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Mokyklos uždarytos!
Kodėl ? !
J. Meko straipsnis.
Rinkimai Lietuvoje.
V. Zubovas.

Rašo R. Mizara

.Niujorko mieste yra 1 <> va
karinių High schools (viduri
nių mokyklų), kuriose mokosi 
apie 000 moksleivių.

Miesto švietimo taryba da-
lv»r visas tas 
)ū. žmonės, 
dirbdami, v a 
mokslo, tapo 
giską padėti!

mokyklas užda- 
kuiie, dienomis 

k a r a i s siekėsi
pastatyti i tra

K i dėl \ isa
Todėl, kad 

to i u pasitrau

tai ?
apie 7oo mok.v- 

kė iš tarnybn:
slreikuoti jiems nevalia.

Mokytojai reikalavo padi
dinti jiems mokesti, bet švie
timo taryba atsisakė jų reika- 
lavima ispildvti. Tuomet jie

Tarvba manė kai kurias mo

kad ir su menkais, neprityru
siai mokytojais. Bet “pasi
traukusieji 
mokyklų 
n i jas, su
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METAI 48-ji

Amerikos darbininkų unijos “Už karą bus kalti Filipiną salose jau 
reikalauja naujų viešų darbų ^ara* -Chruščiovas[veikia partizanai

Maskva. — Tarybų Są-i Manila. — Didžiausioje
Detroitas. — Jau pirmiau’stoka tinkamo maisto, dra- jungos, premjeras Chruščio-[Filipinų (Philippines) Lu- 

AFL-CIO unijų vadai kriti- bužių ir pastogės. ivas sako: “Jeigu vakarų[zono saloje jau paskelbtas' i’ybų Sąjunga iškilmingai linkėjimais sėkmės
“Dešimtys tūkst a n č i ų valstybės jėga veršis į Ber-! nepaprastas stovis. Šiauri-, minėjo 9 metų :

Kinijos ir Tarybų Sąjungos 
iiaudys yra ir bus vienybėje

— Kinija ir Ta- apsimainė sveikinimais ir 
; kovoje 

sukaktį už taiką ir darbe linkui ko- 
pateiktą ekonominį mūsų unijos narių ir jų šei- lyną, tai tas reikš karą... į nėję salos dalyje Umingano,, nuo pasirašymo draugišku-; monizmo.

pių kenčia tragišką skurdą, Vakaruose pasakoja, 
kylantį iš nedarbo”, sako1 jie šaudys į Rytų Vokietijos Rosaleso, San Maguelio 
Reutheris.

Jis nurodo, kad pirmiau 
automobilistų unija turėjo 
1,500,000 duokles mokančių 
narių, o dabar skąičius nu
puolė žemiau 1,000,000, nes 
1958 metais plačiai buvo 
įvesta automatija. Automo
bilistų unijos prezidentas 
sako, kad vyriausybė priva
lo didinti viešus darbus, 
idant suteikus bedarbiams 
darbo, ir taip*pat eiti prie 
trumpinimo darbo valandų.

AFL-CIO Pildomoji Ta-

kavo prezidento Eisenho- 
werio
planą. O po to, kaip paaiš
kėjo, jog sausio mėnesyje 
dar daugiau nedarbas padi
dėjo, darbo unijų vadai su
rado, jog prezidento pasiū
lymai visai neatitinka šiam 
laikotarpiui.

Walter P. Reuther, Uni
ted Auto Workers unijos 
prezidentas sako, kad tik 
“didelio mosto viešų darbų 
programa galėtų amerikie
čius sugrįžinti į darbus”.

Jis sako, kad nors nedar
bas Amerikoje siaučia jau 
per daugelį metų, bet vy
riausybė neturi rimtos pro
gramos prieš krizę. Reuther ryba išleido reikalavimą pa-' 
sako, kad jau dabar daugy- keisti Tafto-Hartley įalin- 
bei bedarbių ir jų šeimų gą įstatymą.

Apie Kamerūno žmonių Kur gi dingo dar 
ateities reikalus 700,000 bedarbių?

New Yorkas. — Jungti- Washingtonas. — Darbo 
'nių Tautų Globojimų Tary- departmentas paskelbė, kad 

k -Anyone Teaching Tonight fra 12 balsų prieš 1 nutarė į Jungtinėse
I» a Scab!..

organizavo pri° 
durų pikietininkų ii- 
iškabomis:
Teachers a Decent

valstijose yra 
baigti globą Kamerūno(Ca-' 5,000,000 bedarbių, nes prie 

Piliečiai turi reikalauti, kad,maroons) kolonijos ir su- pirmiau esamų sausio mė- 
teikti jai “nepriklausomy- nesyje prisidėjo 600,000 
be”. Tarybų Sąjungos atsto- naujų, 
vas reikalavo, kad JT glo
boje būtų pravesti valdiniu- rašo, 
kų rinkimai, bet Vakarų at-’skaičiai 
stovai pasielgė savaip.

Kamerūnas yra piet-va- 
karų Afrikoje. Jis užima 
195,868 ketvirtainių mylių 
plotą ir turi 4,000,000 gy
ventojų. Dabar j 
anglai ir francūzai 
“globoje” ir bus. 

,. valdininkų rinkimai.

švietimo taryba pakeltų , mo
kytojams algas, kad ji grąžin
tų mokytojus į mokyklas, kad 
nedelsdama .jas atidarytų.

— Pas mus mokslas ir mo
kymas pastatytas aukščiau ne
gu pas jus...—prisimena man 
prof. K. Baršausko prieš sa- 
saitę laiko sakyti žodžiai. — 
Mes pasirengę visose gyveni
mo srityse pasivyti J A V ir 
pralenkti...

Mūsų didmiesčio Švietimo 
taryba savo pastaruoju “žy
giu“ tarytum sakyte sako, jog 
taip bus.

Pekinas.

kad Malungao, Santa Maria, [mo bendrosios pagalbos 
ir i sutarties.

karius. Jeigu taip darys, tai! eilėje kitų miestų įvestas i Kinijoj laikraščiai tą atžy- 
tas bus lygu šaudymui į Ta- apgulos stovis. Filipinų par- mėjo su dideliu dėkingumu 
rybų Sąjungos karius”. tizanai pradėjo smarkiai Tarybų Sąjungai už jos s.u- 

Chruščiovas sako: “Tary- veikti. Jiems vadovauja pul- teiktą milžinišką pagalbą 
bu Sąjunga pasiūlė tinkamą kininkas Petro Borja.
būdą išsprendimui Berlyno' Filipinų valdžia dar neži- už ekonominę pagalbą, 
reikalų. JAV senatorius no, kokios yra partizanų i Tuo pat kartu ir Tarybų 
Mansfieldas siūlo taip pat jėgos, bet numato, kad jų! Sąjungoje buvo minima su
taikęs keliu išspręsti Berly- organizacija turi apie 600,-i kaktis. Visi laikraščiai ra ė 
no reikalus, bet jeigu Vaka- 000 žmonių. Valdžios gener. i apie didelę draugystę tarpe 
rų valdovai nori vartoti Cabal, kuris komanduoja i Kinijos ir TSRS. “Pravda” 
ginklą, tai už karą jie 
bus atsakomingi”.

Čien, Kinijos-Tarybų Są
jungos Draugingumo Drau
gijos sekretorius, raporta
vo, kad į Tarybų Sąjungą 
buvo pasiųsta 7,000 studen
tų mokytis, kurių jau virš 

kovoje dėl išsilaisvinimo ir, 1,000 baigę mokslus sugrįžo.
Jis sako, kad per 9 metus 

buvo išversta virš 2,000 
tarybinių knygų į kinų kal
bą ir jų išplatinta 295,000,- 
000 kopijų. Tuo pat laiku 

, Tarybų Sąjungoje 460 kinų 
ir armijos dalinius Luzono sa-■ rašė: “Užsienio imperializ- knygų buvo išversta į 32 

loję, prašo daugiau armijos. Į mo ir Jugoslavijos marksiz- .kirtingas tarybinių res- 
mo revizionistų pastangos'-publikų kalbas ir išplatinta 
įnešti nesutikimų tarpe Ki- 24,000,000 kopijų. Visi šie 
nijos ir Tarybų Sąjungos kultūriniai ryšiai ir šis dė- 
nuėjo niekais”. mesys rodo, kad abiejų ša-

Abiejų šalių vyriausybės lių Iiaudys yra artimos.

Kiek dabar jau yra 
žmonių pasaulyje?

Washingtonas. — Dr.
Geisert, sociologas

Kur nėra kurstymu 
ten gražiai sugyvena

Kiužas. — Karpatų pa 
kaln ė s e, Transalva^ijoje,! I 
yra miestas Kiužas (Cluj). i George Washington univer- 
Pirm Antrojo pasaulinio j siteto, mano, kad dabartiniu 
karo jame buvo apie 50,0001 laiku pasaulyje jau yra 
gyventojų. Rumunijos ir Į 2,800,000,000 žmonių. Jis sa- 
Vengrijos nacionalistai var- ko: jeigu tokia sparta 
žėsi už miestą..

ki.

TSRS kaltina JAV 
dėl lėktuvo žlugimo

Maskva. — Tarybų Są
junga užginčijo Jungtinių 
Va 1st! j ų vy r i ausy bės’ ’ tvft'ti- 
nimą, būk TSRS lakūnai 
nušovė Amerikos lėktuvą. 
TSRS sako, kad “tai provo-

t

eis 
i žmonių prieauglis ir toliau, 

Dabar jis randasi Rumu- tai 2000 met. jau pasaulyje 
nijos teritorijoje. Jokių ne-'bus 6,300,000,000 žmonių, 
sutikimų nėra. Yra dvi ope-' Jungtinės Valstijos ir Ka
rų svetainės — viena rumu-inada turės 312,000.000, Ta-i 

Bet Joseph A 1 oftusinų’ kita ven£1’U- Laikraščiai D’ybų Sąjunga —400,000,000. j 
, kad' tai klaidingi i ejna abiejomis kalbomis.! Indijoje kuri jau tun jog blw ileista 35 žmo. _

(“misleading fp! Mokyklose mokoma taip 406,000,000 gyventojų ir p.. . ............A .1/,
gurės”). Jis rašo, kad vy- I)at- # ’ kiekvienais metais pi įauga:
riousybės daviniais sausyje Miestas išaugo, turi 120,- po 7,000,000, valdžia susu u-j 
darbo neteko ne 600,000, bet į 000 gyventojų. Yra didelis pino gimdymų apribavimu.; 
1,300,000 žmonių. Loftus medicinos centras, patogiai! Sveikatos ministras D. Kar
kinusia: “Tai kas atsitiko: įrengtos ligoninės. Kiužo i markai’ pataria norintiems

• v/ri\isu kitais 700,000 netekusių1 universitete abiejomis kal-l išsiromyti. Valdiškose Ilgo-, 
Į VaiClO i , , ‘kAVMw wiaIza Ta hihlinfpkn ' nata rrm VI m a 'lt- •
, kuriu' 
pravesti

Paskalai Lenkijoje 
apie važiuotų į JAV

Varšuva. — Lenkijos vy- 
riauosybė per radiją perser
gėjo žmones nuo apgavys
čių. Kokie tai elementai iš
platino tūkstančius JAV ap
likacijų vykimui į Alaska,
JAV naują valstiją. Jie pla-ikacinės fabrikacijos”.
tino gandus, kad iš Lenki-; TSRS stebisi, kaip galėjo

! “pritaiky- 
jnių. ' ti” iš “Soviėtskaja Aviaci-

Amerikos ambasadoje ap- ja” žurnalo karinių lėktu- 
likacijos išduodamos veltui, !Vų pratimo aprašymą prie 
bet žulikai jas pardavinėjo i “nušovimo Amerikos lėktu- 
po 50 zlotų. Iš provincijų; Vo”.
atvyko į Varšuvą apie 1,000 i TSRS sako, kad JAVvals- 
norinčių gauti aplikacijas, i tybės departmentas tyčia 

Lenkijos vyriausybė per- tatai daro, kad bloginti san- 
sergėjo prieš tuos blofus ir tykius tarpe TSRS ir JAV, 

I paaiškino, kad viso per me-i laikyti įtemptą “tarptautinę 
itus iš Lenkijos. į JAV yra'padėtį” ir “kenkti taikos 
: įleidžiama tik 6,400 žmonių,: reikalams”.
i ir tai labai parinktų.

Pekinas. — Kinijos Liau- __________ L
dies Respublika kai t in a( jau 1,500,000 NETEKO
Jungtines Valstijas už Lao- VILTIES GAUTI DARBO „ , . , XT TĄ 
so sulaužymą 1954 metų tai- j Raleigh, N. C. —Du neg-
kos sutarties ^an ^uan’ * tierto Rico.— raį berniukai, J. Thompson

’  ;AFL-CIO Pildomu Taryba į io metų, ir D. Simpson, 9 m.,
> J°s|buvo laikomi valstijos “Mo- 

reikalavimų I nariai kietai kritikavo Ei-1 kykloje” pataisai. Jie “pra-

Kiužo s markai’ pataria norintiems

ldarb0?” 1 bomis moko. Jo biblioteka'ninėse tas patarnavimas, at-j
‘ir jis atsako, kad jie prie;turi 2,000,000 knygų. !.liekamas nemokamai.

bedarbių nepriskaitomi, nes; 
i “dabar dar neieško darbo,

BULGARIJA JAU DARO nes darbo rinkoje nėra to- 
DIDELĮ PROGRESĄ kių darbU pareikalavimo”.

Sofija. — Bulgarijos 
audies Respublika 1958 

nas“) penkių puslapiu straips-!tnetais labai daug atsiekė, 
nį apie Amerikos filmų meną. 1958 metais industrinė ga-

Vėliausios žinios
Klerikalų Draugas apgailės-i 

tauja, kam poetas ir filminiu- 
kas Jonas Mekas davė tarybi 
niam žurnalui (“Kino me-

_  Washingtonas. — Prezi- 
VĖL AFRIKOJE ŽMONĖS Rentas. Eisenhoweris tebe- 

KOVOJA Už LAISVĘ laiko J. Dullesą Valstybės
t sekretoriaus vietoje, nes

Brazzaville. — Sis mies- mano> kacĮ jįs pasveiks.
tas randasi francūzų valdo- _____  •
moję Kongo respublikoje,; Front Royal, Va. — Bal- 
tik skersai Kongo upę. nuo j tieji studentai pradėjo bai-

myba viršijo 1957 metų ga-
Juk tai yra pradžia kultūrinio mybą 60 procentų, o žem-
b^andradarbiavimo tarp Ame- dirbystės — 35 procentais., .. ..... ________ r___ —

- Laukuose’ jau dirbo 14,000! Belgijos Kongo. Policija ^ii’kotuoti Warren County mo-
1 traktorių i. L,__ _______ .. v v ,

,_lnu. Suimta daug kviečiu,imon?traciją. Yra 10 užmuš-■

rimos ir Tarybų Sąjungos. Ar
gi prezidentas Eisenhoweris
nepasisakė už toki bendradar-1
biavjmą? į cukrinių runkelių,

• nes, tabako, vynuogių, kito 
kių vaisių ir javų. Bulgari 

i ja dabar turi 8,000,000 gy 
tautos kultūrą telpa Maskvoje . ventojų.

sytojo ir poeto V. Mykolaičio- 
Putino straipsnis apie lietuvių j

DU NEGRIUKAI ‘KALTI’, 
—BUČIAVO MERGAITĘ

traktorių ir 5,200 kombai-: kareivini šnudė į negrų nes. ten. tapo įleisti
-IS"' 22 negrai jaunuoliai.

išeinančiame angliškame žur
nale “Culture and Life,“ kurį 
leidžia Draugija kultūriniams je, Kamerūno respublikoje, 
ryšiams palaikyti su užsieniu. |riaušės nesibaigia. Jau žuvo

—:— į 50 žmonių ir arti 100 yra
š. m. kovo 15 d. Lietuvoje j sužeistu Sakoma, kad susi

pyks rinkimai į Aukščiausiąja : ]<irtimas eina tarpe dvieju 
tarybą (Lietuvos parlamentą). ..

Be to, bus renkamos rajonu,;______ _
miestų ir apylinkių tarybos. ; ‘ '

“Apylinkėmis’’ vadinamos V>U "tautai 
buvusios starostijos 
ni unijos.

Paryžius. — Brazzaville-

Vasario

Tai

Tokio. — Japonijoje visi^*orįaį laikė posėdžius, 
daugiau kyla i----------- , . . . ..
pakeisti sutartį su Jungti-1 senhowerio ekonominių iei-) sikalto”, nes, sakoma, kad 
nėmis Valstijomis/ kalų phną. j pabučiavo baltą i

Walter Reutheris, AFL-jįgjg) įr ja prasikaltimas ži- 
CIO vice-prezidentas.,Havana. —Kubos vyriau-medvii-!tll ir sužeistų.

Zomba miestelyje policijai ~ ......
naudojo gazo bombas priešintas Eisenhoweris sako, mstinės veikloj biurą, 
minią, kuri reikalavo ;
liuosuoti tris areštuotus nepradės šaudyti dėl Berly-j 
negrus kovotojus už laisvę, i no.
Dar-Es-Salaam miestelyje I 
2,000 minia akmenimis už-| 
mušė policininką.

___ ; pabučiavo baltą mergaitę, 

siūlo nomas kaipo ‘Kissing case”.
Washingtonas. — Prezi- sybė panaikino anti-komu- ytiošti ^bedarbių maršavimą, pabar n. Carolina Pataisos

pa- kad amerikiečiai pirmieji buvo įsteigęs Batista. 1““ v 1 1 1

kurį i Washingtona. Jis sakoj’inamo komisijonierius B. 
milijonas ir pusė bedarbių; Madison sutiko grąžinti 
jau neteko vilties gauti dar- berniukus, motinų priežiū-

Havana. Sušaudytas bo- Jje nėra įtraukiami į be- ■ rai
majoras Jesus Sosa Blanco, darbių skaičių.

i nenusikaltęs, pasi- 
arba se-Miko Tarybų Lietuvoje ir tary- 

I binės vyriausybės buvo pa
gerbtas kaip ir visi kiti doJ 
piliečiai.

V. Zubovas buvo agronomas. 
Lietuvos tarybinė vyriausybė 
jam buvo paskyrusi pensiją, 
kaip ir kitiems seno amžiaus

6 d. Kaune mirė 
Zubovas, penslnin- 
buvęs rusų kilmės 

<mogus, turtingas, bet socialis-
tiCpj antis, pamėgęs lietuviu 
tautą ir su ja 
savo gyvenimą.

Grafas V. Zubovas nebėgo arus, bet nežinia, 
“į Vakarus.“ Jis, niekuo betu

praleidęs visą I veikėjams.
V. Zubovas rašė savo memu- 

ar suspėjo 
jis j’uos pabaigti rašyti.

SAKO, KAD IŠŠOVĖ 
“MOKSLINĮ” SATELITĄ
Cape Canaveral. — Armi

jos viršininkai iššovė į erd
ves mažytį tik 21 svaro ir 
pusės “mokslinį” satelitą 
“Vanguard II”. Jie sako, 
kad tai yra “oro apžvalgi
ninkas”, kuris teikia infor
macijas. apie oro pakaitas, i

Krokuva. — Jau parvežė 
iš Kanados dvi dėžes su 
Lenkijos istoriniais ir kul
tūriniais turtais, kurie įkai
nuojami $100,000,000.

Ft. Bragg, N. C. — Gene- vienas iš žiauriausių Batis- 
|rolą George Marshallą išti- tos šalininkų.
ko antrasis širdies smūgis. ---------
Jis jau yra 78 metų am-! Maskva. — Tarybų Są- 
žiaus. | junga stoja už viršūnių

-------  konferenciją Vokietijos rei- 
Londonas. — Anglijoje kalais, o ne 

jau bijosi, kad graikų archi- ministrų, 
vyskupas Makarios gali su-i —
ardyti Kipro salos susitari- Asuncion. — Paragva- 
mą. Jis yra šalininkas pri- jaus diktatorius Stroessne- 
jungimo Kipro salos prie ris bijosi sukilimo, tai nuo- 
Graikijos. latos derasi su armijos va-

——■— i dais.

už užsienio

Londonas. — Anglijos, 
Graikijos ir Turkijos užsie
nio ministrai tarėsi Kipro 
salos reikalais.

Asuncion.

bedarbių 
538,000, 

prisidėjo, 
bedarbiu 

istorijoje.

Dėl “Laisvės” praėjusio 
vajaus rezultatų

Kaip žinote, Laisvės va-

Londonas. — 20 mylių 
nuo Londono susidaužė tur
kų lėktuvas. Žuvo 15 žmo
nių, o 10 išsigelbėjo. Išsigel
bėjusių tarpe yra ir Turki
jos premjeras Menderes.

Maskva. — TSRS preky
bos ministras Potolieevas 
sako, kad jo šaliai nėra rei
kalingos Jungtiniu Valstijų 
paskolos.

IR KANADOJE ŽYMIAI 
PAAUGO NEDARBAS
Ottawa. — Sausio mene 

syje Kanadoje 
skaičius pasiekė 
nes 98,000 naujų 
Tai didžiausias 
skaičius šalies
Paprastai Kanadoje bedar-į 
bių daugiausiai būna kovo jus oficialiai užsibaigė VA- 
mėnesiais. Kanados Darbo SARIO 8 D. Buvo pranešta, 
Kongreso prezidentas C. Jo- kad duosime savaitę laiko 
doin reikalauja iš valdžios)prisiuntimui laiškų su pas- 
imtis rimtesnių priemonių į kutiniais rezultatais. Dabar 
kovai prieš nedarbą. ' ‘ ‘

Detroit. — Sausio mėne
syje pagam i n t a 778,000 
naujų automobilių.

jau ruošiama paskutiniai 
rezultatai ir jie bus paskelb
ti antradienio laidoje, VA
SARIO 24 D.

Laisvės Administracija
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Dulleso liga
VALSTYBĖS SEKRETORIUS John Foster Dulles 

turi vėžio ligą ir, sakoma, bus bandytas pagydyti be ope
racijos, kitokiomis priemonėmis. Tačiau nė vienas gydy
tojas neužtikrina, kad jis. bus pagydytas.

Vėžio liga — viena baisiausiu ligų, jei ne pati bai
siausia. Mr. Dulles, atsimename, 1956 metais buvo ope- 
i uotas.; buvo sakyta, kad atsiradę vėžio simptomai buvo 
išplauti ir jis “pilnai išsveikęs”. Tačiau Valstybės sekre
torius nebuvo pilnai pasveikęs, kaip rodo paskutiniai 
duomenys. Jis buvo tik apgydytas. Dabar ir vėl liga pasi- 
naujino ir apie tai jau nėra jokių paslapčių.

Paprastai gydytojai vidutiniam piliečiui, sergančiam 
vėžio liga, niekad nepasako, kad jis ja serga. Bet Mr. 
Dulleso atžvilgiu to negalėjo gydytojai padaryti. Jis, 
mat, didelis asmuo, užima svarbią vietą, eina labai atsa- 
komingas pareigas. Nepasakymas, kad jis turi vėžio ligą, 
visam reikalui pakenktų daugiau negu pasakymas.

Ir štai, kokia tragedija ištinka žmogų! Tu šiandien 
“didelis”, “garsus”, dirbi svarbų darbą ir, atrodo, be ta
vęs nieks kitas io negalėtų atlikti. Bet užpuolė baisioji li
ga ir tu, žmogeli, jau turi, dar gyvas būdamas, trauktis 
šalin, nes jauti, nes žinai, kad tavo nelaimė nuo tavęs ne
pasitrauks !..

WASHINGTONE RIMTAI galvojama apie tai, kas 
užims Dulleso vietą, kas bus kitas Valstybės sekretorius?

Įdomu tai, kad Mr. Dulleso padėjėjas, kuris šiuo me
tu eina Valstybės sekretoriaus pareigas, Christian A. 
Ilerter, taipgi ligonis/Jis serga artričiu. Jis vaikščioja 
pasiremdamas kriukiais. Artritis nėra tokia pavojinga 
liga, kaip vėžys, tačiau ii- ji, kai pasigauna žmogų, pa
laipsniui jį prispaudžia prie žemės taip, kad per ilgus 
metus jis tampa skeletu.

Kai kurie demokratai kongresmanai sako: reikėtų, 
kad Mr. Dulles iš Valstybės sekretoriaus pareigų ėjimo 
pasitrauokių, o į jo vietą kad būtų pastatytas Adlai Ste- 
vensonas, demokratų parties titularinis vadovas. Šis siū
lymas remiamas gyvais faktais. Demokratai sako: 1960 
metais republikonų partija bus iš valdžios išmesta, tai ko
dėl dabar nepastatyti.ĮcValstybės sekretoriaus vietą žy
maus demokrato. Jie galvoja, jog tokiuo būdu būtų gali
ma sutvirtinti JAV poziciją tarptautinėje arenoje.

Kai kurie demokratai dar ir taip sako: Kongrese 
dauguma demokratų. Jei prezidentas Eisenhoweris nori 
turėti “harmoniją” užsieninės politikos srityje, tai kaip 
tik ir turėtų skirti Valstybės sekretoriumi demokratą.

Reakciniai gaivalai siūlo į Valstybės sekretoriaus 
vietą skirti Mr. Dewey, buvusi Niujorko valstijos guber
natorių. • v

Vakarų Vokietijos politikieriai siūlo savo kaž koki 
pritarėją.

Yra balsų už tai, kad pats prezidentas Eisenhoweris 
imtųsi vadovauti Valstybes departmental. Bet preziden
tas atsisako, aiškindamas, kad jo paties sveikata silpna, 
kad jis nebepajėgtų užsieninę politiką diriguoti. Ligi šiol, 
atsiminkime, tą politiką dirigavo vienas pats Mr. Dulle- 
sas.

Kaip matome, Washingtone per daug ligonių. O tai 
nėra sveika mūsų šaliai.

Valstybės sekretoriaus liga gal būt paakstins visą 
mūsų šalį griežčiau kovoti prieš ją, be laiko kas metai 
nuvarančia į kapus šimtus tūkstančių žmonių.

Mažiau pinigų karo reikalams, daugiau pinigų ko
vai su vėžiu ir kitomis baisiomis ligomis, žmonijos nelai
mėmis !

Castro—premjeras
VISIŠKAI LOGIŠKA, kad Fidel Castro būtų Ku- 

bos premjeru. Juk jis šiandien yra patsai įtakingiausias 
toje šalvje žmogus. Jis — revoliucijos vadovas. Jo žodis 

šiandien toje šalyje viskas.
Na, ir vasario 16 d. Castro patapo šalies premjeru, 

priėmė priesaiką. Pasisakė, kad jo valdžios uždaviniu 
bus tęsimas revoliucijos tolyn, pirmyn.

Ką tai reiškia?
Tai reiškia, kad Castro kol kas į ateitį žiūri revoliu

cionieriaus akimis. Jis neskaito, kad liaudies revoliucija 
pasibaigė su nuvertimu budelio Batistus valdžios, su iš
laisvinimu politinių kalinių, su pastatymu naujų žmonių 
į'valdvietes.

Ne, Castro sako, dabar reikia pravesti šalyje revo
liucines reformas. Kas jos? Kol kas jų aiškiai ir atvirai 
Jteišdėstė nei jis, "ei kuris kitas jo bendražygių. O tai 
reikėtų išdėstyti, paskelbti.

Kubos žmonės, valstiečiai, pavyzdžiui, reikalauja že
mės, reikalauja žemės reformos. Jie nori, kad iš dvari
ninkų būtų žemes atimtos ir atiduotos tiems, kurie ją 
dirba.

. O kaip su fabrikais? Ar jie bus suvisuomeninti — 
jei ne greit, tai nors palaipsniui? Kol kas nieks nieko 
tuo reikalu nesako.

Kaip su svetimu kapitalu? Ar jis bus kiek tiek paža
botas, ar ne? Ar jam bus leista išnaudoti Kubos liaudį, 
kaip ligi šiol?
‘ - Šitie yra patys didieji klausimai. Vedant revoliuciją 
pirmyn,, juos teks. Castrui ir jo valdžiai išspręsti.

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
TOKIO RYTOJAUS
NEBESULAUKSITE!

Seniai gyvųjų tarpe nebe- j
sančio Smetonos ambasado

i jams ir parazitams. Ji la-!.u daug matė, žino ir žinoda-į 
■bai arti prie širdies tipms, jnetyli.“ 
i kurie savo rankomis, pro-Į 
|tu ir širdžia viską suku-' 
' ria, bet baisi Rajeckui ir jo-1 

u a -c ui m u- i ; i,, • jo vienminčiams. “Amerikos balsą “į Lietu-|J 
vą” vasario 16 d. proga, i 
Jis savo kalboje pranašavęs,! i v x o v ,
.......................... ” ’ 1 ' minga yra mūsų senoji tė-|Venien£ ^1 bijojimo?

vyne, jog įžengė į socialis- Ponia Devenienė yra pa- 
tinį kelią ir juo drąsiai, iš-j
didžiai ir su džiaugsmu žy-> Komunistai gi yra pusėti- 
giuoja vis pirmyn ir ' '
m y n.

i naujiena.
■ nas daug mačiusių ir žinan
čių ir, C____ , __

Bet taip jau yra, taip jau' žmonių, bet kodėl tie komu-

Kaip apsisaugoti nuo 
neteisingų pardavėjų J

Ar jūs kada nors nusipir- 10. Ilgo laiko išmokėjimų
kote televizijos aparatą, ku- atvejais visuomet gaukit vi-

Mums tai labai didelė rl P° kelių, dienų reikėjo sas detales, parašytas kon-
Svietas juk pil- taisyti? Ar automobilį, ku- trakte. Kontraktą perskai-

...._________ ___ . ris nepajudėjo iš vietos? O tykit atsargiai, neaplei- 
žinomrVetylinčiu blogos kokybes drabu- džiant ir mažomis raidėmis

ris nepajudėjo iš vietos? O tykit atsargiai, neaplei-

žius? parašytų vietų. Būkit tik
rais, kad kontraktą supra
tot ir išreikalaukit vienos

l Roma Uevenienė vra na- vv^ x'***wx*x^, **wx*v. kopijos sau.
| prasta fašistinė pleperka.! tei,s’n.gai Jisoki1 Pardavėjų Common Council

Todėl reikia saugotis, kad j JAUNUOLIU BALSAI
J. Nekrošius 

ŽEMES SAUJA

istorija “pagiedojo’,” • at i nistagme ir pasirinko De- Jokie dalykai ne tik jums
kad jis ir jojo šalininkai; 
dar s u 1 a u k šią “tikrosios ; 
laisvės ir nepriklausomybės i 
ryto.” O toji “laisvė” ir: 
toji “nepriklausomybė,” ži
noma, bus smetoninė - fa
šistinė. Bet mums atrodo, 
kad tokio ryto fašistinė ;NE ( [{RUŠČIOVO, 
klika niekados nebesulauks,1 jjg'pAVISOS ŠALIES 
nes niekados istorijos rato 
niekas n-epajėgs pasukti at
gal. Fašizmas Liet u v o j e 
prasmego. visiems laikams, i 
Tai puikiai žino ir pats! 
Smetonos a m basa dorins, i 
Bet jis to viešai pasakyti Chruščiovas tą padarė, tą pa- 
negali, nes tai reikštų užsi-; i{eitė ir t. t. Pavyzdžiui, pa
darymą savo biznio ir ieš-l sydami apie septynmetį planą, 
kojima kitokio užsiėmimo.1 luiris l)uVo Patiektas su- 
Dabar'jis gražiai maitinasi 'aĄl'im,U. |,rii,f'’ sak®’ kad

. • r • . -v v tai Chruščiovo planas 1_____ ,,pavogtu ir is Lietuvos įsvez- . . .. . . • . _ i1 kad tik jis vienas tuo pasiru-1
tu izuu. pino. , Kokie gi yra faktai? I

Foje savo piakalboje po- planą paruošė komunistų ■ baisios tragedijos, 
nas Rajeckas pasakęs ir dar'vadovybė ir vyriausybė, jis keletas dolerių ir 
štai ką: buvo diskusuotas ir taisytas į daugiau šviesų.

‘‘Mos žinome, 
Lietuva, tai ne „ .....
kunigaikščių ir ne Valančiaus, t himų, l 
Basaniaus, Kudirkos,-Maironio ; IhlO.OOO žmonių.

Vaižganto svajota Lietu-'
i 627,000 pastabų, pakeitimų iri 
' kritikos.

Su tuo galima sutikti.; televizija gavo 650,000 laiškų į 
Juokinga būtų Lietuva, jei-i tuo klausimu. Buvo patiekta' 
gu ji šiandien būtų tokia, 130,000 pasiūlymų dėl pageri-1 
kokią vaizdavosi didieji ku- mmo 1 
nigaikščiai. Ji būtų tris, 1 
keturis, penkis šimtus metų: ni«aesjo bėgyje. •. 
atsilikusi nuo viso civilizuo
to pasaulio.

Kiti Rajecko suminėti vy
rai svajojo apie kapitalisti
nę Lietuvą apie Lietuvą stengiasi įgyvendinti, 
su kapitalistais, dvarpo-:  
niais, buožėmis ir kitokiais' NIEKAS TOS 
darbo žmogaus išnaudoto-1PLEPERKOS NESIBIJO

Brooklyno pranciškonų 
“Darbininkas” klausia ir

atsitiko, bet ir daugybei ki
tų žmonių, kurie buvo ne

nirJnai drąsūs žmonės. Jie su-’ . x ,' Isidorojo su Hitleriu ir Sme- ^uglaV., "ea?sltlk^'
'tona, todėl jiems, mums at- Jus Sah.t lav,%gtl tų Va"ų 
rodo, net ir visas tuzinas iar. >)anaslp k‘aldl»’ naudoda- 

' tokiu pleperkų turėtu nieko!m! ,sav°. beadrl patl,rt.1 
Inornikiti v i sekdami sekančias taisyk-
• JI 1 x_» JL • 1 * kJ v 1

Kanadiškis “Liaudies bal
sas” (vas. 13 d.) pastebi:

Didlapiai," rašydami apie 
įvykius Tarybų Sąjungoje, vi
suomet s u a s m e n i n a juos.

i 1. Saugokitės pardavėjo, 
į kuris išstato vitrinose gerai 

Vasario 3 d. nukritimas žinomų firmų prekes, o įė- 
prie La Guardia lėktuvų jus į krautuvę, mėgina įsiū- 
lauko į East upę buvo vie- lyti pirkti brangesnes pre- 
na iš žiauriausių tragedijų, kės, kurių firmos nėra ge- 
Ji kaštavo 65 gyvybes.

Pradėjus tyrinėti trage- meluoja 
dijos priežastį surasta, kad pritrūko

GYVYBĖS KAINA

rai žinomos. Jis greičiausiai 
sakydamas, kad 
žinomos firmos

Per laukus keliauju . . . 
Kur beržai parimę, 
Pasemiu į saują 
žemės nuo arimų.
Saulė, veidą slepia 
Už beržų raudoną. I 
žemė saujoj kvepia 
Medumi ir duona.

Ariogala

va.

liodos ' nusileidimui kelias nebuvo prekių, ar kad mažiau žino-! 5.
| pakankamai apšviestas. Ir!mos prekės yra geresnės ko- • 
Įtiktai dabar, tiktai po toslkybės.

išleistai 2. Saugokitės neįtikėtinai* 
sudėta i žemų išpardavimo kainų.;

Valdinė'Jei šių prekių kokybė yra:m . 
<ad siu dienų ■ centriniuuse organuose. Vėliau Port of New York Author-1jums bent kiek abejotina,!1'11 
jos garbingų buvo sušaukta 958,ooo susirin- jty įstaiga teisinasi, kad ji i palyginkit jų kainas ir ko-j- . 

kuriuose dalyvavo 70,- nespėjusi laiku visus kelius,ikybę su panašiom prekėm, 
i Tuoose į susi-1 j<urįaįs lėktuvai nusileidžia, i išparduodamomis kitoseTai 

rinkimuose buvo patiekta T-i tinkamai apšviesti.

Laikraščiai, radijas,;

žlibinąs
JAUNYSTE

i Visais balsais
ji man atsikartoja, 

į Visų veiduos aš atpažįstu ją.
bėruku 

ji prietemoj parjoja, 
dega karšta laužo žarija.
pamiškėj užsnūsta

ir nubunda

i Tai

: krautuvėse.
Kaip tai galėjo atsitikti,! 3. Jei netikit pardavėjo■ Tykiam rugių ir

i kuomet La Guardia lėktų-1 gera valia, pasitikrinkit eglių šnaresy
ivų laukas jau labai senas? apie jį jūsų gyvenamos vie-Į Tai šviečia saule,
1 Teisybę pasakius, tas tik i tos geresnio biznio įstaigoj ! griaustiniu pradunda
'parodo, kad tie vyrai, kurie| (Better Business Bureau),; Pūsti,, pilka—jai vėtra nebaisi, 

darbininką, ir tarnautojų vieno | minėtai įstaigai vadovauja, i vietos Komercijos Rūmuose Į 0 dar tankiau
arba nieko nenusimano apie į (Chamber of Commerce) ar ‘ nematoma ateina

Darbininkiška santvarka ne-i saugumo reikalus, arba vi-i1 *'
si remi a vieno ar kelių asme-siškai nepaiso gyvybės tų, į tikslas yra apsaugoti pirkę-, 
nu idėjomis. '

plano tiktai Maskvos’

bas. Masės apdiskusuoja 
ka. o paskui, priėmusios

£Pilkšva, smiltinga ' /
... --------- -------- v. j Diodai nųjcuov vu, j vAxxDxuo pxxxxv. , najririo žemė
Tai masių dar-|Rurįe lėktuvais naudojasi. Ijus ir geros valios pardavė- Su Š0Vį1Xjais H į T’

■ y su nerimu, su (įafytii, 
Washingt<maŠ. i—. Ameri- 4. Pirkit pamažu ir at- į Sū^kbhijaiinimo sąžine ramia 

ikos armijos Vakaru Vokie- sargiau Niekad hepasiduo- ' Vilnių*
■ tijoje komandieriumi Eisen- k’t kalboms, kad tik vienin-. _____________
ihoweris paskyrė generolą! telis toks geras išpardavi- 
Clyde Eddlemaną. ":mas >.r vienintelė proga ge- V. Spuda*

vis-j 
pla-| jus biznierius.

r • /■ J J"

jais. Šiandien gi Lietuva 
yra socialistine. Šiandien 
yra Kapsuko, Angariečio ir 
kitų drąsių kovotojų svajo- Osakoj 
ta Lietuva. Ji maloni darbo | “Kodėl komunistai bijosi E. 
žmogui, bet baisi išnaudoto- Devenienės? Ogi todėl, kad

i ra daiktą pigiai gauti.
— Tarybinė' 5. Niekad neleiskit ke

liaujantiems po namus par
davėjams palikti savo gery
bes su pažadu, kad už kelių 
dienų ateis pasižiūrėti, ar 
tos gerybės jums patinka, 
ar ne. Jie gali iš viso neat-1 
eitijr jūs galit gauti sąskai- Sukykay° V«1 raiba gegutė, 
tą už jų paliktas gerybes.

Maskva.
spauda plačiai rašė apie 
Abrahomą Lincolną proga 
jo 150-to gimtadienio.

Kaip jiems diktuoja protas ir širdis
įdamių dalykų šiais laikaisi 

pasaulyje atsitinka: kaip pra-j 
neša laikraščiai, peniai Romo-' 
jo įvyko psichologų suvažiavi- nyto.jams 
mas, kuriame 
popiežius! 
dvasiškasis 
valdovas 
i tribūną ir prieš gausią jžy- i 
mių protų minią — 600 psi- Į 
chologų iš 30 šalių—tarti savo i džia. 
ganytojišką žodį.

Truputį neįprasta ar ne —Į mos. 
kas čia bendro tarp mokslo ir į ’ 
religijos?—paklausite, 
nebus aukščiausias

Keblūs klausimai — ąr ne?'mų balsas, skirtas gausiai
■ Baugu, akd daugelis iš Jų net ■ mokslininkų miniai, suskambę-! 6. Jeigu namų apyvokos 
Į ir dabartiniams bažnyčios ga- jo be reikiamo tvirtumo. Apie j daiktas, televizijos apai’a-

ko gero liko neaiš- tai praneša laikraščiai: 
l ūs, nors jau seniai nebešvle-

Patsai! čia autodafė laužai, svilinan- 
sostinės i tieji didesnei dievo garbei at- 

/ i
I L’ v. j bažnyčia

kalbą pasakė...
Taip, taip, 

pasaulio 
nepasivargino užlipti j skalūnų kūnus .

i Tarp kitko, bažnyčią šian
dien tų klausinių ir nedespren- 

Jie tapo atidėti. RtV
i pestį kelia aktualesnės proble-

Tik pagalvokite: kokiais nc- 
Ar tik i įmanomai sparčiais 'šuoliais 

dvasiškis ! pasaulio tautos suskato vaduo- 
\ eitu i varginęs save ir mokslo | tis iš politinės ir dvasines 
atstovus kalba, kurios 
moksline nepalaikys netgi 
ligingiausias psichologas?

štai čia ir iškyla visa 
klaustukų . . .

Tiesa, 
bažnyčia, 
praeityje 
mokslu.

Apie tai būtų galima para
šyti daug storų knygų. Jau 
net žiloje 'senovėje, kada taip 
vešliai, tarpo laikas nuo laiko 
erotikų k r a u j u palaistomas 
“mokslų mokslo” — scholasti
kos medis, vienuolynų celėse 
ir akademijų suoluose tėvų ir 
broliukų smegenys 
įvairių moksliškų 
pavyzdžiui:

Ar gali 
būdu tapti

Ar buvo 
Marijai,

Ar galėjo gimęs kūdikis, bū
damas dievo vaikas, verkti?

Ar gali dievas, jeigu jis to 
pageidauja, nužengti žemėn 
kempinės arba varlės pavidale?

negalima sakyti, J<ad 
'josios valdovai' ir 
n e b ū t u domėjęsi

V

Priešingai.

į RYTAS MIŠKE
Išnarstė saulė 

spindulius po mišką,
Ir nukrito rasos, nuskambėjo. 
Ant paparčių boružės sutiško, 
Raudonais taškeliais 

sumirgėjo.

Nušlamėjo laumės basakojės, 
Medumi nuo pat 

pušyno pūtė,
žvalgės biržėj 
Ąžuolas sustojęs.

Po-*tas ar radijas iš jūsų namų 
piežius, kalbėdamas psicholo- į paimamas taisymui, visuo- 
gams, įspėjo, ’ ........... .......................................... -
nuodinga gilintis į visą žmo
gaus mąstymą, protavimą. Gir
di, reikia kai ką palaikyti slap
tybėje. Klausiamas paaiškinti 
dėl ko, ji,s atsakė: tūlų vaistų 
negalima žmogui per daug 
vartoti, tai ir į žmogaus pro
tavimą pilnai gilintis neleisti
na ...”

Išlindo yla iš maišo!
Kaip teisingai pažymi pa

jog neleistina, | met gaukite parašytą, apy- Tyliai tyliai,
tikriai apskaičiuotą patai-, tikinai apskaičiuotą patai- tartum pienės pūką
symo sąskaitą ir parašytą Saulė atnešė man 
patvirtinimą, kad be jūsų
leidimo nebus daromos ekst- Kaip man būt 
ra sąskaitos.

7. Kur tik yra galimybė, 
perkant brangius dalykus, 
visuomet reikalaukit para
šytos garantijos ir užsitik- 
rinkit, kad tos garantijos 
yra išrašytos pardavėjų, ki
taip fabrikų savininkai ga
li tvirtinti, kad jų garanti
jos netaikomos, jei pardavė
jas nesugebėjo pritaikyti ar! 
įtaisyti nupirktas prekes. į

Jei prekes jums atsiunčia j 
į namus, kurių jūs nepirkot,; 
niekad jų nenaudokit, bet į 
tuojau praneškit apie tai i 
pardavėjui. Jei pardavėjas 
jūsų nepatenkina ir jūs pi r- į 
kot prekes su kokios nors į 
finansinės kompanijos pa- i 
galba, praneškit apie tai ■ 
kompanijai ne vėliau kaip 
per 10 dienų.

9. Niekad nežadėkit mo-: 
kėjimų, jeigu jų negalit da-; 
ryti. Jei perkat prekes pa
gal išmokėjimo planą ir ne
galit mokėti, organizacija, 
kuriai jūs skolingi, papras
tai gali pasiimti prekes ir 
jas parduoti už bet kokią 

lįmanomą kainą. i

slaptą mintį—

Tokiam gaiviam, kaip miškas, 
Ir su miško medžiais susipinti?
Biržai \

R. Sadauskas
VEISIEJŲ EŽERAI

Baltą smiltelę, 
Raibą antelę 
Skalbia ir skalbia 
Ančios bangelė.
Ančia—Veisiejis, 
Draugėn suėję, 
Pasakas seka 
Garsiems sėjėjams.
Dzūkijos smėlį, 
Padangių mėlį 
Plauna skalauja 
Vandenys gėlus...
Dainos piovėjų, 
šauntų grėbėjų, 
Sklando virš Ančios 
Veisiejo vėjas.
Baltą smiltelę, 
Raibą antelę 
Skalbia ir skalbia 
Ančios bangelė. j

Vilnius
“švyturys” (Nr. 12, 1958)

ištisai' vergijos! Tuo pačiu milijonai į žangi užsienio spauda, popfe- 
re- i darbo žmonių be jokios šird- žius ne be pagrindo būgštauja.

i gėlos nusikratė religiniais pan- Su laiku ir idealistinių pažiūru 
eile | čiais, pasiryžę kulti savo pa-1 mokslininkai, besigilindami į 

čių rankomis i 
kaip jiems diktuoja protas ir Iro prieis 
širdis. ' gražu nesiderins

Mokslas mūsų dienoinis pa- j dogmomis apie 
darė atradimus, pralenkiančius j tingumą, apie 
lakiausią vaizduotę. Rytdie- j Bažnyčia taps 
nos žmonijos ateities perspėk-j Argi, nebaisu? 
tyvos toli pranoko šventraščio I štai kodėl popiežius suskato 
siūlomo rojaus patrauklumą. ■ vėsinti mokslininkus dėl per 
Tuo paf metu dievo idėja liau-1 didelio jų uolumo mokslui, . . . 
dies masių akyse paseno. Daug! Ką gi, tikrai pavojingi vaistai 
kam jis tapo nei baisus, nei i tas mokslas: jis paverčia nfe- 
patrauklus. 
tapo nieku.

Nieko nepadarysi!
Laisve, mokslas, pažanga — 

štai tie magiški dabarties žo
džiai, prieš kuriuos blanksta 
bet kurie stabai. ;

štai kodėl bažnyčiia .neri
mauja, štai kodėl susirūpinusi 
Romos galva, užkopė į aukštą 
mokslininko katedrą. ! 
, Tarp kitko įdomi smulkme
na: pranešėjo 'iš Vatikano rū-

gyvenimą taip, I savo tyrinėjamą dalyką, ko ge- 
išvadų, kurios toli 

su bažnyčios 
.sielos neinir- 

dievą ir t. t. 
nereikalinga!

džiūvo nuo 
klausimų,

žmogus natūraliu 
druskos stulpu?
reikalinga akušerė 

kada ši gimdė Jėzų?

jis tapo nei baisus, net i tas mokslas
Dar daugiau—jis' kais bet kuriuos prasimany-

! mus a.pie dangiškuosius žmo
gaus likimo lėmėjus. Sunkų 

! uždavinį pasiėmė gerbiamas 
: ganytojas, labai .sunkų... Ne- 
j suderinti mokslo su bažnytinė- 
i mis dogmomis, kaip neuždengti 
saulės biblijos tomeliu. Tokie 
jau laikai — atominis amžius. 
Paseno biblijinis dangaus val
dovas. Jį pakeičia atjaunėjęs 
šimtajėgis žmogus. Nieko ne
padarysi ! K. Pranulis 2 p.--Laisvė (Liberty)—PenkL, vasario (Feb.) 20, 1959
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Stovi iš kairės: rašytojai K. Boruta, V. Žilionis, H. 
Korsakiene ir A. Gricius.
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Marcinkevičius,! A. Bieliauskas, V. Dautartas.
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sugrįžusio žurnalisto Antano Vai-

Rašytojų suvažiavimo prezidiume
Komunistų partijos Centro Komiteto pirmąjį sekretorių 
Antaną Sniečkų ir rašytoją Ievą Simonaitytę.
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Sesijos, metu. Kairėje — rašytojas J. Baltušis 
sosi poeto A. Miškinio.
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Sesijos pertraukos metu įdomus pokalbis užsimezgė | 
tarp poeto Lino Valbasio (grįžusio iš Brazilijos) ir rašy-! 
tojos Ievos Simonaitytės.

ŠLOVINGAS JUBILIEJUS

Sena Nemuno žvejų 
eldija (valtis)

Eldija — tai iš storo me
džio kamieno išskaptuotas 
laivelis arba valtis.

Paprastai eldiją lietuviai 
išskaptuodavo iš p u š i e s . 
Bet pasitaikydavo eldijų, 
pagamintų iš tuopos ir iš 
kitų medžių. Eldija būdavo 
apie 2 arba 3 sieksnių ilgio. 
Jos plotis ir gylis priklausy
davo nuo medžio storumo. 
Dugnas būdavo nutašytas, 
paplokščias, kad eldija van
denyje nesi vartytų. Plon- 
galis būdavo šiek tiek už
riestas į viršų. Viduje lik
davo neišskaptuota vieta 
arba vietos—kad eldija bū
tų tvirtesnė ir kad žvejys 
turėtų kur atsisėsti. Prie 
eldijos niekada neb ū d a v o 
pritaisoma stiebas ir burė— 
ji būdavo varoma tik irk
lais.

Tokiomis eldijomis žvejai 
seniau plaukiodavo Lietu
vos upėse ir ežeruose.

Tabletės nuo baimės
Medicinos ir kiti mokslai 

pasiekė tokį lygį, kad jau 
surastos realios priemonės 
paveikti žmogaus psichiką. 
Pavyzdžiui, iš Indijoje au
gančio augalo — rauzolfijos 
gaminami vaistai — rezer- 
pinas sumažina arterinį 
spaudimą ir raminan č i a i 
veikia žmogų. Gydytojai— 
psichiatrai šiuos vaistus 
naudoja gydydami ligonius, 
sergančius perse k i o j i m o 
manija ir nemiga.

Panašiai veikia miltaunas 
ir oblivonas. Viena oblivo- 

> no tabletė, nepaveikdama
Šiemet sausio 22 d. Lietuvos TSR Aukščiausiosios; normalaus žmogaus v..faend- 

Tarybos Prezidiumo Pirmininkas Justas. Paleckis atžy- ros būsenos, panaikina bal
inėjo savo 60-sias gimimo metines. Ta proga lietuvių tau-. mes jausmą, kuris papras-

klau- ta karštai sveikino jubiliatą, įžymųjį rašytoją ir nusipel-, tai gali kilti įvairiausiais 
niusį visuomenės veikėją. . atvejais.

POETO ANTANO MIŠKINIO ŽODIS
Tarybų Lietuvos Rašytojų 

III suvažiavime poetas An
tanas Miškinis paprašė žo
džio ir pasakė šią kalbą:

Draugai,
Jūs negalite matyti mano 

širdies plakimo, bet jūs, tur 
būt, pastebite, kaip virpa 
mano pirštai. Šį kartą jie 
virpa iš džiaugsmo, kad, 
štai, po ilgokos pertraukos 
aš vėl galiu būti jūsų tarpe.

Irdamasis gyvenimo vilni
mis, pasinerdamas, vėl iš
kildamas, klysdamas, visur, 

. ‘kur bebūdamas, labiausiai 
pasiilgdavau poezijos ir po
etų draugijos.

/

Būdamas nuo jūsų atitrū
kęs aš pajutau ir supratau, 
kad be darnaus kolektyvo, 
be visaliaudinių šie kinių 
tikras poetas būti negali. 
Tatai suprasdamas, aš tu
rėjau pakankamai laiko sa
vyje ir savo aplinkoje pa
daryti griežtą vertybių per
kainojimą. Šitoksai perkai
nojimas nekartą man buvo 
net skausmingas, t. y. ne be 
kovos su savimi, kol paga
liau galėjau išsipainioti iš 
tų varžtų ir savo mintis bei 
nusiteikimus patikrinti.

Save aš patikrinau, įsi
jungdamas į tarybinę poezi
ją ir savo visas likusias jė
gas paskirdamas tarnauti 
liaudžiai, dirbančiai, sie- 

r kiančiai, kuriančiai ir ne
grįžtamai žengiančiai pir
myn, Komunistų partijai 
vadovaujant. Už suteiktą 
man garbę sugrįžti į rašy
tojų šeimą ir įsijungti į ta

rybinę literatūrą šioje vie-! 
toje nuoširdžiai dėkoju visųĮ 
pirma tiems, kurie man pa
dėjo — ačiū draugams iš 
Lietuvos Komunistų parti
jos Centro Komiteto, iš Vy
riausybės ir draugams iš 
Rašytojų Sąjungos valdy
bos. j

Aš ateinu į jūsų tarpą, 
draugai, n esi dairy d a m a s 
nei atgal, nei į šalis. Nuo 
šiol tegu niekam nelieka dėl 
manęs jokių aliuzijų, jokių 
abejonių. Kaip aš čia kalbu 
iš visos širdies, taip prašau | 
mane lygiai nuoširdžiai ir 
suprasti. Dėl to aš džiau
giuos turėdamas progą čia 
viešai ir atvirai pasisakyti.

Jūs žinote, kad iki tarybi
nės santvarkos likimas man 
buvo lėmęs rašyti savo tė
vynės, savo liaudies temo
mis. Tos liaudies, kurią aš 
su pasididžiavimu mylėjau. 
Ir mano apdainuojamoji 
Lietuva nebuvo nei banki
ninkų, nei senųjų bei nau
jųjų dvarininkų, suspėjusių 
per trumpą buržuazinės 
santvarkos metą pralobti 
liaudies' sąskaita. Mano 
dainų Lietuva buvo darbo 
žmonių, valstiečių, pilkų 
artojų Lietuva. Bent man 
ji taip atrodė. Paskui atė
jo visiems žinomi istoriniai 
įvykiai, mūsų tėvynės gyve
nimą pakreipę nauja gaiva
linga tarybine linkme. Aš 
tada pabandžiau pasi
džiaugti, bet praeities ir 
auklėjimo nuosėdos mane 
dar labai varžė ir dar nelei
do tapti tuo, kuo privalėjau.

Netikėtai, iš pasalų už
klupęs karas ne mane vieną 
vėl supainiojo. Tėvynės ka
ro mętu užimta mano pozi
cija daugeliu atžvilgių bu
vo laiminga. Fašistinės 
okupacijos metu aš buvau 
įtrauktas į priešvokišką ju
dėjimą ir tariausi einąs 
tinkamu keliu. Tačiau pa
sekmės man paaiškėjo tik 
karui pasibaigus. Tada tik 
galutinai pamačiau, kad aš 
esu įrankis buržuazinių na
cionalistų rankose. Kai vaš 
pastebėjau, kad mano kelias 
yra ne tik klaidingas, bet ir 
nešantis pasibaisėtinas pa
sekmes, mane patį apėmė 
siaubas.

Pajutau, kad zoologinis 
nacionalizmas yra visiškai 
svetimas mano prigimčiai, 
ir pats skaudama širdimi 
benorėjau ką. nors daryti, 
bet pasirodė iš vienos pusės 
jau per vėlių o iš kitos — 
man pačiam tuo metu nepa
kako drąsos, nors ir gyvy
bės kaina iš to visko išsi
painioti. Tad ir teko už 
anksčiau padarytas klaidas 
sumokėti didelę moralinę 
kainą.

Šituos žodžius sakydamas, 
aš truputį nuogąs t a u j u , 
kad kas nors nepamanytų, 
jog aš atėjau į šią tribūną 
teisintis ir išsisu k i n ė t i. 
Ne! Aš atėjau pasmerkti 
viso to blogio, tų klaidų, 
kurias aš buvau, padaręs. 
Kai mano širdis ir protas 
po didelių gyvenimo painia
vų nusiskaidrino, man tai 
visiškai ne gėda prisipažin
ti. Aš labai trokštu, kad

i nei dabar, nei ateity pana-i mane apima džiaugsmas, 
’šių klaidų nepakartotų kiti, kad esu ne emigrantas, kad 
į m -v- „ __ Įgaliu kvėpuoti gimtojo
išsitarti dar vienu reikalu, | 
jau kiek tolimesniu, tiesio
giai su mano asmeniu nesu
rištu, bet turinčiu bendrą 
visuomeninę reikšmę. Mes 
visi žinome, kad tam tikra 
saujelė politikantų, mūsų 
Tautos atplaišų iš už vande
nyno prisitaikėliškai bando 
visokiais būdais kenkti mū
sų tėvynės ir mūsų žmonių 
geram vardui, sėdami 
šmeižtą, melą ir neapykan-

Ta pačia proga man rūpi; pragto oru dirbti savo mė-
• J - 1 I  -------------------------- ------------ I - ~ I ’ -• 1 t '

jgiamą darbą ir kasdien sa
vo akimis matyti bei jaus
ti, kaip mūsų, Tarybų Lje-

Apie juos, žinoma, šioje 
garbingoje vietoje gal nė 
kalbėti nevertėtų, nes jie 
nieku būdu nesutrukdys 
mūsų gražaus ir tolydžio 
vis gražėjančio gyvenimo, 
nepasuks atgal istorijos. 
Tai aišku ne tik mums, bet, 
aš neabejoju, ir jiems pa
tiems. Ir ne dėl to aš čia 
apie juos kalbu, o dėl to, 
kad pas mus dar pasitaiko
naivių žmonių, kurie kar
tais jiems gali patikėti.

Aš tikiu, kad tokių žmo
nių skaičius su kiekviena 
diena mažėja, ir norėčiau, 
kad tokio naivaus žmogaus 
nebeliktų nė vieno, nes pats 
iš savo patirties žinau, ką 
reiškia būti piktanaudojiš- 
kai suklaidintam. Nekalbu 
čia apie tuos, kurie emigra
cijoje atsidūrė susiklaidinę 
arba kitų suklaidinti. Ne
abejoju, kad tokie ilgisi sa
vo krašto, kentėdami jau 
nuo vien supratimo, kad at
siskyrimas nuo gimtojo ka
mieno jų pačių ąteičiai nie
ko gera nežada. I Kai tik aš 
apie tai pagalvoju, iš karto

mūrinę gyvenvietė, 
su išrikiuoto

mis sauieje blizgančiomis 
cisternomis. Man gražu ste- 

tuvos gyvenimas nuosaikiai įbėti, kai prie krautuvės į 
eina vieninteliu tikru keliu 
drauge su kitomis broliško 
msi respublikomis.

damas pralekia raketinis 
keleivinis lėk t u v a s , man 
drąsiau darosi gyventi, kai 
aš, pavyzdžiui, pereitą va
sarą liepos mėnesio 10 die
nos naktį visas aštuonias 
minutes savo akimis galiu 
stebėti praskriejantį Paly
dovą ar jo raketą - nešėją; 
mane jaudina, kai mažame 
provincijos miesteliuky rytą 
visais keliais ir takais eina 
į pradinę ar vidurinę mo
kyklą būriai berniukų ir 
mergaičių, kurie mane, su
augusį nepažįstamą žmogų, 
šypsodamiesi m a n d agiau- 
siai sveikina.

Rašytojų suvažiavimo tribūnoje — poetas Antanas 
Miškinis.

3 p.-Laisve (Liberty)-- Peak t., vasario (Feb.) 20, 1959

džiugina tvenkia- nės dėmelės nieku būdu ne- 
beužte m d y s viso švaraus 
mūsų taip gražiai įsibėgė
jusio gyvenimo švytėjimo,

Nebedrį s d a m a s ilgiau 
naudotis Tamstų dėmesiu, 
pasilieku sau teisę apie li
teratūrą pasisakyti kita 
proga. Turėdamas galvoj 
mūsų naujausios tarybinės 
literatūros pasiekimus, gė
rėdamasis jais, aš čia teno
riu prisijungti, kaip aš esu 
įsitikinęs, prie bendro visų 
mūsų troškimo, kad daugia
nacionalinėje, daugiakalbė
je, daugiaspalvėje visoje 
tarybinėje literatūroje ir 
lietuviškoji tarybinė litera
tūra būtų ryški ir pasebi- 
ma, ir greitai nevystanti 
gėlė visasąjunginėje puokš
tėje. Tikiu, kad mūsų lite
ratūra neatsiliks nuo kitų 
didžiųjų tikslų, nuo polėkių 
ir užmojų tų žmonių, kurie 
pirmieji įsibrauna į kosmo
są, kurie neša pasauliui pa
žangą ir taiką, eidami di
džiojo Lenino Partijos nu-

Mane
mas senelis Nemunas, džiu
gina
nauja
nauja RTS,

saulėje 

sunkvežimį kraunasi minkš
tus baldus paprasti kolūkie
čiai — pirmūnai ir ne pir
mūnai, o šiaip darbštūs, są
žiningi žmonės. Mane pa
garbiai nuteikia kolūkietė 

yra 
įvy- 
kas-
gra-

le ant krūtinės. Apie tai ir 
apie visa kita prašau man 
palikti teisę dabarty ir at
eity kalbėti eilėmis.

Pasidairius aplinkui 
labai daug žmonių ir 
kių, nekasdieniškų ir 
dieniškų, vertų pačios 
žiausios dainos. Aš žinau, ir 
jūs žinote, kad mūsų gyve
nime pasitaiko ir negerovių- 
ir niekas jų neslepia, o nuo
lat iškelia aikštėn. Todėl aš 
tikiu ir žinau, kad pasitai
kančios didesnės ar mažes-

žymėtais keliais.

RUMUNIJA SPARČIAI 
PROGRESUOJA

Bukareštas. — Rumuni
jos Liaudies Respublika 
smarkiai progresuoja. In
dustrija yra nacionalizuota, 
o žemės ūkio darbininkai 
jungiasi į kolūkius.

Pirm karo Rumuniją val
dė dvarponiai, šalis buvo 
labai atsilikus. Dabar pada
ryta didelio progreso viso
se gyvenimo šakose. Pirm 
karo Rumunija pagaminda
vo per metus 5,500,000 tonų 
aliejaus, o 1958 metais pa
gamino 12,000,000 tonų.
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VILNIUS-A

(Tąsa)
Daugumoje gamyklos cechų, kurie bus 

Įrengti šviesiuose trijų aukštų korpusuo
se, žmonės dirbs baltais chalatais. Jų 
nevargins nei dūmai, nei dulkės — ga
mykloje nereikės katilinės: šiluma eis iš 
šiluminių magistralių. Gamyklos teri
torija bus gerai sutvarkyta, čia bus pa
sodinta daug žaliųjų sodinių, įrengta 
aikštelių darbininkams pailsėti ir t. t.

Gamykloje taip pat bus įrengtas dide
lis administracinis korpusas, jame įsi
kurs gamyklos valgykla, laboratorijos, 
administracija ir visuomeninės organi
zacijos.

Be minėtų gamyklų, šeštajame penk
metyje bus žymiai išvystytos jau vei
kiančios gamyklos. Į veikiančiųjų ga
myklų eile stos stambi gelžbetoninių 
konstrukcijų gamykla, žemės ūkio maši
nų gamykla, mėsos kombinatas, deguo-‘ 
nies gamykla ir kt.

Vilniaus priemiesčiuose, be minėtos 
metalo piovimo staklių dalių ir prietai
sų gamyklos, bus pastatyta automobilių 
atsarginių dalių gamykla. Pradėtų sta
tyti trijų nedidelių įmonių bazėje bus 
įkurta precizinių staklių gamykla.

Nors Vilniuje labai išsivysčiusios 
lengvosios, tekstilės, maisto, medžio ap
dirbimo ir kitų pramonės šakų įmonės, 
čia vyraus tokios pramonės šakos, kaip 
staklių ir įrankių gamyba, elektrotech
nika, prietaisų gamyba, radiotechnika.

Tuo būdu, Vilniuje, kaip pramoninia
me, administraciniame ir kultūriniame 
respublikos centre, sukuriama tvirta 
ekonominė bazė, kuri atveria plačias 
perspektyvas visam ūkiui ir kultūrinei- 
buitinei miesto statybai vystytis.

Naujos gamyklos ir naujos pramonės 
šakos reikalauja didelio skaičiaus didžiai 
kvalifikuotų ir išmokslintų meistrų bei 
darbininkų. Dėl to padidės miesto gy
ventojų skaičius, vadinasi, reikės žymiai 
pargeitinti gyvenamųjų namų, mokyk
lų, vaikų įstaigų, kultūrinių-buitinių ir 
visuomeninių pastatų statybos tempus, o 
taip pat ir komunalinių įstaigų bei įren
gimų statybą.

Didėjant statybos tempams, šeštajame 
penkmetyje didėja ir bendra kapitalinių 
įdėjimų apimtis, kuri viršija dviejų po
kario penkmečių kapitalinius įdėjimus.

Šeštajame penkmetyje bus pastatyta 
eilė visuomeninių pastatų ir įrengimų. 
Miestas gaus tokių naujų kompleksų ir 
pastatų, kaip Pedagoginis institutas, 
Respublikine biblioteka, eilė technikumų 
ir mokyklų, Kultūros rūmai ir statomų 
gamyklų klubai, kinoteatrai, žiemos 
plaukymo baseinas bei naujas “Lokomo
tyvo” stadionas, televizijos centras ir kt. 
Bus pastatyti nauji tiltai ir viadukai 
bei kiti inžinerijos įrenginiai.

Miestas bus- termofikuotas ir gazifi- 
kuotas, miesto gatvėse pasirodys nauja 
transporto rūšis — troleibusas, padidės 
autobusu ir taksi skaičius.v

Sostinės darbo žmones gaus tūkstan
čius naujų butų. Projektuojamas ir 
statybininkams dabar iškeltas uždavinys 
—statyti tokius gyvenamuosius namus, 
kurie bus apgyvendinami pagal butus, 
t. y., kad kiekviename bute gyventų vie
na šeima.

Įvykdžius šeštojo penkmečio planą, 
Vilniaus miestas žengs labai didelį 
žingsnį savo vystymosi keliu ir žymi da
lis planavimo ir užstatymo projekto (ge
neraliniame plane) numatytų darbų bus 
įvykdyta pirm laiko.

Tolesnis miesto vystymasis nužymė
tas miesto generaliniame plane. Jame 
išspręsti pramonės įmonių, visuomeninių 
pastatų bei gyvenamųjų kvartalų išdės
tymo ir kiti pagrindiniai miesto statybos 
klausimai. Kai kurie darbai pradėti jau 
šiuo metu, kitus apskaičiuota užbaigti 
per 15-20 metų.

Genealiniame plane numatytų darbų 
apimtis milžiniška.

Projekte numatyta išvystyti ir rekons
truoti miesto elektros tinklą ir pilnutinai 
aprūpinti elektros energija gyvenamuo
sius ir pramoninius rajonus, o taip pat 
užtikrinti visų gatvių, aikščių, parkų, 
krantinių, sodų ir skverų apšvietimą.

Dideli darbai bus vykdomi dar labiau 
praplečiant miesto kanalizaciją ir van

(27;

Tarybų Lietuvos sostine
dentiekį. Reikės padidinti vandens tie
kimą du su puse karto, palyginti su van
dens tiekimu šiuo metu.

Projekte numatyta pastatyti apie 120 
kilometrų naujų vandentiekio linijų, ku
rios aprūpins vandeniu visus miesto už
statytus rajonus, įskiriant vienaaukštį 
ir individualią statybą. Bus pastatyti 
papildomi įrenginiai geriamojo vandens 
kokybei pagerinti ir tinklo spaudimui 
padidinti.

Labai svarbus uždavinys yra apsaugo
ti Neries vandenį nuo nešvarumų. Tuo 
tikslu sudarytas ir patvirtintas specia
lus miesto kanalizacijos projektas, kuria
me numatyta išilgai upės pastatyti bend
rus kolektorius, į kuriuos nutekės visi 
nešvarumai, dabar patenkantieji į upę. 
Dvi perpumpavimo stotys perkels visa 
tai į aukštutinę miesto dalį, ir iš čia per 
didįjį kolektorių nešvarumai pereis į va
lomuosius įrenginius, esančius už miesto.

Ateityje pagrindinės miesto transpor
to priemonės bus autobusai ir troleibu
sai. Troleibusas projektuojamas dides
nio judėjimo magistralėse. Šiuo metu 
vyksta šios transporto rūšies ūkio staty
ba. Pirmosios troleibuso linijos sujungs 
miesto centrą su stoties, Žvėryno, Anta
kalnio rajonais, Dzeržinskio gatve ir 
nauju pramonės rajonu prie TEC-2.

Siekiant pagerinti miesto gyventojų 
kultūrinį-buitinį aptarnavimą, bus ple
čiama kultūrinės-buitinės ir kultūrinės- 
švietimo paskirties pastatų statyba. Ge
neraliniame plane numatyta pastatyti ei
lę mokyklų, ligoninių, klubų, techniku
mų, vaikų darželių ir lopšelių.

Artimiausiu laiku prasidės naujos vai
kų infekcinės ligoninės statyba. Bus 
pastatyta kraujo perpylimo stotis, sani- 
tarijos-epidemiologijos stotis ir kitos gy
domosios įstaigos.

Projektuojama artimiausiais metais 
praplėsti automatinę telefono stotį, taip 
pat ladijo stotį. Statomi Radijo namai, 
kuriuose bus įrengtas televizijos centras 
ir radiocentro studijos.

Taip pat numatyta pradėti Operos ir 
baleto teatro statybą, pastatyti naujus 
kineteatrus Antakalnio, TEC rajonuo
se. Bus statomos patalpos Istoriniam- 
revoliuciniam muziejui ir Universiteto 
bibliotekai.

Gyvenamojo fondo tūris bus padidin
tas, palyginus su dabartiniu, du kartus.

Suprantama, kad, vystantis miesto 
ūkiui, padidės ir judėjimas mieste. Jau 
dabar yra didelių sunkumų praleidžiant 
miesto transporto srovę siauromis gat
vėmis. Siekiant sudaryti geras sąlygas 
miesto transporto judėjimui, numatyta 
eilė priemonių.

Nors istoriškai susidaręs miesto gat
vių tinklas vietomis labai supainiotas, 
vis dėlto jis leidžia išskirti pagrindines 
transporto magistrales. Plane numatyta 
praplėsti eilę 11-15 metrų pločio gatvių 
į 30-35 metrų pločio, nugriaunant mažai 
vertingus pastatus.

Magistralių sistemoje projektuojama 
sukurti du pagrindinius transporto 
skersmenis: pirmą, jungiantį pietinę 
miesto dalį su šiaurine, dešiniojo Neries 
kranto, dalimi, ir antrą, sudarantį pa
togų susisiekimą tarp Antakalnio rajono 
ir naujojo pramonės rajono, esančio prie 
TEC-2, Panerių kalno pašlaitėje.

Šiuo metu, norint nuvykti iš Minsko 
plento į Dzeržinskio arba Ukmergės 
gatves, reikia pravažiuoti siaurą Gorkio 
gatvę, paskui pasukti į ankštą Jacene- 
vičias gatvę, po to patenkama į trans
portu užgrūstą Komjaunimo gatvę. Ši 
seniausia iš magistralinių gatvių jau 
šiandien sunkiai praleidžja jos istorijoje 
nematytą miesto transporto srovę — 
gatvė ypatingai siaura buvusio “Aušros” 
viešbučio rajone. Toliau kertamas ankš
tas ir perkrautas Basanavičiaus kryž- 
gatvis. Iš Kapsuko gatvės išvažiuojama 
į didžiąją miesto magistralę — Stalino 
prospektą, iš kurio kairysis posūkis į L. 
Giros gatvę yra labai sudėtingas. Pro
jekte numatyti dideli darbai rekonstruo
jant šią miestui labai reikšmingą arte
riją.

(Bus daugiau)

Jurgio Vašingtono 
“atsisveikinimo žodis”

Šių metų vasario 22 d., j du, nes tai yra įprastas 
ginklas, kuriuo laisvosios 
valdžios yra sunaikinamos.” 

Savo atsisveikinimo žo-

kaip ir kiekvieneriais me
tais, senas paprotys bus iš
laikytas Amerikos Senato 
rūmuose. Lygiai 12-ą vai. 
pirmininkaujantis tylos pra
šančiu plaktuku praneš apie 
skaitymą Vašingtono Atsi
sveikinimo žodžio.

Atstovų Rūmuose taip 
pat tuo pačiu metu Vašing
tono Atsisveikinimo žodis 
bus perskaitytas visoje jo 
originalioje formoje. Šį at
sisveikinimo žodį Vašingto
nas tarė pabaigoje antro jo 

nustatė užsienio
bruožus, kurie Jungtines A- 
merikos Valstijas privedė dailydė.
prie pilnos formos. “Palai-i vo žmoną Anną ir kitų gi- 
kykit pasitikėjimą ir teisin- Į minių. Palaidotas Melrose 
gumą kitų tautų atžvilgiu; I kapinėse.
palaikykit taiką ir harmo-j 
niją su visais... Tokio pla-i 
no pravedimui nėra nieko | 
svarbesnio, kaip kad netu-| 
įėjimas nuolatinių antipa

i prezidentavimo laikotarpio. 
; Tuo būdu seniai mirusio 
i pirmojo Amerikos preziden- 
i to žodžiai kiekvieneriais 
metais vėl atgyja.

Šie žodžiai buvo pasakyti 
prieš 163 metus pirmajam 
Amerikos Kongresui pagal 
Konstituciją. Pirmasis Kon
gresas, kaip ir jame atsto- 

I vaujaitieji nariai, gerai ži- 
mojo savo skolą Jurgiui Va- 
išingtonui — garbingam A- 
: merikos Revoliucijos vadui.

Jo pirmasis titulas Konti-; deklaracija 
i nentalinės Armijos Vyriau
sias Vadas ir jo pirmasis skambesį: 
j didžiausias pasitarnavimas —-

tijų prieš kurias nors tau-; 
tas, ar prie jų per 
prisirišimas.
draugiški jausmai visų at
žvilgiu turėtų būti kultivuo
jami... Politika, humaniš
kumas ir interesas reko
menduoja harmoniją ir li
beralinių santykių palaiky- 
ma su visomis tautomis-”

seniai, turi

Žmonijos naudaii didžiausias pasitarnavimas Žmonijos naudai zem-j naianazio u. ljIjjj < 
iAmerikai yra kiekvieno- dirbystė ir komercija ture-1kuopa rengiasi parodyti fil 
: riais metais taip pagerbia- tų išlyginti karo padarytas mus iš Lietuvos — “g-J-i'
imi. Kaip generolas Vašing- skriaudas ir laimėjimo pa- jaunyste!” 
stonas vadovavo pirmajai'sekas. ... __ ....
I piliečių armijai, kuri susi-i paversti į plūgus, durtuvai 
i darė iš nuplyšusių, blogai ■ į naudingus įrankius ir tau- 
japrūpintų vyrų, : 
jčiiy batų, drabužių ir amu-iro! 
iničijos. Vašingtonas 
vedė prieš daug stipresnius ’rant pagerinimus

vadovavo

stokuojan-i ta daugiau nebepažintų ka-i 
! Kaip daug daugiau I 

juos; malonesnė yra užduotis da-j 
žemėje, 

priešus tais laikais. Per še-i negu visa tuščia garbė, ku- 
šerius metus jis pralaimėjo! ri gaunama naikinant žemę' 
kovą po kovos. Mažesnio per nugalėjimo karjerą!” 

| maštabo vyras būtų jau iš-1 
kėlęs baltą pasidavimo ve-i yra principai vyro, kurio vakare, 
liavą. Tačiau Vašingtonas'gimimo dieną Kongresas ir — 
nepasidavė, bet kovojo to-! Amerikos gyventojai mini W 
liau—laimėti paskutinę ko-; vasario 22 dieną. Į
va, kuri buvo svarbiausia, 
prie Yorktown 1981 m.

Savo Atsisveikinimo: 
je, prieš pasitraukiant iš 
prezidentavimo, Vaši n g to
nas nubrėžė pagrindinius 
Amerikos valdžios princi
pus. Tokiu būdu šis minė
jimas yra daugiau negu tik 
ritualas, vykstantis kas me
tai Kongreso ir; Senato rū
muose. Jis yra pakartoti
nas Amerikos išrinktų at
stovų įsipareigojimų užtik
rinimas. Štai kai kurie iš 
jo žodžių, pasakytų prieš 
163 metus:

“Mūsų politinės sistemos 
pagrindas yra žmonių tei
sė kurti ir keisti jų valdžios 
konstitucijas... Konstituci
ja, kuri egzistuoja bet ku
riuo laiku, ligi ji tampa au
tentišku aktu visų žmonių 
pakeista, yra visiems priva
loma... Ten-ebūnie pakeiti
mų valdžios nuvertimo bų-

Common Council f 
i 
E 
E 
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V. Kazlauskui. — Tik da
bar galėjome peržiūrėti jū
sų mums įteiktas iškarpas 
iš “Courier - Journal”, iš 
Louisville, Ky., kurias, sa
kote, jums prisiuntė jūsų 
draugas. Tos iškarpos api
ma keliolika straipsnių — 
ilgų, nuobodžių pasakų apie 
Jėzų. Aišku, kad mes jomis 
negalėsime pasina u d o t i.

nėtam jūsų draugui. Jei no
rėtumėte tas iškarpas gau
ti atgal, prašome užeiti ir 
pasiimti.

A. K., Hartford, Conn.— 
Jūsų straipsnelis labai pesi
mistiškas apie mūsų LLD ir 
knygas. Perduodame Cent
ro Komitetui apsvarstyti 
jūsų pasiūlymus. Tuo tarpu 
tiek ir užteks.

i

Brockton, Mass.
LIGONIAI IR MIRIMAI
Vasario 2 d. mirė Frank 

Tarvainis. Rytą vaikai ei
dami į mokyklą rado jį už 
Sandoras Halles ties Inter
vale gatve, griovyje sušalu
sį ir negyvą. Naktį ten 

politikos;jis nuėjo.
Tarvainis iš amato buvo 

Paliko liūdesy sa-

Lietuvos “nepriklausomy
bės” minėjimą, vasario 16 
d., garsino tik per vietinę 
radijo stotį, kad rengia ku
nigas su parapijonais. Nie
ko nesakoma apie tauti
ninkus.

Gco. Shimaitis

Cleveland, Ohio
Iš CLM Klubo

Vasario 12 d. įvyko Cle- 
velando Lietuvių Moterų 
Klubo susirinkimas. Jis bu
vo skaitlingas ir malonu 
buvo matyti drauges daly
vaujant.

Išrinkta dvi komisijos ap
lankyti sergančias nares. 
M. Aimanienė jau ilgai ser
ga ir vis dar yra po gydyto
jo priežiūra. Vasiliauskienė

John Grigas nuėjo į Ge
neral ligoninę, Bostone, ir 
pasidavė operacijai. Jam

■ turėjo išimti “tonsilus” va
sario 16 d. Linkėtina grei-

■ tai pasveikti ir sugrįžti į 
i namus.

Su širdies nesmagumais susilaužė koją. C. Aimanas 
M. Banevičienė buvo nuvež- taipgi serga.

!ta į Brocktono ligoninę, o 13615 Earlwood Rd. Lanky- 
vėliau p e r k e 11 a į Rest tojos yra Mack ir Tyzinaus-I 

kad jos i kienė, o kita komisija — 
! Stankus ir Grigienė.

Per porą mėnesių neturė
jome gimtadienių apvaikš- 

> Kazilionienė,

Ju antrašas
A.

ĄA J CV . t/CL O LA JL Y CA k X.\J illvvCAl JL

tai specialistai sako,! Palton, kuri nares pavaiši-
•1 • Y • 1 i v' i 11—1 TA • *1 1 •

! Home. Sakoma, 
i svikata taisosi.

Atlankiau Juozą Mastei-;
I ką Lakeville ligo n i n ė j.e , i ___ ____
; Lakeville, Mass. Ligonį čiojimų, nes Kazilionienė, 
; daktarai buvo nugąsdinę, kuri tą tvarko, buvo išva- 
' kad kojos kaulas n-esugyja, žiavus iš Clevelando. Šį kar- 
' bet dabar jau kaulas suaug- tą sukako 65 metai d. A. 
' dinėja, tai specialistai sako, I Palton, kuri nares pavaiši- 
’ kad bus viskas gerai. Ligo- ‘ no karšta arbatėle. Didelis 
’ nis bijosi, kad gali netekti' 
kojos, bet daktarai išėmė Į dar daug sukakčių! 

j kokį ten “būžį” ir viskas ei-, ---------
' na geryn. Ligoninėje yra iid 1957 metais iš pažangių 
' lietuvis daktaras iš N e w ; lietuvių mirė 20, o 1958 me- 
; Bedford, Mass. ; tais buvome “laimingesni”

PARENG1MAI ' nes maži*u ~ 1L Btet 
, __ L .. į per dvejus metus jau nete-

; Brocktono - Montello, lie- ? ^ome daug pažangiu lietu- 
j tuviai turėsime parengimų. ‘ vįu 
j Štai jie: p _

Vasario 22 d., 4 vai. po-: Sausio 25 d. turėjome su- 
. lietu

vių istorinių raštų paruoši-

jai ačiū! Linkime sulaukti

.......r didelis i P‘et- LietuviU Tautiško Na- sil.inkim4 Amerikos
Vietoj to, tik "1° Patalpom " 7 / _ ---------v r-------

Montello Vyi ų Gi upe 1 uo- Pasirodo, kad darbas 
. Įžanga tik 25 ejna pĮrmyn.

8 Vine St.,

šia sueigą.
centai asmeniui. Bus rodo
mi filmai iš Europos ir Azi
jos kontinentų, juos rodys
A. ir R. Wallant sūnus. į Lin^sina pažymėti, kad nu- 

Balandžio 18 d., Lietuvių Į tarta turėti didesnį paren-
* * progra-

Sausio 30 d. turėjome me
no reikalais susirinkimą.

Hią o u viovniio uiuuvnuo- , • - į----------- - -------------- -------------

Daugiau kaip 150 metų■ Tautiško Nąmo patalpose, gimą su muzikale 
skiria šiuos žodžius tarp i Montello Vyrų Grupė ren- ma Motinos Dienos paminė- 
mūsų pirmojo ir 34-ojo pre-i 
zidento. Vi stiek, :

igia didelį koncertą vadovy- 
Parengi-

jimui. Lauksime!
.LA., sekanti bsie Alb- Potsus.
padaryta taip mas !vyks didžiojoje svotai- 
f a m i 1 i a r u ne.ie • Bus šokiai. Pra-l 

džia 7:30 vai. vakare.
Balandžio 25 d. LLD 61

MOTERŲ DIENOS 
MINĖJIMAS

Clevelando Lietuvių Mo- 
. jterų Klubas rengia paminė- 

, ,’jjimą Moterų Dienos, kovo 8 
e ’ dienos. Pradžia 6 vai. va- ATQ 1 Q 11 Q j 

kare.
Bus skani vakarienė, o 

kaina tik $1. Šeimininkės 
ruošiasi, kad kuo geriau
siai patenkinus atsilankiu
sius. Rengėjos kviečia vi
sus ir visas skaitlingai at-

r laimėjimo pa- jaunyste!” ir “Urugvajau.* 
Kad ir kardai būtų; Lietuvių Delegacija Lietu

voje.” Taipgi bus filmas 
ir “Lietuvių meno dekada 
Maskvoje.” Tai labai įdo
mūs filmai. D. G. Jusius 
iš Worcesterio rūpinasi fil
mais; jis užtikrino, kad fil-
mai bus gauti ir parodyti. į silankyti . Bus dovanų prie 

'Parengimas įvyks Lietuvių j stalo ir už gražiausią pol- 
__ d__  __________ Į Tautiško Namo Draugovės kos šokimą. Bus ir kitokių 

Tokia yra dvasia ir tokie! svetainėje, pradžia 7:30 v. žaislų ir pama r g i n i m ų . 
Kviečia rengėjos. A. R.

So. Boston, Mass
■*

žody- Redakcijos Atsakymai
A. L. P. KLUBAS RENGIA

BANKETĄ
Įvyks Sekmadienį

c

j

Kovo 1 March
Pradžia 1-mą Valandą Dieną J

Valgysime skanius pietus, turėsime įdomias diskusijas, 
o vėliau bus klubo susirinkimas.

Klubo Patalpoje
318 Broadway, So. Bostone

Kviečiame visus atsilankyti.
Rengimo Komisija

4 go-Laisve (Liberty)— Penki., vasario (Feb.) 20, 1950



New Jersey naujienos | Ameriką, tai J. D. nemažai 
;jų parsitraukė ir juos glo
bojo, ir ne kiek nepasiliko 
nuo jų, jei neviršijo, Lietu
voje perversmo niekinime ir 
šmeižime.

Yra sakoma, kad kuomet 
i žmogus suklumpa politiniai, 
tai ne tik jis vienas paklys
ta, bet suklaidina ir kitus 

_________ _________  šeimos narius. Taip atsitiko 
šėrininkų suvažiavi m a m s ir su J. D. Kaip minėjau, 
vykstant sekmadieniais, ne-,jis buvo laisvamanis ir visi 

> neva

Skaitytojų balsai
Noriu pasakyti, kokioj

atatinkamais pridėčkais. Į 
rengimo komisiją įeina Juo
zas Kauiušaiūs, patyręs vi-į

So. Boston, Mass.
Vasario 8 dieną skaniai 

keptą paukštieną, darniai 
i gamintas dešras su rūgš
čiais kopūstais ir kitokiais 
patiekalais valgėme A. L. 
Pil. Klube. Tai tos gabios 
virėjos ir beveik visada tos 
pačios mus ir ątvykusius 
svečius vaišino. Kreditas 
joms už darbštumą; bet ar
gi nėra, kad kaip kada nau
jos jėgos joms padėtų ar 
vieną kitą pramainytų, duo
tų pasilsėti...

Su iš apylinkės svečiais ir 
(1 , v, , turėjome gražų būrį daly-

reika-j kunigas grabo nepaslakste, vįa “Laisvės” naudai reng-

šį šeštadienį, vasario 21 
d., Rusų svetainėje, 408 
Court St., Elizabethporte, 
įvyks draugiškas pokylis 
pagerbimui tų draugų ir 
draugų, kurie per eilę metų 
dirba mūsų parengimuose. 
Jie dirba su nuoširdumu, 
kad būtų naudos mūsų ju
dėjimui.

Bus suteikti užkandžiai ir įgalėjau juose dalyvauti. Bet (šeimos žmonės buvo 
tartas padėkos žodis. Vi-'per paskutinius pora metų'laisvų pakraipų, bet palai- 
siems kvietimai pasiųsti.1 turėjau progą dalyvauti, dojo buvusį laisvamanį nei 
Svečiai irgi kviečiami daly-,susipažinti su administraci- laisvai, nei pilnai religiniai, 
vauti kartu smagiai laiką jos, redakcijos ir kitais vi-:Tiesa, bažnyčion nevežė ir 
praleisti. “Laisvės” vaji-1 dujiniais laikraščio i ” ‘ ‘
ninkai, būkite. Pradžia 7-ą! Jais. Mano nuostabai, da-i taipgi rožančium rankų ne- tame bankete. Vystosi gera 
y ai. \ akai e. 'Ivvavo is gana toli gyxenan- suiiso, bet giabė apstatė -viena kitai Paskiros

• Ūeji New Jersey skaityto- net trimis kryžiais, taipgi “ijol ateina į pagalbą, 
: Bekampis iš Avalon, koplyčioje ir prie antkapio! j 

va-: Maceina iš Hamton, Deveč-1 laidotuvių direktorius
___ , -L- ... .......   Pleasant, ne- skaitė ilgiausias i ... 
Savo laiš-1 skaitant iš arčiau gyvenan-J^aldas, kviesdamas palydo-

i • • ; . , ' _ I 'll* V • • 1 —

Mano atmenamais laikais, 
rodosi, nuo Merkinės iki 
Seirijų buvo nutiestas ke
lias, bet, matomai, jis sa
vo dienas atgyveno, paseno, 
tai jo vietoje ves naują.

Per eilę metų “Laisvės’

,.. . •. v>-|U 
kvietimai pasiųsti, i turėjau progą

Nuoširdus mūsų organi-'jai: 
zacijų narys, “Laisvės” ’ 
jininkas, harrisonietis, rim- ka iš Point 
tai sunegalėjo. !
kutyje pažymi, kad jį paga-Įčių. Susidarė gražus mūsųjyus melstis už mirusio dū- 
vo Keista liga: kai oras kei-', valstijos dalyvių skaičius. į šią.
čiasi- tai jo kalba neaiški ir j -------- Kadangi J. D. globojo di-
kiti negali suprasti, ką jis! šiais metais mūsų paren-1;pūkus, tai dipukai, įvertin- 
kalba. . girnai prasideda su sekamu ; darni jo nuopelnus dėlei jų,

Pažymi, kad jis negalėjo I šeštadieni u. Kitas bus ba-; nepamiršo pagerbti jį. Prie 
tinkamai “Laisvės” vajaus! landžio 11, ir, teko girdėti, | antkapio tūlas dipukas pa- 
u^baigti todėl, kad daktaras i Worcesterio Aido Choras |sakė atsisveikinimo kalbą, 
uždraudė iš namų iš-eiti ir i atvyks su operete “Čigonai” kiek tik Patersone dipu- 
sakė, kad liga paeina nuo į Newarką. Taipgi rengia-i kų yra, tur būt, visi dalyva-1 
nervų. J o n as — senyvas mes prie rodymo filmų iš Vo i° laidotuvėse. Tad laido-į 
žmogus, ilgametis Harriso-i Lietuvos. tuvės buvo didelės. Po lai-'
no gyventojas ir m ū s ų i 
spaudos rėmėjas. Linkiu •

Bridgeport, Conn.
Laisvės šėrininkų suva-j ,v y. . ~ x.------ ------------- <

žiavimui praėjus jau spau-: reJas- yau is praeities žino-1 prjespaudoj buvo ir yra A-
doje pasirodo, kad sąskry-į 
dis puikiai pavyko. Tai yra į 
linksma girdėti, kad mūsų i 
pažangiečiai rūpinasi savą-1 
ja spauda, jos būtinais gy
vavimo reikalais ir dedamos { 
pastangos jos tolesniam gy-- 
vavimui.

Aš irgi labai troškau da
lyvauti tame suvažiavime, 
deja, nepavyko tūloms kliu- < 
tims susidėjus; mat, aš dar 
nesu nė kartą tokiame ! 
svarbiame suvažiavime da-, 
lyvavęs, tai labai norėjau! 
to atsiekti. Bet nepavyko!: 
Taigi, matydamas Laisvės 
padėtį ir josios kėlimąsi iš

i me, kad 57 kp. banketai bu- 
;vo šaunūs. Taigi, minėtą 
’ sekmadienį visi nesirūpin- 
ikite pietus turėti namie, o 
i dalyvaukite kuopos banke- 
■ te, 29 Endicott St. Skaniai 
: ir sočiai būsite pavaišinti 
! tik už $1.50.
Į

LDS 57 A’p. koresp.

su-

merikos darbininkai. 1909 
m., išdirbęs dvejus metus 
kasyklose Shenandoah, Pa., 
atvažiavau į Newark, N. J., 
Bet kur tik užeisiu, tuoj 
klausia, ką aš galiu padaryt 
tau? Aš sakau, noriu gaur 
ti darbą. Kur tu dirbai 
pirmiau?, sako. Aš sakau, 
anglių kasyklose. Tai, sako, 
tau nėra darbo ant jardo. 

I

Parvažiavęs namo pasa- 
ieškoti lengvesnio darbo, 
kiau savo broliui, kad nega
liu gauti darbo. Brolis sa
ko: Eik, va, Balboka nešio
ti švino iš boto į botą. Nu, 
gerai, nuėjau ant Market 
St. Newarke. Bosas sako, 
ateik dirbti ant naktų, nuo 
6 iki 7 ryto . Atėjau, davė 
darbą. Ale kad turčiai su
lauktų patys tokį darbą 
dirbti . . .

Iš boto reikia nešioti ant 
rankų 110 svarų, o į botą 
80 svarų. Ir taip reikia ne
šioti per 12 valandų. Ba 
valanda pietų būdavo. Bet
gi botas stovi vandeny, že
mai. Ir ilga 6 lentų platu
mo padaryta platforma rei- 

įkia lipti ... Ir taip reikėjo 
dirbti diena iš dienos nak
timis. Padirbau kelis mė- 

; nesiūs ir pasiskundžiau bro- 
' liui. Brolis sako: Eik į 

“Steelworka,” gausi kitą 
• darbą. Gerai, nuėjau. Ir 

Nuvedė

Hartford, Conn.
Parengimai

LDS 79 kuopa nutarė 
rengti pobūvį kovo 1 dieną,
Lietuvių Namo Bendrovės 
svetainėje, 155 Hungerford 
St. Pradžia 2 vai po pietų ir 
tęsis iki vėlumai.

Bus žaidimų, lošimo ir už
kandžių. Taigi, visi nariai ir 
kiti lietuviai prašomi daly
vauti. Parengimas, bus sek-

taiPp I kolonijos ateina į pagalbą
.jei ne kuo kitu, tai nors vienų patalpų į kitas, nors: 
skaitlingesniu atsilankymu esu pensininkas, tačiau tu-| 

religiškas i į kaimyninius parengimus. Iriu prisidėti prie to svar-į 
i baus darbo, nes tai yra!
i kiekvieno susipratusio lie-1 
tuvio būtina pareiga pridė-1 
ti savo petį. Aš čia siunčiu madienį. Įžanga $1.

Kovo 1 d., sekmadienį, 
yra rengiamas A. L. P. Klu
bo naudai pobūvis. Kaip 
aukščiau minėtame, taip ir 
šiame bankete valgysime 
pietus 1-ą valandą, o pasi- 
valgę turėsime įdomias dis
kusijas; bent jau taip yra 
planuojama. To sekmadie
nio pie turns neruoškite 
maisto, ateikite vyrai su 
žmonomis ir kitais šeimų

. . dotuvių visi palydovai buvo j nariais ir visi sykiu skaniai į
Ir visi ženklai iodo, kad, užkviesti pietų ir visi gra-! pavalgysime... i

kol vasaios karščiai ateis, .^jaĮ jr soįjaį pavaišinti.
i turėsime gražių piamogų, Hsėks, Juozai, amžinai, o j
1 gražaus suėjimo. Likusiai žmonai Kazimierai,

Na, jeigu neturėtume or-i broliui Jonui ir seseriai
~ ‘ ; susiraminimo rai’ kalP kas sudega, kiti tik

apdega; dažni vaikų po ledu 
Laidotuvėse dalyvavęs į Prigčrimai, nes oras nepa-

i stovus, ledas plonas, o vai- 
' kams rūpi ant jo žaisti...

Massachusetts valstijoje 
yra 142 tūkstančiai darbo 
ieškotojų. Gubern. Fircolo 
vyksta pas Eisenhowerį su

būti sveikųjų tarpe.
Gal tik todėl ir drg. J. p 

Stanelis iš Short Hills nega-! 
Įėjo dalyvauti “Laisvės” su- į ganizacijų, organ i z a c i j ų: Onai gilaus 
važiavime, kad sirgo. ! komitetų, tai gali būti, kad; nubudimo valandoje.

a I _ . _--------- ; neturėtume
I .

Laiške iš Lietuvos nuo .rengimų.
Merkinės krašto rašo: Ties prie
Merkine per Nemuną seną daugijos yra vienas iš svar- 
tiltą verčia ir statys naują,! biųjų. Be organizacijų ne
modernišką, 
faltuotą kelią.

ir gražių pa-' 
Priklau s y m a s 

LDS ir Literatūros’1

Laisvės administracijai če
kį sumoje $10 ir linkiu jai i Laisvės Choras rengia 

koncertą, vakarienę ir šo
kius. šis parengimas bus 
sekmadienį, kovo 15 d., Lie
tuviu Namo B-vės svetainė- 

—------ !je, 155 Hungerford St. Pra-
Kovo 7 d. LLD 74 kuopa Ldžia 3 vol. po pietų. Tikieto 

rengia labai linksmą vaka-i kaina $2.50.
rą tai kortų Pal^ ^usj yisį ir visos prašomi da- 
piukm refresmentų, I lyvauti. Prašome tikietus 

Abelnos naujienos Bosto- dzm užkandžių ir prie —.............
ne tokios pat, kaip ir kituo- kiekvieno stalo vertingų do-

J se miestuose: Kasdien gaiš-1vanU- Taigi nepraleiskite __ _ ~ _ _____ Uaiuą. vrciui, m
’ IdL L certing programa ir šokiai. gaVau ant dienų.

- U ,,,, Tikietus galite gauti pas mane bosas prie didelių pe- s apylinkių choi.iečiuSi • - -

Abelnos naujienos

I r visamilgai gyvuoti.
Laisvės štabui linkiu geros 
sveikatos ir energijos tą 
darbą vesti!

Visi ir visos prašomi da-

Worcester, Mass.
-- - - - . Vasario 3 d. įvyko L. S.

a. Ves naują as-i gali nieko svarbaus gyveni- j jy Draugijos mėnesinis su- 
I me Įvykinti. Pilietis ^rinkimas. Iš valdybos ir

I įvairių biznio komisijų ra-
1 • 1 __ S—

---- . Taigi nepraleiskite 
progos, kaip seni, 
jaunesnieji! Nuošird ž i a i 
kviečiame ir iš 
dalyvauti. Aš užtikrinu- 
kad pilnai būsite tuo vaka
ru patenkinti.

Įžangos bilietas tik 50 c. 
Jūs žinote, kad Bridgeporto 
LDS 74 kuopos draugės la-'.

pirkti iš anksto, tai gaspa- 
dinės žinos dėl kiek gaminti 
maisto, o čia dar bus. kon-

Paterson, N. JCleveland, Ohio
Kėsinasi tūkstančius nuimti 

nuo bedarbių pašalpos
Clevelando miesto tarybos 

labdarybės komitetas, p- 
karštų diskusijų, priėmė re
zoliuciją maža balsų di
džiuma, kad būtų nuimti iš 
bedarbių pašalpos tie, kurie 
dar nėra išgyvenę Clevelan- 
de 3-jų metų.

Pasipriešinimų 
manymui buvo daug, 
rezoliuciją nekalbėjo 
kas. John F. McGinty, kai- zįmierą, brolį Joną ir sesėrį 
bedamas už AkL-CIO, iš” į Oną Budrevičienę, ir kitus 

gimines.
Iš amato buvo šilko audė- 

. buvo energingas

portų pasirodo, kad musų 
biznio veikime randasi šiek

Vasari^ 3 d., po kelių die- tiek ir trūkumų, o tuos trū- 
nų sirgimo, mirė senas Pa- kumus galima būtų pašalin- 
tersono gyventojas Juozas ti, jeigu nariai kreiptų dau- 
Dulkis, sulaukęs 68 metų, giau atidos į draugijos biz------------- , ------------ t - - C

, Jis atvyko į šią šaų priešini.
pirmą pasaulinį karą, jei 
neklystu, į Lowell, Mass. 
Neilgai tenai pagyvenęs 
persikėlė į Paterson, N. J., 
ir čia išgyveno lig mirties.

Iš Lietuvos buvo Vilniaus 
tam su-įrėdybos, Dusmenų bažnyt- 

0 Įlz kaimio. Amerikoje paliko 
nie" savo gyvenimo draugę Ka-

bedamas už AFL-CIO, i 
dėstė, kad daugelis iš bedar
bių pašalpos ėmėjų yra su
gabenti čia Clevelando in- jas j į. 
dustrialistų, nekurie buvo: žmogus, ir stropiai dalyva-i 
parvežti iš Puerto Rico ir:vo politikoje. Jaunesnis bū- 
užtaianrnniesto puola a^tsa- damas prigulėjo prie kai-!

riųjų organizacijų .ir jose| 
aktyviai dalyvavo. Energin
gai platino kairiosios kryp
ties literatūrą, buvo suga
bus agitatorius, ir, jei taip 
galima pavadinti, nusista- 

, Bet nebu- 
įvo marksistas, darbininkiš- 

atiniai ne
įvyko pa

žangiajame judėjime skili- 
: mas, J. D. nuėjo su dešiniai
siais ir su jais pasiliko iki 
pat savo mirties ir išsibrau- 
kė iš visų darbininkiškų or
ganizacijų. Kaip jaunas bū
damas energingai veikė 
darbininkiškam judėjime, 
tai, jei būtų iš jo nepasi
traukęs, būtų palikęs gar
bingą prisiminimą garbin
gos praeities. Tačiau pasi- 

! likdamas su stilsoniniais už- 
pradžią ne-

Būda- 
ir pa- mas su dešiniaisiais paau-j

komybė, kad apsaugoti tuos 
žmones nuo bado. Žmonės 
smerkia tą rezoliuciją.

Pinigai švaistomi bilijo
nas pasauliniams i š m a- 
toiiis, o čia norima įstumti į 
bada tuos, kurie savo pra- fnc. ia;CVQmnniQ 
kaltu uždirbo tuos bllljo- vn '
nus* ų iko judėjimo pam

J. iN. b.:suprato. Kuomet

Mirė
Antanas M. Daniels mirė 

sausio 11, o palaidotas 14 d. 
Notre Dame kapinėse.

Velionis priklausė prie 
Lietuvos sūnų ir dukterų 
draugijos ir prie Lietuvių 
Susivienijimo 57 kuopos.

Velionis paliko dideliame 
liūdesyje žmoną Sofia 
(Blinstraub) Daniels; sūnų 
Joseph A. Daniels, dukterį 
Ann A. Woodward, ir pen- 

jkis anūkus.
Mrs. Mathew Stalulonis 

j mirė sulaukusi 72 metų. Ve
lionė A. Stalulionienė (Ja
kubauskaitė) paliko dide
liame liūdesyje savo vyrą 
Mathew Stalulonis, dukterį 
Dolores, žmoną Dr. Victor 
LeBlanc, ir seserį Uršulę T. 
Daukantienę.

Velionė priklausė prie L. S. 
D. Draugijos ir prie Lietu-

Julyte Weimer buvo 
rinitai susirgusi

Apie mėnuo atgal Julytei 
išsivystė bronchitas, pavo
jingas kvėpavimo organų 
įdegimas. Dabar ji jau eina 
geryn. Jos gydytojas liepė 
dar pagulėti apie porą mė
nesių lovoje. Julytė yra 
“Laisvės” skaitytoja ir dos
ni rėmėja darbininkiško ju
dėjimo.

Tik nepamirškime July- j mozojo gražią 
tės. Kuriems tik aplinkybės. garbingais darbais, 
leidžia, atlankykime 
linkėkime jai greito pasvei- kavo visus savo gabumus (o 
kimo ir ilgo gyvenimo! jis jų turėjo) ir su padvigu- 
> Vienas iš draugų' {’!n‘a .enel-g‘ja . "L!

kinti ir šmeižti darbininkis-1

Ičių, kur degina plieno “pi-* 
• i gajus,” kuriuos paskiau ro- 

j liuoja. Žiūriu, nugi tris sy- 
■ kius sunkesni “pagajai” už 
i Balboką — nuo 2 šimtų ligi 
: 3 šimtų svarų, 3 pėdų ilgu

minio, 8 colių storumo, ketur-

Įvairios Žinios
Cape Canaveral, Fla.

> orlaivynas i
vyksta pas Eisennoweią SU|—- - i— ... . vauayviai, rm. _imo, 8 coliu storumo, ketur-
patarimų ryšuliu, kaip be-l^ai ^a.r1dzĮll .val£^ >or]aivynas ,lss^veikampiai. Ir reikėjo dėti ant

90 pėdų ilgio Titan take- ų^ės. Ir kai padedu 
tą, bet už kelių sekundžių ji ant šitos “lį^ės” 
nukrito, Tai antras nepa- i<ava]ku,

darbės reikalą rišti, kaip na» 
sutaupyti milijonus dolerių le. 
ne tik Mass, steitui, bet ir U c*-> 
visai šaliai. O tuo pačiu lai-1 
ku mūsų valstijos i_____
ir Bostono miesto valdyba, 
laiko ilgas sesijas, kad apta-! 
rus, kur ir kaip gudriau! 
mokesčius padidinus.

Nedarbas didėja, valdžiai 
į skolas brenda gilyn, o ma- j 
sės, kol kas, nerodo žymių 
pasipriešinimų, nes sugabus

tikrai “old country ■ 
Banketas bus kovo 

407 Lafayette St.,
• * -,| Jaunų Vyrų Draugijos sve- 

seimelis minėje, 7:30 vai. vakare.
vykęs bandymas su šios rū
šies raketa.

Worcester, Mass.
IŠ LDS 57 KUOPOS

Vasario 12 d. 57 kp. mė- 
Į nosinis susirinkimas buvo 

politikieriai biednus žmoge- j skaitlinga^. Iš komiteto l a- 
lius gražiais pažadais užbo- ’P0}*'1! pasu ode, kad piaeitą 
vjna 1 menesį pasveiko trys buvę

Bostonas religiniu atžvil-| I):L“'Jik vfena 1U 
giu žengia pirmyn, nes čia;^one )ko Deksniene n 
gyvena Cushing’as, neseniai' 
pop. Jono 23-jo įkeltas į 
kardinolus. Jis ruošiasi vež-

Anelia Stalulonienė (Ja
kubauskaitė) mirė sausio

ti šį pavasarį būrį fiziniai Pa^aic^°^a sausio 30 d. 
ir mentaliai silpnų vaikučių ^a J u"
į Liurdą (Francūzijoj) ste
buklingu būdu gydyti

loni, dukterį Dolores—žmo- t- ’ L-
na Dr. Victor LeBlanc Ka- I

Pavažinėjimas vaikučių Jia^e 
yra sveikas dalykas, gal iš 
jų vienas kitais ir c , ... . .
bet kokiam tikslui kardino- 'Vaimką prie jos karsto, 
las Cushing ketina sykiu i Susirinkimas nusitarė 
vežtis būrį jaunų merginų turoL metinį banketą kovo 
(davatkų)? Juk jos ir čiaiį_°.c;’ vak _(ken(\s laiku, 
turi gerus laikus; jaunu ku- i ^aĮ kus puikūs p retus, 

, i maistas keptų vistukų su

j, seserį Uršulę Dau
kantienę ir ktturis anūkus, 

ju vienas kit^s ir sustiprės, j Ku°pa suteikė gyvų gėlių

vių Darbininkų Susivieniji- nigėlių kas. metai šimtais 
mo 57 kuopos. i prišventinama. (

Abudu, Annelė ir Mathew | Kaip žinia, Bostonas yra 
Stalulonis, per daug metui vienas iš katalikų tikėjimo 
buvo uolūs veikėjai pažan- į centrų. South Bostone len- 
giųju judėjime. įkais apgyventoj vietovėj

L. S. ir D. Draugija pa-'keli metai atgal palei Old 
reiškė nuoširdžias užuojau-; Colony Ave pastatė naują 
tas velionių šeimoms, gimi- į bažnyčią. Sekmadienį eida- 
nėms ir draugams. Draugi-)mas pro gaiį pastebėjau, 
ja suteikė buvusiems savoj^j palei tą “šventą” namą 
nariams paskutinį patarna-! ' - -- — i -’i’ --
vimą — grabnešius ir gra
žių gėlių vainikus. Lai jiems 
būna lengva šios šalies že
mė !

L. S. D. Draugija paauko
jo po $10 į Širdies ir Rau
donojo Kryžiaus fondus.

Sekantis susirink imasi 
įvykstkovo 3 d. 7:30 vakare, I

v-x 4v wn n 
net po tris automobilius 
greta ant plataus kelio pri
statyta. Reiškia, bile duodi 
kunigams pinigų, tai ir po
licija kooperuoja, tokių “ge
rų” važiuotės prasižengėlių 

' nebaudžia...

IXII1II „ >IIlt.IZI1 , - St. Johns. — Pick an dš i
--------------- , . udiumumib-, Endicott St., Worcester,• Mather & Co atidarvs eele-1 

į ką judėjimą. Kuomet Lietu- p n l;v. _ , , , c i
Kalbink užsirašyti Laisvę voje įvyko1 perversmas ir di-! * i ^ks rūdos kasyklas Labi a- j

i pradėjo atvykti į — dore, Kanadoje. Į kasyklų i
Daugiau įvairių parengi- įrfengimą bus įdėta $28,500,-i

3 p.-Laisve (Liberty)— Penkt., vasario (Feb.) 20, 1959 mų Laisves naudai. 000.

tuos, kurie jos dar neskaito, i pūkai

000.

•>

3 šimtus 
tai kitas vyras 

įšauna pečiun, kaip duoną. 
O kiek kavalkų dienoj per 
10 valandų reikia įšauti? 
Ogi 500. Tai, ot, kokie bu-Londonas. — Anglija da-

linsis atominės energijos; VQ jart)aį i ]\ye a§ vienas tai 
patyrimais su Francuzija,i(|įr|3au> Gerai, pad buvom 
Vakarų Vokietija, Italija vyrai, tai atlaikėm.
Belgija. Tai taip Amerikos turčiai

m,r .T ~ I, . . ivaišino ateivius darbinin-
Washingtonas. Kai mio į vėlinu “Lietuvos

laivyno sekretorius Thomas j iaisvintojams” tokio darbo, 
Gates pasitrauks istainy- kaip mes naujokai turėjo- 
bos, jo vietą užims dabartį-! 1 
nis pagalbininkas William;
B. Franke.

Mikas Mačionis
-------- ---------- i---------------------------------- f

Seoulas. — Pietinės Korė-; vamzdžių iš Wilhelmshafe- 
jos valdovas Rhee sako, kad! no, prie Šiaurinių jūrų, iki 
jis nusistatęs “tik prieš ko-1 Cologne, Ruhr industrijos 
munistus, o ne prieš demo-Į centro. Vamzdžiai yra 240 
kratiją”. i mylių ilgio ir per metus ga-

------------------ i Ii atvaryti 5,600,000 tonų
Baltimore, Md. — Čionai! aliejaus.

atvilko nebaigtą statyti šar
vuotį “Kentuck”. Į jo staty-į 
bą valdžia įdėjo $55,000,000,! linovskis sako: 
o pardavė į metalo laužą už siėmimas 
$1,176,666.

Maskva. — Maršalas Ma- 
“Tuščias už

statyti visokias 
; priešlėktuvines užtva r a s. 
• Jos nieko negalėtų padaryti 

Bonna. — Jau pilnai už-1 greitai skrendančioms pa
baigtas įrengimas aliejaus; ketoms”.

IŠSIUNČIAME PAKETUS I USSR 
J LIETUVĄ, UKRAINy. BALTARUSIJĄ, LATYTJĄ, ESTONIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS 

SIUSKITE VELYKINIU DOVANU PAKUS DABAR 
Pasinaudokite mūsų firmos patikimiausiu, atsargiausiu ir tinkamiausiu patarnavimu.

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., Inc
(Laisniuota per U.S.S.R.)

135 W. 14th St., New York 11, N. Y., Telephone CHelsea 3-2583 
141 Second Ave., New York City. Tel. GRamercy 5-7430

Arti subways •— Tarp 6th ir 7th A ves. Atdara kasdien 9-6; sekmadieniais 9-1.
MCSU SKYRIŲ RAŠTINES: 

308 W. Fourth St. 
. Boston 27, Mass. 

Tel. AUdrew 8-5010 
11339 Jos. Canipau 

• Detroit 12, Mich. 
Tel. TOwnsend 9-8980 

išsiuntimo paketų giminėms 
mandagiais ir veikliais raštinės vedėjais skyriuje jūsų mieste. 
Jie su mielu noru suteiks jums informacijas.

Mūsų didelė ir patikima firma yra patarnavusi tūkstančiams pasitenkinusių klijentų. 100'1 
garantija, kad kiekvienas paketas bus pristatytas. Išsiunčiame į 48 valandas.

Adresatų pasiekia j 6-7 savaites; oro patštu j 7-12 dienų, 
mūsų raštinėse randasi pilniausias pasirinkimas įvairių pirmos ruses valgų. Taipgi 

išdirbystės dalykų: batų, laikrodžių, laikrodėlių, ir tt., už labai žemas kainams.
Klauskit< pilni katalogo rodančio kainas dėl muito ir patarnavimo. Katalogas veltui. 

Atsiminkite: mes esame specialistai reikale išsiuntimo paketų.

132 Franklin-Ave.
. Hartford, Conn. 

CHapel 6-1724
89 Raymond Plaz.a W. 900 Literary Rd.
Newark, N. J. Cleveland 13, Ohio
Tel. MArkct 2-2877 Tel. TOwcr 1-1461

Dėl platesnių informacijų reikale i 
mūsų patyrusiais,

332 Filniorc Avė. 
Buffalo 6, N. Y. 
Tel. MOhawk 2674 

682 W. Girard Ave. 
Philadelphia 23, Pa.
Tel. YVAlnut 5-8878 

ir draugams, susisiekite su

saga J



Kaip Niujorko lietuviai susitiko su svečiu, 
a kad e m i k u Kaži mieru Baršausku

žinojome, kad Kauno Poli-, 
technikos Instituto direkto-l 
rius, akademikas profeso
rius Kazimieras Bar-auskas 
bus Niu jorke, bet tikrai ne
žinojome, kurią dieną.

Žinojome, kad prof. K. 
Baršauskas norėtų pasima
tyti su JAV lietuviais, bet 
nežinojome, ar jam laikas 
leis, pasimatyti su mumis, 
kai jis bus Niujorke.

žinojome, kad prof. K. 
Baršauskas yra tarybinių 
techniniu mokslu moksli
ninkų delegacijoje, kuri bu
vo Amerikos pakviesta susi
pažinti su JAV techninių 
mokslų pasiekimais; žinojo
me, kad ši delegacija tegali 
mūsų šalyje praleisti tik 
tris savaites laiko, dėl to 
rūpinomės, sielojomės, kad 
kaip nors kokiu būdu, nors Į 
trumpam laikui, mes galė
tume Lietuvos mokslininką 
“pasigauti” ir su juo susi-

tinga diena. 13 dieną aš gi
miau ir 13 d., štai, esu pas

Pobūvio dalyviai neleido 
jam sakinio baigti. Jie ūmai 
sustojo ir sugiedojo svečiui 
“Ilgiausų mietų!...”

Susijaudinęs, profesorius 
tęsė kalbą. Jo kalba'buvo ne 
akademinio pobūdžio, ne 
dėstanti studentams kaž ko
kią painią aukštosios mate
matikos problemą. Ne! Tai 
buvo pasakojamojo pobū
džio pranešimas žmonėms, 
kurių tarpe daugelis buvo 
tokių, ką nematė Lietuvos 
per 40-50 metų.

Prof. K. Baršauskas, 
šakojo labai paprastai, 
prantamai, populiariai,
miausia jis liete savo kelio
nę Amerikoje.

— Mūsų delegacija buvo 
užkviesta į pačias žymiau
sias aukštąsias jūsų šalies, 
mokyklas — sakė jis. —Bu-1

!vome Bostone, Chicagoje, i 
Pana (III.), Berklieiuje, San 
Franciske, Niujorke. Visur 
mus mielai pasitiko ir išly
dėjo,
mokslininkus - švietėjus 
mes ir valgėme ir net nak- 

žm ones!

su-
Jr-

su JAV chemijos pramone. 
Bet neužilgo mes ir tą atsi
likimą nugalėsime. Statomi 
nauji chemijos išdirby stems 
fabrikai, kurie gamins daug 
gerų ir pigių daiktų, kurių 
jūs čia jau daug turite, c 
mes dar mažai. Pas mus tik

sakėte. ir mes skaitėme 
spaudoje, kad Tar. Sąjun
ga yra pasiryžusi neužil
go pralenkti JAV viso
se gyvenimo srityse. Jūs, 
profesoriau, dabar pamatė
te Ameriką, jos fabrikus, 
jos didžiulius pramonėje 
pasiekimus. Na, tai ką gi 
jūs dabar galite pasakyti, 
kaip jūs manūte pralenkti 

°!JAV taip trumpu laiku?
1V. , .. Svečias pagalvojo,gera pradžia daroma jiems atsakg.

gaminti. ; — Taip, mes esame nusi-
Moksias j tarę JAV pasivyti ir pra-

Apie mokslą ir mokyklas]Įenkti. Draugas klausiate, 
A c v i Iz <1 i f ii DM įMyr/T-iA

profesorius

DIDYSIS NEW YORKAS
_ _ rJ......... IAplankė Laisvės 
filmus iš Lietuvos [ištaigą

Pamatykite įdomius

Vasario 17 d: Laisvės 
įstaigą aplanke svečiai iš 
Daytona Beach, Floridos — 
Jonas ir Marijona Buzevi- 
čiai-Buzaks. Jiedu svečiavo-

— Arti puse milijono 
žmonių Lietuvoje šiuo metu 
mokosi. Kauno Politechni
kos Institute, kuriame man 
tenka dirbti, mokosi arti 
5,000 jaunų vyrų ir mergai
čių — būsimų inžinierių, ar
chitektų ir kitokių aukštų 
technikų, taip reikalingų 
mūsų kraštui. Iki 1965 metų 
mūsų Institutas yra pasiry
žęs. išleisti dar daugiau kaip 
5,000 inžinierių!

Šiandien Lietuvoje veikia 
šešios aukotosios mokyklos.
Ir visos pilnos studentų,! 
gaunančių stipendijas. Dau-i 
gelis mokosi neakivaizdiniu į 
(per korespondenciją) bū

Filmų iš Lietuvos rody
mas įvyks Kultūrinio Cent
ro svetainėje, 110-06 Atlan
tic Ave., Richmond Hill, N. 
Y., vasario 21 d., šeštadienį, 
7:30 vai. Vakare. Bus paro- si pas savo dukrelę ir 
dyti du įdomūs ir i 
filmai — “Kol ne vėlu” i) 
“Skenduolė”. į pas mus.

Visus Didžiojo New Yor-| 
ko ir apylinkės lietuvius 
nuoširdžiai kviečia Lietuvių 
Literatūros Draugijos Pir
moji kuopa Įėjimas bus 
NEMOKAMAS. I

Tai dar viena proga kick- 
Na, ir|vienam lietuviui pamatyti!

pastan-1 lietuviškus filmus, sukurtus I grupė susibūrė 
sąžiningai,! Lietuvos sostinėje Vilniuje,' vasario 22-ros vakarą 

Tai matyti nepaprastą

iš Aido Choro pamokų
Vasario 5 d. vėl gražiai 

pasimokyta, padainuota.
Malonu matyti Aido Cho

rą augantį, kylantį, bujo- 
jantį — vis prisideda naujų 
narių. Štai, atėjo į chorą 
mūsų visuomenei gerai ži-

j°s!nomas menininkų saviveik- 
gražūs'šeimą New Jersey valstijo- ]oįe aktorius artistas Povi- 
e!u” ir je, tai ta proga apsilankė ir ]as Rajnys. Jis turi gabumų

irtistas Povi-

kur pas jūsų

Mūsų laimei, taip ir įvyko.
Susitikome

Tarybinė delegacija buvo 
apsistojusi Tudor hotelyje, 
Manhattane. Tai ^patyrėme 
vasario 12 d. Tuojau papra
šėme mūsų gerąsias drau-. vojome. Svetingi 
ges šeimininkes, kad jos pa-į Kai jie kada nors atvyks pas 
gamintų užkandžių penkta
dienio vakarui. Sakėme, 
mes dėsime visas pastangas 
tą vakarą svečią pasikviesti 
ir su juo pasišnekėti. O jei
gu jo negausime, tai, nieko 
nepadarysime, i________
patys suvartosime.

Laikrašty apie svečio čia 
buvimą negalėjome pras
ti. o tik pasakėme žodžiu 
vienam kitam asmeniui, 
prašydami, kad jie pasaky
tų kitiems: jei turi laiko, te
gu atvyksta.

Suvyko apie 70 žmonių ir 
apie 8 v. v. pasirodo ii' 
mokslininkas K. Baršaus
kas!

Visi nudžiunga. Jie spau
džia svečiui ranką, susipa- ir miestas, žemės ūkis 
žįsta. K. Baršauskas savo ■ bar sukolektyvintas. Kolek- 
“kilme” yra kapsas, pasiro-1 tyvizacijos metu buvo pada- 
do, čia kapsų kaip tik ir bu-; ryta ir kai kurių klaidų, ku- 
vo geras būrys. Vienas —į rių atidengti mes nebijome. 
A. Iešmantą — net kurį lai-j Iš karto, pradėjus žemes ko
ką kartu su K. Baršausku į lektyvinti, buvo didelių sun- 
mokėsi, rodosi, pradžios Į kūmų. Atsiminkite, L1 
mokykloje. ii....
Visa tai buvo spaustuvėje Į

Ant greitųjų mes negavo-1 
me tam vakarui svetainės,, 
tai visas pobūvis įvyko 
“Laisvės” spaustuvėje, ma- i 
šinų šešėlyje. Tikrai prole- i 
tariškoje vietoje! Ant dai-l 
liai apdengtų stalų, kur! 
laužiamas laikraštis ir kny-1 
gos, stovėjo bufetiniai už
kandžiai ir šilta kavutė. Vi-| 
sa tai sudarė 
sceną ir nuotaiką.

Pov. Venta atidaro pobū
vio programą.

R. Mizara trumpai apibū-! 
dina mūsų svečią, nurody
damas jo nuopelnus, atlie
kamus kaip mokslininko, 
kaip aukštosios mokyklos 
—Kauno Politechnikos Ins
tituto direktoriaus - vadovo, 
kaip visuomenininko. Nuro
dęs į tai, kad esamomis są
lygomis mes tegalėjome sve
čią pasitikti ne svetainėje, 
o dirbtuvėje, Mizara sakė: 
. — Pagaliau, ne susirinki
mo vieta svarbu — svarbu 
žmonių širdys, o mūsų šir
dys dega meile savo gimta-1 
jam krantui ir jums, drauge 
Baršauskai, iš Lietuvos at
vykusiam garbi n g a m ir 
brangiam mūsų svečiui...

Kalba svečias

mus, mes tuo pačiu jiems 
atsimokėsime. Kalifornijo
je teko sutikti lietuvių kil
mės moksliniką profesorių 
Pask (Paškevičių), o Pana, 
Ilk, sutikau lietuviu kilmės 

užkandžius studentų delegaciją... Stebė- 
jome, matėme amerikinio 
mokslo pasiekimus. Išvada: 
kai kuriose srityse ameriki
nis mokslas toliau pažengęs 
už tarybinį, o kai kuriose— 
tarybinis mokslas praneša 
amerikini.

Tada jis 
Lietuvą:

— Žinokite, kad Lietuva 
jau nebeta, kokią palikote. 
Pakeitė savo veidą mūsų 
respublikos kaimas, pakeitė 

da-

ciu.
Svečias kalbėjo apie 40 

minučių. Jo kalba buvo ne
paprastai įdomi, teikianti 
daug žinių ir kartu pamo
kymų.

Savo kalbą baigė linkėda
mas 
viso

Amerikos lietuviams 
geriausio. Jo nuomoje,

apie

, ne visi
1 valstiečiai i > karto norėjo 
i eiti į kolektyvinius ūkius. 
Kas kita dabar. Tiesa, bū
čiau neteisingas, jei saky
čiau, kad ir dabar visi ko
lektyviniai ūkiai jau pui
kiai bujoja. Yra dar ir atsi
likusių, biednų. Bet deda
mos visos pastangos jiems 
padėti, dedamos pastangos 
atsilikimui galą padaryti,— 
kad visi kolūkiečiai gyventų 

,.vl išteklingai, turtingai. Ir tai savotišką i bus padaryta,..
— Esu augęs kaime, sun

kaus darbo šeimoje. Atsi
menu, atsimenate, tu r būt, 

| ir jūs, kaip sunkiai, buržua
zijai valdant, teko dirbti 
naktimis ir dienomis. O visgi 
su vargu nepajėgėme atsi
skirti ir gana! Kas kita da
bar! Klumpių vietą batai 
užėmė. Žmonės lengviau 
dirba, geriau valgo,-gyvena 
šviesesnį gyvenimą, nes ma
šinos jiems padeda būtinus 
darbus atlikti.

Miestuose
Priėjęs prie miestų, pro- 

Įfesorius sakė,
— Iškilę iš karo griuvėsių 

Lietuvos miestai progresuo
ja kaip niekad kitados. Vie
nas po kito dygsta fabrikai, 
didžiuliai, nauji fabrikai, 
kokių Lietuvoje niekad ne-

. Svečias pradeda daug! buvo. Pasakysiu atvirau pas
maž taip: ' mus- visoje tarybinėje šaly-

—Draugai! Nežinau, ko-1 je, dar yra atsilikimas che- 
dėl, bet 13 diena man ypa-1 mijos pramonėje, palyginti

6 p.—Laisvė (Liberty)—Penkt, vasario (Feb.) 20, 1959

i kaip ? O gi darbu, ryžtu, 
mokslu ir planingumu. Mi
nėjau, kad kai kuriose sri
tyse mes jau esame pralen
kę JAV. Mokslas, ypatingai 
kai kurios jo šakos, pas i 
mus jau stovi aukštesniame I 
laipsnyje, negu čia. 
štai, dėsime visas 
gas, dirbsime : 
ryžtingai, planingai, tai irisu lietuviais aktoriais. Tai matyti nepaprastą veikalą 
pralenksime.! Atsiminkite, i mūsų lietuvių tautos kury-' “The Man Who Never 
kad pas mus nėra nedarbo, i bos pastangos. Tuo mes Died”. Veikalas vaizduoja 
ne kaip pas jus čia. Visi,' turime teisę didžiuotis. Ma- gyvenimą ankstyvųjų Ame- 

1 kurie tik sveiki ir gali, dir-'tydami filmus iš Lietuvos, 
|ba ir dirbs. O gamtos turtų įmes panaujiname savyje 
i tarybinėse respublikose mes i lietuviškus jausmus.
turime užtenkamai... Rengėjai

Baigėsi vakaras
Pobūvis baigėsi jau vėlo- ( 

kai. Bet kai (kurie dar vis, 
nenori svečią paleisti: 
meniškai jį apipila visokiais į d., 6 v. v. mirė Mike Sapie- 
klausimais.

Ketvirtadienį telefonu 
as-j gauta žinia, kad vasario 18

Ypatingai tuoiga, newyorkietis. 
pasižymėjo kapsai, klausi- ligoninėj ir ten 
nedarni apie vietas, gerai kas informacijų apie pašar- 
žinomas svečiui, nepamirš-j vojimą ir laidotuves resuži- 
tas dar ir jiems. nota. Bus pranešta vėliau.

Prof. Baršauskas kvietė j 
visus, kurie tik gali, progai.

visur, tai ir dainoje turės 
Draugai Buzakai kadaise gerą pasisekimą. Geros klo

tu ties! (Jo žmona Adelė taip
gi yra suvaidinus labai 
daug veikalų).

Baigus choro pamokas, 
Ch. Yuknis. kuo nors skaniu 
pavaišino choriečius. Jis ir 
mes visi pradėjome įsigy
venti chore, dainose, mums 
čia jauku ir sava, sueinam 
visi tam pačiam tikslui) — 
menui, jam mes. pilni ūpo, 
pasišventimo, energijos.

Mūsų mokytoja Mildred 
Stensler džiaugiasi choro 
augimu ir tarpimu.

Mūsų, choriečių, pareigai 
yra pagelbėti mūsų mokyto
jai. Kaip? Privalome lanky
ti visas pamokas, išmokti 
dainų žodžius, pamoku me
tu užsilaikyti ramiai, inteli- 

| gentiškai, tykiai, netruk- 
; da^t mokytojai ir patiems 

! \ damininkams.
11 i Kai kada dainuojant pub

likai pasitaiko suklysti (ma-

gyveno Mass, valstijoje, 
šiuo metu saulėtoje Flori

Teatruose
Lietuvių teatro mėgėjų 

> sykiu eiti

v » , , e * IkJvtUj a Vz vi*! J./ A i

mes cia_ turėtume visi telk- I pritaikius, atvykti į Lietu-unetų
krūvą ir kartu veikti, 
tai neštų naudos lietu

viškai kultūrai; tuo būdu

tis i 
nes vą, savo akimis viską pama

tyti, pasisvečiuoti.
Po ilgos kelionės, po tirš-

pū v .1^a^.n?.a l)adėti ilgiau tų įspūdžių, įgytų Ameriko-
išsilaikyti lietuvybei Ameri
koje.

Po įdomios svečio kalbos, C ’
A. Bimba, 
vardu, padėkojo 
Baršauskui už tai,
sutiko atvykti pas mus ir 
papasakoti apie

susirinkusiųjų
prof K.
kad jis

Je, pavargęs! svečias grįžo į 
(viešbutį vėlokai.
j Ant rytojaus 2 v. dieną 
jis su kitais (tarybinės dele
gacijos nariais sėdo į lėktu
vą ir pasileido link Pary
žiaus, o iš ten — namo..

7 I

gimtąją Dėl šio įdomaus pobūvio 
nuo-mūsų šalį Lietuvą. Bimba isuruosimo. vyriausias 

prisiminė tuos laikus, kai ;Pe^nas prikląūso aidietėms: 
jis buvo (1945 m.) nuvykęs Ventienei, B. Briedienei 
į Lietuvą, kur matė beveik įr K. Rušiiiskienei. Aciu 
visą sugriautą.

— Šiandien, gerai žinome, 
visa tai tik praeitis, tiesa, 
rūsti praeitis. Dėl to pra
šau, profesoriau ir drauge, 
kai grįšite Lietuvon, mūsų 
vardu pasveikinti Lietuvos 
vadovybę ir visus veikėjus, 
daug dirbančius, kad mūsų 
tėvų žemė Lietuva dar gra
žiau suklestėtų!

• K. Rušinskienei. Ačiū 
joms už viską!

Lėšoms ]_ 
dalyviai sumetė $61.

Ilgai atsirhinsime šį susi
tikimą su Tarybų Lieauvos 
mokslininku į prof. K. Bar
šausku.

Korespondentas

rikos darbo unijų organi
zuotojo Joe Hill. Jį darbi
ninkų priešai nužudė, ta
čiau numarinti negalėjo. Jo 
dainos, kurias jis rašė tuo
met žygiuojantiem į pikietą 
už duoną ir laisve darbi
ninkams, vis dažniau ii’ 

garsiau girdimos šių dic^ų1 
darbo žmonių žygiuose už 

Jis buvo darbus, geresni uždarbi 
mirė. Kol t(.;ses

Veikalas vaidinamas kasižai to pasitaiko). Kas kal- 
vakarą, išskyrus pirmadie-’tas? Mes, kad gerai neFmo- 
nį. Vaidina 30 asmenų. Di-;kom a)’ dainuojant užmiršo- 
rektorius Robert Mayberry.]me mokvtoios parodymus 
Visų unijų ir bendrai spau-1 vykdyti. Už klaidą mūsų vi- 

gerai atsiliepiu su parugės kaista. Imkimės 
anie veikalą ir jo vaidybą.’griežtesnio darbo, padėko- 
Vaidinamas Jan Hus audi-

10
po

Magdalena Domenecli, 
amžiaus, gyvenanti
194 Brown Place, Broor- da labainum.

lyne, iššoko iš 5-o aukšto namo 
ir nusižudė. Ji sirgo protiniai; 
tik ką buvo grįžusi iš proto 
ligoninės, kurion vėl turėjo at
gal eiti. Užuot-ten ėjus, ji 
nusižudė.

Yorke.

Miesto majoras Wagneris

me mūsų mokytojai, o ji 
nuoširdžiai gelbsti mums 
mokytis;

Lai snindi šviesa, meilė ir 
draugiškumas mūsų Aido

I paskyrė specialią komisiją, ku- Chore lr Vlsame Pasauly#.
ries užduotis bus: ištirti, kaip 

, .1 pagerinti ligonių traktavimą 
ia miestavose ligoninėse, ir kaip 

Ana- sumažinti ligoniniu išlaidas 
“The'___________ :____ 1

Choro Korespondentas

Pajieškoįimai
Ieškau savo brolio Juozo Paulaus

ko (s. Antano), gimusio 1889 m. 
Gyveno pagal mano dabartinį ad
resą. Paskutiniu laiku gyveno Pitts- 
burgho mieste, buvo at važiavęs ato
stogų 1929 m. ir vėl išvyko į Pitts- 
burghą. 
Prašau 
Prienų 
Skuigės

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

LLD 10 kuopos susirinki
mas įvyks penktadienį, va
sario (Feb.) 27 d., pradžia

i .. x ... p., 7:30 vai., vakare, vieta 1150tegali patarnauti < is filmas, j N. 4th st vigi na),iaj ma,o_
• • • — jnėkite dalyvauti ir atsives- Nuošaliau nuo miesto |kite nauju nariUi kurie ga. 

centi'imo teatrų ditsrikto,;iite> 0 jie bus priimti su pa- 
Plaza Teatre, rodomas įdo-igarba.
mus. filmas “The Black Or-]_-------
chid”, komiškas ir jau-i los angeles, calif, 
j* v. . . .. at* I Dėmesiui visų lietuvių! Sekma-dinanciai draminis. Vaiz- diet Kovo.March 3 d.ų bus I)irniu 
duoja Amerikos italų šei-j kartu rodomi filmai iš Lietuvos ir 
mos gyvenimą. Plaza ran. i1)l1^ n^jai’’’astl
j • ro cw N i* j* „i IvYks DanU salėje, 1359 W. 24th dasi 08 St., netoli Madiso 1 Į St., pusė bloko į rytus nuo Vermont. 
Ave. I Pietūs prasidės 1 vai., filmai 3 v.

q i Bus rodoma “Lietuvių Meno Dcka- 
i da Maskvoje’’, “Žydėk, Jaunystę,“ ir 

; - : “Urugvajaus Lietuvių Delegacija
Iš anksto galvokime, kaip Į Lietuvoje.“ įžanga su pietumis $2.

kuo sėkmingiausiai pravesti G I bengia LLD 145 kp.
Nepraleiskite progoj nepamatę 

; Lietuvos žmonių ryžto*ir pastangų. 
I Pamatysite, kaip, nežiūrint sunaiki- 
| nimo per du karus, palyginus į 
j trumpą laiką suklestėjo kultūra, 
' mokslas ir menas; taipgi visa eko- 
I nomija. Pasarga: Pietūs ir rodymas 
I filmų prasidės paskirtu laiku, nesi- 
: vėlinkite. Kviečia Komisija. (12-15)

FILMAI
Radio City Music 

pradėjo rodyti naują 
tole Litvako filmą
Journey”. Jo gamybai iš-! 
leista kalnai dol., bet eilinis' 
žmogus gailėsis išmetęs ge-’ 
rą dolerį už šaltojo karo 

| kurstymui filmą. Tik karo
padengti pobūvio!1?' j0..^ trokštantiesiems i

, 1 i toon i Dntarnauti < is filmas.ii

Niujorke lankėsi ziau suKiesiebų!.. J ir v
Tada sekė klausimai-dis- Laurynas Kapočius 

kusijos, kuriose ėmė balsą 
apie 20 žmonių. O klausimų] 
buvo daug ir visokių: apie]jorke lankėsi Tarybų Są- 
kolūkius, apie fabrikus, apie 
algas ir pensijas., apie meną 
ir menininkus, apie bendrai 
Tarybų Sąjungą. Į visus 
svečias mielai, atvirai, 
draugiškai atsakinėjo. j 

Vienas klausimas buvo i 
itin idomus:

— Draugas

Praėjusį savaitgalį Niu-

jungos ambasados Wash
ingtone Il-asis sekretorius 
Laurynas Kapočius. Jis bu
vo atvykęs išlydėti į Lietu
vą prof. K.; Baršausko.

New Yorkas. — 
kaina pakils vienu 

profesorius ant svaro.

Kavos 
centu

Valdyba

kuo sėkmingiausiai pravesti ši j aen8ia LLD 145 kp.
Nepraleiskite progoj

JOHN KRAUSS, Inc.
117-09 Liberty Ave.

Richmond Hill, N. Y.
(Smulkmeniškas pardavinėjimas)

MĖSOS IR WURSTWAREN

SIŲSKITE VELYKINIŲ DOVANŲ PAKUS GIMINĖMS IR DRAUGAMS
Patikimiausia firma išsiuntimui pąkų į USSR: Lietuvą, Ukrainą, 

Baltarusiją, Latviją, Fotoniją, Armėniją ir kitas respublikas.
%

Package Express and Travel Agency Co., Inc.
(LAISNIUbTA PER USSR)

Bedford Ave., kamp. Lincoln PL IN. 7-6465. IN. 7-7272 
J. — 312-14 Market St. Tel. MI. 2-2452. MI. 2-1681

— medžiagos, drabužiai, valgomieji produktai, gyduolės, siuvamosios mašinos
xr?*.? 1 *1- • : 1 ... I 4 ^1/ O i 16 o veizėt M

BROOKLYN—1530 
NEWARK, N.

Siunčiami tik nauji daiktai - „ . . __
Pristatymas garantuojamas, taipgi adresato parašas. Visi kaštai, iškaitant muitą, pmokami iš anksto.

Kiekvienas pakas apdraudžiamas.
Mūsų klientų patogumui, mes turime įvairių aukščiausios kokybės medžiagų prieinamomis kainomis.

Atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro. ^Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 ryto iki 4 popiet.
78—2nd Avė.
New York 8, N. Y.
ORegon 4-1540

882 N. 7th St.
Philadelphia 23, Pa.
WAlnut 8-1747

651 Albany Ave. 
Hartford, Conn. 
CHapel 7-5164

11601 Jos. Campau Avė. 
Detroit 12, Mich.
TOwnsend &-0298

1241 N. Ashland Avė.
Chicago 22, Ill.
HUmboldt 6-2818

107 S. Vermont St. 
Los Angeles. Cailf. 
DUnkirk 5-6550

Dabar kur randasi nežinau, 
rašyti: Jonas Paulauskas, 
rajonas. Šilavoto paštas, 
km., Lithuania, USSR.

HELP WANTED—FEMALE

Namų ruošėja. Privališki namai, 
jauna pora, maža šeima. L. I. prie
miestis. Nuosavas kambarys. Du 
maži vaikai. Skambinkite Manhas
set 7-6616. (14-16)

READ ESTATE

reekskill, N, Y. Continental 
Village. Du Brookside lotai parda
vimui. Rašykite ar telefonuokite. 
Box 53, Peekskill. N. Y. Tel. Peeks
kill 9- 0836. (14-15)

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

(10-15)

MATTHEW A
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

U Newark 5, N. J.
K :MArket 2-5172 J o •

:: 426 Lafayette St. i

| AL’S TELEVISION SERVICE Į Į
t ALBERT MISIŪNAS, Sav. ’•
• • ii

(Authorized Member Philco Factory-Supervised Service) ,, 
U Taisome Televizijas, Radijus, Hi-Fi <•
• • Darbą garantuotai atlieka patyręs technikas V
B Prašome kreiptis sekamu antrašu: J

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