
darbe.

APIE JAUNUOLIUS
Mūsų apylinkėje, tai yra 

Oaklando mieste, turime 
porą jaunuolių. Jacobs sūnų 
ir Mačiulių sūnų Raymon- 
dą. Tai labai ypatingas 
jaunuolis Raymondas, daž
nai lanko mūsų pramogėles 
ir neužsiima jokiais “zbit-

tas saugumui. Taigi, ma
inau, bus aišku, kodėl atsi
tinka tokios katastrofiškos 
nelaimės angliakasyklose.

Pelnagrobystė neturi sau 
ribų, eina per taisyklių gal
vas, o su darbo žmonių sau
gumu — tai jau antraeilis 
dalykas. i

Mūsų miestų ir miestelių j 
majorai ir kiti valdininkai | 
pusėtinai susirūpinę ir nuo
gąstauja, kad šis Knox Coal 
Co. mainų baisus atsitiki
mas gali paliesti ir kitas 
mainas, nes jos visos labai 
arti viena kitos, ir kas- žino,

miestelių valdžių, kad jos I tos srities eksperto J. Kras- 
priverstų anglia kasyklų nieko ir jau vedami prie 
kompanijas pildyti patvar- užbaigos. Kitais klausimais 
kymus mainose ir viršuj dar matosi daugiau trūku- 
mainų.

Rochester, N. Y.
Senųjų lietuvių eilės retėja

Senosios kartos lietuvių 
mirtingumas labai padidė
jo. Mūsų nedidelė lietuvių 
kolonija per pereitus metus 
netekom 31 asmens. Kaip 
nejauku darosi, kai tautie
čiai, su kuriais teko pasipa
žinti ir draugauti, per me
tus staiga išsiskiria iš mūsų

mų—ypatingai stoka tech
niškų išvadų, kas, reikia ti
kėtis, su laiku bus page
rinta ir sutvarkyta.

Nutarta, kad visi tie raš
tai būtų kiek galima baig-

Cleveland, Ohio
| LDS 55 kp. ir 4-tos 

apskrities reikalai
i Paskutiniame 1 
’susirinkime nutarta, 
kuopos valdyba suruoštų vi
siems kuopos nariams vaka
rienę, ir paskyrėme tam va
sario 14 d. Bet valdyba, 
pasitarusi ruošiasi surengti 
net dvi ir nepaprastas vie- 
karienes —■ viena įvyks va
sario 14 d., o kita kovo 14 d.

1 Tokiu būdu bus net du gra
žūs pažmoniai. Kaip visuo
met, taip ir po šių vakarie
nių tęsis šokiai prie gero or
kestro. Kviečiami visi, o i 
ypatingai kuopos nariai, at
silankyti abu kartus. Pra
džia 6 vai. vakare. i 

Tai tikra tiesa. Bet ko-

Štai sąrašas lietuvių, ku
rie pereitais metais mirė

Amilia Gustienė, 69 metų.
Juozas Laučius, 72 m. 
-Kazys Galinaitis, 68 m. 
Juozas Avižienius, 52 m. 
Stasys Kazakevičius, 66. 
Eugene Yvonaitis.
Kazys Gužauskas, 69 m. 
Pranas Gribaitis, 76 m.
Amilia Šereikienė, 64 m. 
Stasys Cidlickas, 70 m.
Antanas Bartašius, 82 m.
Stasys Balsys, 72 m.
Cecelia Yonyniene, 75 m. 
Juozas Vasčiukynas,54m. 
Paulina Andriuškevičienė. 
Juozas Druseikis, 64 m.
Juozas Styra, 67 metų. 
Ignas Matulevičius, 72 m. 
Laurynas Šlekys, 74 m.
Juozas Grigaliūnas, 67 m. 
Pranas Kralikauskas, 55. 
Katerina Sačikienė, 74 m. 
Julius Kalinauskas, 57 m. 
Mykolas Kelauskas, 78 m. 
Stasys Stašaitis, 43 m.
Eleonora Jonaitienė, 32 m. 
Frances Divonienė, 84 m. 
Jonas Navidonskas, 79 m. 
Juozas Grigaliūnas, 67 m. 
Mrs. Joseph Juodviršis. 
Mrs. Helen Macokienė. 
Jau šiais metais mirė: 
Mrs. Zelkauskienė, 78 m.

i Petras Bliūdnikas, 53 m.
reiš-

55 kuopos tį iki kovo mėnesio pabai- 
kad &'os* Tuomet ir vėl visi ra

šytojai susirinks ir, peržiū
rėję, raštus priduos vietos 
redaktoriui J. Ž-ebriui, ku
ris visą tą medžiagą su
tvarkęs pasiųs, kur ji pri-Į 
klauso.

Atrodo, kad clevelandie- 
čiai savo užsibrėžtą darbą 

i atliks iš anksto nustatytu 
laiku (iki liepos mėn. pa
baigos) ir pasiųs į LLD 
centrą. Sena patarlė sako: 
kur yra noras, ten atsiran
da ir galimybės.

Svečias

i saugumo pilio- 
. Ta- riai palikti tarp jų. Taip 

čiau daugelis jau buvo šlapi pat jie susirūpinę, kad to- 
ir taip nusilpę, kad reikėjo! kie baisūs įvykiai smarkiai 
pagalbos—nuo viršaus vir-l paliečia viso Wyomingo klo- 
vių, kuriomis prisilaikyda- nio ekonomijos padėtį, nes 
mi gana sunkiai išlipo. Bet pasidaugino bedarbių skai
tlys darbininkai tuojau ten čius ir visos apylinkės žmo- 
žuvo. O dvylikai mainierių, nių nusiminimas labai daug 
tarp kurių ir du lietuviai, kenkia bizniui ir progresui 
matomai, vanduo užkirto | 
kelią, tad jie ten ir liko, 
apie kuriuos ir po šiai die
nai nėra žinios, ar jie dar 
gyvi, ar jau žuvę. Kai kas 
mano, kad tie dvylika mai
nierių gerai žino tų mainų

Ten pabuvus ir ge-i spėjo išlipti į viršų. ’ V • 1 1 • • Icago.
ra i pasisv e č i a v u s grįžo 

i linksma namo. Tai malonu 
i ne tik tėvams turėti tokią 
I m a 1 o n i ą dukrelę, bet ir 
• mums.

ARTHURO NORKAUS 
NELAIMĖS

Kadangi ArthurasNorkus 
yra muzikantas, tai vaka
rais ilgai turi groti orkest
re. Parvykęs vėlai Kalėdų

radžą ir nuėjo gulti. Už 
poros valandų skiepe kilo 
gaisras, ir tik pavyko išgel
bėti šeimyną ir save iš ne
laimės. Gaisras labai suža
lojo st ubą ir rakandus, bet 
patys išliko sveiki.

Alvinas

LAISVES VAJUS
(Tąsa iš 1-mo pusi.)

čius; Philadelphijai: — R. Merkis, J. Šapranauskienė ir 
Wm. Patten; Geo. Shimaitis, Brockton, Mass.; A. Ander
son, Rochester, N. Y.; J. Butkus, So. Boston, Mass.; P. 
Blįškienė, Chicago, Ill.; P. J. Martin, Wexford, Pa.; V. 
Žilinskas, Plymouth, Pa.; J. K. Alvinas, San Francisco, 
Calif.; Geo. Žebrys, Cleveland,Ohio; A. Navickas, Haver-
hill, Mass.

PRIETELIŲ KLUBAS
Fairlawn ietis ...................................

BIUDŽETO SUKĖLIMUI 1959 METAMS 
AUKŲ GAUTA SEKAMAI:

Chas. Ruck, Staten Island, N. Y.........................
Antanas, Webster, N. Y..................................
T. Kaškiaučius, Newark, N. J..................... ,....
P. Kunz, Brooklyn, N. Y...............................
Hartfordo svečias ..............................................
Broliai F. ir A. Blozneliai, Catskill, N. Y..........
C. Kalošius, Dorchester, Mass.............................
V. Staugaitis, W. Suffield, Conn.........................
K. Danisevičius, Waterbury, Conn....................
A. S. Kazlauskas, Haverhill, Mass.....................
A. Navickas, Haverhill, Mass.............................
Bevardis, Haverhill, Mass..................................
S. Urmonienė, Pittsburgh, Pa.............................
A. Dočkienė, Cicero, Ill....................................
John Bartush, Waterbury, Conn.........................
A. Kun esky, Newark, N. J.................................
Mary Rinkus, Chester, Pa..................................
Philadelphietis ....................................................
E. Morkevich, Montreal, Canada ......................
J. Čičinskas, Montreal, Canada ..........................
P. J. Anderson, Rochester, N. Y.......................
G. Rachys, Toronto, Canada .............................
B. Jankauskas, Irvington, N. J...........................
Matha Johnson, Hartford, Conn.........................

Po$l: J. Cedronas, B’klyn, N. Y.; A. Linkus, Brent
wood, L. I.; A. Skairius, Elizabeth, N. J.; Paul Kershulis, 
Cambridge, Mass.; J. Davidonis, St. Petersburg, Fla.; 
M. Machonis, Newark, N. J.; P. Zaleskas, Philadelphia, 
Pa.; J. Skiparis, Bayonne, N. J.; A. Kriščiūnas, Roches
ter, N. Y.;A. Valeika, Chicago, Ill.; M. Gedmin, Cleve
land, Ohio; J. Marozienė, Chicago, Ill.; A. Raila, ir P. Pū
kelis, Brockton, Mass.; V. Murza, Arlington, Va.; A. Ar
bačiauskienė, Minersville, Pa.; P. Zeikus, B’klyn, N. Y.; 
K. Sinkevičius, Waterbury, Conn.; U. Žilinskienė, Mt.

susirasti kur aukštesnę vie
ta, kur vanduo nepasiekia, 
ir gal ten dar gyvi yra. Bet 
tokie spėjimai neturi daug 
pagrindo, nes arti jau pus
antros savaitės, kai tie 
vargšai angliakasiai ten li
ko, o vandenį tik dabar pra
dėjo traukti laukan, nes tik 
dabar pristatė siurblius jo 
ištraukimui.

Tai aiškiai rodo, koks tai 
yra apsileidimas, nerangu
mas, ar darbo žmonių visai 
nepaisymas. Net tokie laik
raščiai, kaip Wilkes-Barre 

i “Times - Leader,” kritikuo- 
įja ir pripažįsta, kad anglia
kasyklų kompanijose k a s 
nors yra negero, nes ne tik 
viršminėtas nerangu m a s , 
ar nepaisymas geresniam 
žmonių gelbėjimui, bet ir pa
čioj kasykloj, dėl pelno, ne
buvo paisyta saugumo. To
liau “Times - Leader” sako:

10.00 pįrmįau buvusios didelės ir 
G-bO turtingos kompanijos sakė, 
5.00 pacĮ joms nėra pelno, neap- 
5.00 jsimoka; paskelbė bankrotą 
5.00 į ir perleido mainas mažes- 
5.00 nėms, neprigul m i n g o m s 
2-Ū0 kompanijoms. Bet mažosios 
5.00 kompanijos 
5.00! 
5.00 1 
3.50 
3.00 
3.00 
2.50 
2.00 
2.00 
2.00

$11.00
11.00

turtingos kompanijos sakė,

LDS 4-tos apskrities ko n-
dėl jie nieko nesako prieš | ferencija įvyks gegužės 3 d. 
tas angliakasyklų kompani-• Klubo svetainėje. Forma

lius kvietimus kuopoms pa
siųs apskrities sekretorius.

Balandžio 12 d. įvyks 
LLD 15-os apskrities kon
ferencija, irgi Klubo svetai
nėj. Pradžia 10 vai. ryte. 
Visos kuopos raginamos iš
rinkti po pilną skaičių dele
gatų. J. Žebrys

jas, kurios jau per dauge
lį metų biauriai niokoja vi
sos apylinkės požemius ir 
paviršius? Juk visiems yra 
žinoma, kad iš po žemės ima 
anglį, nepaisant saugumo, o 
uolienas ir visas atmatas 
verčia kalnais prie pat žmo
nių gyvenamų namų langų. 
Juk tos visos liekanos turė
tų būti suverstos atgal į 
tuščias vietas, kas ir sau- i 
gurnui būtu labai reikalin-| 
ga ir viršuj žmonėms ne- 

i kenktų. Taip pat valdžios 
I autoritetai nieko nesako, 
kad tos pačios kompanijos1 
ir žemės paviršių biauriai 
darko, imdamos anglį iš 
viršaus, palieka nuo 50 iki 
100 pėdų gylio ' ravus ir 
kalnus liekanų, o juk vi
siems yra suprantama, kad 
tomis liekanomis galima 
būtų užversti ir sulyginti 
tuos ravus?

Rodos, ant popieriaus to
kios taisyklės yra užrašy
tos, tačiau angliakasyklų

Gerai darbuojamasi
Vietos pažangiųjų drau

gijų istorijos rašymas, ma
tomai, daro gražaus pro
greso. Sausio 25 d. visi ra-'nb 
šytojai turėjo susirinkimą. !siems‘ 

; Perskaitė visus tuo klausi- 
mu parašytus raštus ir pla-į 
čiai apkalbėjo, kas juose‘JAV M AUbTUVES 
yra dar taisytino ir nebaig-l Jungtinėse Valstijose yra 

to. virš 3,000 didelių ir 18,000
Pasirodė, kad raštus apie mažesnių spaustuvių. Jose 

LLD kuopų veiklą, kuriųap-įdirba apie 100,000 darbinin- 
rašymas pavestas J. Žeb-'kų, kaip skelbia New York 
riui, ir L. M. P. Susivieni-1 Employing Printers Ass’n. 
jimo 24-os kuopos aprašy-' 
mą, kuris buvo pavestas E. 
Panzer ir M. Brazis, reikia 
tik užbaigti ir bus galima

Washington, D. C.
širdinga padėka

Mano sveikata gerokai 
pasitaisė. Ir vėl stoviu ant 
savo kojų, nors išgulėjau lo
voje namie virš dviejų sa
vaičių. Po gydytojo priežiū
ra buvau šešias savaites.

Jau einu prie darbo. Bet 
gydytojo prisakymas yra 
tas: būti atsargiam, kuo 
daugiau pasilsio ir ramumo.

Nuolatinis draugių, drau
gų atjautimas, gražūs, šir
dingi bei raminanti laiškai 
teikė man daug naujų jėgų 
ligai nugalėti. Labai ačiū vi-1

j Mirusiųjų šeimoms 
kiame gilią užuojautą.

K. Zlatkus
Steponas Joniškietis

Jose
AMERIKOJE JAU YRA 
26,000,000 ŠUNŲ

Gaines Dog Research 
Center skelbia, kad Jungti
nėse Valstijose yra virš 26,- 
000,000 šunų. Per metus 
šunims gaminto ėdalo jie 
sunaudoja 2,000,000,000 sv,

z v v ■ vajlx iy ns-. vv**a*** v vi *4

savininkai žino, kaip su to- priduoti vietos redaktoriui, | spaudos darbų.

New Yorko miesto srityje 
yra 25 procentai visų spaus
tuvių, kurios 1958 metais 
pagamino už $1,125,000,000'neskaitant to, kurį žmonės

I sušeria nuo savo stalo.

2.00
2.00
2.00
2.00

Kaip žinote, vajus oficialiai užsibaigia vasario (Feb.) 
8 d., šį sekmadienį. Kadangi šeštadienį įvyksta Laisvės 
B-vės suvažiavimas, tai tikimės, kad dalyvaus ir vajmin- 
kų, kurie priduos daugiau rezultatų, tad čia ne paskuti
niai rezultatai.

Prašome, jsitėmyti: Vajaus paskutiniai rezultatai 
bus paskelbti už savaites laiko. Tad dar kuriuos prisius 

pradžioj savaitės, vasario 9 d., punktai bus įskaitomi. 
Set prašome ilgai neužtraukti — ne vėliau kai savaites 

iko.
Dėkuojąme vajininkams už pasidarbavimą ir priete- 

liams už dovanas.
Laisves Administraciją

mis taisyklėmis apsilenkti, 
tad jų ir nesilaiko, nes 
jiems pelno mažiau liktų. 
Neseniai buvusios 
kai gražios vietos 
klaikiai atrodo.

Kai iš toliau

šiandien

atvykęs
paėmę kasyk- ž m 0 u s . Pavažiuoja pro

las, padarė labai didelius 
pelnus. Tai kodėl taip įvy
ko, kad didžiosios kompani
jos bankrutavo, o mažosios 
kompanijos darosi didelius 
pelnus?—klausia laikraštis.

Bet tegul minėtas laikraš
tis paklausia bile šiek tiek 
susi pratusio mainierio ir 
gaus teisingą atsa k y m a . 
Pirmutinės, taip vadinamos 
didžiosios kompanijos su in
žinierių pagalba mainas 
atidarė parinktose geriau
siose vietose, kur anglis bu
vo gera ir lengva išimti; 
tad tuomet kompanijos su 
mažomis išlaidomis darė di- 
didelius pelnus. Bet per 
apie porą desėtkų ar dau
giau metų geriausią anglį 
išėmė, keliai po žeme pasi
darė gana ilgi, tad ir pel
nai pasidarė mažesni; o 
krūvas dolerių prisikrovę, 
jos paskelbė bankrotą bei 
kitoms kompanijoms perlei
do. Nes anglį, pagal taisyk
les paliktą dėl saugumo, ta 
pati kompanija jau nedrįso 
imti.

Bet naujos kompanijos 
perėmė kasyklas irgi su to
kiu pat apetitu, kaip ir pir
mutinės kompanijos, kad

Shenandoah - Scranton ir 
Pittston-WilkesrBarre apy
linkes, tai klausia: Kažin, 
ar čia civilizuoti žmonės gy
vena? Ir negalima tokio 
svečio kaltinti, kad jis tokį 
klausimą stato. f

Nors, tiesa 
miestuose ir daugelyje 

į miestelių rasime vidutinių 
J ir net gražių rezidencijų.

Tačiau jų apylinkėse, kur; 
dar buvo gamtiškai puikios 
vietos, žmonės prisibudavo- 
jo gražių gyvenimui name
lių, kur, iš gamtiško atžvil
gio gražiau buvo gyventi, 
negu vidurmiesčiuose. Bet 
auksinės mainų kiaulės su
rado apie dviejų ar trijų 
pėdų storumo anglies klo
dus, ir taip pat surado, kad 
iš viršaus imant tą anglį 
jiems pigiau atsieis, o atsa
komybės už sudarkymą že
mės paviršiaus nebus, na, tai 
ir sustatė kasimo mašinas— 
buldozerius ir stymševelius 
visai arti namelių ir verčia 
žemių kalnus, o anglį išsiė-

minėtuose

vus su dirbtiniais kalnais, 
kurie gerokai aukštesni už 
namelius. .

Didelė didžiuma piliečių 
visu tuo nepasit e n k i n ę ,

5 p.-Laisve (Liberty)— Penktad., vasario (Feb.) 6, 1959

SIUNČIANT

DOVANŲ PAKETUS Į USSR
Būkite tikri, kad jūs turite reikalą su autorizuota firma, ir užmokėkite 

tiktai patikrintą reikalautą sumą.
KREIPKITĖS TIKTAI { TAS OFICIALIAI AUTORIZUOTAS FIRMAS 

išsiuntimui paketų.

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

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

Telephone WAbash 2-9354

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

Telephone CHelsea 3-2583 --

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

Telephone LYceum 5-0900

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

Telephone INgersol 7-7272

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

Telephone MUrray Hill 6*1155
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Miami, Fla.
APIE KUBĄ

Per- kelerius metus
vietinę spaudą mes pasi- 
skaitydavom kožna diena, c/ v C 7
pasiskaitydavome, kas de
dasi Kuboje, mūsV kaimy
niškame krašte, kurio vai-

.I m i eras Maziliauskas, 
nęs Bayonne, N. J., i 
dosi, sulaukęs virš 60

I amžiaus. Buvo vedęs.

gyve- 
r ,ro- 
metų 
tU rė-

cio Batista.

mus laiškas., prašome pasi
skaityt. Būtų gražu jeigu 
laiško autoriaus Pavyzdį 
pasektų daugelis kitų senų 
Laisvės skaitytojų ir rėmė
jų: Skaitome:

“Malonūs draugai! svei
kinu iš eiles visus delega
tus,, visą Laisves štabą, va- 
jininkus ir visus Laisves 

| skaitytojus, lin k amas 
daug, daug . laimės, il
go amžiaus ir geros sveika
tos.

“Ta proga, sulaukęs 70-ą 
gimtadienį, aukoju Laisvės 
reikalams po vieną dolerį 
nuo kiekvieni] mano am
žiaus metų—čia randate 
$79. Geros sėkmės visiems, 
P. J. Martin.”

SERGA
Serga Mike Sapiega

Sunkiai serga Mike Sa
piega, yra Manhattan Gene
ral ligoninėje, 307 2nd Avė., 
New York City, 7th floor, 
rūmas 715. Laikymo valan
dos kasdien nuo 7 iki 8 va
karais, sekmadieniais nuo

Visi prašomi į banketų
Laisvės b-ves akcininkų .kad rytoj reikės į darbą ii- 

suvažiavimo proga įvyks di-;ti. Kai kurie iš toliau atvy- 
džiulis puikus banketas, i 
kurį kviečiame Niujorko ir 
apylinkės lietuvius,

Banketas įvyks šeštadie
nį, vasario 7 d., Liberty Au
ditorijoje, 110-06 Atlantic

kata ir .oras bus patogus, tai 
mes rengiamės atvykti į 
Laisves suvažiavimą. Dėl 
atsargumo, vistiek prisiun- 
čiu čekį $10. Tai Laisvės su
važiavimui pasveikinimas. 
Vėliname suvažiavimui ge
riausių pasekmių, ilgiausių 
Laisvei metų !Jos. A. ir Elz. 
Bekampiai.”

i kėjusi.
i Maziliauskas prieš 19191 
metus gyveno N o r w o o d, I 

j Mass., ir Palmerio laikais 
I buvo areštuotas, sėdė j o 
I Deer Island kalėjime, Bos- 
i tono jiriemi-estyje ir, rodosi, 
•buvo žinomas kai]) Dovy-i 
idaitis. Išėjęs iš kalėjimo, i “Laisves Ad-cijar. Fri- 

vado-1^Torwood^ ir atvyko-siunčiu keletą dolerių aukų 
jauno vyro Fidel p Rayonnę, apsivedė ir čia i proga Laisvės dalininkų sur 

C/ nnvArtinin Hiktn i baigė savo gyvenimo dienas. Į važiavimo. Aukoja seka- 
už laisvę ir" demo-l r^abs laikais, kuomet buvoimai: LLD lo3 kp., $2o. Ma- 

Nesnaudė ir (lik-1 ūpas vykti į Sovietų Sąjun-'rie Bąltulionytė, $6. Tilda 
Jis turėjo !^a’ bad padėti Sovietams‘V. King’ienė, $3. Po $2: J.

j darbe, Maziliauskas išvyko M. Alvinai, Petras ir Agota 
į Rusiją, tačiau sugžrįžo at- Norkai, Ben. ir Valė Sutkai. 
gal. Sovietų jis nepeikė, sa-:Viso $40. Draugiškai, J. K. 

•vo nusistatymo nepakeitė ir Alvinas.”

Jis varė viso- 
alino, kankino 
žmones, ypač 
klasę. Galo]) 

išsisėmė, 
or-

viso krašto 
darbininkų 
žmonių kantrvbė 
prasidėjo bruzdėjimas, 
ganizavosi partizanai ir už-į 
virė ginkluota kova 

jauno ..... .

San Francisco, Calif
Laisvės Ad-cijai:

vybėj
(’astro už 
tūros, 
kratiją. 
tatorius Batista, 
suorganizavęs armiją ir po-1 
liciją bent iš 50 tūkstančių 
vyrų, gaudė ir šaudė Fi
delio Castros kovotojus.
Bet Batista su savo saikaibuvo darbo ™opių judėji- 
apsigavo,—negi visus kraš- m_o draugas, pažangaus ju
to žmones išžudysi. Gi mū- dėjimo rėmėjas ir i 
sų krašto spauda ir parei- organizacijų narys, 
gūnai pro pirštus žiūrėjo į j ^et su 
į Batistos vedamas žudy-1 nusiskundė.^ 
nes. Galop Batistos gaujos 
tapo nugalėtos, o jis pats 
paspruko su grobiu, kurio 
turėjo ]) r i s i ]) 1 ėšęs, kaip

rėmėjas iv musų

joną dolerių!
Dabar nauja Kubos val

džia, vadovybėj Fidelio Cas
tros, pradėjo suvesti sąskai-

tus kriminalistus nuteisia 
ir sušaudo. Tas mūsų spau
dai ir tūliems politikie
riams nepatinka. Bet ką fei 
padalysi. Sutinku su drau
go A. Bimbos nuomone, pa
reikšta “Laisvės” Krisluo
se: Tegu jie prakaituoja 
ir pakūtavoja visą gyveni
mą. Tegu niekšai savo pra
kaitu atsiperka savo nuodė
mes. Mirties bausmė yra 
barbariška liekana.

Pastaruoju laiku vietinėje 
spaudoje pasiskaičiau štai 
ką: Kai diktatorius^Batis
ta gaudė ir šaudė Kubos su
kilėlius, tai už jų vado Fie-, 
delio Castros galvą Batista

Bet su sveikata visada 
Pastaraisiais 

laikais pažangiame judėji
me jo nesimatė. Sakėsi, kad 
ūžesys jam nervus gadina. 
Buvo gčras žuvininkas ir 
laimėjęs prizus už didesnių 
žuvų pagavimą jūroje. Per
eitų met M vasarą buvo ligo
ninėje. Sugrįžus iš ligoni
nės, sveikata nesitaisė.

Užuojauta žmonai, dukte
riai ir anūkei!

Sausio 30-ą “Laisvėje,” 
rašydamas pastabose pada
riau klaidą, pažymėdamas, 
kad New Haveno vajininkų 
nėra šiame “Laisvės” va
jaus sąraše. J. Petkus gra
žiai dirba savo kolonijoj. 
Atleiskite man už klaidą!

Hartford, Conn.
“Laisvės šėrininkų suva

žiavimui linkime ilgiausių 
metų. Lai Laisvė gyvuoja 
ilgai ir mokina lietuvius lai
mingo gyvenimo. Čia rasite 
aukų: J. ir L. Žemaičiai,$10. 
M. ir L. Butkevičiai, $5. Vi
so $15. Draugiškai, L. ž.*

Cambridge, Mass.
“Gerb. laisviečiai: Pri- 

siunčiu sveikinimą Laisvės 
suvažiavimui nuo Cambrid
ge Moterų Klubo. Linkime 
ilgiausių metų Laisvei. Čia 
randate $10. Per V. Kvet- 
kas.”

Įžanga asmeniui $3.50.
Kai]) žinia, suvažiavimas; banketą”, 

prasidės 12 vai. Jis tęsis, 
taigi, apie šešias valandas. 
Suvažiavimui užsibai g u s, 
tuojau sėsime prie stalų ir 
valgysime.

Iš toliau atvykusieji į su
važiavimą b-vės akcininkai 
taipgi galės dalyvauti ban
kete, nebaidys jų ta mintis,

Inamo ir pavėluotai, o jei ne 
i—galės pernakvoti pas Niu
jorkiečius ir sekmadieni su
grįžti į namus.

Taigi visus laisviečius, bi- 
' čiulius ir draugus 
i džiai kviečiame

nuosir- 
metinin

gerai pa-Pasilinksminsite, 
sivalgysite, pasišnekėsite su 
savo pažįstamais, na, ir 
kartu paremesite savo laik-

Įsitėmykite: Bankete bus 
parodytas labai žavingas 
filmas, iš Lietuvos “Žydėk, 
jaunyste!”

žinia 
Sapiegos 
sytė.

telefonu 
msseserė

sinešė
Adru-

JS JAU
Mirties

Širdingai dėkuojame už1 " " e 
sveikinimus ir aukas. Se jSaVaitiaŠČlO “The 
kančioj laidoj bus daugiau.! -- -

AUTO VA
YRA PRIE

John Matzen (pramigtas 
“Lucky”), 17 m. amžiaus, 
gyvenąs 162nd St., Jamaica, 
ir John Fleischmann, 20 
metų, pavogė karininko D.

Laivelių darbininkų 1 -arub,cl’.aut,omo“1‘;r
1UJ IO1UUJ uuo uctugičtu. I-1T ■ p • 1 • - • n. •!
Laisves Administracija Worker vajus baigėsi .Streikas

Daug bus svečių 
“Laisvės” bankete

šeštadienį, vasario 7 die
ną, įvyks “Laisvės dalininkų 
suvažiavimas, o po jo ban
ketas. Banketo pradžia 6 
vai. vakare.

Šiemet suvažiavimas ir 
banketas įvyksta šeštadienį 
(subatoje), tai yra labai 
gera proga tolimesniems 
“L” suvažiavimo dalyviams 
Pasilikti bankete, nes sek
madienį jie galės sugrįžti į 
namus. Seniau daugelis at
vykusių iš kitų kolonijų 
draugų nepasitikdavo ban-

Hanover, Md.
“Sveikiname visa Laisvės 

štaba ir visus dalininkus, su 
$10. Lauksime kuo geriau-, 
siu nutarimų dėl Laisvės,'kete, nes įvykdavo sekma- 
kad gyvuotų daug, daug dienio vakare, o svečiai tu- 

Bet New Jersey žiniose metų. Su-draugiškais linkė- 
redaktoriaus ar korekto- jimais, 
r i aus įdėti du žodžiai pada- t u vai. 
rė klaidingą sakinį. Vieto- ' 
je, kur buvo pasakyta, kad 
mirė keturi LDS 133-čios 
kuopos nariai ir du pasi- siunčiu keletą dolerių Lais- 
traukė, tai pasakyta, kad (vės. suvažiavimui nuo cleve- 
du mirė ir du pasitraukė, pandiečių, ‘Laisvės’ rėmėjų, 

pšsTūlF2rtūkštančiušVdo-'Ir vi,etoje šuiiros fh’augUa. ir kartu lin,kime ku°. Se
terių. Bet kai Batista pa-'Pagyta Ausros v a r tų riaušių pasekmių suvaziavi- 
sipustęs padus išdūmė, tai 
tūlas pirklys pasiūlė Cast- 
rai už jo barzdą 25 tūks
tančius dolerių! O galvą 
galės pasilaikyti sau. Jis 
esąs susidomėjęs tik jo 
barzda.

MIRIMAI
“Laisvės” Nr. i

20 d., žinia iš Philadelphi- 
jos pranešė, kad ten gru- eitą vasarą

ar Juozas ir Ona Del-

Cleveland, Ohio
Gerb. Draugai: Čia pri

I pasakyta Aušros 
draugija. Tokiu vardu, kaip 
Aušros vartų, draugijos E- 
lizabethe nebuvo.

J. Gasiūnas savo rašte iš 
Į Argentinos pažymėjo, kad 
tame krašte mirusieji laido
jami koplyčiose. Jersey Ci
ty Bay View kapinėse yra 
didelių mūrinių pavidale

mo eigoje. Sveikina sekami:
Po $5: B. Kirstukas, J. 

Žebrys. Po $2: J. Krasnic- 
kas, J. Simans. Po $1: M. 
Gedmin, P. Boyka, S. Kazi
lionis, J. Petraus, P. Nemu- 
ra, A. Mack. Viso $20. Drau
giškai, J. žebrys.”

• v v X

6, sausio namuko koplyčių, kur irgi
1 n n • • • 1 • 1 • T" Y l

mirė Pet-
72 metu

Ožio 6 d. staigiai 
ronėlė Poškienė, 
amžiaus.

Petronėlė buvo progresy
vi moteris. Su ja man teko 
karštai draugauti 1905 ir 
1906 metais. Tuo metu 
mudu lankėme kun. Kaula- 
kio bažnyčią ant Wharton 
gatvės. Buvome abu jauni. 
Tada buvau cukernės darbi
ninkas ir pradėjau skaityti 
socialistinį laikraštį “Ko
vą,” kurią redagavo J. O. 
Sirvydas, ir socialistinio tu
rinio knygas.

Mano mylima panelė 
Petronėlė nebuvo tam prie
šinga. Bet kada nutariau 
ją vesti, tai ji staigiai mane 
pametė ir ištekėjo už Kazi
miero Poškos, kuris buvo 
kriaučius ir turėjo mažą 
prosinimo krautuvėlę. Smū
gis man buvo skaudus. Sun
ku buvo ją pamiršti, prasi
šalinau į Easton, Pa.

Paskutinį kartą su ja pa
simačiau 1957 m., kai ji jau 
buvo našlė, jos bute, 3244 
Edgemont St., Philadelphi- 
joj. Na, ir smalsiai mudu 
vienas į kitą pasižiūrėjome.

LaW)ūna tau, Petronėle, 
lengva Dėdės Šamo žemelė.

V. J. Stankus

mirusiuosius laidoja. Per-;
'esu netikėtai 

užtikęs ten laidojant miru
sįjį. Šiose kapinėse yra pu
sėtinai nemažų pastatų, nuo 
seniai pastatytų. Tačiau 
dabar tokių koplyčių jau 
nestato, palaidoja koplyčio
je, uždaro, prie durų pade
da vainiką, ir mirusysis il
sisi amžinai. Šiose kapinėse 
palaidoti J. Paserskis, 
Jersey City, ir Čepinskas, 
iš Bayonnės.

Hartford, Conn.
Čia randate $10. Laisvės 

I Choras sveikina . Laisvės 
B-vės. dalininkų suvažiavi
mą. Draugiškai, L. Choras.”

Glandora, N. J.
“Draugai: Negalėdamas 

dalyvauti suvažiavime, tai 
nors laišku sveikinu Laisvės 
dalininkų suvaž. ir linkiu, 
kad tarimai būtų sėkmingi, 
kad Laisvė dar per daugelį

Su praėjusių metų spalio 
mėnesio 1 d. savaitraštis 
“The Worker,” ; 
blogon finansinėn būklėn, 

Į atsišaukė į skaitytojus, kad 
stotu jam talkon, kad su
keltų $30,000.

$30,000 fondas, sake laik
raščio leidėjai, sutvirtins 
laikrašti, užtikrins jo toles- 
n į ėjimą. Vajus buvo pa
skelbtas trims mėnesiams.; 
Taigi su š.
ga ir vajus baigėsi.

Bet pasirodo, kad laikraš
tis nevaliojo sukelti $30,- 
000; tesukelta tik $20,800. 
Visvien tai didelis dalykas !|

Dabar “The Workerio” 
leidėjai sako:

Policininkai J. Thompson 
J. Shea pastebėjo ) ant 

T . .Cross Bay bulvaro, kad/jau-Jau beveik visa savaite, ipuo]iai pej.
..... knip New Yoiko puep au-u . ^av- ųems ženpją sustoti, 

atsidūręs kos nedidelių laivelių ( ug-, vietoje sustojimo, tai vagys^ 
boats ) darbinm ai s;i. ei-1 pasj]ei(į0 no mylių greičiu, 
kuoja. Streikuoja vii s , | p0]icininkai vijosi. Vagys
daibmmkų, kuiie duba an i^nkė iš kelio ir auto sukū- 
400 laivelių. Jie leikalauja i-. pųoischmann yra ligoni- 
pakelti algas po $1 pei ya;in^je je mįrįies 0 j Mat- 
la^dą. Laiveliu savininkai

• i n i .c zA/A .At-IL KctlCsutinka pakelti po 20 centų. 
Nedideli laiveliai aptar

nauja didelius laivus, tai 
prie 

is prie- 
upę, ir 
skersai

. m. sausio pabai- yra, juos privilkdami
1 1 *’*'*111 • • vkranto, išvilkdami

perkeldami baržas 
Hudson upę.

Virš 200 namų patarnavi
mo darbininkų paskelbė sė
dėjimo streiką.. Streikas 

; n a m u o s e.

PRANEŠIMAI
CLEVELAND, OHIO

LLD 22 kp. susirinkimas jvyks va
sario 13 d., LDS Klubo salėje, 9305 
St. Clair Ave., 7:30 v. v. Prašome 
narius dalyvauti susirinkime, nes 
reikės išrinkti delegatus j LLD 15- 
os Apskr. konferenciją. Taipgi pra
šome užsimokėti duokles už šiuos 
metus, ir pasiimkite dr. J. Kaš- 
kiaučiaus vėliausią knvgą. Kom.

• 11-12)

Ko nesukėlėme vajaus vra Equitable
įmetu, tą būtinai tuiime par liauji namų savininkai pa-

• Llnvvti minint, laikraščio 3d - •> i • . • i____rėdavo skubintis- į namus. !(]aryti minint laikraščio 35 
Iš New Haveno rašo J. metų sukaktį, kuri . įvyks 

•Kunca, kad šiemet į “L” su- vasario-kovo mėnesiais.
važiavimą atvyks geras bū- . Niujorke savaitraščio su
rys veikėjų, ir jie pasiliks ^kakčiai atžymėti ruošiamas 
bankete. Panašių laiškų tu-'didžiulis sambūvis kovo -1 
rime ir iš kitų kolonijų.

Taigi, šių metų “Laisvės 
bankete gausite ne 
skanaus maisto, 
gražią dainų programą, bet 
ir turėsite progą laisvai pa
sikalbėti su kitų kolonijų 
svečiais.

n 
vien 

išgirsite

d., 2 vai. popiet.
The Park Place, 11 Oth 
St. ir Fifth Avenue, Man
hattane. Bus gera koncer
tinė programa, 
visi pažangūs žmonės 
mogoje dalyvauti.

teikė darbininkams pasira
šyti individualinius kontr
aktus, tai yra^ bando apeiti 
uniją. Darbininkai priklau
so prie Namų patarnavimo 
unijos 670 lokalo. Jie atsakė

Vieta: sėdėjimo streiku

Kviečiami!

SVEIKINA

pra-

Po miestą pasidairius
Dr. T. F. Adams, baptistų 

kunigas, sako, kad pasauly
je yra baptistų religijos 22,- 
000,000 žmonių. Amerikoje 
jų yra apie 20 milijonų. Jis 
sakė, kad negrų yra 7,000,- 
000 baptistų. Adams, tvirti
na, kad ir Tarybų Sąjun
goje randasi 500,000 baptis-

Iš Hot Springs, Arkansas, 
gauta atvirutė, adresuota 
Lilijai K-tei, rašo: “Sveiki
nu jumis, Lilija, ir visus 
Laisvės darbininkus. J. D. 
Bendokaitis..”

Atviruko rašytojas J. 
Bendokaitis yra čikagietis, 
kuris per menininkų suva
žiavimą New Yorke įsigijo 
daug draugų. Manau, 
daugelis jį atsimena.

kad

Bayonnėj įvyko keista by
la teisme. Prieš kelias sa
vaites teisėjas Boyle nutei
sė mirtimi dviejų metų šu
nį vardu Gorky už įkandi
mą trijų žmonių. Šuniukas 
paimtas iš savininko ir lau
kia savo bausmės. Tačiau 
spauda, sunk1 mylėtojai ir 
draugija globojimui gyvulių 
šukelė audrą protestų už 
tokį teisėjo Boyle patvarky
mą.

Ir pagaliau teisėjas sutei
kė Gorkiui naują teismą. 
Gyvulių globojimo draugi
ja su savininku pasamdė 
advokatą, ir pagaliau teisė
jas turėjo pakeisti savo pir
mą patvarkymą: dovanojo 
šuniukui su sąlyga, kad jo 
savininkas prisilaikys vi
sų SPCA patvarkymų, ne-

metų gyvuotų lietuvio dar
bininkų bakūžėje, šviestų ir 
blaivintų jo protą, čie ran
date auką $5. Draugiškai, 
Antanas Gailiūnas.”

Daugiau aukų suvažiavi
mui gauta nuo: Juozo ir
Stefanijos Cedronu, Brook
lyn, N. Y., $10 '

Anna Krasnickas, So. Co
ventry, Conn., $5.

Wexford, Pa.
Iš Pittsburgho apylinkės

leis vieno lakstyti, o visada 
laikys pririštą.

Šį šeštadienį gražus būrys 
newj-ersiečių vyks į “Lais
vės” šėrininkų suvažiavi
mą. Būtų gražus dalykas, 
kad tie, kurie išgalite, pa- 
sveikintumėt su doleriu ki
tu. Pilietis

300 policininkų atidavė 
pagarbą žuvusiam policinin
kui M. Talkowskiui, kuris 
Broklyne buvo laidojamas 
su musulmonų religinėmis 
apeigomis. Talkowskis buvo 
gimęs Rusijoje. Jis žuvo 
nuo kazirninkų kulkos, ka
da bandė juos areštuoti ant 
Lexington Ave., Manhatta- 
ne.

New Yorko miesto virši
ninkai ir gubernatorius Ro- 
ckerelleris daro planus, kaip 
kovoti prieš narkotizmo iš- 
siplatinimą. New Yorko 
mieste yra 43 procentai visų 
Jungtinių Valstijų narkoti
kų. Tas baisiai didina kri- 
minalysčių skaičių.

Policija suareštavo septy
nis vyrus, jų tarpe du foto- 
grafistus, L. Dunną ii- J. 
Platinusą, už gaminimą ir 
pardavinėjimą nuogų mer
ginų ir vyrų paveikslų. Po
licija sako, kad jie darė po 
$10,000 biznio per dieną. Su
imta virš 100,000 vardu ir 
antrašų asmenų, kurie pirk
davo tuos paveikslus, šio 
biznio centras buvo Green
wich Village,, netoli Union 
Square, Manhattane.

New Yorko policija pa
skelbė, kad 1958 metais vėl 
kriminalizmas tarpe jauni
mo paaugo 4 procentais. Už 
“juvenile delinquency” buvo 
areštuota 11,570 jaunuolių 
žemiau 16 metų amžiaus, o 
nuo 16 iki 20"metų — 18,750.

POPIEŽIUS PAVARĖ 
LENKŲ PONŲ 

’’ATSTOVĄ”
Roma. — Popiežius Jonas 

XXIII paskyrė keturis nau
jus vyskupus Lenkijoje.

Tuo par kartu jis galuti
nai pavarė iš Vatikano len
kų ponų “atstovą” Kazimiež 
Papee. kuris vis. dar atsto
vavo “Lenkijos- valdžią už
sienyje”.

Pajieškojimai
Ieškau savo (etos Petrės Kairy

tės - Sakalienės, gini. 1897 m., Lie
pojos mieste. Išvykusi j Ameriką 
1919 m. Anksčiau gyveno Čikagos 
mieste, kartu ir jos vyras Jonas 
Sakalas. Negaunu atsakymo j laiš- Į 
kus. Prašau juos pačius arba apie 
juos žinančius man pranešti. Iš 
anksto tariu ačiū. Rašykite: Stasė 
Kairytė - Markūnienė., Sedos rajo
nas, Žem. Kalvarija, Lithuania, 
USSR.

BROOKLYN. N. Y.
.. LDS 1-cs kuopos narių atydai

Dėl susidėjusių aplinkybių kuo
pos susirinkimai tapo ' nukelti > iš 
antradienio į trečiadienj. Sekantis, 
susirinkimas jvyks trečiadienj, va-j 
sario 4 d., 7:30 vai. vakare, Li* 
berty Auditorium, 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti. Nepamirškite 
pažiūrėti j savo mokesčių knygu
tes. Metų pradžioje ir vėl reikia 
duokles užsimokėti. Valdyba

(9-10)

Aš. Elona 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)

MALE and FEMALE

OPERATORIAI

Vyrai ir Moterys 
Patyrę prie vyriškų švarkų.

ROBERT HALL CLOTHES

Vieni iš Amerikos didžiausių 
išdirbėjo vyriškų drabužių.

Ieškau sesers, Marijos Doltu- 
vaitės-Klimienės, visą laiką gyvenu
sios Brcoklyno mieste. Prašau ją 
atsiliepti, arba žinančius apie ją 
pranešti man. Jiezno rajonas, Dar
sūniškio paštas, Deltuva Motiejus, 
Lithuania, USSR.

JOHN KRAUSS, Inc.
117-09 Liberty Ave.

Richmond Hill, N. Y. 
(Smulkmeniškas pardavinėjimas) 

MĖSOS IR WURSTWAREN
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AL’S TELEVISION SERVICE |
į ALBERT MISIŪNAS, Sav. S
• (Authorized Member Philco Factory-Supervised Service) *
• Taisome Televizijas, Radijus, Hi-Fi X•
• Darbą garantuotai atlieka patyręs technikas ❖
• Prašome kreiptis sekamu antrašu: 4*
! 101-23 112 St., Richmond Hill,19 N.Y. Tel.. VI. 6-6895 t

• Darbo valandos kasdien iki 10 vai. vak. £
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6 p.—Laisve (Liberty)—Penktad., vasario (Feb.) 6, 1959

REIKALINGI OPERATORIAI 
PRIE SIUVAMŲJŲ MAŠINŲ

SIūti vyriškų drabužių naujai 
pertaisytoj dirbtuvėj Williainsburifh'e 

(Brooklyn)

Kreipkitės 8:30—12 v. dienų.

84 BROADWAY, BROOKLYN, N. Y.

Tarp Berry St. ir Wythe Ave.

(10-12)

MATTHEW A
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

B Newark 5, N. J. I
M Ark e t 2-5172 I*

b 426 Lafayette St. |
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