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John Foster Dulles Sir vėl 
pasidavė operacijai

Washington. — Valstybės 
sekretorius John Foster 
Dulles, vos pargrįžęs iš Eu
ropos, pareiškė, kad jis eina 
i Walter Reed armijos ligo

ninę naujai operacijai. Sa
rkoma, jis serga patrūkimu, 
[tad operacija nebūsianti

keletui savaičių. Jo vieta

METAI 48-ji

Jis net ragino 
žmones prašyti Dievą, kad I Slinki.
padėtu ligoniui pagyti ir vėl j I)uHesas buvo
F ii V alstybės sekreto r i a u ‘Hpuotųs
,,al.,‘:gas' . . . . . . i metais.Nemanau, kad visi Ameri-| 
kos žmonės šiuo atžvilgiu pre- | 
zidento paklausys. Turime at-1 
suminti, .jog daugelis amerikie-| 
č i U. 
ir '<

ope
ant vidurių” 
O praėjusiais 

jis vėl buvo ats
I ligoninėje. Jo pirmoji ope- 
j racija buvo susijusi su vėžio 

per spaudą, organizacijas j pasireiškimu viduriuose. 
;meniškai reikalauja, kad < Gydytojai, tačiau, teigia, 
•sas pasi/rauktu iš Vals-! kad Dullesas dabar neturįs 

> sekretoriaus vietos dėl! jokio vėžio ligos pavojaus.
a tai-1 Bet Valstybės sekreto- 
mūsujriUS) savo laiške prezidentui 

i Eisenhoweriui, sako:

mė

Christian A. Herter.•
Mr. Dullesui 

sukaks 71 metai amžiaus.
Prieš išvykdamas į ligo

ninę, Mr. Dulles pasakė, 
kad io misiiįi Europoje bu
vusi sėkminga. Sakė, kad 
JAV ir jų ta kininkės Euro
poje pagaliau sutiko vienin
gai laikytis aėl Berlyno, net 

L jei reikėtų 
ėgą. Vadinasi, 
vtis senos, Gil

vas.

li

.Nieks, aišku, nenori, kau 
Mr. Du lieso operacija būtu ne
sėkminga. Lai jis pasveiksta.

ir tuo atveji 
panaudoti i 
nutarta laik 
tojo karo politikos.

Valstybės
bejosi ir su
tuoiančiu Vakarų Berlynu 
majoru WU11 
tikrindamas 

pasi- girdi, Washi 
iš pareigų ėjimo apleisiąs.

sekretorius kal-
Ameriką vizi-

tybės sekretoriaus pareigų, te
gu užleidžia kitam, sukalba- 
mesniam, stojančiam už sam-

gui. O tokių žmonių, tokių po- 
lit/Jųj J A V yra užtenkamai. 
Tai gerai žino ir pats prezi- 
cr-ntas Eisenhoweris.

Beje, kai kuriuose Wash- 
ingtono politiniuose rateliuo
se jau kalbama, kad neužilgo 
turėsime naują Valstybės sek
retorių . . .

Sausio menesį bedarbių 
skaičius paaugo 616,000 

Washington. — Valdžios darbių skaičiaus
' ' i Eisenhow e r i o ! įstaigos skelbia, kad šių me-
! pasiūlytas Kongresui bilius j tų sausio mėnesį JAV be-

Prezidento bilius esąs 
anti-darbininkiškas

Turkijoje sukilo 
kurdą tauta

Londonas. — Gauta pra-. Washingtonas. — AFL- 
nešimas, kad Turkijoje su- CIO unijų vadai sako, kad 
kilo kurdų tautos žmonės ir Į prezidento 
eina jų neramumai Irane. i#

25 d. Manoma, kad kurdus prie j Darbo reikalais yra prieš-j darbių skaičius paaugo 616,- 
sukilimo akstiną jų tautie-< darbininkiškas. Unijų vadai 000.
čiai iš Tarybų Azerbaidža-! sako, kad prezidento pasiū- 
no respublikos, kur jų yrailymai “yra naudingi 
100,000, ir Irako. Irakas su-Jiems. o žalingi darbo 
teikė- kurdu sričiai autono
miją.

Kurdistanas yra padalin
tas tarp Turkijos, Irano ir 
Irako. Turkijoje yra virš 
4 000,000 kurdų, kurie netu
ri tautinių teisių, Ira^.e anie 
2,500,000. Irako respubliko
je apie 1,500,000.

y Brandt, už- 
pastarąjį, jog, 

ngtonas jo ne-

padidėji
mas? Aiškinama tuo: girdi, 
daugelis darbininkų buvo 
paleisti iš krautuvių ir kito
kių įstaigų, susijusių su ka
lėdinių prezentų pirkimu. 
Bet jeigu taip, tai kodėl 

s sausio mė-
Pagal valdinius duome-

ke" nis, vasario mėnesi bedar-i .
bių esą 4,724,000. Taip sako l)ereltalks metal. ,

• v, .nesi nebuvo tiek daug pa-
S ’ leista žmonių iš darbo?

Kiekvienam ai ku, 
nedarbas didėja, auga, 
dėtis blogėja.

m ar
valdžia. Bet visiems.
jog valdžios skaitlinės, lie- 

“Tai. čiančios bedarbius, visuo
met stovi “konservatyvėje”

sems”.
A. Hayes, mašinistų 

jos prezidentas sakė: 
klasiniai pasiūlymai”. Gelž- 
1\ c 11 e c 11.1 )i o 11111 11 namų sta~ pusėje. Spėjama, jog bedar- ___  .
teių vadai sakė, kad skyriai bių yra daugiau kaip 5,000,- kartu gyvenimo reikmenys 

vis brangsta. Greta to, sie
kiama uždėti naujus taksus 
ant visokių naudojamųjų 
produktų. Visa tai žada dar 

i labiau pabloginti visų dar-

dėl nubaudimo raketierių, qqq 
taikomi “tik prieš unijas”, o 
apeina fabrikantus.

jog
Pa-

Cl tuo pačiu

Taigi šių metų sausio mė
nesi bedarbiu skaičius buvo 
250,000 didesnis, negu perei
tų sausio mėnesį.

Kuo gi aiškinama šis be- bo žmonių buitį Amerikoje.

Sako: skirkite 
gerus diplomatus

Washington. — Senato
rius Meiliam Fulbright rei- 

gautos žinios kalauja, kad prezidentas 
skelbia, kad toji šalis gavo skirtų kitiems kraštams 
iš Tarybų Sąjungos didžiu- ambasadoriais bei konsu- 
lės militarinės pasnirties. į lais tokius žmones, kurie

Sovietai remia
Irako respubliką

Beirutas, Libanas. — Iš 
Bagdado. Irako respublikos 
sostinės čia

Irako respublika i Castro gali būti 
krypsta j kairę ! Kubos prezidentu 

l

Bagdadas. — Irako prem-! Havana. — Einant naujai 
jeras Kassimas perorgani-1 paskelbtu įstatymu, Fidel 
zavo ministrų kabinetą. Į jį Castro, sukilėlių vadovas, 
priimta šeši nauji ministrai! gali tapti Kubos prezidentu, 
kairesnio nusistatymo.’ Tai' Pirmesnis talies įstaty- 
laimėjimas^ Tarybų , Sąjun- j maS) He č i ą s prezidentą, 

skelbė, kad iis negalįs būti' 
jaunesnis kaip 35 metų am.|zrnonems- 
žiaus. Gi naujasis įstatymas! žinoma tiek: L" ~ 
sako: prezidentas gali būti buvo užmuštas; o apie 300 

sužeisti, iš kurių nemaža į bęs namų plytas, bei rąstus pa užpulti, 
metu dalis pavojingai. " i ir kitokius daiktus, viešu-'

O kiek viesulas medžiagi-j j savo j<amuoiį> staugdamas,! 
nių nuostolių padar e, dai: !jr Vgpau pa]eido juos že-' 
pilnai neapskaiciuota, bet j n Q tg 1)0 - minu-i . _ .,
nemažiau kaip uz $12,000,-iz.J ’ J . n . Mentas Eisenhoweris tarėsi1------

-! • Toks buvo gamtos prajo-! ?u Jice-prezidentu N.ksonu. geda.
Viesulas rusiaube 15-kosivas: trumpas, bet labai bai- J1. ;onBle®o ya aiscivimių, _ _ __ ;ollo 1 teisiu reikale. Kongresui

..... o—1 pagamino |............1 gio 11 >sių ^is ' _ ... ... . j bus pasiūlyta griežčiau , - r 1 
kaip 1957 metais buvo pa-J^cio rezidencinį rajoną,! žmones ilgai 1 gai ij atsi- * Anferikof gyvento n3U 3 D CHO fabriką 

...... ' v....   gyvenamųjų mins ir savo vaikams paša-'. g ... lauiina bj nuo rasini0 ir religinio
I persekiojimo. Taipgi bus 
i pasiūlyta kiečiau bausti ra
sinius bombininkus.

gos ‘alininkų ir pralaimėji
mas Nasser i o.

Tarpe šešių naujų minist- 
į rų vra keturi socialdemo- 
I kratai, marksistai, kurie 

Amerikos klei ikalai per ilgą Į iežtai 1)1 iešingi 11 ako su
laiką skaitė poetą A. Miškinį! jungai su Jungtine Arabų 
savo žmogumi. A. Miškinis —.Respublika. Užsienio mi-. 
talentingas poetas, aišku. Bet ’ nistro vietą užėmė H. Ja

ku- wad, o ekonominiu reikalų 
nesi- Dr. L Kubba, abudu mark- 

Dėl to priešiška Lietu- sistai.

per kurį pokario laiką .jo 
rybos Lietuvos spaudoje 
matė.
vai spauda skelbė:

Per pastaruosius dvejus-tre-1 
jus metus minėtas poetas jau Į 
pasireiškė Lietuvos spaudoje; 
ne vieną jo kūrinį ir mes Lais
vėje buvome išspausdinę.

šių metų sausio 22 d. Lietu
vos Rašytojų III suvažiavime 
poetas Miškinis sakė kalbą, 
kurioje pasmerkė išdavikišką 
buržuazinių nacionalistų veik
lą hitlerinės okupacijos me-! 
tais.
4— Dabar, — sakė jis, —.aš 

esu pasiryžęs visas savo jėgas, 
visą savo talentą atiduoti nau
jo tarybinio gyvenimo, naujo 
žmogaus, drąsiai žengiančio 
Lenino partijos nurodytais ke
liais, pavaizdavimui . . .

sulaukęs 30 metų.

jau turi 32 metus.

i čia tokia “staigmena”, ku- nių 
irios šio miesto gyventojai

, ' niekad nepamirš.
Vasario 10 d. ryte, apie 2 

vai., be niekur nieko užpuo
lė šį miestą viesulas (torna
do). Jis siautėjo neilgai — 
tik apie tris minutes, bet 
per tą trumputį laiką atliko 
milžinišką žalą šio miesto

RYTŲ VOKIETIJA
DARO PROGRESO

Berlynas.! — Vokiečių De-' qqq į 
mokratinė Respublika 1958! 
metais industrijoje. 11 pro- ! 
centų daugiau 1

21 žmogus

Gamtos rykštė skaudžiai 
plakė St. Louis miestą

St. Louis, Mo. — Atsitiko nelių, krautuvėlių, užkandi- 
ir kt.

Prieš viesulo užėjimą, li
jo smarkus lietus, bet žmo- 

: nės į tai nekreipė didžiulio 
dėmesio — tokių lietų juk 

j dažnai čia būdavo. Jie ra
miai sumigo. Bet štai vienu 
y pu pradėjo suktis/ veltis 
atmosfera tokiu greičiu, 

; kad nedideli nameliai buvo 
'paversti i šipulius, o dides- 
'nieji, stambesnieji, gerokai 
i aplaužyti, apskaldyti.

Išrovęs, medžius,

les militarinės paspirties.
.Sakoma, be kitko, Irakas j tinka toms vietoms:--r—*— 

gavo iš Sovietų tarp 100-150. Dalykas toks: JAV įėjo 
ta”kų. Gavo nemaža šautu-1 .*madon» sk;rtj ambasado- 
vų. amunicijos ir kitokių j riaįs asmenis ne dėl ių kva- 
kariniu reikmenų, kad gale-! toms vietoms, o

i tų apsiginti nuo priešo, ieiid§l to, kad iie geri politikie- 
S.“g”®4Jis b?ndytų I>'ako respubli- J.jai al'ba geri rėmėjai tos 

partijos, kuri yra valdžioje.
1 Dėl to dažnai tokie asme-

pas iškėlė Į viršų, suko juos. PREZ. EISENHOWERIS ;nys paskirti ambasadoriais, 
...-------->-------------- >.• ...„..„j------ - jR CIVILINĖS TEISES '

Washingtonas. — Prezi-.savo pareigų neatlieka, na
■ntas Eisenhoweris tarėsi'ir šaliai daro-nuostolius ii

neturį apie tai nusimanymo,

ANGLŲ DARBIEčIAI
NORI TAIKOS

Londonas. — Nors dar- g-aminta. 1958 metais pada- kuriame, be .
biečiai parlamento nariai ir pyta žymaus progreso viso- namų, buvo tik smulkių biz- kys. 
nepilnai susitaiko Vokieti
jos reikalais, bet visi jie no
ri taikos. Kairieji darbie-
čiai reikalauja, kad Anglija 
pripažintų Vokiečių Demo
kratinę Respubliką. Deši
nieji tam priešingi. Bet visi 
stoja, kad su Vokietija rei
kalinga taika, reikia ią pri
imti į Jungtines Tautas ir 
baigti Vokietijos reikale 
nesutikimus.

se gyven. šakose — indust
rijoje, žemdirbystėje, namų 
statyboje ik pasiruošime gy-1 
nybai.

TSRS pastatė Indijai

di- 
pa-

Jenas Šimkus jauniesiems 
rašytojams šitaip patarė:

—Mieli jaunieji draugai, Korėją,
nepulkite strimagalviais į ra
šytoji nį profesionalizmą. Jis 
gali padaryti jus gana greit be 
žado. Užimkit darbo barą ko
kioje nors specialybėje . . .

Sveikas, labai sveikas pata
rimas !

DAUG PLANŲ IR 
KALBŲ, BET DAR 

MAŽA NAUDOS
Washingtonas. — Valsty

bės sekretorius _____ .
Europoje, tariasi su Angli
jos, Francūzijos ir Vakarų 
Europos vadais. Daug kal

ia sumanymą, kad būtu i}5/ V’ Berlyno ii V°;
‘ klausimais. Vieni

Vėliausios žinios
R oma. — Popiežius Jonas I Ottawa. — Kanados 

XXIII pradėjo gavėn i o s džia patvarkė, kad visi 
1 pasniką su malda už taiką, grantai, atvykstanti

Antanas Venclova siūlė ra- 
, šy tojams apsigyventi ir 

provincijoje, nesėdėti visuo
met Vilniuje bei Kaune.

O Juozas Baltušis mano, kad 
rašytojai gali gyventi ir Vil
niuje, bet jie turį dažnai įš
okti j provinciją, palaikyti 
nuolatinį ryšį su kaimu, su 
mažesnių miestų ir miestelių 
žmonėmis.

Tokio. — Valdžia studi-

išleisti iš Japonijos korėjie-! ^etijos klausimais, y^nr 
įčiai, norį grįžti i Šiaurės jsa^°\ ya^aiai?HH P11’ 
1 ' & 1 c įversti TSRS laikyti jos ar-

! mijos dalinius. Berlyne”. Ki
ti sako, k.id tai “labai neiš
mintingas siūlymas”. Sena
torius J. W. Fulbright ma
no, kad Vakarai turėtų pri
imti Tarybų sąjungos pa
siūlymą ir laikyti 28-ių vals
tybių konferenciją. 

į »
5 GELEŽINKELIŲ KO. 
JAU NQRI VIENYTIS
New Yorkas.. — Penkios 

geležinkelių kompanijos — 
pLlčjėjaZGkuUsGed-’!Erie’ aware, Hudson, 

Lackawanna ir Western — 
“Dirvos” re-|nol’i susivienyti. Jų geležin- 

šių dviejųj kelių yra nuo Atlanto van-

žmones ir jų poreikius pažinti.
Abudu patarimai geri!

Laikraštinės naujienos:
Vilniaus dienraštis “Tiesa” 

šiuo metu spausdinama 225,- 
000 egzempliorių tiražu. Lie
tuvių tautos istorijoje niekad

kurti!joks laikraštis tokio didelio 
kiekio skaitytojų neturėjo. Ir 
“Tiesos” tiražas vis auga!

New Yorkas. — Trans- 
’rmllpcT^viilP0110 Darbininkų unijos va- 

•• 'dai pranešė, kad kovo 1 d.
i prasidės streikas 8,000 Pan 
American World Airway 
lakūnų ir mechanikų, jeigu 
kompanija nepatenkins uni- 

Ijos reikalavimųų.

Buvęs “Vienybės’’ redakto-: 
riaus 1 
gaudas šiuo metu yra vienas į 
clevelandiškės “Dirvos” re-! 

. daktorių. Tarp šių < _ .
Tai padėtų jiems laikraščių, man atrodo, santy- denyno iki Montrealio, nuo 

New Yorko iki Chicagos.geriau gyvenimą suprasti, | kiai nėra geriausi.

Bhilai, Indija. — Su 
džiausiomis iškilmėmis, 
leistas darban naujas plieno 
gaminimo fabrikas, kurį 
pastatė Tarybų Sąjungos 
inžinieriai. TSRS fabriko 

j pastatymui davė medžiagas 
’'ir mašinas. Jis. per metus 

duos virš 1,000,000 tonų 
7991 plieno. Fabriko pastatymas 
- - . atsiėjo $275,000,000.

Fabriko paleidimo apei
gose dalyvavo 40,000 žmo- 

“Laisvei” šią liūdną žinią I nių. Tarybiniai inžinieriai 
telegrama pranešė Pale-įsakė kalbas. Buvo speciali 
vielų dukra Ophelia Baker, delegacija is Maskvos.

___ I m______________________ i... :x
Washingtonas. — Angli- j 

ja, Francūzija ir 
Valstijos, susitarė siūlyti 
Tarybų Sąjungai laikyti už
sienio ministrų konferenci
ją Vokietijos reikalais. Su
tinka, kad šioje konferenci
joje, su patariamu balsu, 
dalyvautų ir abidvi Vokieti
jos. Bus siūloma, kad užsie
nių ministrų konferencija 
būtų laikoma apie vidurį 
kovo Paryžiuje.

val- 
imi-

į Ka- 
!nadą, turi atvykti per jos 
prieplaukas. Pirmiau jie ga
lėjo atvykti ir per Jungti
nių Valstijų prieplaukas. I 
JAV protestavo prieš r1 
Kanados patvarkymą, bet 
Kanada protestą atmetė ir 
laikosi naujo nusistatymo.

Taipei. — Čiang Kai-še- 
kas ir jo valdininkai reika
lauja daugiau ginklų ir 
amunicijos iš Jungti n i ų 
Valstijų. Ant Formoza sa
los jis turi 600,000 vyrų ar
miją.

Albany, N. Y. — New 
Yorko miesto majoro Wag- 
nerio atstovai derasi su gu
bernatoriumi Rockefelleriu 
taksų reikalais. Yra girdų, 
kad demokratai sutiks rem
ti gubernatoriaus planą 
valstijos taksų reikalais, o 
Rockefelleris sutiks su 
Wagnerio
New Yorko '.miesto 
nėms naujus taksus.

planais uždėti 
žmo-

Detroit, Mich.
Trečiadienį, vasario 

mirė Uršulė Palevičienė. 
Pašarvota Charles Stepa
nauskas šermeninėje. '___
Puritan gatvė. Visi gimi- 

v.! minės, draugai ir pažįstami i 
s? kviečiami į šermenis.

11

Reiškiame užuojautą Pa-: 
ims, žentams j 

ir giminėms.

DUOS ŠEŠIS BILIJONUS !
DOLERIŲ DeL KELIŲ
Washingtonas. — 1959' 

metais Jungtinėse Valstijo-! 
se bus atlikta dideli darbai j matai pilnai įsitikino, 
automobilių vieškelių page- Tar. Sąjunga nedarys nu- 
rinimui ir naujų nutiesimui, sileidimų Berlyno klausimu. 
Tiems reikalams bus išleista Jeigu Vakarai nesutiks ir 
apie šeši bilijonai dolerių, nelaikys su TSRS atstovais 
Pinigų duos federalė, valsti- konferencijos pirm gegužės 
jų ir apskričių valdžios. j 27 d., tai TSRS nustatytu 

-------- i laiku ištrauks savo armiją
Hong Koing. — Kinijos į iš Berlyno.

Liaudies Respubliką šiuo: -------- ---------
metu vizituoja Indijos Ko 
munistų partijos vadovas Graikija tarsis Kipro salos 
Ajoy Kumar Ghosh.

t . - - llevičių dukterį r Jungtines . » . -

Milwaukee, Wis. — Čio
nai tęsiasi Tautinis Luthe- 
ronų Tarybos suvažiavimas. 
Jo vadai abejoja, kad bus 
galima krikščionis suvieny
ti, kaip to nori popiežius Jo
nas XXIII.

Tarybų Sąjunga jau 
mokė šiam fabrikui 355 
žinierius ir technikus, 
dar moko 170.

in-
ir

TSRS NENUSILEIS
BERLYNO REIKALU
Maskva. — Vakarų diplo- 

kad

Ankara. — Turkija ir

reikalais.
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SUBSCRIPTION RATES

ROY MIZARA, Editor

Kas Ką Rašo ir Sako
APIE DIE! 
KOMUNIS' 
PARTIJOS

Šilu metųi- v

duryje Vii

SUDeTĮ 
sausio mėn. 

liuje įvyko 
Lietuvos Koriu
os suvažiavimas.

, tai delegatų su sprendžiamojo • 
balso teise yra išrinkti į res- j 
publikos, miestų bei rajonų Į

■ renkamųjų partinių organų su-į 
vi-
XI

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

per year ....... $9.00
per 6 months $5.00 
......  $10.00 per year 
$5 50 per six months

Canada
Canada
Foreign
Foreign

and Brazil, per year $10.00 
and Brazil, 6 months $5.50 
countries, pel’ year 
countries, 6 months
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rašytojų suvažiavimas
ŠIŲ METŲ antroje sausio mėnesio dalyje Vilniuj 

įvyko Tarybų Lietuvos Rašytojų Trečiasis suvažiavimas. 
Jame buvo padaryta apžvalga nueito literatūroje kelio 
nuo Il-rojo suvažiavimo, įvykusio 1954 metų rudenį.

Lietuvoje veikia visokių profesijų žmonių organiza
cijos: kompozitorių, architektų, menininkų, žurnalistų ir 
kt, tačiau, į rašytojų sąjungą, į pačius rašytojus kreipia
ma ir bus kreipta didesnis domėsis negu į kitų profesijų 
žmones.

Kodėl? Todėl, kad rašytojai — “sielos inžinieriai”— 
turi artimiausią ryšį su liaudimi, su žmonėmis. Jų veikalus 
—romanus, apsakymus, poeziją — skaito šimtai tūkstan
čių žmonių kiekvieną dieną; jų parašytas dramas bei ko
medijas teatruose stebi tūkstančiai.

bu kiekvienam Lietuvos piliečiui.

ŠIAME SUVAŽIAVIME buvo padaryta plati Lietu
vos rašytojų darbų apžvalga, pliusai ir minusai. Tai pasi
reiškia ypatingai pranešimuose, kuriuos atliko A. Venc
lova, LTSR Rašytojų sąjungos valdybos pirmininkas, ir 
sekretoriai — E. Mieželaitis ir M. Sluckis.

nistų part i j

i Laisves bendroves dalininkų i Chicagos Žinios 
suvažiavimo rezoliucija lš žagai,ieči* K,ub0 j

Žagariečių metinis susi-’ 
Mes, “Laisvės” b-vės dali-, svarbus ir' teikia laikraš- ■ rinkimas įvyko sausio 25 d. 

ninkai, susirinkę į metinį įčiui didžiausios naudos. , p0 apkalbėjimo klubo rei- 
vasa-' 5 “Laisvės” dalininkų su-į kalų, pakeltas naujas klau- 

' važiavimas dėkoja visiems j simas, tai Lietuvių Tauti-

dėtį.
Pirmą kartą išrinkti j Lietu- suvažiavimą 11959 m. .

vos KP suvažiavimą 196 dele-irio 7 d., Richmond Hill, N.; _____________
gatai, antrą kartą — 135 de- jY., išklausę administracijos, koresponclentams ir bendra- nių kapinių reikalas, 
legatai, trečią kartą — ir dau-(ir redakcijos pranešimų ir.darbiams už jų raštus, ir ” ’

L 1 plačiai juos apdiskusavę, kartu prag0 įr ateityje dar įninku visuotinio
Oo piocentai delegatų su įtariame: ! dnnofian voKvt.i IcnrpRnnn-; mo naaiškėio. ’

sprendžiamojo balso teise yra' 
v. iki 40 metų amžiaus. 32 pro-! pranešimas centai __ nuo 41 iki 5() met j 

suvažiavime įr ir 
daugiau kaip 50 metų.

Pagal išsimokslinimą:

Aukštąjį mokslą turi . . 264 taikos 
neužbaigtą* aukštąjį . . 
vidurinį ............................
neužbaigtą vidurinį . . . 
pradinį ...........................

Vadinasi, aukštąjį, neuž
baigtą aukštąjį ir 
mokslą turi 485, arba 81 pro
centas delegatų su sprendžia-! 
mojo balso teise. 

Pagal tautybę: 
Lietuvių ....................
rusų ......................... ..
ukrainiečių ...................
baltarusių .......................
lenkų .......................
kitų tautybių..................

komisija nustatė/ < «uvažiavima išrinktos 
i moterys, jų tarpe 58 su spren 
džiamojo balso teise ir ! 

į patariamojo balso teise.

Apie jį buvo labai plačiai le 
spaudoje.! 265 delegatai.rašyta Lietuvos

Mūsų dėmesį atkreipė Man
datų komisijos pirmininko 
V. Bieliausko 
apie tai, kiek

LKP iš tik 
nariu.

1959 m.
“Tiesoje”

Renkant

rujų dabar turi

sausio 17 dienos 
kaitome:

suvažiavimą, buvo 
tokios atstovavimo 
nas delegatas su 
jo balso teise nuo 
rių ir vienas dele-: 

balso 
kandidatų j TSKP 

į suvažiavimą išrinkti 
596 delegatai su sprend/žiamo-

nustatytos 
normos: viej: 
sprendžiame,

; 80 TSKP na 
gatas su patariamojo 
teise nuo 80 
narius.

ise. Su- 
•įlyvauja 590 dele-, 

sprendžia m o j o b a 1 so 
delegatai su pata-

vimų. Dole
“Po Antrojo mūsų rašytojų suvažiavimo”, sake Anta-1, inkjniai v\ 

nas Venclova, “lietuvių literatūra, visos jos kūrėjų kar-|tu) balsavi 
tos, visi žanrai žengė didžiulį žingsnį priekin...”

Tai tiesa, kurios nieks negali užginčyti. Nes tai liu
dija romanai, poezija, dramos, literatūros kritika, pasi
rodę bėgyje pastarųjų betveriu metų.

Ilgas A. Venclovos pranešimas, apibūdinantis kiekvie
ną svarbesnį kūrinį, išėjusį iš Lietuvos rašytojų plunks
nos. savaime yra didžiulis, gilus kūrinys lietuvių litera
tūroje.

su patariamojo balso 
važiavime d 
gatų 
teise ir 125
riamojo baltjo teise.

Mandatų
kad delegatai visose partinėse 
organizacijose buvo renkami

KP įstatų, reikala
utų i suvažiavimą

nu,

Kadangi po sklypų savi- 
i susirinki-

: daugiau rašyti korespon-'mo paaiškėjo, jog norima 
1. Mes surandame, .kad denciju, žinių ir straipsniu.! uždaryti tūlus kelius, einan- 

- .................. .......“I-aisvė” buvo redaguojama! 6 .<Laisv^> dalininkų su-1fiu«Rro.^?ines i‘'.bls,ųst°:
procentų delegatų turi -Wg musų pu mesnio šuva- į važiavimas prašo ir ant . 1 • Ja ueUtUviu m-ranT 

au visų savo skaitytojų.zadjas if reikal *,an.
I platinti laikraštį ir paremti ‘ tanieniu{? žn\ones 
:jį ankonns, be kurių joks talkos. Rinkti parašus ant 
darbininkiškas laikras 11 s: blanku h. reikalauti kad 
negaietų pasilaikyti. siHktų busų stotis ip taįas

Šiemet Laisvei susida- pėstiems, praeiti per Archer 
nlačiai informavo!^8 pride' Avė. Ant blankų parašai tu
ną ‘iDio mnąn tnn-■ )os Per" ri būti surinkti ir pasiųsti

vidurhijL.**^*^ ^*’. 1. T ictnvnip kraustymo į naują vietą.: gubernatoriui Stratton va- 
1 81 nro- ?os Ptsiekim.?s. Todėl s^in?nkU suvaziavi- j sario mėnesio pabaigoje.

mas nutarė paskelbti spe-1 Aukščiau minėtu reikalu 
icialų vajų balandžio, gegu-įpasisakyta padirbėti, kad 

inžinierių ir rangovų planai 
“Laisvės” i nebūtų įvykdyti, t. y., susi- 

Pasitikime,, siekimas suparalyžuo t a s.

ižiavimo nutarimo. “Laisvė”
i visuomet ir atvirai vedė ko-
: va už išlaikymą pasaulyje ' 

už teises tautoms j 
131 apsispręsti ir už darbinin- 
l()() ku klasės reikalus.
65 
46 2. Mes randame, 

“Laivė” ] * 
skaitytojus apie mūsų tau- Rpjultymo

kaip ekonomikoje, 
: kultūriškoje srityje.

3. Dalininku suvažiavi-; žės ir birželio mėnesiais su- i
1 *■ . 1 . i:mas sutinka su Direktorių įkėlimui $5,000 “T•*a’cv2c?’1
Tarybos pasielgimu, k a d j perkrastymui.460

96 - - , . __________ ____j.________________

nuo dienraščio buvo perei-lkad visi musų skaitytojai ir :Qražu būtu kad ir kitos or- 
10!

10 |

savaitinio rėmėjai nuoširdžiai palai- ganizacijOs ir pavieniai 
kys š'į vajų aukomis ir su-! žmonės susirūpintų Šiuo 
ruošdami parengimų tam: reikalu ir stotų į darbą, 

tikslui. s Koresp. J. Gelgaudas

ta prie dukart 
“Laisvės” leidimo.

4. Dalininku suvažiavimas v
dėkoja visiems “Laisvės” 
vajininkams, kurie su tokiu 

27 su! pasišventmu ir energija 
darbavosi ir tebesidarbuoja 

Iš 129 suvažiavimo delega- gavimui naujų skaitytojų ir 
tu su patariamojo balso teise palaikymui senų. Suvažiavi- 
yča 18 partinių, tar.y b i n i u , ■ vimas supranta, kad mūsų 
p r O f S a jnginių, komjaunimo1 vajininkų darbas yra labai 
darbuotojų, 18 įmonių bei_____
ūkinių organizacijų vadovų, 
29 mokslo, kultūros, švietimo, 
sveikatos apsaugos darbuoto
jui, 59 darbininkai ir kolū
kiečiai,, jų tarpe 25 kolūkių 
pirmininkai.

52 delegatai su patariamuo- kią : 
j u balsu apdovanoti TSRS or- jams: 
diliais ir medaliais, 17 delega-, 

i tų — Didžiojo Tėvynės karo 
ir 10 — pogrindžio. revoliuci-1 

< iv * motu i nio judėjimo dalyviai.metu, if). fle|eg^,į- patariahl0.

pro-

delegatai
gavo reikiaifną balsų daugumą. 
Komisija vi 
legatų m r 
galiojančiais.

Į šj suvažiavimą išrinkta 15 
delegatais jdaugiau. n e g u i 
Lietuvos Kęmunistų partijos X 
suvažiavimų, šie pakitimai at
spindi tolesni Lietuvos Komu
nistų partijos eilių augimą. 
Per metus,! praėjusius nuo X 
suvažiavimį), respublikos par- 

riai. Tik pagalvokime, jeigu kiekvienas jų duotų per dve
jus metus, sakysime, vieną gerą kūrinį — koks tai būtų 
indėlis į lietuvių literatūros lobyną. Bet ne visi, aišku, 
gali rai padaryti, ir gal bus sveikiau, jeigu jie paskubo
mis nedirbs.

Yra Lietuvoje daug pradedančių rašytojų, jaunų, 
mokyklinio amžiaus žmonių, su didžiuliais talentais. Jie 
rašo, jie kuria, jie mokosi, jie siekiasi patapti rašytojais. 
Fr patapo!

Sekretorių pranešime skaitome kai kurių gan aštrių 
pastabų, padarytų tiems rašytojams, kurie jaučiasi “per 
dideli”, kad galėtų skaitytis su kritika, su pastabomis. 
Tame pat pranešime randame ir kitų, dėmesį traukiančių 
dalykų. Pavyzdžiui, apie rašytoją V. Mykolaitį-Putiną 
sakoma:

“Su pasididžiavimu tariame V. Mykolaičio-Putino 
vardą, kuris nutraukė ryšius su buržuazine praeitimi ir 
nuėjo naujuoju lietuvių tautos keliu. Mus visada jaudino 
V. Mykolaičio-Putino atvirumas, prisipažįstant praeities 
ideologinius prieštaravimus, iškeliant abejojimus ta ar 
kita visuomenine literatūros koncepci ja, sveikinant tary
binės tikrovės pasiekimus. Visus šiuos metus V. Mykolai
tis-Putinas dirbo su didele energija.”

Apie Ievą Simonaitytę sakoma: Ji “šiandien ne tik 
gera rašytoja, bet ir aktyvi visuomeninė veikėja.”

Suvažiavime dalyvavo ir jį sveikino broliškų respub
likų rašytojų atstovai.

Tikėkime, kad po IlI-čiojo suvažiavimo Lietuvos ra
šytojai dar daugiau ir dar geresnių veikalų duos Lietu-

Iš SEKRETORIŲ PRANEŠIMO sužinome, kad Ta
rybų Lietuvos Rašytojų sąjungoje šiuo metu yra 96 na-

Chruščiovas kviečia
Pereitąją savaitę Tarybų Sąjungos premjeras Chruš

čiovas viešai užkvietė Jungtinių Valstijų prezidentą Ei- 
senhoweri vizituoti Tarybų Sąjungą. Jis sakė: Atvažiuo
kite, gerbiamasis prezidente, į Tarybų Sąjungą, pasiimki
te jos žemėlapį ir važiuokite, kur tik norite—matykite 
viską, kalbėkitės su visais, su kuriais tik norėsite, niekas 
jums niekur kelio nepastos.

Mes manome, kad tai rimtas pakvietimas. Kartu jis 
užduoda smūgį tiems, kurie pasakoja, būk žmonės, apsi
lankę Tarybų Sąjungoje, negali visko ten matyti, būk 
“blogybes nuo jų nuslepia”.

Bet nuostabiai šaltai Washingtone buvo priimtas pa
kvietimas. Prezidento sekretorius James C. Hagerty pa
reiškė prezidento vardu, kad “kvietimas padarytas pra
kalboje”, tai jau viena tik dėl to PZisenhoweris nevyks. į 
Tarybų Sąjungą. Kita, jis sako, kad prezidentas vyktų 
tik tada, jeigu Tarybų Sąjunga paradytų “noro pakeisti 
savo politiką”.

Mūsų supratimu, tokie pasiteisinimai neišlaiko kri
tikos. Tai tik parodo, kad Washingtone yra žmonių, kurie 
nenori švelninti tarptautinę padėtį.

Na, o kita vertus, gal gi Tarybų vyriausybė ims ka
da ir “kitaip” pakvies prezidentą apsilankyti į TSRS. Jei
gu taip būtų, jeigu prezidentas tą kvietimą priimtų, tai 
ir būtų nemaža taikos reikalui naudos.

sų suvažiavimo de-
ndatus pripažino1

tinę organizacija padidėjo 1 
293 žmonėmis 
jungia 31,574 partijos narius, 
7,540 kandidatų į TSKP na
rius, iš viso 49,114 žmonių. J 
TSKP eiles buvo priimami ge
riausi darbininkai, kolūkiečiai, 
miestų ir kaimų inteligentija.

Padidėjo pirminių partinių 
organizacijių skaičius. Šiuo me
tu respublikoje yra 3,885 or
ganizacijos. Lietuvos KP X 
suvažiavimo metu jų buvo 3,- 
645. Sudaryta 240 naujų par
tinių organizacijų, jų tarpe 
158 kolūkiuose. J 
susti prėjusios- partinės orga
nizacijos aktyviai dalyvavo 
sprendžiant ūkinės ir kultūri
nės statybos uždavinius . . .

tikslui. i
7. Dalininkų suvažiavimas • 

pagerbia visus buvusius 
skaitytojus, kurie 1958 m. 
mirė, ir išreiškia jų gimi-

Kęstučio Klubas
Sausio 30 d. buvo sušauk-

1X111 V* 11 1OA VlolYld J Ll tų 11111*“ . i • ' . — • • i_ . ... ■ \ ■ * tas atvirutėmis specialusnems ir artimiems uzuojau-; Lietuvių Pašalpos įstučj() 
. v‘ .. , ... i klubo susirinkimas. Jis bu-Kezoliucrjų komisija ~ , ...

c r’ coiikruQ knncrirnnnnc

“Vaiduokliai Romoje
Brooklyno pranciškonų 

“Darbininkas” paduoda to- 
žinią savo skaityto-

7)

am-
mo-

vo šauktas konstitucijos pa
taisymui. Kęstučio klubas 
narių skaičiumi yra skait- ; 

dingas, turi virš devynių 
šimtu nariu.

Klubo nario mokestis pa- 
. lyginamai gana žemas, vos 
$12 metams. Nariui susir
gus, jis gauna iš klubo $6 
pašalpos savaitei. Nariui 
mirus, šeima gauna $300 ir 
gėlių vainiką, o jei pagei- 
—- '-r—idcfe. 
jus? Kaip matote; narys 

i savo mokestį gauno daug.*

rodo dar mokyklinio 
žiaus. Namas atrodo 
derniškas. Nors “Darbi
ninkas” padėjo po to namo 
nuotrauka “Lietuvių name
lis Sibire,” bet to namelio 
sienoj net penki dideli lan
gai ir : 
tas darželis,’ o prie ____
darželyje stovi aukštas stie
bas, gal vėliavai.

Ir kiek šitie andarokuoti ■ 
■ kavalieriai prirašo tokių! 
(nesąmonių apie Lietuvą ir; 
' Lietuvos tvarką, tai net

^Vatikanas žingsnį pada
re, dabar laukia, Maskvos 
žingsnio? Vaiduokliai (fan
tomai) -,Ro^oje^to\\\x var
du pavadino Time žurnalas 

“ ? apie Lietuvos 
ir Lenkijos atstovybes prie!

: Vatikano.”
Labai teisingai pavadin-

— * - - va/BV ta- Vaiduoklis: liguistos'
sako suradęs, k a d! ^an,tfzlJ0S nes,anV?! biauru ir pagalvoti. Šitame j1’ e negalėjote dalyvauti su-

’ civinlzimn nnvin nvn_

,jo balso teise, arba 80 
centų delegatų yra pirmą 
tą išrinkti j suvažiavimą.

l<ar. informaciją

NEBESUSIKALBA!
Vienas “Keleivio” 

tOriUS beuw ouxcvviyo, cv vi . m • 1 1 •! 1 - i4-.. daiktas. Tai kad susilaukė
L, tai; o+siiiVoa i Lietuvos vaduotojai. Smek-, 

I Dabar bus ■
: “LietuvosĮ 

i vaduotojai”—šmėklos.
“LAIDOTUVĖS 
LIETUVOJE”

Tam pačiam “Darbiniu-■ vos: 
” yra i

gražiai tvora aptver- d • karsto n
rželis,' o prie namo StWLpS

Kęstučio Klubo narių 
dėmesiui

Gerbiami klubiečiai, ku-

i “Darbininko” numery yra! virinkime, noriu jums pra- 
! laiškas pral. M. Krupavi- J^tf, jog minėtame susirin- 
įčiaus. Štai kaip jis rašo'kime hkosi nutarta, kad nuo 
i “Darbininkui” dėl gautos; 1959 m. vasario 1 dienos bus 
1 maldaknygės iš Sibiro:' mokama pomirtinė apdrau- 
:“Tai antras toks dokumeu- ne $300, kaip buvo
tas pasiekė mus iš Lietu- Pirmiau, bet $200. Taigi, ku- 

...... .............. .™: partižanų 1 a i š k a s rlemsl ^ks suskurti mmė-
nuotrauka, kaip'šventajam Tėvui ir dabar-:t°Je sakoje su valdyba, zi- 

• ---------_•-----1.. - i n h rpojįau nokite, kad visuotiniame su-
............. .........  ........................... v ‘1‘Reikia visa paJsirinkime padarytas tari- 
Norint pasivyti rusus, • Kirlys, sulaukęs 86 metų, i daryti, visa panaudoti, kad mas> mll 4s narlu' temokėti 

nu-; ši maldaknygelė būtų at-: pomirtinę $200.

žvilgsniais yra toli atsilikęs! .
nuo Amerikos.” Bet tuojau I ,al"y| les - 
ten pat sako: “Amerikosužantspauduota:

išaugusios ir mokslininkai dabar liudija!
• • « • « • • Isenato vienoje komisijoje 

apie rusų pasiekimus rakė-: 
tų gamyboje ir erdvės tyri-į 
nėjime. Visi sutinka, kadjke

J Lietuvos Komunistų par- rusaį yra pralenkę Ameri-I Lietuvoje laidojamas vienas tine maldaknyge.
tijos XI suvažiavimą išrinkti) 
partinių, tarybinių, profsąjun
ginių, komjaunimo organų, 
pramonės, transporto, staty
bos, žemės ūkio, mokslo i,r; 
kultūros darbuotojai, Tarybi
nes Armijos, partinių organi
zacijų atstovai.

Bendrame suvažiavimo de
legatų su sprendžiamojo balso 
teise skaičiuje yra 163 parti
niai darbuotojai, 129 tarybi
nių organų darbuotojai, 14 
profsąjungų ir komjau n i m o 
darbuotojų, 30 pramonės, 
transporto, statybos 
įmonių vadovų, 112 
kų ir kolūkiečių, jų 
kolūkių pirmininkai, 
vimo delegatai yra 6; 
lo, kultūros .meno, literatūros, | 
švietimo, .sveikatos apsaugos, 
darbuotojui, jų tarpe 17 moks-! 
lų kandidatų ir daktarų. 269 
delegatai +— Didžiojo Tėvynės 
karo ir partizaninio judėjimo |V1S1. 
dalyviai, ^1 delegatai yra da-1 Vykome

Toliau
^Reikia visa paką nuo 1 metų iki 18 mene-! Vabalninku kunigas Matas'jis rašo: 

siu. 1 
reikia nebesnausti, bet sku-'Kožnam “Darbininko” l^-į 
bėti, ir tai praeis kokie pen-įmery apverkiami Lietuvos■ spausdinta ir tūkstančiais' 
ki metai, iki Amerika bus'kunigai, kad jie neturi ten, išplatinta fąrp esamų ir; 
tiek pat pažengus kiek Ru- laisvės, kad juos ten perse- jau buvusių lietuvių.” 
sija moderniškųjų ginklų į kioja, veža į Sibirą, ir t. t. į Ką tai reiškia — “buvu- 
gamyboje ir erdvės tyrinę-! Bet pasižiūrėjęs j šią nuo-;siu lietuvių”? Jis gal turi; kankliečių šeima 
jime!” trauką matai, kad čia stovi (mintyje tuos, kurie yra dar: mažėjusi, kad ir pas pašali-

Tas žmogelis (J. D.) ne- 15 kunigų prie numi- kur tai pasislėpę bunkeriuo-;nius žmones buvo susidari^-
besusikalba pats su savimi J duobės - visokio
Čia Sovietai “visais žvilgs- Į^iaus, senų ir jaunų.

.................... ” 1 NUOTRAUKA
IŠ SIBIRO 

“Darbininkui” kas

— Klubo Patriotas

LKM Choras stiprėja
Prieš kelis mėnesines 

buvo su-

am-lse, banditai. Bet jie nė- si nekokia nuotaika, ypač 
ra lietuviai ir neverta juos Aprišime"ant tai, kad LKM 

vadinti lietuviais. choras praeityje buvo vienas
“Darbininkas,” tarp savo!iš didžiausių ir geriausių 

įak šmeižtų ir purvų prieš Lie- lietuviškų chorų š’ioje šaly- 
:prisiuntė nuotraukas ig■ tuv4 ir j°s valflžią, įdėjo ii (je.

Npw Havftn from “Haverhill, Mass., kui-ios! .P^kų Lietuvos; Džiugu dabar susitikus HdVCIIj VVllIL i , „ p . valdžiai straipsneli: sportoikankhecius pasikalbėti, kad
“i’™85J* 

- ' ’■ - akci- tokiomis, kokias “Darbiniu- Mgaitytę, pasauho cemp^o-d
kas” dažnai talpina. Ir Gal D; Pamlr?°> kad Dabartinis mokytojas Juo-

’: • - «Darbi. Ji' Lietuvos ir sykiu Sovietų i zas Kenstavicius vadovavo
; pilietė. Įdėjo net Zalagai-! chorui ir praeityje. Jis turi 
kytės nuotrauką. žinojimo toj srityje ir nepa-

/ Pastai daug energijos.
______________ •- Geistina, kad iš jaunesnių, 

įkurie myli dainas, dalyvau- 
Bagdadas. — Irako res- tų pamokose ir sudarytų vėl 

publika tikisi gauti ekono- didelį ir pavyzdingą chorą. 
_________________ minės paramos iš Tarybų ' <

Sąjungos ir kitų socialist!- pareiga, tapti choro 
Gerai, kad jau atsi- niu kraštu. •• w *

:niais” atsilikę, o čia jie muši 
ir rvšiu i visais penkeriais 'metais 

darbiniu-! pralenkę!
tarpe 59
Su važi a- ■

moks-
_ _ ;: Keletas mūsų nusitarėme šitos 

vykti į Laisvės b-vės ap
ninku suvažiavimą. N a ,, 
taip ir padarėme, tiesa, neinįekas nepatikės

i, kurie buvo pasižadėję.! nįn^°” rašeivoms, kaip jie ( 
; tik Juozas ir jo-1 piešia skurdą ten, Sibire., 

lyvavę pogrindžio revoliucinia-j nas. Gerai ir padarėme.; Moteris (našlė) su 5 sūnu-
mc judėjime, 420 delegatų su ' Sužinojome, kad m ū s ų ' mis ip viena dukra. Visi i
sprendžiamojo balso teise yra! Laisvės padėtis stovi gerai, suaugę ir visi dailiai apsi-
apdovanoti Tarybų Sąjungos; Pagaliau, jau ir 6-ta va- rengę. Vienas sūnūs atio-

! landa. Tuoj prasideda va-i^0 stiprus vyras. Kiti at- 
ikarionė. Visko buvo pilna.j— ~ ■ ...
[Na, o po vakarienės buvo (vietą. ' 
parodytas filmas iš Lietu- rado vietos draugų, kurie 
vos api-e jaunimo dieną. į padės savo darbu įruošti 

i Tai niekad nepamirštamas:naują vietą. <“
itų respublikų Aukš- i filmas, gražiausias, kokį; gyvename nuo Niujorko to- 'koje už $2,500,000 žibalo rolę. 
Tarybų deputatai, 7 esu matęs. i (liau, turėtume prisidėti su vamzdžių.

valstybinių premijų laureatai.; Sužinojome, kad šiemet doleriu kitu Laisvei perkel-i------------------------- —— ------- -
575 delegatai, arba 96 proceiK| Laisvei teks keltįs į naują ti.

apdovanoti ' 
ordinais i h medaliais.

Suvažiavimo delegatų tarpe 
yra trys Tarybų Sąjungos Did
vyriai, šeši Socialistinio Darbo 

16 TSRS Aukščiau- 
83

Didvyriai, 
siosios Talrybos deputatų, 
Lietuvos TSR Aukščiausios Ta
rybos ir k 
čiausiųjų

O niūsų senesnių tebūna 
1 ėmė

jais ir linkėti chorui geriau
sio pasisekimo ir ilgai gy- 

Washingtonas.— Tarybų vuoti. Pažangiečių tarpe 
O mes, kurie Sąjunga nori pirkti Ameri- chorai lošia labai svarbią 

Nininrkn fn-hnln i-i-ž tOKAnnnn ! ..„i..
— K. M.

Veliuoniškis I 2 p.-Laisve (Liberty)— Benki., vasario (Feb.) 13, 1959



ĮVAIRUMAI
C v» • • «i • I S. F. Smith, Los Angeles, Thomas. Nuo valgių pelnas ISuvažiavimui sveikinimai caiif., $5. $45.35. viso $147.35.

•vės personalų ir suvažiavu-

LDS 13 kp., Rich. iHll,

Seni popieriniai 
kinų pinigai

Kai kiniją užkariavo 
mongolai, visas kraštas bu
vo tiesiog užtvindytas po
pieriniais pinigais. Čingis
chano anūkas, k a h a n a s 
Chubilajus (1260-1294 m.)

Sveikinu 
pievinio pinigo, kad jo for- ksuvažiavimla 
ma ant pastarojo atsispau- 
džia raudonai. Po to pini-

Binghąniton, N. Y. ,
B-vės įsius delegatus, linkime kadLaisvės _

Manau, kad Į Laisvė ilgai, ilgai gyvuotų.
Įusirinkę patieks! Čia randate $5. Draugiškai 
nymų mūsų liau-;M- Navickienė, prot. sekr.,!

V. Žilinskas, fin. sekr.

Juozas Pavilonis,

kas. pinigą padirbtų, būtų 
nubaustas mirties bausme.

Daug kartų per metus 
ateina pirkliai su perlais, su 
brangakmeniais, su auksu, 
su sidabru, su aukso ir šilko 

net buvo uždraudęs naudo- audiniais ir su kitokiais 
ti metalinius pinigus. daiktais. Ir visa tai pirkliai 

Kaip tik tuo metu į Kini- atneša dovanų didžiajam 
ją buvo nuvykęs garsusis1 chanui. Sušaukia didysis 

viduramžių keliautojas. Ve- chanas dvidešimt išminčių, 
necijos pirklys Markas Po- šiam reikalui išrinktų ir šį 
lo. Kinijoje jis išbuvo nuo■ reikalą išmanančių, ir įsako 
1273 m. iki 1291 m. Grįžęs jiems, patikrinti pirklių at- 
į Veneciją, jis vieno karo neštus daiktus ir užmokėti 
metu su G e n u j a pateko į juos, kiek jie verti. Pa- 
nelaisvę ir į kalėjimą. Čia tikrina išminčiai visus daik- 
jis 1298 m. papasakojo nuo-'tus ir užmoka už juos po- 
stabių istorijų apie kinus, pieriniais pinigais. C) pirk- 
kuidas užrašė su juo sėdė- kai mielai ima popierinius 
jęs Rustičano. Jis papasako- pinigus ir vėliau jais sumo-

draugai s 
gerų suma 
dies laikraščiui. Daug gir-.11 
dėjau iš skaitytojų, kad la-!
bai patenkinti dabartiniu! Short Hills, N. J.

Jonas Petkus, New Ha
ven, Conn., $5.

A. Kalakauskienė, B’klyn,
Ludington, Mich.

St. ir Mary Meison, MM Sveikiname Laisvės per-! 
sonalą, suvažiavimo delega-l 
tus, linkime kad pravestu-! 
mėt geriausius tarimus mū-i 
sų laikraščiui, ir kad būtų1 
galima Laisvę palaikyti il
gus metus. Mums geriau 

, dabartinė Laisvė,1 
• negu kai ėjo dienraščiu. Čia 

randate $2. Draugiškai, 
Mary ir Petras Smalsčiai.

New Haven, Conn.
LLD 32 kp. sveikina Lais- 

:Vės suvažiavimą su $25. 
Linkime ilgiausios ir laiLaisves tu iniu, nes yra la- Sveikinu Laisvės suvažia-j ^“s. DraL^-

bai įdomiųi raštų, ir žmonės j vimą drauge su visais jo de- -r?- T Vnnpqq " vn patinka 
dėmisi žiniomis iš Lietuvos. ■ legatais. Mano troškimas š i J ’• • į’ " ’.negu ka
Čia įdedu $5. Draugiškai, tas pats kaip ir jūsų drau- 1 J landate
Helen Žukas. gai, kad Laisvė gyvuotų ii-1 

gai ir kovotų prieš visas: 
Bridgeport, Conn. blogybes. Gaila, kad nega- 

Sveikina Laisvės suvažia- jiu dalyvauti, tai bus pir- 
vimą šie: ' Po $5—A. Pur- mas suvažiavimas kuriame 
vinis, A. Katinas ir J. Moc- nebūsiu. Mano “čeverykas” 
kaitis. AJ Mureikienė, $2. turi “arthritis”, tai tiesiąją 
Po $1: J. Butnoris, M. Va-, koją negaliu apauti. Čia ra- 
lacka ir Bridgeporti-etė. Vi- Jite' $10. Draugiškai, J. 
so $20. Draugiškai, J. J. ^tanelis.
Mockaitis.! --------

Plymouth, Pa.
LLD 97 kp. susirinkime

M. ir E. Liepai, Wood
haven, N. Y., $5.

A. Zalner, Philadelphia, 
Pa., $5.

M. Stakoff, B’klyn, N.

P., ir N. Ventai, Forest
Great Neck, N. Y.

Sveikiname šį Laisvės 
liniuku suvažiavimą ir lin-: 
kime, kad suvažiavimas pa
darytų gerus ir naudingus 
nutarimus, ypatingai dėl 
sustipi inimo ii palaikymo me p a s e m jngai išdirbti 
laikraščio. ode ma one- pĮanus ųaj Laisvė dar ii-

- e £onmtl 1]°rS.S1B (į°-Va‘:gai, ilgai gyvuotų, skleisda- 
. u °P‘„ ma darbo žmonėms apšvie-J. Kupcmskas P Beeis, F. h. taik j je! Kar. 

T . . v. . Klaston. Po $2: M. Adomo-,, p!-- - v.
Sveikiname Laisvės sėri-'nis ir M. Giedrynas. A. S?-. • t.,a c.
.............. Draup-iškni me ,r *10- Su geriausiais, j. ir M. Kalvaičiai, B’k- Į riauslais Knkė j i m a i s dėl: FDlaU8’hka,> Ujimais, Montrealo LLD lyn> N. y., $5.

1 i ’ Sekr. L. Kisiehs. Stasys Rumšą, B’klyn, N.

da- Montreal, Canada
i . Laisvės Dalininkų Suva
žiavimui. Brangūs Drau
gai Delegatai-es! Sveikina
me ši suvažiavimą ir linki- c- c

V. ir O. Čepuliai, B’klyn,

B. ir K. Briedžiai, Forest 
Hill, N. Y., $5.

Napoleonas Kisielius, B’k-

S. V., Richmond Hill, N.

Brockton, Mass.
Chas. Devetzko, Laurel

ton, N. J., $5.
A. ir S. Matuliai, Jersey

. .... iOna Kriitul'iėnč pakele įninkll suvažiavimą su ge-pokaitis, $1.
jo, kaip Pekino mieste, ku- ka uz visus pirkinius didžio-1 Įjaįsves šerininku suvažia-!, , v v . ,

' ' ’ r ’ • ...... ■ vimo reikalą, buvo parem-1dal1-bo1 unijos apsvietosI
.... - , Iš šių ištraukų matome,.tas ir apkalbėtas. Po ap.; reikaluose, kad Laisve n !

buvo iš juosvos spal- kad net pats Markas Polo, kalbėjimų, I pasirodė kad vi-1 a.n^ e1^ teisingu ke-’ . ................  .
liu lietuvių progresyvių la-Į Sveikinu jus, ir drauge vi-!

Čia randate $51. P" J ~
ka ir užgiria ’ šiandieninę^10. T" LLfP. ° kp.. Moterų|Linkiu geriausio pa-' 
Laisvės redaktorius, raštus jApsvietos Klubas, Konstan-^jsekimo. Taipgi sveikinu 
ir politinę kryptį - pakrai- C!ja ?a vJdien(? ^ol'g'e SOl- visą Laisvės personalą ir;
pa. Taipgi: sveikiname Lais-:™31.1,8! „?’• ; rašėjus, linkiu geros svei-l

ris tada vadinosi Cha^baly-Jo chano žemėse... 
ku, Chubilajaus pinigų rū
muos 1
v%s storo popieriaus garni- daug keliavęs, ir daug majsi 
narni įvairaus formato ir 
skirtingos vertės pinigai.

“Šitie popieriniai pinigai, 
— stebėdamasis pasakoja 
Markas. Polo, — išleidžiami 
taip oriai ir iškilmingai, 
tartum jie būtų gryno auk
so ir sidabro. Prie kiekvie
nos popierinių pinigu rū^es 
Pastatyta daug valdininkų, 
paskirtu pasirašinėti savo 
vardus ir dėti savo antspau
dus. Kada viskas kaip rei
kiant paruošta, tada valdo
vo paskirtas vyriausias val
dininkas cinoberiu aptepa 
jam patikėtą antspaudą ir ti kinų hieroglifai — juodi, 
taip iį prispaudžia prie po- Šio pinigo formatas: 23—35

Essex, Conn.
Gerbiami Laisv iečiai Chicago, III. Anskiai,

Laisvės B-vės Dalininkų i $5.
Laisvės spaudos ”susirin-:?}lva^iįv’m’A’,. Dra^ai ir i M PetkUS’ B’kly"’

| Drauges! Chicagiecių va r- N. Y., $o.
du sveikiname jūsų šuva- Albina Mikalaus, B’klyn, 
žiavimą. Neabejojame, kad N. Y., $5.
jis bus pasekmingas. . Chi-i F. Klaston, Huntington, 

j i joną Gu tauskrene, A.ntanas,f-j ■visnrimonini dfiT’hncentimetrą . Kinų hierogli- JRaila. Po Valan-i -Ldlte $10 DrauaB
fais atspausdintas jo teks-: tni<pVičienė ir Izabelė Tenu-1 & 
tas, įsvei stas lietuviškai, ^as> Draugiškai, G e o r g e . 
skamba šitaip: . Shimaitis.

“Valstybinis popierinis  
pinigas. j vienas guanis, Kiti sveikina šuvažiavi-l 
esąs apyvartoje amžinai.: a. 
Mirtis padirbėjams! Padii - j petras ir Ona Cibulskiai,! 
bimą susekusiam skiriamas1 Maspeth> N. y., $5. 
visas padirbėjo turtas. Julius Žukas, Worcestei, 

K. Papečkys:Mass., $5.

Laisveš skaitytojai irii . 
tęs, stebėjosi, kad Kinijoje kuopos naciai pilnai sutin-i_U1,
viską galima pirkti už po
pierinius pinigus. Tuo metu, 
kai jis keliavo po Kiniją, t. 
y., XIII amžiuje, Europoje 
dar nedaug kas buvo matęs 
popierių. O venecijiečiai 
Markui Polo nelabai tikėjo.

Kauno Valst. M. K. Čiur
lionio v. muziejuje yra retas 
kinų povierinis pinigas — 
vienas Juanis. Jį išleido Min 
dinastijos imperatorius Tai- 
Tzu 1368—1369 metais. Jo 
popierius yra juosvai pilkos 
spalvos, o jame atspausdm-

Dr. J. F. Barisas

MENULIS IR JO YPATYBES

•»

dalyvavo L. L, $5.
J. ‘ Kupčinskas, Great 

Neck, Nk Y., $5.
P. Bechis, Great Neck,

įįa | Laisvės vajuje. L. Prūsei- 
kai Pakmtė Blaškienė.

Šiame laiške siunčiame
, čekį vertės $233. Taichica- N. Y.,^$5.
giečių aukos, tai sveikini- 7’ ,

j mas Laisvės suvažiavimui.r N. Y., $5.
iNors Laisvė šiuo laiku nei-- O. ir F. Muzikev i č i a i, 

tarimai na kasdien, bet jos įtaka Bayonne, N. J.,^$5.
ka(l Chicagoje padidėjo. Rūpin- 

kimės, kad Laisvės pulsas 
plaktų Chicagoje smarkiai. 
Mums rodosi, kad jau atėjo 
laikas, kada visi mūsų, 

'spaudos mylėtojai prenume-, 
ruotų ir Laisvę ir Vilnį. .$5.

Sveikinu suvaž i a v i m a. i Pydykime dai baugiau
Linkėdama, kad Laisvė if. solidarumo, _ dar daugiau N._Y.,J5.
gai gyvuotų, įteikiu dovona! v!sal)US10.r“PeS-J.1 n gu N y $5
$5. Ievutė Gailiūnienė. ablems laikrasciams. Vi-'N. Y., $5.

Rochester, N. Y.
Sveikinu suvažiavimo 

llyvius ir visus laisviečius.
. ; Tikiuosi, jog jūsų

’ I ir darbai užtikrins,
Laisvė mūsų namus lankys 
dar ilgus metus. Siunčiu ! 

; dovaną $5. Viktorija Bul- 
i lienė.

tai sveikini-: V. Skodis, Richmond Hill,

S. Radusis, Bayonne, N.

$5
•>

M. K., Woodhaven, N. Y.,
moko, kad visatoje nėra 
tuštumų. Visąta Nusideda 

liš daugybės įvairių dujų. 
į Tos visatos dujos ! sudaro 
dujų didjūrius, okeaniško 

| didumo. Mėnulis sukasi ant 
.: savo ašies ir keliaujat 

i aplink mūsų žemę, o mū-, 
■įsų žemė sukasi ant savo' 

į ašies ir keliauja aplink sau-1 dalyvauti kartu su jumis,! 
ulę. Pakilimas ir nupuolimas;brangūs Laisvės skaityto- 
Į i jūrų vandenų priklauso nuoj’ai ir visas Laisvės štabas. | 

mėnulio gi-avitaciojs, o ne nuo'Sveikinu visus, ir linkiu gy-! 
moksliškai užvadinoI jūrų bangų ir vėjų. Astro-Ivuoti ilgus metus. Aš, su'

nomijos mokslininkai ati- savo vyru Vincu įteikiame! 
denge dėl visos žmonijos vi- dovaną $11. ~ 
satos įstatymus, su visatos Konstancija Karlonienė. 
įstatymų pagalba mes žino
me, kad mėnulis keliauja j 
aplink žemę.

Geometrijos mokslas mus 
moko, kad mėnulis sukasi 
eliptiškai, todėl nėra gali
mybės su teleskopu pama
tyti kitą mėnulio pusę.

Mėnulis yra arčiausias 
dausos kūnas prie žemės. 
Bet ne visada jis yra vie
nodoje atstoję. Arčiausiai 
jis būna prie žemės už 221,- 
463 mylių, o toliausiai—už 
252,710 mylių, kaip skelbia 
astronomai.

Pats mėnulis yra juodas 
(tamsus) dangaus kūnas, 
arba visatos planeta. Švie
sa, kurią mes matome, pri
klauso nuo ref 1 e k c i j o s . 
Kuomet mėnulis randasi 
ant tos pačios pusės, kaip 
žemė ir saulė, tada toji mė
nulio pusė būna apšviesta 
saulės. Kuomet mėnulis nu
sisuka toliau, tada vėl tam
sioji mėnulio pusė būva 
prieš mus. Tada nieko ne
galima matyti nei su te
leskopu. Astronomai juodą
ją pusę vadina “nauju mė
nuliu.” Gi iš tikrųjų nie
kados nėra naujo mėnulio.

Už poros naktiį ir dienų 
mėnulis pereina tam tikrą 
kelionę ir tada jo mažytė
lė dalelė vėl mums pasiro
do apšviesta, kaip koks lan
ko pavidalas. ,

(Bus daugiau)

Brooklyn, N. Y. P. Višniauskas,- B’kĮ-ya...

L. Gavrilovich, B’klyn,

ileo laikų pradeNuo. Gal 
astronomija (mokslas 

naudojo mėnulį savo kalen- apie žvaigždes) vystytis 
doriams. Iš senovės žydų '■ Atsirado daug naujų moks- 
kalęndoriaus išsivystė da- lininkų, optikų, matemati- 
bartinis mūsų kalendorius, kų, fizikų, į chemikų ir taip 
Romėnai žydų kalendorių palaipsniui išsivystė naujas 

lį, ar ji būtų lietuvių ar patobulino, prie mėnesių' mokslas apie, dausos kūnus, 
anglų kalbose, yra įdomi, pridėjo vardus, kaip tai Ju- kurį i 
žavėjanti. Iš lietuvių, man 
rodosi, Rojus židžiūnas 
(Merkinės Vaidyla) dau
giausiai, dažniausiai prisi
mindavo savo eilėse api-e 
dausos kūnus, jų įdomumą 
ir grožį. Gaila, kad prie 
savęs neturiu jo eilėraščių. 
Rodosi, jau praėjo daugiau 
negu 40 metų, kai jis para
šė eiles:

Dūmai rūksta,
Dangus niaukias 

debesiais. 
.Štai vienas eilėraštis, ku

ry1 parašė garsusis Ameri
kos poetas Longfellow: 
“See younder fire! It is the moon 
Slow rising o'er the eastern hill. 
It glimmers on the forest tips. 
And through the dewy foliage drips 
In little rivulets of light. 
And makes the heart in love 

with night.

Čionai prisimenu tik du 
poetu—lietuvį Rojų didžiū
ną ir garsųjį amerikietį po
etą Longfellow. Tikrai ga
lima sakyti, kad kiekvienas 
poetas nesigaili rinktinių 
žodžių išreiškime savo jaus
mų apie mėnulio artistišką 
grožį ir įdomybę. Dar prieš
istoriniais laikais žmonės 
domėjosi 
da buvo 
gendų.

Laikui
tobulinosi, pradėjo dar dau
giu įdomautis, kodėl mė
nulis keičiasi. Iš pat pra
džios būva kaip koks lan
kas, vėliau kas dieną ir 
naktį didėja, auga, pasida-

Daug raštų yra prirašyta ro kaip ratas. Senovės lai- 
apie mėnulį. Aš pats prieš kų mokslininkai žydai pa- jo 
keletą metų esu parašęs 
keturis straipsnius. Visų 
tautų poetai daug eilių ir 
eilėraščių yra parašę apie 
mėnulį. Poezija apie mėnu-

ly ir August, kurie yra ce- astronomija. Teleskopas 
sarių vardai. ! (astronomiškas žiūronas)--
“'/MOCTvtf” papiastas, nei a sunkus pa- ( ŽMOGUS MENULYJE .gaminti< Reikalinga stiklą 

į Ši legenda susidarė iš gi-i išgaubti sferiškai ir cilin- 
I lios senovės įvairių legen-! driškai, kad toli ir arti ma
dų apie mėnulį ir saulę. | tyti. Prie šio darbo reika- 
Reikia žinoti, kad tų laikų pinga šiek tiek žinoti al- 
žmonės neturėjo teleskopo, i gebrą, geometriją, mierą. 
Italas mokslininkas Galileo IKad pagaminus didelį tele- 
daug studijavo senovės Ki- i skopą, reikalinga gerai ži
nijos mokslą, ypatingai im- noti matematiką.
peratoriaus Wu dinastijos! Su šių dienų dideliais, to- 
optišką mokslą. Kita, Gali-lbulais teleskopais mes gali- 
leo mylėjo toli matyti, nes! me, matyti mėnulį, mieruo- 
jis pats buvo trumparegys. Į ti jo kalnus, kraterius. Su 
Jo trumparegystė jį vertė Į vidutiniškais teles k o p a i s 
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mėnuliu. Jau ta- 
daug visokių le-

bėgant, žmogus

mes galime maždaug tiek 
matyti mėnulį, kiek užėję 
ant didelio kalno matome 
per 30-50 mylių. Žinoma, 
regėjimas priklauso nuo 
dienos šviesumo. Daleiski- 
me, jeigu zepelinas atsisto
tų priešakyje mėnulio, mes 
galėtume vidutiniško dydžio 
teleskopais zepeliną gerai 
matyti, kokioj padėtyj jis 
randasi. Vadinasi, astrono
miškas mokslas, teleskopai 
panaikino visas senovės le
gendas apie “žmogų mėnu
lyje.”

MĖNULIS—ŽEMĖS 
KAIMYNAS

Žemės gyventojai turi 
jaustis, kad mėnulis visato
je yra arčiausias žemės kai
mynas. Senovėje taipgi bu
vo daugybė visokių legen
dų, būk tai visatoje nėra

gaubti stiklą, kad pasiga
minus akinius, su kuriais 
jis galėtų toli matyti. Pa
sidaręs akinius, mokslinin
kas Galileo išgaubė dide
liuose stikluose didesnes 
gaubas ir pradėjo studijuo
ti dausos kūnus.

1609 metais Galileo pa
gamino savo rankomis pir
mutinį teleskopą. Kuomet 
mokslininkas nustatė savo 
rankomis pagamintą teles
kopą prieš mėnulį, jam pa
sirodė, kad ant mėnulio 
randasi daugybė kalnų, 
kraterių, urvų ir įvairių 
juodų ženklų. Juodi ženklai 
jam nebuvo aiškūs, nes jo 
teleskopas nebuvo pakanka
mai tobulai pagamintas. 
Tik vėliau kiti mokslinin
kai su tobulesniais telesko
pais įžiūrėjo, kad tie juodi 
ženklai yra atspindžiai, re- nieko daugiau, kaip tuštu- 
flekcijos tarp žemės ir mė- ma. 
nulio.

Dabar astronomijos 
ir chemijos mokslai mus
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VILNIUS -Tarybų Lietuvos sostine
(Tąsa)

Iš visu XVII amžiaus Vilniaus meno 
paminklų vertingiausia yra Petro ir Po
vilo bažnyčia Antkainio priemiestyje, 
pradėta statyti 1668 metais ir užbaigta 
per aštuonerius metus. Pats pastatas 
niekuo ypatingu nepasižymi. Architek
tūrinė kompozicija nėra patraukli, tarp 
kupolo ir fasadinių bokštų proporcijų 
nėra reikiamo sąskambio, pats fasadas 
pernelyg išsikėlęs tiek lyginant jį su vi
suma. tiek su detalėmis.

dino sau rūmus pakelėje iš Antkainio į 
Vilnių, galima sakyti, Neries vagoje. 
Kalvą, skyrusią Antkainį nuo miesto, jis 
liepė nukasti, akmenis ir žemes suversti 
į pilį. Pastatas turėjo keturis kampinius 
paviljonus, primenančius tvirtovės bokš
tus, laužytą mansardinį stogą. Dar ir 
dabar tebėra išlikę išoriniai jonėnų sti
liaus piliastrai, iškelti per visus keturis 
trobesio aukštus. Sluškų rūmai dėl dau
gelio vėlesnių perdirbinėjimų tiek pasi
keitė, kad vargiai begalima juos šiandien 
laikyti architektūriniu paminklu.

DIDELE ŠALIS
ISPūDžiAt Ir APIE DORTLANDĄ ffav?s laikinį Muosfcviiiią.

m iš karinės tarnybos, pradėjo
Trumpai apie Portlando tyrinėti Didįjį Šiaurvakarį.

francūzų kilmės Amerikos 
karys, kapitonė laipsnio,

Sis pastatas labiausiai yra vertina
mas dėl savo vidaus skulptūrinių deko
racijų. Skulptūromis išpuoštos šios 
bažnyčios sienos, skliautai ir kupolo vi
dus. Vien žmonių figūrų iš balto stiu
ko (patvarios tinko masės) čia sukurta 
daugiau kaip du tūkstančiai. Pastato 
vidus klote apklotas vyrų, vaikų, mote
rų, riterių, istorinių ir mitologinių vei
kėjų figūromis, gausybės gyvų ir negyvų 
daiktų lipdiniais. Visi šie daiktai, gyvu
liai ir žmonės nėra atsitiktinis mišinys. 
Jie susieti Į ciklus, vaizduojančius reli
gines scenas, Lietuvos ir Vilniaus isto
rijos fragmentus arba buitinius siuže
tus. Su giliu jausmu išreikšti kai kurie 
to meto Vilniaus gyvenimo vaizdai. Pa
vyzdžiui, “gailestingumo” scenoje at
vaizduotas elgeta invalidas ir turtinga 
moteris aristokratė, viena ranka duodan
ti elgetai mažą pinigėlį išmaldos, o kita 
ranka tvirtai laikanti vainiką, kaip val
džios ir didybės ženklą. Petro ir Povilo 
bažnyčia—tai kūrinys, liudijąs to meto 
planuotojų, statytojų ir dekoratorių meni
nius užmojus ir nuostabų jų meistrišku
mą. Tai pastatas, jungiąs savyje archi
tektūros ir skulptūros meną.

Vidų skulptūromis dekoravo apie 200 
menininkų-meistrų, vadovaujamų skulp
torių Porėti ir Gali, bet suplanuoto dar
bo jie nebaigė. Mirus šios bažnyčios fun
datoriui, feodaliniam didikui Mykolui 
Pacui, ir pristigus lėšų, darbas buvo nu
trauktas. Tik 1803 metais buvo sudary
ta nauja dailininkų grupė, kuri turėjo 
atnaujinti ir užbaigti vidaus puošybos 
darbus, šios grupės dailininkai atnauji
no 120 metų sulaukusias skulptūras, pa
statė laivo pavidalo sakyklą, du nedide
lius altorius sankryžos kampuose, ir, ne
turėdami nei savo pirmtakų kūry
binio užmojo, nei pasiekę jų technikos ly
gio, nedrįsdami dekoravimą užbaigti di
džiuoju altoriumi, kuris buvo reikalingas 
apvainikuoti visai pasato puošybai, savo 
darbą metė. Pastato vidaus dekoracijos 
taip ir liko neužbaigtos.

Antkainio bažnyčios skulptūros, kaip 
ir pats pastatas, atliktos barokiniu sti
liumi. Žmonių paveikslai statulose yra 
iki tam tikro laipsnio suidealinti. Betgi 
šitas suidealinimas, o taip pat ir tai, kad 
skulptūrų paskirtis buvo dekoruoti, pa
gražinti pastatą, nenustelbia realizmo 
pavaizduojant gyvulius, augalus, o taip 
pat žmonib išorę bei vidinius pergyve
nimus . Kąi kurių skulptūrų realizmą 
rodo, pavyzdžiui, ir tai, kad Marijos 
Magdalenos statuloje amžininkai atpaži
no vieno iš dekoratorių (Periti) žmoną.

Antkainyje, netoli nuo Petro ir Povilo 
bažnyčios, yra feodalinių didikų Sapie
gų rūmai (dabar juose yra ligoninė), 
pastatyti 1691-1697 metais. Juos deko
ravo tie patys skulptoriai, kurie dirbo 
Petro ir Povilo bažnyčioje. Jie išlipdė 
kapitelius, karnizus, frizų ornamentus ir 
visa kita, ko reikalavo prabangi barokinė 
to meto architektūra. Antrame Sapiegų 
rūmų aukšte buvo vaišių salė, turėjusi 
net aštuonis langus. Jos perdengimą 
puošė didžiulės freskos, tapytos tuo metu 
Lietuvoje plačiai žinomo dailininko Del- 
benės, kuris dekoravo Kazimiero koply
čią Vilniaus katedroje ir Pažaislio vie
nuolyno bažnyčią. Kai kuriuose tų rūmų 
kambariuose buvo paauksuoti stiuko or
namentai, sienose įmūryti paveikslai, 
krosnys mūrytos iš spalvotų su herbais 
koklių. Kai kur buvo uosinio parketo 
grindys, o viename kambaryje — mar
murinė asla. Kaip matyti iš invento
riaus aprašymų, rūmuose buvo daug 
granitinių statulų ir vazų. Feodalinių 
didikų galybei žlugus, Sapiegų rūmai il
gą laiką buvo apleisti, visi vidaus pa
puošimai sunyko, išliko tik išorinės vie
no fligelio sienos ir parko vartai.

Vilniaus feodalinis didikas Dominin
kas Sluška 1691-1694 metais pasistaty-

Tarp išlaikiusių savo pirminę formą 
kūrinių ypatingą vietą užima Pedagogi
nio instituto (buvusio Bazilijonų vienuo
lyno) vartai, kuriuos pastatė architektas 
Glaubicas XVIII amžiaus antrojoje pu
sėje. Tai toks Vilniaus dekoratyvinės 
architektūros kūrinys, kuriame vėlyvo
jo baroko žaismingumas prieina iki 
kraštutinumo. Čia visur, kur tik mes be
pažvelgtume, susiduriame su banguotais 
paviršiais, su šviesos ir šešėlių žaidimu.

Kaip kitų miestų, taip ir Vilniaus ar
chitektūroje XVIII amžiaus pabaigoje 
įvyko persilaužimas. To amžiaus pasku
tiniame* ketvirtyje Lietuvoje prasidėjęs 
feodalinio-baudžiavinio ūkio irimas ir 
besi vystą kapitalistiniai santykiai veikė 
ir visuomenines pažiūras, krikdė feoda
linę ideologiją ir tuo pačiu formavo bur
žuazinę ideologiją. Esama santvarka bu
vo visapusiškai kritikuojama. Susilaukė 
kritikos ir borakinė architektūra, kuri 
perkraunanti pastatus išgalvotais pa
gražinimais ir papuošimais, neišplau
kiančiais iš konstrukcijos. Medininkų 
tarpe plito mintis, kad pastato grožį visų 
pirma sudaro jo būtinų dalių proporci
jos, o ne dekoracijos.

Naujų pažiūrų įtakoje Vilniuje ėmė 
plisti klasikinė architektūra. Pirmasis 
šio stiliaus pastatas Vilniuje yra viena
me unievrsiteto rūmų kieme 1782-1788 
metais architekto Knakfuso perstatytoji 
astronomijos observatorija. Iš sienos 
plokštumos, neužmaskuotos jokiomis de
talėmis, ryškiai ir simetriškai iškyla šio 
pastato cilindrinės kampinių bokštų for
mos, jo langų išpiovos stačiakampės, su- 
geometrintos. Betgi šalimais pristatyto 
viršutinio aukšto langų pagražinimai 
dar tebedvelkia baroku.

Ypatingo dėmesio verta ne tik univer
siteto rūmų išorinė architektūra, suda
ranti uždarus kiemus, bet ir vidaus pa
talpų, ypač salių, išplanavimas ir apipa
vidalinimas . Universiteto rūmuose yra 
net šešios salės: kolonių, aktų, Smugle
vičiaus, Lelevelio ir dvi — bibliotekos 
skaityklos. Vienos jų vertingos savo ar
chitektūra (kolonų, aktų, skaityklos sa
lės), kitos, kaip Smuglevičiaus,—tapyba, 
dar kitos, kaip Lelevelio,—ir architektū
ra, ir tapyba.

Klasikinės architektūros, kuri Lietu
voje taip nedrąsiai gavo pradžią univer
siteto rūmuose, žymiausias platintojas 
Vilniuje buvo architektas Laurynas 
Stuoka-Gucevičius, Kupiškio apylinkių 
baudžiauninko sūnus. Akademijoje, per
organizuotoje į Lietuvos Vyriausiąją 
mokyklą, jis pirmas ėmė skelbti mintį, 
jog “statiniui kilnumo suteikia ne iš
galvoti ir išmarginti pagražinimai, bet 
jo dalių santykiavimas su visuma ir tar
pusavyje; nuo to priklauso ir statinio 
stiprumas.” Stuoka sukūrė Vilniuje ke
letą įžymių architektūrinių pastatų, kaip 
Vilniaus Rotušės rūmus, kuriuose dabar 
yra Dailūs muziejus, ir Vilniaus kated
rą, neminint kitų, perstatymo, darbų.

Senoji katedra buvo barokinė. 1769 
metais per audrą vienas jos bokštas 
griuvo; griūdamas jis įlaužė skliautus, 
užmušė keletą maldininkų ir taip suža
lojo pastatą, kad reikėjo jį uždaryti. 
1777 metais buvo pradėti katedros per
statymo darbai. Stuoka, nenugriauda
mas ir nepakeisdamas kai kurių kated
ros koplyčių, turėjo sukurti naują pa
statą, apvalkstydamas senuosius archi
tektūrinius griaučius naujomis formo
mis. Siekdamas, kad pastatas būtų si
metriškas, priešais barokinę, 1636 me
tais įrengtą Kazimiero koplyčią, šiauri
niame pastato kampe jis pastatė kupolu 
dengtą zakristiją, iš lauko pusės kvadra
tinę, o viduje aštuonkampę. Tuo būdu, 
buvo galima išmūryti kupolą, atitinkantį 
Kazimiero koplyčios kupolą.

(Bus daugiau)
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PATYRIMAI
Antrąjį rašinėlį rašyda

mas sakiau, kad jei turėsiu 
laiko, ir vėl parašysiu nuo 
Ramiojo vandenyno pakraš
čių. Taigi dabar ir vėl ra
šau, taip sakant, trečiąjį 
žvilgsnį iš Didelės Šalies. 
Pirmas buvo nuo Philadel- 
phijos iki Chicagos, antras 
nuo Chicagos iki Portlando, 
Oregon, o dabar trečias 
žvilgsnis bus iš paties Port
lando miesto.

Kaip jau minėjau, mes 
atskridom į Portlandą sau
sio 17 d., 9 vai. vakare. Inž. 
Edwardas Skralskis pasiti
ko tėvus, kartu ir mane, or
laivių stotyje. Buvo labai 
jauku ir malonu vėl susitik- _______  ______ ____
ti su Edwardu, kurį tėvai; krantus, jiedu nutarė įsteig- 
augino ir dar tik apie dvi-1 ti miestą. Bet kaip jį pa- 
dešimt metų atgal gėrėjosi!vadinti? Vienas sako Bos- 
jo pasisekimais moksle. Jis! ton, kitas Portland. Metė 
1939 metais baigė M. I. T., pinigą aukštyn — “head or 
antrojo karo metu tarnavo | tail.” Portlandietis laimėjo.

Portlandas savo šiauriniu 
šonu yra atsišliejęs į pieti
nį Columbijos krantą. Da
bar jis turi apžergęs įtaką 
į Columbiją ir Willamette 
upes ir Oswego <ežerą ir vis

miestą. Jis randasi toli į 
šiaurę, didžiuosiuose šiaur
vakariuose. Jis toje pačio
je paralelinėje uostoje, kaip 
Bostonas ir Portland, Me., 
šiaurryčiuose. B-et čia ir 
žiemą oras švelnus, drėg
nas. Net ir akmenys žalio
mis samanomis apžėlę. Bet 
šio sausio 18-ą nereikia pal
to, užtenka lietpalčio. Snie
go nėra. Avys priemiesčių 
apylinkėse ganosi lauke.

Jis surado tą uolinę salukę 
ir toliau nuo upės ežerą. 
Jis užrašė jų vietą savo 
dienyne, ir vėliau tos vietos 
tapo pavadintos jo vardu — 
Bonneville ežeras ir Bonne
ville sala.

Amerikos valdžia 1936 m. ■ 
už $84*000,000 prie tos 
lūkės pastatė tvenkinį' 
įrengė 500,000 kilovatų 
jėgos elektrinę.

x. . . . _ _ _ ! Ant salukės yra įrengtas
s j miestą įsteigė 184o Jn-lgražus parkutis ir adminis-

sa- 
ir 

pa-

Laiškai iš Lietuvos
Mikas Mačionis, iš New-k 

ark, N. J., gavo laišką savdj. 
74 m. amžiaus sesers Petro
nėlės ir švogerio Liudviko 
Jurelevičiaus iš Vazgirdo- 
nių kaimo, Varėnos rajono. 
Žemiau d-edame iš laiško iš
trauką, kur kalbama apie 

i visuomeninius reikalus. — 
\Red.

O dabar, Mikuli, parašy
siu, kur randasi mūsų kol
ūkis. Jį sudaro sekami kai- 

j mai: mūsų, Vazgirdonių 
kaimas, Jakėnų, Aukštakal
niu, Milėtonių, Pariečių ir

- - Kolūkis nėra
žemyn link Pacifiko, kairėj jbiednas. Yra kolūkio klu- 
yra 10 hidroelektros turbi-ibas, skaitykla, šokiu salė 
nu ir didelis šliuzas, kuris jaunimui pasilinksminti ir 
perkelia didelį laivą, plau- pašokti, taipgi salė viso- 
kiantį pi’ieš srovę, per tven- kiOms prakalboms. Čia esti 
kinį. Dešinėje randasi ei-1 visokie susirinkimai, kolū- 
lė plieninių durų, kurios, į kiečių pasitarimai ir tt. Vi- 
reikalui esant, sulaiko pu- sa tai yra buvusio Kopco 
sę Columbijos vandens ir dvaro namuose. Čia rodomi 
siunčia jį per turbinas. Bet kino filmai, vaidi n i m a i. 
esant vandens perviršiui, Pas mus gyventi linksma, 
tos duiys atidaromos ir pa-1 ypač vasarą, kai esti šilta, 
paleidžiamas per jas van- Tada palei * Pabenikių kai- 
duo. Tos hidroelektrinės mą ežero saloje, beržyne/ 
stoties pajėgumas Visuo- būna vakaruškos. Beržynas 
met vienodas, kadangi po-j gražiai išvalytas, palikti tik 
tvynių laiku tik pusė Co- • gražūs beržai, kurie sudaro 
lumbijos vandens tesuvarto-1 puiku vaizda.
jama Sausros laiku me-j Mūsu ,kolūkio arklidė pa- 
chamskai užtvenkia Pusę stat ta‘v ird /ai 
vagos, o likusi turbinų pu-- ./vietaa«kli isi 
se gauna tiek pat vandens. | *ogumai ant vietos_ Ark.

KEISTAS ŽUVŲ Įliams įtaisytos ir girdyklos.
PAPROTYS O vasarą ganome arklius 

TĄ • i i • • i 'palei Babriškių upę, o kaiI Dar vienas labai įdomus t • L i •t I vn-ne tada V1SU1’.
Tai, ot, koks mūsų kolūkis 
— su visokiais patogumais 
ir su geromis kolūkiečiams 
sąlygomis.

O kai rašai apie radiją,

nL'kT— T r i (° pftti- tracij°s.Pastats.n?- Žiūrint Mašauskų.
mėliai i i. ancisl ctti on.mm i,»■>l- Pom-p,l-za l-o,i , • ■>
grave iš Portland, Me., ir 
Lovejoy iš Boston, Mass. 
Čia atklajoję ir apžiūrėję 
galingosios Columbijos upės

rimai ir tt. Vi- 
buvusio Kopco

kariuomenėje kapitonu, o 
karui pasibaigus, dar mokė
si Harvardo Universitete ir 
gavo dar, be inžinerijos di
plomo, pramonės administ
racijos laipsnį.

Jis vedė dar 1944 metais tolyn ir tolyn driekiasi į piet- 
i kuklią mergaitę airių kil- vakarius.
m ė s . Dabar Edward ir vaizda
Ruth, jo žmona, augina du:Bostoną arba Portlandą, 
sūnus ir dukrą—David 13-iMe. Jis turi gerą prieplau- 
os, Onutę 7-ių ir Robertą 5-; ką, kadangi Columbijos upe 
ių metų. Turi gražius na-|iš didžiojo Pacifiko, kuris 
melius Oswego sekcijoje, į tik 40 mylių nuo miesto 
Portlando priemiestyje, gali atplaukti didieji laivai, i

i E d w ardas yra '
OMARK CORP, fabriko, turi apie 600,000 gyvento-i ny j e,

: kuris išdirba Oregon Saw'ju, kas sudaro beveik pusę Į Tam tikrų 
Chain. 'visų Oregon 1 1J

I MODERNIŠKI PIŪKLAI lvcnto.Bb ... .r L A UOCll A CAVLAJCAp

n ! ... • • iGALINGOJICOLUMBIJAilkl.i\syai’V’..p aukia^tfa lMikuli,daugkasradijopri- Oregon valstijoje ir kituo- į , 4-™. > & ji

Jo geografinė iš
yra labai panaši į

vedėjas Portlandas su priemiesčiais i dalykas Bonneville tvenki-J1
tai žuvų kopėčios.

____ r___ Y. .** j rūšių žuvys,, 
valstijos gy-1 daugumoj salmonai, užaugę'

' Pacifiko vandenyne, nuo 5;

se Amerikos miškuose, ypač : Dar šiek tiek priminsiu 
Californijoj-e, auga labai apie galingąją Columbiją ir 
stori medžiai. Škerspiūvis, ant jos Bonneville tvenki- 
mūsų protėvių vartotas, jau nį, 40 mylių į 
nebeatsako šių dienų reika

lavimams. Čia ne ' 
’ smulkmeniškai išdėstyti O- 
' regon Saw Chain mechaniz- 
| mą, bet tas piūklas varto- 
!ja gasolininį motorą ir jis 
j gali nuplauti stačią pušį 

diamet- 
retėžinį 
papras- 
jei bent

net iki 15-os pėdų 
ro (storio). Tą 
piūklą gali valdyti 
tai vienas žmogus, 
didžiusią—du žmonės.

Edwardo vedamas fabri- 
!kas samdo apie 500 darbi- 
i ninku. Edwai’das pašventė 
didesnę pusę dienos vedžio
damas mane po jo vedamas 
dirbtuves (jų yra dvi Port- 
lande) ir rodydamas visas 
procedūras* kaip, tie piūklai Į 
gaminami. To įrankio ga-| 

loke.; '

rytus nuo 
Portlando. Columbia, jei ne

vieta 'didžiausia, tai viena iš di- 
džiasių Amerikos upių. Ją 
dangoraižiai kalnai gainio
ja tarpkalnių kloniais. Ji 
prasideda kur ten Condos 
uolakalniuose, šimtai mylių 
nuo Pacifiko vandenyno. Ji 
siurbia nesuskaitomus mili
jonus kibirų vandens iš Ca
na dos ir Jungtinių Valstijų 
sniegais dengtų baltakepti
riu uoliniu kalnu ir neša 
sraunia srove į tyvuliuo

jantį Pacifiką. Ji griauna 
uolinių kalnų šonus ir rai
žo Amerikos kontinentą gi
lia vingiuota vaga.

lando į rytusvatsirado vie
nas narsuolis uolos šlaitas 

myba yra labai komplikuo-1ir pasakė galingajai Co
ta, bet prie šių dienų mo- lumbijai, kad Jis iš jos kelio 
derniškų mašinų ir inžinie- nesitrauks.
rių, kurie dirba Edwardo bėgo jį iš abiejų pusių* pa- 
vaclovybėje toje įstaigoje, skandino jo papėdę ir pali- 
gabumų visos gamybos ko jį viduryje srovės vos tik 
problemos išrišamos sklan- galvą kyšančiu iš vandens, 
džiai.

lumbija api-

Kiek laiko atgal vienas

Įsigykite Labai Svarbų Metraštį

“VILNIES” KALENDORIŲ
Išleido Dienraštis Vilnis 
Sutaisė Leonas Jonikas

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

Turiningas .raštais iš Įvairių mokslo sričių ir yra gra
žioms poezijos žymiausių lietuvių poetų.

Puslapių 128
GAUNAMAS “LAISVĖS” KNYGYNE

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

Kaina $1.00

Užsisakantiems iš kitur persiuntimą apmokame.

prieš Columbijos srovę į tąsi 
Columbijos upėj vietas, ar į 
ją įtekančius upko š n i u s ,

'imtuvus turi, o mes neturi
me. Pas mus kas turi Ra
dijo priimtuvą, tai turi’ ir

* radiįt*kur jos yra gimę. Jos plau- akumuliatorių prie 
kia, .ne, ^lk desetkus, bet gal prįįmtuvo, ba be akumulia- 
ir Šimtus mylių pries srovę, toriaus priimtuvas 
kad suradus sayo^ gimtinę. ^ja> pas mus jęaįmuo.
ir šimtus mylių prieš srovę,

Kaip jos tuos priešsrovinius 
kelius suranda, tik jos vie
nos težino. Jos, sugrįžę į

toriaus priimtuvas nevei-

se dar nėra elektros.
Jūs, brangus Mikuli, ža-

savo gimtinės uolos uivą, date mums prisiųsti radijo 
deda kiaušinėlius, iš kurių priimtuvą, L__ _ -----
naujos jaunos žuvytės peri- _ . . . .
si.

, bet tai daug 
jums kaštuotų, kadangi

Yra sakoma, kad tos akumuliatoriuai labai sun- 
senos žuvys, atlikę savo re- kūs, tai daug kaštuotų paš- 
produkcijos užduotį, ten ir Iu persiuntimas.

O dabar, Mikuli, ačiū 
m v ..'jums už laikrašti “Laisvę.”Tos senos žuvys galijYra joje daug ko -domaus 

plaukt! prie® 81 Šimtus, pasjskaįtytk Taipgi ačiuo- 
!*?: Bet pei 70 pėdų |jamc juras už patarimą 

auksc‘0 tvenkmi jos nežali j Petronglci dgl vaistu. JQsų

miršta.

peršokti. Taigi joms ten ir 
yra padalytos taip vadina
mos “kopėčios” pro tvenki
nio šalį. Tos “kopėčios”susi- 
deda iš labai lėkščių laiptų,!
- 9 V 1 1111 1 1U O •kuriais vanduo bėga žemyn, 
bet žusis iš lėto gali plaukti 
prieš tą srovę . Taip jos ir

patarimą pildome, tai ji kol 
kas jaučiasi ant krūtinės 
daug geriau . . .

Linkėjimai jums nuo vi-

Gyventojų patogumui
keliauja į savo gimtinę. Josi KAUNAS.^ Miesto gafc 
turi perplaukti per eilę tam v|se pasirodė nauji vyšnflr 

I tikrų elektra apšviestų du- n^s spalvos autobusai mar- 
relių. Ties kiekvienomis tų j^p “Ikarus 66. ’ P’
durelių sėdi žmogus ir skai
to jas, Užrašydamas jų skai
čių ir rūšį. 1957-ais metais 
jų buvo priskaityta virš 
trijų ketvirtadalių milijo
no; pernai — apie milijoną 
tų grįžtančių veislinių žu
vų.

Jaunoms žuvelėms, grįž
tančioms į Pacifiką, nerei
kia kopėčių; jos nusirita že
myn per viršų tvenkinio 
arba išlenda su vandens 
srove per didžiules turbi
nas.

Tai tiek apie Portlandą, 
kuriame apsistojau tik pen
kioms dienoms. Sausio 22 d. 
su Skralskiu, kuriam jo sū
nus padovanojo automobilį, 
važiuosim į Californ i j ą — 
link San Francisco ir tolyn. 
Jei bus kas įdomaus, vė
liau bandysiu ir toliau pasi
dalinti įspdžiais apie Didelę 
Šalį. Bevardis

Dideli, iš
taigingi, vengrų gamybos 
autobusai, pritaikyti miesto 
vidaus susisiekimui^ Maši
noje yra 70 vietų, iš kurių 
28 sėdimos. Didžiuliai lan
gai praleidžia daug šviesos. 
Kelevių patogumui autobu
se įrengtos trejos durys. Iš 
viso gauta dešimt tokių ma
šinų.

PROŠVAISTĖS
Širdį Jaudinanti 
Jono Kaškaičio

Poezija
Taipgi trumpa autoriaus 
biografija, kuri labai 

įdomi
Knyga Ii 330 puslapiu 

Kaina tik 91.50

Laisve
110-12 Atlantic Avė.

Richmond Hill 19, N. Y.



žinios iš Lietuvos
Meno saviveiklai 'galingų energetinių įrengi- 

VILNIUS. — Respubli-'"lų- Iki 1965 metų kasmet
i bus nutiesta tiek elektros Ii- 

mni išleido nania dainų i niJLl» kiek lš vis0 buv0 mai išleido naują dainų, g57 metais vien tik auk§. 
žalialapi.” Rinkinyje pa-!tan;p,os .lnljų ‘,lgls Pa
talpinta dešimt nauju, dau-l.,1 es ,.;al. (l. Zc , os1 . • ! i I įtampos linijų — sesis kar-gumoje niekur anksčiau ne-į* 1 J i 
išspausdintu dainų. Tai V. ‘ . . ... . , .
Paketuro “Taikos lopšinė,”; r Tok1^^ P1“ Jlekty°? 

Prasidės 5 vai. vaka-'V.. Budrevičiaus “Ar žinai,” iniJU tinklui sukulti leike- 
Pirmiau bus vakarienė,' Just. Bašinsko “Mi-ežio grū-’tli puses milijono kubinių

! beržai,” J. Nav a k a u s k o; t0- med1™51 stulpus po 4-5 
i “Prie Baltijos jūros,” R. I relk®tlJ Pak«atl- ,SPe- 
ižig-aieio “Ošia sodai žali.” Cla lal įdaryta komisija, 
! Kūrinys išleistas 2 tūks- vadovaujama inzimeri a u si 

Kurie dar neturite Vil-;tančių egzempliorių tiražu.1 
, tai dar! ; -

A. galite pas mane gauti, turiu i įws meno saviveiklos daly-'J^

SCRANTON, PA. LoWfili MciSS i parodyti iš Lietuvos tris ’luunvia, niaoo. , filmus. Tai įvyks balandžio'
; Pittstono tragedija siu užveizda, užsirūko po ci-l Prieš Kalėdas čia užsida-; 18 d. Maple parke. Bus gc-j 

diena žaibiški/Sara ir . . . kasykla saugi, rė River Brook vilnonių au-;ra proga vietos ir apylinkės 
ereičiu balsi žinia nerbėtro' ?amenu, išdirbau vienoje dinių fabrikas. Užsidarė i lietuviams pamatyti Lietu-; 
no tik visa mūsu sali bet ir • kasykloje šešerius metus, o ant visados. Dirbo vilno-tvą filmuose. Tie filmai bus:: kiniai liaudies kūrybos na-,; 

ne t>k Msą musų salp bet n i:1. atsila^kė: nius blanketus apie rketui; “Žydėk, jaunyste!’ “Urug- ...........................................
Jie da-lvajaus lietuvių delegacija 

Taigi darbi- Lietuvoje” ir “Meno deka- 
iš anksto I ninkai gavo Kalėdoms ge-jte Maskvoje, j Filmai _kal- 

Žiemos me- 'bantieji. Visa tai galėsite

tik vieną kartą
valstijos inspektorius. Bet-,šimtai darbininkų.

Po * gi prieš atsilankant, jau' bar bedarbiai. ' 
LUS i dviem savaitėm i
į bosai žinojo ir lakstė, vis-! ras “dovanas.

ką taisė, kad tik būtų ge- tu reikia šilčiau ą

kitas šalis ir žemynus, ka
da Susquehanna upė prasi- 
laužė į anglies kasyklą. _ „ 
didelio šalčio ir staigaus 
atolaidžio — liūčių, ši upė 
pakilo ft pi o penkiolika pečiu . * . .v . v.i i .. i , • • - i
aukščio ir šalia Pittstono?riausioję tvarkoje: išdalino apsūdyti butą, o pinigų ne-: 
Port Griffith, Knox anglies 
kasyklon pralūžo didelė pra
raja, apie 30 pėdų diamet-p. 
riškai, ir upės vanduo su le- 
dais pradėjo baisiu sūkuriu 
veržtis kasyklon, kur dirbo 
52 darbininkai, iš kurių 12 
ir žuvo. Tie, 1 
bėjo, pasakoja baisius daly-i 
kus.

Laikraščiai kasdien pri
rašo špaltas apie tą baisią

klausimą: keno už tai kal
tė? ’Daug prikalbi 
siantį tyrinėjimą, 
rasti kaltininką.
niekas nedrįsta tiesioginiai; 
pasakyti ir pirštu parodyti 
į kaltininką, nors tą kalti- 
nnika visi mato. Kaltinin
kas ne kas kitas, kaip tik 
tos 
nors 
žinė 
šiko 
“švari.” Prieš 12 motų toj 
pačioj kasykloj dujų eks
plozijoj žuvo 9 darbininkai, 
ir tada to gaivalo sąžinė bu
vo “švari.” Kasyklą ope
ruoja tik du žmonės, ir tik 
pelnas jiems stovi pirmoj 
vietoj. Bet čia kyla klausi
mas: kur gi buvo valstijos 
kasyklų inspektorius? Ko
dėl jis leido taip plačiai ir 
toli po upe iškasti anglį?

Išdirbęs anglies kasyklose

nariją . Kai buvo įšventin
tas kunigu, J. Ragauskas 
kurį laiką buvo parapijos 
vikaru, vėliau dėstė tikybą 
gimnazijoje, t a r n a vo ka
riuomenėje kapelionu.

Dar tais laikais J. Ra
gą u s k a s pastebėjo, kaip 
smarkiai dvasiškiai yra nu- 

i tolę nuo liaudies. Jam ne- 
i patiko jų aristokratišku
mas. O kai prasidėjo antra
sis pasaulinis karas, ir J. 
Ragauskas pamatė žvėriš- 

.v, ,v. t. kumus, kuriuos hitlerinin-
Gimtinės!^netllĮ P r. kai vykdė su kunigų palai

ma, jo sąmonėje įvyko 
griežtas persilaužimas .

J. Ragauskas ėmė skai- 
i Algirdo Stumbro, išstudija- ^ti katalikų bažnyčios už- 

... ;vo Ukrainos ir kitų tarybi- draustas knygas, susipažino 
I U1kią dovaną lespu i-j nju c|arb0 paty- materialistine filosofija,

i jaučiasi. A. galite pas mane gauti, tunu meno saviveiklos daly-;staįanį gelžbetonio ^1S tampa Įsitikinusiu ate- 
•• • 1 •* * j 1zj *111 (y * 1J *1y 1 11 i 4- T IA T O 4- | stiebus vietoje mediniu I daugiau nebegali

;, sunkiai susir- doriuje telpa daug svaibių tuvos LKJS Centro Komite-'stu> Atrinktos geriau-i llkti Kauno kunigų senima
is po biskelį ei- straipsnių, taipgi Lietuvos tas, išleisdamas dainų rin-' • qtiehn konstrnk- rijoje, kurioje jis nuo 1944
,aisvės vajinin- žemėlapis. Kurie norite ka- kinį chorams “Gyvuok, šau-' •• šie\tiebaiStovės dau metU buvo dvasios tėvu ir

• lAnrl/unu lai’rrvfi l'iO InlnfV,- '.......... : 1 r z.... 4... ... i 4 X ;C1JOS. blC SllCDai SlOVCS OUU t .

! vakarienę. Tai bus šeštadie-
imainierianis mažas batare-A’a. Taigi vargelio turės ne-; nhs. 
jas, išdavė vielas nusitiesti mažai. ro- .

'darbavietėse, kad parodyti, —:— ;°. P° .1()S f1lmai- Įžanga,das,
mainieriai nevartoja Daugelis senų lietuvių tik $2. ;

;padegančių knatų eksloduo- miršta. Trys laisviečiai šer
ti dinamitą bei paraką, aleiga. J. Zubrauskas gavo 
elektrines batarejas. In-į širdies ataką ir yra Lowel- 

b,\*L;^T/?L^r,sPehtorius atėjo ir, nieko lio General ligoninėje. Iš-
net nepaklausęs, tik apsi-;buvo ten tris savaites, tai nies kalendoi lauš,
dairė ir šėjo. Reiškė, kad dabar geriau jaučiasi 
kasykloje viskas tvarkoje, I3razdauskas, 
saugu. Gi sekančią dieną vės patriotas, sunkiai susir- 
mainieriai atidavė "bosams go. Bet ir jis po biskelį ei-;
visas batarejas ir vielas.; na geryn .Laisvės vajinin- - . . , -

’ ~ * girdėjau, tenderių įsigyti, pateleio- nusis komjaunime,
pasiduoti i ligoninę.; nuohite: 5-5809.

‘ ‘ . Vi-'
trims ligoniams lin-

Reiškia, tokia inspekcija — has J. Blažonis, 
tik komedija, farsas, turės ]

ir; Bus lengvai operuotas.
siems

Ui tai
Vienok T:li gal tik tiek Peikš 

i nauji įstatymai bei potvar- 
■ kiai. 
no sistema 
gaus gyvybė—niekas!

Kol kapitalistinė pel- hi u pilnai susveikti. 
egzistuos, žmo-

Pirmiau LDS 110 kuopos;

to.

r . ir7 v . pigiau kaip 50 metų, 
spausdinta 17 lietuvių ir

! kitų tautų kompoz i t o r i ų
; dainų.

Šiomis dienomis iš spau
dos taip pat išėjo repertu-'

ansambliui.' skamba salėje balsas. Susi-lpcr tą laiką jis perskaitė

i dėstytoju.
I 1948 metais J. Ragaus- 

_ ......... kas, atsisakęs kunigystės,
RAGAUSKO PASKAITŲ nusprendė paskirti savo gy-

1 venimą katalikų bažnyčios 
KAUNAS. — Aiškiai j reakcinei esmei demaskuoti.

TŪKSTANTIS JONO

kasyklos operuoto jas,

švari. Kiekvieno plė- 
ir žmogžudžio sąžinė

Minersville, Pa.
K. Senkus su savo žmo-.aras kanklių ansambliui.: skamba salėje balsas. Susi-1 per tą laiką jis perskaitė 

taipgi ir Ji m Krosnie-: Leidinyje išspausdinta J.; rinkusieji atidžiai klausosi tūkstantį paskaitų. “Moks-

A. Balčiūno ■ to aktyvus Politinių ir moralė,” “Religinių švenčių 
■apeigų reakcinis turi- 

Juozo Gai- j draugijos Kauno skyriaus' nys,” “Religija pavergia 
» pjesė kanklių an-; lektorius Jonas Ragauskas, i moterį” — štai toli gražu 

'sambliui. Iliustruodamas savo paša-;ne visos temos, nušviečia-
--------- kojimą faktais, paimtais išimos J. Ragausko paskaito-

1 Vietoje medinių stulpų — istorijos, iš Lietuvių tautos |se. Jis lankosi darbininkų 
gelžbetoniniai stiebai • gyvenimo, jis demaskuoja • klubuose, kaimo kultūros 
KAUNAS __ Per arti- rea^c”^ re^SU°s esmę, jos .namuose, mokytojų konfe-

miausius'septynerius metus'<l a,ug * a a.m žę. k°7 prieš i uncijose,, moterų ir jauni- 
; elektros energijos sunaudo- moįslii’ prles vlsa- kas yra;mo susirinkimuose Ir vi
jimas Lietuvoje padidės paz ng ’ SU1 ^aukia aLdus klau-

Vienok kiek buvo kasyk- nariams: kurie dar nemokė- na, taipgi ir Jim Krosnie-;Leidinyje *
•jote mokesčiu i Susivieniji- kas išvažiavo į Floridą va- Švedo pjesė kanklėms “Pla-; įdomios paskaitos. Ją skai-,las ir religija.

_______ _ pasišildyti imtus laukeliai,” A Rouu-n.n.tn Politiniu ir -------------n 
kat’istrofn I nebūtumėt suspenduoti. pamatyti Floridos miestus, iaranžiruotas liaudies šokis i mokslinių žinių skleidimo įr

i0 ir pasimaudyti. Taipgi i‘‘Kalvelis” ir Juozo Gai- į draugijos Kauno^ skyriaus J nj 
Laisvės skaitytojai, kurie nori pamatyti draugus lie-gauste 

..   Lietuvoje, tuvius, kurie ten gyvena.- 
valanda prabėgo po to Išsakykite jiems Laisvę. I Linkiu jeims laimingos te 1

Aš užra- lionės!

katastrofų praeityje ii
nusinešė gyvybių, I
Pittstono I_______

pati didžiausia ir la-l

lose 
kiek 
šioji 
yra 
biausiai sukrėtė ne tik mū-i 
sų šalį, bet ir kitas. Dari turite giminių 
tik Valančia prauegu po to “j y - 
baisaus įvykio, o iš Angli-1 Jtems ji patinka, 
jos jau telefonu šaukė irčiau šyogeriui, 
teiravosi apie ivykį pačioje 'laišką iš Lietuvos; kiti taip- 
katastrofos vietoje. Tas tikimi prašo, kad ir jiems Lais- 
parodo, kaip tas atsiliepė ir V(? užsakyčiau, 
kitose šalyse į anglies ka-l 
sykių reikalus bei saugumą.' 
Ir nors kalbama apie viso-' "t • • . . *

betoną, prašau pasimokėti, kad kacijoms — pasišildyti imtus laukeliai,”
Religija ir

! O

V. Ramanauskas

So. Boston, Mass.
Svetingas banketas

Vasario 8 d. sausas be snie-; daugiau kaip’ trigubai. Bus 
’ go žiemos oras.
cesteriečiai penkiese

Prieš apie porą savaičių mės i soutrbostoniečių ren-

Hartford, Conn.
gurnui, vienok tas nesugrą
žins dvylikai šeimynų duon-jmūsų niiesto žmonės

Štai jau dešimt metų J. isytojai. . v_
Mes Wor-1 užbaigtas kaimo elektrifi-' Ragauskas skaito paskaitas’ Lektorius-ateistas paraše 

leido- kavimas. mokslinės-ateistinės pro-?11? knyCT-. Pasakojančių
Iki šiol žemės ūkis gau- pagandos klausimais. Ir vi-'aPie . ai> kaip bažnyčia ka- 

matė (rimnn bnnkotn T,-iisvės dali-' davo energiją iš nedideliu suomet jo pasakojimai įdo- PRahzmo są ygomis pade-

Jo spausdintuose darbuose 
demaskuojama krikščipui^.. 
koji “dorovė.” Dabar jis ra
šo knygą, kurioje atsklei
džia biblijos antimokslinę 
esmę.

daug metų, pusėtinai geiai. (|avių. Ir už tą viską kaltė*puikų spektaklį, kurį atliko*4 ninku suvažiavimui pasvei- šiluminių elektrinių ir hid-'mūs, juose gausu gyvų^fak- 
artistų kinti naudai. --------- - v v.

žmonių buvo pietų laiku, tai prade- likos energetikai nusprendė i likų bažnyčios 
sakoma, jOme pietauti kaip tik prieš nebestatyti. nedidelio galim vaidmeniui demaskuoti tei-

lygiai puola kaip ant godi- Tarybų Sąjungos 
kasyklų inspektoiiai pi šiaus pelnagrobio, taip ir'grupė “Bcriozka.” 
n |kasyklas. _ h PJ^’-ant valstijos ir valstijos in- buvo labai daug, , ___......... .......
laja atsivėrė apie 30 pėdų Spektoriu, kurie viską pra-1apie 6,000. Visi tikietai bu- antra valanda, 

vo išparduoti, o jie buvo ne
pigūs. Mano duktė su žen- Broadway, buvo

artistų kinti naudai. Jų banketas rc-elektrinių. Dabar.respub-;1 tų . Daug medžiagos kata- 
”i i--*..-*;--, reakciniam

i gurno jėgainių. Kaimas bus kia lektoriui jo netolima 
13: elektrifikuotas prijungiant praeitis.Ju nediduke svetaine, 

j pilnutėlė elektros energijos vartoto- 
Bet svečių. Pirminikas Jaunutis Jus prie sudaromos vienin- 

' gos energetinės sis t e m o s 
pranešdamas? Lietuvoje. Visoje respubli- 

reikės1 hoje tiesiamas platus elek
tros linijų tinklas, kuris 
energiją gaus iš sujungtų

nyje ji buvo nemažesnė 
kaip 50 pėdų; tą patvirtino 
ir karinis inžinierius. Ga
lima įsivaizduoti, kokia di
delė atsivėrė skylė, kad su
vertė 33 gelžkelio anglims 
gabenti vagonus ir 400 ma
žų, kasyklinių vagonėlių, 
šimtus tonų šieno, akmenų, _
medžių ir žemių, kad užpil- skaičius sumažėjo pabaigo-; matėme kitą didižulę gru 
dyti tą baisų prakiurimą.; praėjusio sausio men. > pę tarybinių a_J 
O upė dar nebuvo pasiekusi i Sakoma, kad dabar pašalpą1 Moisiejevo šokėjų 
pačios aukštumos — 22 pė
dų. Po kelių dienų atsivėrė 
ir antra praraja, tik laimė, 
kad upė jau buvo atslūgusi,! 
o įgriuvimas truputį toliau 
nuo upės krašto. Ir antro
ji praraja nebuvo mažesnė 
už pirmąją. O tas parodo,, 
kad kasyklos operuotojai' 
nepaisė jokios apsaugos, nei| . __  i._._ r____CT___  ___
gyvybių, o tik didesnio pel- f(,rKl° >«Jas labai žemai iš-■ komitetus 195!) m e tams.! buvo maistas šiame bankete, 
nojsavo kišenei. ,’k 07 ‘ ’ ' ’ ' - .......... .. ...........

vr štai kokia iš to pasėka: Jonai dolerių.

jiedu sako, kad tokio spėk- pabarškina į lėkštę ir pra-; 
taklio jie dar nebuvo matę šo ramumo, ? 
savo gyvenime. kad pirma valgymo

KITAS DALYKAS dainų programos pasiklau-,
syti. Pirmiausia Ona Minei-; 

1 kytė sudainuoja gražiai,! 
i maloniai solo, po tam duetas !

i 4-r. u- • 4- 4. 4 • —Julia Rainardienė ir Onu-men. pę tarybiniu artistu, tai ,- A • • 4. • j •J ‘ R., > te — sudainuoja tris dai-
ima 348,119 bedarbių. Prieš; darbus. Hartfordo žmonės na?’ ^°Sn^niha^n°S n' 
kelias savaites buvo išmo-Jlgai atsimins ir šia pro-:galos 1,aClul^°’n " 
karna 352,208 bedarbiams i grama. A. K. ' akoral,anuoJ?t jaimą m vy-1

’ i fe ____________ rukui, kuris paskui ir solo
f gražiai paskambino pianu. |
Lawrence, Mass. Pasivalgius Skanius pie-1 

tus ir sočiai, pirmininkas iš- j 
šeši CIO lokalai surengė.šaukė nemažai draugų ką;

„ P nors pasakyti. Pirmiausia; 
. , | , . --- — — --------- • - - : IJCIIX V 1 VU V JV, X . U « AVVĮ-Foį, kad i

jog bedarbių Ten pat prisįegdino naujus, jjs pasakytu, ar sveikas gi i 
ihm 7.pmai m-H__ :i.,.4..... m.rn ..... 4. „ _ ,. i? 1 /. v, , . , j-

sekęs. Ižde yra tik 97 mih- m 0 n j ų c]ayVavo bankete; Įdomu, kad visi kalbėjusieji;
980. Valgė ir gėrė, kiek kas įterpė humoro savo kalbose.! 

vandens subėgo, apskaičiuo- norėjo. Banketas buvo ša u- Kadangi buvo svečių ir iš;
jama, į kasyklas nemažiau Vasario 6 d. vakare Ta- nus> buvo įr orkestras. Kas, Richmond Hill, N. Y., kaip j
kaip 40,000,000,000 galio- iPyhos ir Dailės muziejuje norėjo, puikiai pašoko. Kuo- tiesioginių atstovų iš Lais- 
nų, kas sudarytų ežerą apie;įvyko puikus muzikos ii*;met CIO organizavosi, man;vės — J. Grybas, Č. Briedis 
penkių mylių ilgio, mylios i damų festivalis. Publikos. būti organizatorium, ; ir kiti — ir kadangi vaka-l 
pločio ir 10 pėdų gylio, i prisirinko arti 3 tūkstančių. I taį įr (]abar tenka su tais • nykščiai jau buvo atsibuvęs 
Tūkstančiai mainierių liko j “•* ' ; žmonėmis sueiti. Daug kas i Laisvės dalininkų suvažia-
be darbo ilgam laikui, 121 Valstijos ir miesto bied-; persimainė. Dabar organi-1 vimas, tai jie į ir raportavo 
šeimynų be duondavių. Tai nUJU pašalpoms fondo par-!zuotj darbininkai bosų nesi-'apie tai: Laisvės finansinis 

ieigūnai rimtai .svarsto ap-1 bijo, o tuomet kai kurie dar- j stovis geras, tik ateinantis 
j karpyti (sumažinti) pašai-' bininkai bijodavosi organi-; persikraustymas į kitą vie- 

‘ te gerokai nusems iždą šie- 
. . ____ _____ daug unijų met, tad aukos vis dar rei-

; neištekėjusių motinų y r a į organizatorių nuke n t ė j oh i kalingos. Šio banketo nedi- 
idaug. Randasi tokių, ką tu- Dabar kitaip. Dirbsiu uni-i delis skaičius dalyvių sudėjo!

>• i rl t infn f-i 1 n ’ * 1 • 1 _  * . 1 _ ’ J. Z z-. . .Y ~ JI 1 .

Philadelphia, Pa.
Iš Pennsylvanijos sostinės 

Harrisburgo darbininkų ir; 
pramonės skyrius praneša, i 
kad valstijoje bedarbių viziją Sullivano programoje

Jonas Ragauskas — ei
gulio sūnus, įgijęs vidurinį 
mokslą, po pirmojo pasau
linio karo stojo į teologijos 
ir filosofijos fakultetą. Ne- ________ ______ t
baigęs kurso, jis nuėjo mo- Kongreso partijos preziden- 
kytis į Kauno kunigų semi- to vietą.

New Delhi. — Indijos 
premjero Nehru dukra Indi
ra vienbalsiai išrinkta į

no .savo kišenei.

; pašalpa. Tik per vieną pas-1 
kutinę sausio mėn. savaitę 
buvo išmokėta ilgalaikiams 
bedarb i a m s $7,279,943, o 
laikiniams bedarbiams iš-:savo nai.jams banketą;
motetą $1,614,373 Nusi- jienls niekas nekainavo? pakvietė Dr. J. Repši 

I skundžiama, ~ • • 1

DOVANŲ PAKETUS 1 USSR
Būkite tikri, kad jūs turite reikalą su autorizuota firma, ir užmokėkite 

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

išsiuntimui paketų.

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

ir jų skyrių sąrašo:

n^-^zl^uĮe ; norėjo, puikiai pašoko. Kuo- tiesioginių atstovų iš Lais-

Publikos; tek0 būt i organizatorium, ; jr kiti — ir kadangi vaka-
CENTRAL PARCEL SERVICE, INC.

220 South State Street, Chicago 4, Ill.
Telephone W Abash 2-9354

baisus dalykas, k'a d dėl 
dviejų pelnagrobių turėjo 
taip atsitikti. Tai vaisius 
kapitalistinės tvarkos, kapi
talistinio godumo!

Kada arkliai jau išvogti, 
tai bandys užrakinti tvartą. 
Valstijos seimelyje jau vertą vaikų, 
daug visokių ; 
įnešimų, 1 
vengti tokių nelaimių. Bet 
ar iš to b u s kiek naudos, 
tai tik ateitis galės parody
ti. Juk valstijos inspekto-

■ rh^i ir dabar prižiūri, in
spektuoja kasyklas, bet kas sigauti vieną 
iš to? Ir dabar inspekto- tomą nelaime, 
riai atsilanko kasyklų rašti- Irios turi iki 
nėn, pasikalba su vyriau-,jau . . •

~ •' V . I žmonėmis sueiti. Daug kas-Laisvės dalininkų suvažia- 
Valstijos ir miesto bied-; persimainė. , Dabar organi-1 vimas, tai jie i ir raportavo 

( „ i-'apie tai: Laisvės finansinis
eigūnai rimtai .svarsto ap-1 bijo, o tuomet kai kurie dar- į stovis geras, tik ateinantis

4 V X. Z X Į MUlUinai M1JVUUVUUI

Ipas povamįkėms motinoms. zatorių įsileisti į stubą. 
ISakoma, kad mieste tokių; Tajs ]aikais daug u 
i neištekėjusių motinų yra;org 
Idaug. Randasi tokių, ką tu-! Dabar kitaip^. !
iri po dvejetą, trejetą ir ket- j^, kiek galėsiu ir kitiems aukomis virš šimto dolerių.; 

• Jos pačios su pasakysiu, kaip buvo sunku Šiuos žodžius rašantis irgi; 
j sumanymų, f tiek vaikų nebegali sau pra- anuo metu organizuoti dar-j buvo iššauktas ką nors, pa-1 

kaip ateityje iš- gyvenimo užsidirbti, tad -bininkus.
gauna iš labdarybės fondo ir seniems
pašalpas. Kai kurie labda- geriau vėliau susiprasti, ne-; šioje 
rybės pareigūnai išsireiškė,1 gU niekad! 
kad daugelis neištekėjusių;
motinų esą ištvirkėlės. Pa-' 

kūdikį skai-! 
bet kai kų-,rengti puikią vakariene iri D. J.
keturių, tai -— ■ '; ■

M. N. j 5 p.-Laisvė (Liberty)— Penkt., vasario (Feb.) 13, 1959

Sakau jauniems, sakyti, tai mano lyg ir tiks-; 
darbininkams:' las buvo, kad; dalyvaujant 

; bostoniečių sueigoje 
| užbaigti susitarimą dėl fil- 

:— imu iš Lietuvos parodymo;
LLD 37 kuopa ir LDS maršruto, kas jau buvo man i 

125 kuopa abidvi nutarė su-! pavesta nuo gruodžio 28 d. i . • • i • i • • ’W\ *1 1

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 LYceuni 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

j



Gražiųjų filmų iš Lietuvos parodymo 
maršrutas Massachusetts valstijoje DIDYSIS NEW YORKAS Prašome visus gerai 

jsitemyti
Užrašykite Laisvę savo 

giminėms j Lietuvą. Kurie 
ten jau gauna Laisvę, rašo., 
kad ji jiems patinka.

Bo daugelio susirašinėji
mų laiškais liko nustatyta, 
kad gausime šiuos filmus 
iš Lietuvos: “Lietuvių Meno 
Dekada Maskvoje”, “Žydėk 
jaunyste” ir “Urugvajaus 
lietuvių delegacija Lietuvo
je”. Floridos draugai matė 
juos St. Petersburge, V. J. 
Stankus ir J. Vilkelis rašo 
korespondencijas. Laisvėj ir 
Vilnyje su didžiausiu pasi
gėrėjimu, publikos netilpę į 
svetaine. J. Vilkelis sako: 
“Iš širdies patariu visoms 
lietuviškoms kolon i j o m s 
parsitraukti ir pasigėrėti 
šiais iš Tarybų Lietuvos fil
mais.”

Taigi, šių filmų parody
mas įvyks šiose vietose:

Worcester, balandžio 17 
d., 29 Endicott St., vakare.

Lawrence, bal. 18 d.,

Montello, bal. 25 d., 668 N.
Main St., 7:30 vakare.

Kaip matote, du sekma-, 
dieniai yra tu Ai — bal. 19

Stoughton, Mass., buvo 
rekomenduotas, ir J. Lavai 
parašytas laiškas, bet nieko 
negirdėti. Tie du sekma
dieniai puikus laikas pasi
naudoti šia proga. Minėti 
filmai labai užimti ir vėliau 
jų negausite.

kare.
318

So. Broadway, vakare.

Iš gražiai pavykusio Laisvės 
dalininku suvažiavimo

(vas. Laikraščio medžiaginė būk-Praėjusį šeštadienį
7 d.) įvykęs Kooperatyvės;lė gerokai stipresnė negu ji 
spaudos bendrovės ir La is- buvo prieš metus kitus, ne
ves bendrovės dalininkų žiūrint to, kaip visiems yra 
45-tas suvažiavimas buvo 'žinoma, kad praėjusią vasarą 

iš geriausių šuva- mes neturėjome specialaus 
nors, tiesa, jisai j finansinio vajaus, kokį pir- 

nebuvo vienas iš skaitliu-1 miau per keletą metų turė- 
giausių suvažiavimų. Pir-ldavome. Žinoma, už tai di- 
miau, kai buvome jauni, delis ačiū Laisvės skaityto- 
mūsu laikraščio suvažiavi
muose dalyvaudavo po du ir 
tris šimtus dalininkų. Gi 

. šiame suvažiavime tebuvo 
apie 120 dalininkų. Bet tu
rėjome atstovų iš Pennsyl-

vienas 
ž i avimų,

rengti? Dėl susitarimo ra
šykite šiuo adresu: 866 
Southbridge St., Worcester, 
Mass.

Filmai ir operatorius bus 
jums pristatyta laiku.

Minėtose kolonijose filmų vanijos, New Jersey ir Con-j 
parodymą rengia LLD kuo
pos ir jos pačios dės pastan
gų, kad gerai

jams ir jos prieteliams, 
kurie taip gražiai ir nuo
širdžiai. savo Įstaigą parė
mė aukomis ir dovanomis. 
Tas sustiprina mumyse vil
tį, kad mūsų laikraštis ga
lės dar ilgai ir gerai laiky-

neetieut. Pasigedome drau- tis.
gų iš Massachusetts valsti- Su suvažiavimu pasibai- 

I jos.
kad visi lietuviai žinotų ir
pasinaudotų vienintele pro-

I). G. .Tusius

Klausimas: bus uždėti nauji 
taksai, ar nebus?

Miesto majoras Wagneris tų, tai nereikėtų palaikyti 
žmonėms tiek daug policijos, kuri 

nes, gaudo “bukins.” Be to, 
bankrutuo- žmonės, kurie mėgsta “beti

nimus,” tegu užsimoka.
Rockefelleris, kaip žinia, 

ryžtasi savo “valsti j inius 
taksus užkrauti ant žmonių; 
Prezidentas Eisenhow e r i s 
nori savo taksus užkrauti. 
Visi nori 
takšnoti.

pasiryžo pakelti 
taksus: sales taxes 
girdi,

Wagneris prašė guberna
toriaus Rockefellerio, kad 
jis leistų miesto administ
racijai taksus pakelti (be 
valstijos valdžios leidimo 
majoras neturįs teisės tai 
daryti). O jei neleidžia pa
kelti taksus, tai kad vals
tijos seimelis pravestų įsta
tymą, leidžiantį legalizuoti 
“betinimus” ant arklių. Jei 
“betinimai” Niujorke butu 
legalizuoti, tuomet, sakoma, 
juos būtų galima gerokai 
aptaksuoti, iš ko miestas 
turėtų nemaža pajamų.

Rockefelleris atsakė: jis 
duos majorui Wagneriui 
teisę pasirinkti vieną iš 
dviejų. Šiuos žodžius ra
šant, dar : 
bernatorius “duos.” talpoje. Paskutinis pasitari-

Mums atrodo, reikėtų le- mas apie artėjantį Moterų 
' galizuoti “betinimus” (la- Dienos minėjimą.
žybas) arkliais. Jei taip bū- • Valdyba

takšnoti žmones ii

Mums

paramos bus suplaukę gerai 
viršaus tūkstančio dolerių.

Po gražaus ir konstruk
tyvaus suvažiavimo ten pat 
•auditorijoje įvyko metinis 
banketas. Visi dalyviai bu
vo skaniai pavaišinti. Pa
baigoje Jurgis .Klimas pa-

gęs vajus buvo visapusiškai 
geras. Be gavimo naujų 
skaitytojų ir atnaujinimo 
senų išsibaigusių prenume
ratų, kaip žinia, buvo pa- 
sibrėžta per jį 'sukelti au
komis ir dovanomis laikraš
čio išlaikymui penkis tūks
tančius dolerių, l Vajaus re
zultatai rodo, Itad tas tiks
las tapo pasiektas su gero
ku kaupu. Na,: o pridėjus 
suvažiavimui slusiųstą pa
ramą su sveikinimais, kas

Dabar jau galutinai vis
kas susitarta ir sutvarkyta. 
Filmų iš Lietuvos rodymas 
įvyks Kultūrinio Centro 
svetainėje, 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill, N. Y., 
vasario 21 d., šeštadieni,
7:30 vai. vakare. Kaip jau

PRANEŠIMAI

rodė iš Lietuvos filmą ^"Ibuvo pirmiau pranešta, bus i
dėk, jaunyste.” Tai gana 
trumpas, bet labai gražus 
ir įdomus filmas. Dauge- ’j 
liui banketo dalyvių pirmu 
kartu šį filmą teko matyti. | 
Bet labai domėjosi ir tie, J1' J. *: 
kurie jau antru kartu ma- i nuoširdžiai _ 
te. Toks stambus meno kū-į^L? Literatūros 
rinys neatsibosta.

Kartais mūsų suvažia
vimus aplankydavo net 
draugai čikagiečiai. Šiemet 
jie pžsitenkino tik parink- 
danriLpasveik i n i mų suvažia
vimui.

Bet šiaip suvažiavime1 
nuotaika buvo labai drau
giška, jauki, maloni. Ne
buvo jokių ginčų bei įsi
karščiavimų. Pirmininkas 
J. Kunca iš New Haveno ir 
jo pagalbininkas Povilas 
Beeis iš Great Necko suva
žiavimą vairavo meistriš
kai. Ypač gerai buvo pa
ruošti praėjusio suvažiavi
mo protokolai ir direktorių! 
raportai, kuriuos perskaitė-1 po netikėtas reikalas kraus- 
išdavė sekretoriai M. Stako- tytis į naujas patalpas. O1 p • f , 

tas siejasi su 'didžiulėmis ■ v
Labai abejoja- 

ar t persikraustymui į

parodyti du įdomūs ir gra
žūs filmai — “Kol ne vėlu” 
ir “Skenduolis.”

Visus Didžiojo New Yor- 
apylinkės lietuvius 
__„i kviečia Lietu- 

; Draugijos 
! Pirmoji kuopa. Įėjimas bus 
| NEMOKAMAS.

Banketas buvo puikus ' Tai dar viena proga kiek- 
r i vienam lietuviui pamatyti

Visi dalyviai buvo paten- lietuviškus filmus, sukurtus 
kinti Laisvės banketu, ku-i Lietuvos sostinėje Vilniuje, 
ris įvyko Laisvės bendrovės su lietuviais aktoriais. Tail 
suvažiavimo proga. Aukų, mūsų lietuvių tautos kūry- 
kad visi nori žinoti, kas pa- bos pastangos. Tuo mes tu- 
sidarbavo banketo puikiam rime teisę didžiuotis. Ma- 
prirengimui. Malonu mums tydami filmus iš Lietuvos, 
suteikti tą informaciją da-|mes panaujiname sa-vy je 
lyvavusiems bankete ir pa-i lietuviškus jausmus, 
sitenkinusiems puikiai pa-i ... _ . ..v. • . • • i ' Nereikia ne sakyti, iog’ruoštu maistu ir visu ban-' J ■
keto aptarnavimu.

Vadovaujanti g a s p a d i n ė 
buvo Mary Wilson. Jai pa-

Dėmesiui visų lietuvių! Sekma- 
die, Kovo - March 1 d., bus pirmu 
kartu rodomi filmai iš Lietuvos ir 
bus nepaprasti pietūs.

įvyks Danų salėje, 1359 W. 24 f h 
St., pusė bloko j rytus nuo Vermont. 
Pietūs prasidės 1 vai., filmai 3 v. 
Bus rodoma "Lietuvių Meno Deka
da Maskvoje”, "Žydėk, Jaunystę,

Liet uvoje."
I Rengia LLD 145 kp.

filmai 
piet ūs.

ir
Dole g a c i j a‘ Urugvajaus Liet uvių 

Jžanga su pietumis .$2.

Nepraleiskite progos nepamatę 
Lietuvos žmonių ryžto ir pastangų. 
Pamatysite, kaip, nežiūrint sunaiki
nimo per du karus, palyginus j 
trumpų laikų suklestėjo kultūra, 
mokslas ir menas; taipgi visa eko
nomija. Pasarga: Pietūs ir rodymas 

i filmų prasidės paskirtu laiku, nesi- 
vėlinkite. Kviečia Komisija. (12-15)

Aš. Elona Krajalis, ieškau mo
ters, kuri mylėtų gyventi White 
Plains. N. Y. Aš turiu gražią vietą 
ir laikau įnamius, norėčiau, katu 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.

| filmus pamatyti yra kvie-i 
■čiami visų pažiūrų ir įsiti-; 
|kinimų lietuviai ir lietuvai-1 
Itės. Visiems lygi proga, vi-1

nė', S.‘Susna ir ’ S. Vinikai-/ie,ns !yįai :s!alėl^17s 
! tienė. Iš vyrų prie virtuvės Į 

liečia paties laikraščio išlei
dimą šiais metais, bėdos ne
simato, galėsime išsiversti.

Deja, mūsų įstaigą užklu-

daros. Pasinaudokite ši;
pagelbėjo: Geo. Wareson ir,nePaPiasta proga!
Wm. Baltrušaitis. ; Rengėjai

Skoningai padarė dešras į----------------------------------
M. Wilsoniene ir B. Brie-- PnJmelrnimio* 
dienė. Joms pagelbėjo M. ir! 1 ajlCSKOjimai

MALE and FEMALE

OPERATORIAI

Vyrai ir Moterys 
Patyrę prie vyriškų švarių.

ROBERT HALL CLOTHES

Vieni iš Amerikos didžiausių 
išdirhėjų \yriškų drabužių.

REIKALINGI OPERATORIAI

Siūti vyriškų drabužių naujai 
pertaisyto} dirbtuvėj Williamsburgh’e 

(Brooklyn)

Maloniai prašau jūsų surasti ma- , 
pusseseres, gyvenančias Niujor-į 
ar jo priemiesčiuose. Jų pa-1 

relės: Venytė Antosė, pagal vj rų i 
____ , ir Venytė Juzė, pa-! 

Tikrai nežinau. I 
ar tikslios jų pavardės pagal vy- Į 
rus. Pusseserių levas Venys Vin-! 
cas mirė 1955 m. šakiuose. O jų 
adreso man niekas nedavė. Už šią 
paslaugą būsiu labai dėkinga. Ona 
Burokienė - Čepaitytė, Panevėžys, 
Berčiūnų g. nr. 5, Lithuania, USSR,’ 

(13-14)

ir i no
ko

T Ya...... -............•J. I Šimanskienė, 
Milinkevi-i vypo Bičiuiionė.

i . - - - r - (čius ir Titanis. Gėrimais aP- i
į taisymui, užteks! p e n. k i ų | rūpino: c Večkys. ir P.1 

Venta. Stalus aptarnavo: E. 
Mizarienė, L. Kavaliauskai
tė, II. Bimbienė, V. Bunkie- 
nė, K. Rušinskienė, N. Ven-

Visiems banketo darbi-
....... ..... j tariartie širdin- 

limui perkraustymo lėšų giausia ačiū! Jūsų, draugai 
mažiausia penkių tūkstan-!ir di'augės, didelį

vas ir Vincas Čepulis.
Tiems draugams priklauso išlaidomis.
didelė šlovė už tokį atsida- ma, ai- t persiKrauscymui
vusį savo laikraščiui darba- naujas patalpas ir ten įsi- - ‘ k’
----------------------------------------------------- v... V—.

vusį savo laikraščiui darba- 
vimasi.

i su taisymo 
kitų darbų pasidarbavo V. I 

;, M. Stakovas,
K. Kreipkitės 8:30 dieni}.

rodosi, tiek fede-
_ . . . valstįL"| lahni Hlvii rūnpin * tūkstančių dolerių. Gali pri-

ne, tiek ir miestava turėtų I Mums labai, labai inpejo brokai daimiau Štai 
pagalvoti anie pinigu tau-'siam’e suvažiavime išgirsti !e ? r . i g • V • pagalbon apie pinigų tau , n n n m o n p knin i kodel dalimnkų I suvaziavi-

Ir žmonių vis 'mūsųLkaitytojus kolonijose mas vienbalsiai, .nutarė ŠĮ .
naujais taksais apkrovimą. | atsiliepė Laisvės išleidimo P~! (per balandzLo, ge- tien5 ir N. Buknieng

84 BROADWAY, BROOKLYN, N. Y.

Tarp Berry St. ir Wythe Ave.

pymą, o ne 
rišką leidimu

*********4^4.************^ ’

MATTHEW A
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Ieškau savo Idos Pdrčs Kairy- 
Sakalicnčs, gim. 1897 m., Lio- 

mieste. Išvykusi j Ameriką 
m. Anksčiau gyveno Čikagos 

kartu ir jos vyras Jonas 
Negaunu atsakymo j lai.š-' 

Prašau juos pačius arba apie | 
žinančius man pranešt i. Iš Į

perkraustymas ka š tuo t ų' nūtik tiefkuri?vakaidenia- ’ !
daugiau, tektų I pridėti i^ivome, bet visi apšvieta nas. žem. Kalvarija, Lithuania, Į 
reguliaraus įstaigos iždo. branginantieji žmonės, visi USSR- 

.Mes puikiai žinome mūsų Laisvės šėrininkai ir skai- 
skaitytojų ir prietelių nuo-1 Rytojai, 
širdumą ir duošnumą savo 
įstaigai. Todėl neabejoja
me, jog ir šis vajus bus pil
nai pravestas su reikalingu 
darbininkišku entuziazmu, 
ir Laisvė persikr austysi 
naujojon vieton be įbridimoĮ 
į skolas.

Iki balandžio 1 dienos tu-; 
rime gražaus laiko pasinio-j 
Šimui dėl vajaus. Suvažia
vimo dalyviai kreipiasi į vi-; 
sus skaitytojus visose kolo-i 
nijose prisidėti prie sukėli
mo penkių tūkstančių dole-i 
rių Laisvės perkraustymo I

Administratoriaus rapor-1 
te buvo storai pabrėžta, kad i 
per praėjusį vajų gauta i 
Laisvei keletas desėtkų nau-1 
jų skaitytojų į Lietuvą. | 
Kaip žinia, mūšų laikraštis I 
Lietuvą gražiai pasiekia, ir 
Lietuvos skaitytojai labai 
dėkingi tiems, kurie jiems 
Laisvę išrašė. Svarbu, kad | 
daugiau laisviecių užrašytų I 
Laisvę Lietuvon savo g'imi-! 
nėms. Taip pat svarbu, kad I 
pirmiau užrašiusieji Laisvę! 
Lietuvon atnaujintų užsi-! 
baigusias prenumeratas. !

Suvažiavimui prisiųsta s 
daug nuoširdžių sveikinimų 1 
su finansine laikraščiui pa-; 
rama . Kai kurie tų sveiki-' 
nimų, kaip matote, jau til
po Laisvėje, • o kiti tilps. 
Spėjama, kad sų pasveikini
mais per laiškus ir su ant 
vietos suvaU 
kų asmenišl

suretintas, kaip jie žiūri «už§s jr biržel.io mėnesius) : ; 
į mūsų laikraščio šių dienų' Pravestl speCiak} vaU_suke' ninkams 
turinį ir tt. Juk kai pernai 
suvažiavime buvo diskusuo- 
jamas Laisvės išleidimo su- 
retinimas, buvo visokių 
nuomonių, ir net nuogąsta
vimų, gana nejaukių prana
šysčių apie mūsų įstaigos 
ateitį. Visa tai dabar jau 
istorijoje. Ir štai, susirinkę 
šėrininkai iki vienam pa
reiškė kuo didžiausią pasi
tenkinimą visais pravestais 
pakeitimais. Niekur niekas 
kolonijose nenusiskun džia 
leidimo suretinimu. Tai pa
rodo kad ir tas faktas, jog 
labai didelė skaitytojų dau
guma už prenumeratą tebe
moka dešimt dolerių, nors 
jie žino, jog' dabar Laisvės 
prenumerata tekainuoja de
vynis dolerius. O kas liečia 
d u k a r tsavaitinės Laisvės 
turinį, tai visi kalbėjusieji 
dalininkai : 
jiems dabar laikraštis daug 
įvairesnis, turiningesnis ir 
patrauklesnis. Tai visa 
mums, kurie dirbame įstai
goje, buvo labai džiugu gir
dėti. Tas tik paakstina mus 
dar daugiau pastangų dėti 
tolesniam laikraščio tobuli
nimui.

Administracijos raportai 
irgi buvo gerai paruošti ir 
■optimistiški. Gal pirmą kar- 

Gaisras Fordham univ. pei daueeli pasta‘Hjų metų nebebuvę skundzia- 
F o r d h a m universiteto masi techninių jėgų stoka. 

Bent jau laikinai, kol Lais
vės personalo narių sveika
ta gerai sustovi, spaustuvė
je, administracijoje ir re
dakcijoje apsidirbama be 
didelio vargo.

O ypač, žinoma, visiems 
buvo labai džiugu iš Admi
nistracijos rapotų išgirsti, 
jog praėjusieji metai buvo 
f i n a n s i n i ai geri metai.

Rep.

Brooklyno Moterims
Moterų Klubo susirinki

mas įvyks vasario 18-tos va- 
nežinia, ką gu- kare, 8 vai., Auditorijos pa-

Z Z t « « *- ’ 7 V *

Lėktuvo nelaimė ir tų,! 
kurie jame buvo, tragedija, 
priverčia kiekvieną žmogų 
rimtai pagalvoti. Kaip ži
nia, ta baisioji nelaimė įvy
ko praėjusią savaitę — įvy
ko palei patį La Guardia i pm.uų lulluu n um\x 
aerodromą. Užuot lėktuvui'ant apartmentnamių? Kiek 
nusileidus aerodrome, jis tuomet žmonių būtų žu- 
puolė į Rytų upės šaltąjį vę?!.. 
vandenį. Ten sulūžo ir 65 
asmenys, iš 73, žuvo. Dar aerodromas stovi per daug 
ne visų žuvusių kūnai su- arti miesto—iš tikrųjų pa
rasti.

Kodėl tai įvyko? Kaip 
tai galėjo įvykti? Lėktuvas 
buvo naujos mados. Paga
mintas garsios lėktuvų 
kompanijos Lockheed. Sa
koma, jis normaliai susisie
kė su tais, kurie iš aero
dromo kontroliuoja lėktuvų 
nusileidimus. Viskas atrodė 
tvarkoj. Bet ne! Užuot nu
sileidus į aerodromą, lėktu
vas nukrito į vandenį!

Beje, lėktuvas' priklausė 
" American Airlines kompa

nijai.

pasikartotų? 
džia nustatys 
sykles, pagal 
lėktuvai turės

apie

Kalbant apie tą baisią 
lėktuvo tragediją

Žmonės, kalbėdami 
šią baisią “oro ,trage< 
sako:

—O kas būtų atsitikę, jei 
lėktuvas, užuot nukritęs į 
vandenį, būtų palėkęs tru- 

j putelį toliau ir - nukritęs

Atrodo, kad La Guardia

čiame mieste. Atrodo, kad 
būtų naudingiau aerodro
mus statyti tolokai nuo did- 
m i e s č i o , nuo bet kokio 
miestelio, kur nors laukuo
se. Bet tuomet būtų kita 
bėda: per daug toli žmo
nėms būtų pasiekti juos.

kad taip ne-

chemijos f a k u 11 e to labo
ratorijose (Bronkse) įvyko 
didžiulė eksplozija, sukėlu
si gaisrą. Sakoma, eksplo
zija padariusi apie $500,-

Sakoma, vai- 000 nuostolių.
naujas tai- 
kurias 
nusileisti.

Fordham universi tetas 
tokie priklauso katalikų organi-

zacijai.

6 p.—Laisve (Liberty)— Renk t., vasario (Feb.) 13, 1959

pojos 
1919

1 mieste. 
Sakalas.

. . »—> —darbą kus. r
čių dolerių ($5,000). Jeigu I laisves baramai įvertiname luos ži- "1 j 1 v i j t ,

Ieškau sesers, Marijos Deltu- 
vaitės-Klimienės, visą laiką gyvenu- 

T _ . . . . . .. sios Brooklyno mieste. Prašau jąLaisves Administracija atsiliepti, arba žinančius apie ją 
----------------------------------------- -------pranešti man, Jiezno rajonas, Dar- 

: sūniškio paštas, Deltuva Motiejus, 
(Įluanįa_ USSR.

JOHN KRAUSS, Inc.
117-09 Liberty Avė.

Richmond Hill, N. Y. 
(Smulkmeniškas pardavinėjimas) 

MfcSOS IR WURSTWAREN

IŠPARDAVIMAS

20'/ Nuolaida ant Visų 
Naujų ir Mažai Vartotų 

Vyriškų Žieminių Drabužių.
. Pertaisymai Veltui.

LUTA CLOTHING
1)9 W. 1871 h St. (St. Nicholas .Ave.)

IRT 191,st St.

Ž Newark 5, N. J. !
t MArket 2-5172 J
I 426 Lafayette St. ■

4.4.4. 4.4,» » 4,» 4.» »»»
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AL’S TELEVISION SERVICE
ALBERT MISIŪNAS, Sav.

(Authorized Member Philco Factory-Supervised Service) 

Taisome Televizijas, Radijus, Hi-Fi 
Darbų garantuotai atlieka patyręs technikas 

Prašome kreiptis sekamu antrašu:

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

**4***v************i**********************************v^

nurodė, jog reikalams.

įme dalinin- 
priduotais,

80 to 18
It's Party Night EVERY NIGHT 

AND YOU'RE INVITED!
Meet »ome of the pretties) girls in New Jersey. 
Dance • . . watch TV ... or just relaxl Men 
from 80 to 18 have enjoyed the Bluebird's warm, 
friendly atmosphere for over 21 years. You're never 
too old to enjoy the pleasant companionship of 
charming young ladies. Come join the Bluebird's 
growing list of regular party-goers tonight!

Bluebird ballroom
Where the People You Like, Meet You Every 

Evening From 8 'til 2 A. M.
(Closed Mondays)

838 BROAD STREET NEWARK, N. J. 
(Near Broad and Market)

ALL MEN
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