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KRISLAI
Žavūs filmai.
Nepasilikime skalni.
Puiki dovana.
Dar apie vargšus kunigėlius.
Mes taip sakėme.
Iš po audros.
Kokia čia veidmainystė!

Rašo A. Bimba

Herfieris reikalavo 
suivirfiinii WMTO “LAISVES” VAJUS

teris švelniai kritikavo tuos, 
' kurie “silpnina NATO jė
gas” ir reikalavo visų “lo-

Paryžius.—NATO konfe
rencijoje Jungtinių Valsti- 

i jų Valstybės sekretorius 
Herteris reikalavo sutvir- jališkumo”. 

j tinti jėgas. ;
Jis kalbėjo apie “Tarybų .

keturi Sąjungos grūmojimą Euro-! jo, jog Vakarai ir nesutik- 
iš Lietuvos pai”. Jis tarpe kitko sakė: darni kai kuriais klausimais 

Be to, i “Kaip ilgai pasiliks Tarybų ! turi būti “solidarūs kol pra- 
Sąjungos grasinimas, taip' eis Vakarų ir Rytų viršū-

Kai kurie korespondentai ’ 
■ sako, kad Herteris irodinė- 7 V (Aną dieną mūsų Kultūrinia 

me Centre parodyti 1 
kronikiniai filmai 
visiems labai patiko. T' 
ant rankų randasi nepapras- ’ 
tai/įspūdingas filmas “Julius j.. . , T „ .. . ,Jarionis.” ■ EuroP°Je bus Jungti- į nių konferencija, ir bus iš

verta šiuos filmus Visiems'nių Valstijų karo jėgos,! spręstas vakarinio Berlyno 
pamatyti. Kolonijų veikėjai, kaipo priedangos 
imkitės už darbo. Susisiekite Europai”, 
su Jonu Grybu. i pn n

Įžengs 
žino, 
gryna 
metus 
zacijai 
mokėk
Draugiją, 
vės’’ prenumeratą!

Ehe New York Times’o” 
vyriausias kolumnistas C. 

kurie Jb1 spaudimas prieš Francu-1 L. Sulzbergeris rašo, kad 
iziją, kad ją padarius paklu-1 “NATO serga”, o serga to- 

lebusjsma NATO komandai, su-• dėl, kad Francūzija prieš-
Laimingi bus tie,

į 1960 metus gryna są-1
O tavo sąžinė nebus' . . .
ir rami, jeigu pradėsi įkėlė pasipriešinimą, tai Her- i tarauja NATO komandai.
su skola savo organi- ...... ....... :...................... ......... -......... ............ . ........ ..

Raketą bandymai 
iir nepasisekimai“

įžymusis Lietuvos rašytojas; , . A ..
Antanas Venclova prisiuntė: Wash ngtonas. Al mijos 
man savo naują autografuotą i viršininkai jau treciu kar
po m a n a “Gimimo diena.” | tu bandė raketą “Nikezeus”. 
Ačiū jam už šią puikią do->Įr vėl ji susprogo, kaip ir 
vaną.

“Gimimo diena’’ didelė, 613
puslapių, gražiai atspausta 
knyga. O toji “gimimo die- kad 
na” tai nėra knygos autoriaus,

duoklę i Literatūros
atsinaujink “Lais-

dvi pirmesnės.
Armijos vadai garsino,

Nike-Zeus” raketos
būtų tinkamos vartoti nai-

jfcjar kuiio vieno asmens, bet vi-, kinimui priešo raketų, ku- 
J^T~Uarybų Lietuvos. 'Reikės! i'inmic iia caiidirtn i rniicni 

wYjau perskaityti.

NATO ruošia mases 
dėl apsiginklavimo

Paryžius.—NATO konfe
rencijoje ginkluotės specia
listai įrodinėjo, kad Tarybų 
Sąjunga turi 175 pėstinin
kų divizijas, kuriose yra 
2,350,000 žmonių.

Jie sakė, būk TSRS turi 
100 raketų iššovim^jpazių 
su 200,000 specialistų. Jie 
tvirtino, kad TSRS turi 2,- 
270 karo laivų, iki 600 sub-

redak- 
šimtų

|) štai mano rankoje 
cijai prisiųsta poros 
puslapių knyga iš Chicagos. 
Ją prisiuntė senas, užsigrūdi- 
jęs bedievis T. J.
knygos autorius.
skaičiau. Knygos pavadini
mas: “Kunigų kova už daug
patystę.”

Tai knyga apie šimtmečiais 
ėjusią katalikų bažnyčios ku
nigų kovą už teisę turėti pa- Washingtonas. — Jungti 
čias ir suguloves, apie klebo- nės Valstijos per metusiai 
nijų ir vienuolynų pavirtimą 
ištvirkimo ir tvirkinimo židi
niais. Daug vargo turėjo po-

i riomis jis šaudytų i mūsų 
šalį. Bet, kol kas, dar jos 
neveikia. __

Tuo pat kartu buvo ban-' Dauguma..„Europos kores- 
doma ir “Jupiter” raketa, į pondentų į tas skaitlines ne- 
Cape Canaveral, Fla. Ban- kreipė dėmesio. Kiekviene- 
dymas dalinai pavyko.Kučinskas, 

Ją jau. per-

JAV nebegauna
nikelio iš Kubos

GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ
Vajus prasidėjo su 1-ma diena spalio ir baigsis su 

sausio—Jan. 31, 1960.
KONTESTANTU STOVIS DABAR YRA TOKS: i-

Punktai5016 I U1U iluunt:n rwivirii u v tikiu v y-

4660 I b?- ^0 tarpe yra organizaci- 
] nė ir idealinė vienybė.

---- j Dar tik metai sukanka 
ooon 1 po to, kai Kubos liaudis nu-
2198 J
1820
1732
1460 i

Waterlurio vajininkai . . 
New Jersey vajininkai 
Brcoklyno vajininkai . .. 
R-Ka, I Angeles, Calif 
P h i I a :1 e 1 p h i j o s v a j i n i n k a i 
Baltinroros vajininkai . .
S. Penkauskas—J. Blažanis, Lawrence-Lowell,M. 
K. Kasulis, Worcester, Mass...............................
Pittsbiirgho vajininkai ....... .............. ................
Rochester::) vajininkai ..................................   . . •

; ruošiasi guslis
I

Havana.—“Kubos vyriau-.i Kubos vyriausybe imasi 
' sybė tvirtai yra susivieniju-, priemonių vystyti savąją in- 
; si aplinkui premjerą Cast- 
h’o”, rašo korespondentas R. 
! Szulc. Kairaus nusistaty- 
i mo žmonės sudaro vadovy-

. . . 2336 i

j dustriją, įsigyti prekybos 
: laivyną, naikina sutartis,

rūpinasi kultūros, ir moks-

So. Bostono vajin'.nkai ..........
M. Uždai nis, Norwood, Mass, 
Rcchestcrie vajininkai .... .......
LLD Moterų kuopa,

Binghamton, N. Y..............
J. Paikus, New Haven, C’onn.
B. Senkevičienė, Chicago, 111.

! New P.rilain, Conn. .
' S. Puidokas, Rumford, Me.
Great Necko vajininkai ........
Scranto.no vajininkai
Vora Smalsi is, Detroit, Mich. 
Stamford. Conn.............................
V. Žilinskas, Plymouth, Pa.

1132. Chester, Pa..........................
1124 K. Naravas, Shenandoah,
972 L. Tilwick, Easton. Pa.

V. Kvet kas. Cambridge, 
Bridgeport, Conn................
C. K. Urban, Hudson, Mass.
P. J. Anderson, Rochester. N. Y.
A. P. Dambrauskas

Haverhill,

780 ‘
708 ’

708

A.

Pa.

-įvertė barbarišką Batistos 
1 diktatūrą, o šalyje jau įvy- 
I kinta didelės reformos. Šim- 
! tai tūkstančių žemdirbių, 

1188p<ul^e vargo prie
■ mažo žemės plotelio, arba 

33(Jdirbo ponų žemę, dabar yra 
256) jos savininkais.

Kubai tenka prie sunkių 
aplinkybių pravesti refor
mas. Jungtinių Valstijų tur
čiai paskelbė jai boikotą,

neparduoda ginklų, o tuo 
kartu priešai ruošia užpuo
limą. šalies premjeras šau
kia kubiečius budėti. Dar
bininkai ir žemdirbiai jun-

Mass.

Mass....................
Valinchus, Pittston. Pa. . 

Detroit, Midi. 
Girardville,

riais metais pirm Jungti- 
I nių Valstijų Kongreso su- 
| sirinkimo yra tvirtinama a- 
I pie didelį TSRS apsiginkla-| 
' vimą, kad Kongresas 
Igiau pinigų skirtų 
i niams reikalams.

d nu
kąri- I

ko tikėjosi gauti iš Kubos j rlov*
100,000,000 svarų nikelio - | IflūOneZlJUje Odf 

A ., , /, . bus karo stovis Amerikos kapitalistų m-1
kelio fabrikas Nicaragoje ! Jakarta.—Indonezijos pre- 

Už jų atkaklu priešinimąsi pagamino 50,000,000 svarų, zidentas Sukamo pareiškė, 
tokiam nenormališkam ir ne- 
natūrališkam patvarkymui ne
galima juos kaltinti. Celiba
tas nesuderinamamas nei su 
gamta, nei su morališkumu. 
Kai jaunas kunigas negali 
normaJiškai vesti ir kurti šei- 
mąy tai jis “šventvagiauja.” 
Oy/pasėkos liūdnos ir baisios. 
Celibatas tiek tegali būti pa
teisinamas kaip ir prostituci
ja.

Patariu šią knygą perskai
tyti prelatui Jonui Balkūnui 
ir visiems kunigams. Gal vie
nas kuris jų susipras ir vėl 
pradės kovą už teisę būti nor
maliais žmonėmis ir vyrais!

piežiai ir vyskupai, kol priver- nerūdijančio metalo.
tė savo kunigus, dėl svieto 
akių, priimti celibatą.

Makartizmo laikais mūsų 
šūkis už taiką buvo laikomas 
tik “raudonųjų” šūkiu, Pama- 
niai už jį mudviem su Rojum 
Mizara net teko atsidurti 
prieš antiamerikinį kongresinį 
komitetą dėl politinės išpa
žinties.

Na, o dabar, žiūrėkite, kaip 
populiarus pasidarė mūsų 
prezidentas Eisenhoweris su 
savo kelione po pąsaulį, ku
rioje jis nuo lūpų nenuleidžia 
šūkio 
mą." 
jau
Amerikoje.

laiškia, mes, pažangūs 
nesą laimėjome r1---- ’ “
šį.

“už taiką ir draugišku- 
Visas politinis klimatas 

griežtai pasikeitęs ir

; žm.o-
dar vieną mū-

Tąsa 6-tame pusi.

216 į

?«Jrano mobilizacija
14(prieš Iraką

Teheranas.—Irano

Taikos reikalai 
ir apsiginklavimas108 i

72
68

Pa. 36

666
556
488 ' A.
432 J K. Alvinas.
420■ . .
396 J. Adams, Grand Rapids, Mich. 36

M. Aranuk, 
Kuzmickas,

San Francisco,

(Per-

Po naują prenumeratą ir atnaujinimų prisiuntė: 
Antanas, Elizabeth, N. J.; S. Penkauskas, Lawrence, 
Mass.; K. Kasulis, Worcester, Mass.; J. K. Navalins- 
kienė, Binghamton, N. Y. (dėl LLD Mot. Klubo); B. 
Senkevičienė, Chicago, Illinois.

(Tąsa 6-tam pusi.)

^Vėliausios žinios
Paryžius. —- Anglijos,, 

'Francūzijos, Jungtinių Val
stijų ir Vakarų Vokietijos 
vadai kviečia Tarybų Są- 

I jungą į viršūnių konferen- 
I ciją. Jie siūlo, kad ji įvyk- 
' tų Paryžiuje, 1960 m. ba
landžio 25 dieną.

Chicago. — United Steel
workers unia ir aliumino 
gamįnimo kompanijos pasi
rašė trejų metų kontraktą. 
Darbininkai gauna virš 30 
centų pakelti algos per va
landą. Kontraktas apima 
35,000 darbininku.

uuu svarų, zidentas Sukamo pyeiske, 
bet jau sulaikė Siuntimą. kacĮ šalyje ir ant toliau dar 
Antrą tokį fabriką baigė pasiliks karo

’I Freeport Sulphur į tvirtino, 
bet jis dar negamina į panaikinimo

I komunistai.
i

Tuo kartu gynybos minis- 
itras generolas Nasution 
į tvirtino, kad šalyje dar vis' 
yra apie 25,000 sukilėlių, 
kurie veikia eilėje salų ir

įrengti 
Co., 1 
metalo.

Nikelio metalas reikalin-! 
gas, kaip gynybos reikme- Į 
nu gamybai, taip ir civili-, 
nių naudojimui. Bus deda
ma pastangų daugiau 
gauti iš Kanados.

jo

pakelė jungtinių
VALSTIJŲ PRESTIŽĄ

Washingtonas. — Išvaka
rėse NATO konferencijos 
Europoje buvo pradėję abe
joti apie JAV karo jėgas. 
Kai kurie tvirtino, kad Ta
rybų Sąjunga turi geres
nius ginklus.

NATQ konferencijos lai
ku amerikietis kapitonas 
Jordan pakilo 103,395 pėdas 
aukščio ir sumušė TSRS re
kordą 94,658 pėdų, o majo
ras Rogers skrido 1,520 my
lių grečiu sumušdamas TS
RS 1,483 mylių rekordą.

Leningradas.—Tarybiniai 
astronomai, iš Pulkovo ob
servatorijos, mano, kad ant 
Marso planetos gali būti 
gyvybė.

stovis. Jis 
kad karo stovio 

reikalavo tik

Houston, Texas. — Su
laukęs 117 metų mirė Wal
ter Williams. Tai buvo pas-.

daugiau gauti pagalbos iš 
ungtinių Valstijų.

kutinis Amerikos 
karo veteranas.

Piliečiu u

Tuscon, Anz. — Susikū-
lė sunkvežimis ir 
Žuvo 9 žmonės.

bųsas.

New Delhi. 7- Indijos
premjeras Nehru pasitiki

Newport News, Va.
užpuldinėja valdiškas įstai- Nuleista į vandenį atomi-
gas> nės jėgos —K

Jis sakė, kad 1959 metais Scorpion ..
....... tokios rūšies i_________

suokalbininkų, bet'tuo pat Jo .pastatymui išleista virš

gas.

užmušta 7,500 sukilėlių ir

nes jėgos sub marinas 
Tai ketvirtas 

tokios rūšies submarinas.

kartu žuvo 6,354 kariai 
valdiški žmones.

ir $40,000,000.

biu užsienio ministrai ir ka
liniai specialistai priėmė 
rezoliuciją. Jie sako, kad 
“Tarybų Sąjungos, militari- 
nės pajėgos paaugo, tai 
pirmesni NATO apsiginkla
vimo planai paseno”.

Jie išrinko specialų ko- 
tį, o kitą sužeidė. Ų ; mitetą, kuris išdirbs dešim- 

Po to, kai Irake liaudis, ties metų apsiginklavimo 
nuvertė karališką valdžią ir planą, 
įsteigė respubliką, tai tar-

ro laivynui- būti pasiruošu
siam Persijos užlajoj, prie 
Irako pasienio. Ir tuo pat 
kartu pasiuntė armijos su- 
drūtinimus prie Irako sie
nos, kur sakoma, kad ira
kiečiai nušovė vieną iranie- • 
tį, o kitą sužeidė.

Rezoliucijoje sako, 
kad “Vakarai nori taikos”, 

pe abiejų šalių nėra gerų • bet kol nėra tam susitari- 
santykių. jmo, tai NATO privalo gink-

Prezidentui Eisenhoweriui Juotis.
apsilankius Irane ir paža- į 
dėjus jam daugiau ] 
bos, labai padrąsino Iraną. į 
Jis dabar tvirtina, būk Ira- i 
kas laiko užėmęs, trijų my- i 
lių jo plotą prie Shatt EI j 
Arab upės.

Havana. — Kubos vy
riausybė sušaudė du buvu-j 
sius Batistos kareivius, ku
rie dalyvavo suokalbyje 
prieš Kubą.

’t’.T? i Sako: “Eisenhowerio 
kelionė padeda TSRS”

Nicosia, Kipras.—“Eisen
howerio apsilankymas Tur- 

[ kijoje—padeda Tarybų Są
jungai”, rašo G. Weller. Jis 
nurodinėja, kad pirm pre- 

Izidento vizito Turkija buvo 
i piktai nusistačiusi prieš Ta-

Castro sako, kad
I960 m. užpuls Kubą

Havana.—Kubos premje-! rybų Sąjungą.
ras Fidel Castro kalbėjo ■ Po Eisennowerio apsilan- 
Cukraus Darbininkų unijos ikymo turkų užsienio minis- 

; Zorlu surengė TSRSVaughn, N. M. — Daug konferencijoj. Jis sakė, kad! tras 
prisnigo, vietomis pusnys 1960 metais priešai padarys ambasadoriui banketą, svei- 
yra po 13 pėdų/Tai pirmu ! ant Kubos užpuolimą. Prie katos ministras. Kirdar ir 
kartu tiek daug sniego N.' to ruošiasi buvusio dikta- dar septyni daktarai išskri- 
Mexico valstijoje per 48 m. | toriaus Batistos gaujos ir do į Maskvą. Į Tarybų Są- 

kiti Kubos nedraugai. jungą vyks 22 turkai mo- 
“Prieteliai, būkite pasi-j kytis technikos, o į Turki- 

išva-i rengę su g i n k 1 u rankose ją jau atvyks 50 tarybinių 
tarpe specialistų statyti stiklo fa- 

! briką.

Bukareštas. — Rumunija 
išleis 8,000 vokiečių i _ 
žinoti į Vokietiją.

i kitko sakė Castro.
Mexico City.—Po 20-ties Į Su Naujais metais sukan- 

dienų Tarybų Sąjunga už-! metai laiko, kai Kubos 
darė savo industrinę paro-1 liaudis nuvertė Batistos 
dą. Masiniai meksikiečiai ją ' žinią, 
lankė. ---------------- --

re-
T. SĄJUNGOS GAMYBA 
IR DARBININKAI

Maskva.—Tarybų Sąjun
goje bus dedamos pastan- 

Igos nupiginimui daiktų ga- 
• mybos, tai yra, kad jų pa
gaminimui būtų sueikvota 
mažiau laiko ir jie būtų ge
resni. To bus siekiama pa
gerinant techniką ir darbi
ninkų atsakomingumą. Dar
bininkai pasižymėję nupigi
ni me gamybos gaus dova
nas — bonus.

 ! LAKŪNAS PAKILO
Dortmundas, Vakarų Vo-1103,395 PĖDAS

Los Angeles, Calif.—JAV 
____ i orlaivyno kapito-

Knoxville, Tenn.—B. Bo
wers, 20-ties metų amžiaus, (kietijia.—Čionai įvyko spro-l ; • • - --- -----
kolegijos studentas, bandė girnas dideliame anartamen- karinio ~ * *

tiniame name ir 26 žmonės nas joe Jordan pakilo 103,-
kolegijos studentas, bandė 
pasigaminti bombą. Ji spro
go ir .Bowerį užmušė.

Londonas.—Mirė artistas

SUSMUKO PIETINĖS
KORĖJOS GRĄSINIMAS

Chongjinas., Šiaurinė Ko
rėja.—Atplaukė iš Japoni
jos du tarybiniai laivai su
975 korėjiečiais. Didžio Stanley Spencer, 
džiaugsmo jie apimti išsikė- ============== 
lė į savo tėvynės sausumą.

Pietinės Korėjos reakci
ninkai gyrėsi, kad jie pas
tos grįžtantiems kelią, bet 
nieko nedarė.

North Bay, Ont. — Du 
Jungtinių Valstijų karo lėk
tuvai susikūlė.

žuvo.

Utica, N. Y.—Mirė istori
kas Dr. T. W. Clarke.

Nuoširdžiausiai sveikiname visus “Laisves” skaity
toj uis, rėmėjus ir prietelius žieminių švenčių—Kalėdų ir 
Naujų Metų—proga. Visiems linkime sveikatos ir sėk
mės visuose darbuose.

Administracija
•Redakcija

Spaustuvės personalas

395 pėdas aukščio. Jis skri
do mūšio lėktuvu “F-104-C”. 
Tai yra aukščiausias pakili
mas pasaulyje. Iki dabar 
rekordas priklausė Tarybų 
Sąjungos laivyno lakūnui, 
kuris liepos mėnesį, lėktu
vu “TU-431”, buvo pakilęs 
94,658 pėdas.

Norwood, Mass.—Sudegė 
dvi bibliotekos ir žuvo 23,- 
000 knygų.

Washingtonas—1960 me- i Long Beaęh, Calif. — Nu- 
tais Jungtinės Valstijos tu-į skendo laivas “Guam Pio- 
rės iš užsienio įvežti 9,400,- nėr”, 3,500 tonų įtalpos. Jo 

i 000 tonų cukraus. įgula išgelbėta.

Scranto.no
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Kodėl Eisenhoweriui sekasi?
VISl’R, KUR tik ŠIOJ KELIONĖJ PO PASAULI 

prezidentas Eisenhoweris pasisuko, buvo sutiktas ir 
priimtas šiltai. Didelės žmonių masės sveikino jį Itali
joje, Irane, Afganistane. Daugiausia ovacijų jam teko

Kodėl? Kame priežastis?
Kiekvienas turi savo atsakymų. Įdomu, kad mūsų 

komercinė spauda, kurios visa armija korespondentų 
prezidentų lydi ir kiekvienų jo pasijudinimą atžymi, į 
pamatinę Eisenhowerio populiarumo priežastį nepasigi
lina. Ot, sako, mūsų prezidentas populiarus kaipo as
muo ir kaipo Jungtinių Valstijų prezidentas. Bet tai 
juk tik pusė tiesos. Tiesa, kad jis gerai išsigaršino, 
kai Antrojo pašaulinio karo metu buvo Amerikos ir 
Anglijos karinių jėgų komandieriumi. Tiesa taipgi, kad 
jis nėra niekur pasižymėjęs, akiplėšiškumu. Tiesa irtas, 
kad jis atstovauja kraštui, kuris daug padėjo visoms

TIE PATYS 
RAKETIERIAI

Sužinome, kad šiomis die
nomis viename iš puošniau
sių viešbučių New Yorke 
vėl posėdžiavo Amerikos 
Lietuvių Taryba. Suvažia
vimas buvęs “labai darbin
gas”. Tai reiškia, kad susi
rinkę Lietuvos priešai dar 
kartą ją išniekino ir nuta
rė toliau tęsti Lietuvos “va
davimo” raketa. Grigaitis 
pasigyrė, kad jiems pavyko 
per vienerius metus iš len-

kreiptu patriotizmu visi 
Lietuvos “vaduotojai” jau 
seniai yra tapę kvailiais— 
piktais ir suktais,' bet kvai
liais.

per vienerius inetuo jlo lcu- . > 

gvatikiu, daugiausia katali- c 
kų, surinkti ir prašvilpti 
net 29,000 dolerių!

Jau seniai ėjo gandai, kad 
ALT senoji valdyba jau 
“pavargo” ir žada pasi
traukti. Bet kur tau ji nuo 
skanaus lovio t r a u k s i s ! 
Kaip buvo, taip ir pasiliko 
pir: 
mutis, sekretoriumi Pijus | 
Grigaitis ir iždininku M.' 
Vaidyla. Tie, kurie žadėjo 
tuos vyrus “nuo kojų” nu
versti, užsičiaupė burnas.

“VEIKSNIAMS” KAIP 
AŠTRIAUSIOS VILYČIOS
li r. A. Margerio rašiniai, 

arba, geriau sakant, įspū
džiai, jo įgyti t per lankymą
si Lietuvėje su turistų gru
pe, yrardiclelės vertės Ame
rikos ir Pietų Amerikos lie
tuviams, ir visiems lietu
viams, kur tik jie begyven
tų. Jo paskutinis aprašy
mas kalba apie Tarybų Lie
tuvos žemės ūkį ir jos pra
monės spontanišką kilimą, 
pasiekimus.

Dr. Margeris spalio 30-os 
“Vilnyje" rašo: ‘pereinant 
iš kapicalistines į visuome
ninę santvarką, šiaip ar 
taip, labiausiai buvo, sukrė
stas žemes ūkis, Pramonės 
ūkis, palyginti su žemės, bu
vo labai menkas, ir jo pa
kitimas daugiausia buvo 
tas, kad jis perėjo iš sau- 

| jelės savininkų rankų į vi- 
Matote, kokie dideli jų a- j suomenės — valstybes ran- 

petitai, lygiai kaip toskiau- ' ^<as: . žemės ūkyje 
lės, kurios nelaimė tik ta- saviūinkų buvo šimtai tuk
inę, kad ji neturi ragų. Tik samčių, nors tame skaičiu- 
isivaizduokite: Rastenis ir i la^ai daug grintelninkų,

NESVIETIŠKI APETITAI
Clevelando “Dirvoje” Vin

cas Rastenis siūlo lietu
viams “vaduotojams” remti 
tuos, kurie siekia pilno ir 
visiško apsidirbimo su bol
ševizmu visam pasaulyje. 
Nes, girdi, “Lietuvai lais- 

i vės siekiame ne tam, kad 
atgauta laisvė liktų nuola
tinėje grėsmėje. Tos grės
mės nebus, jeigu vietoje 
bolševikinės irimperialistiš- 
kos Rusijos liks demokrati
ška Rusija ir aplinkui ja 
visa eilė kitų lygiai demo
kratiškų ir taikingai tarp
tautiniuose santykiuose da-

uiivu, Loop n lyvauti nusiteikusiu nacio-11
n-mininku Leonardas ^jnių valstybių”. P

les, kurios nelaimė tik ta

jiems žmonėms! Kaip jis 
rūpestingai, gražiai suctes- 
to, ir ant baito popieriaus 
išlieja savo dinamiškas min
tis ir jas moka perduoti lai- 
,k ra ščiu sk ai ty to j am 3

•Tai pamoka visiems “ska
likams", visiems “vaduoto- 
jams", Kurie visaip niekina, 
uerlioja savo gimtinę salelę 
Lietuvą. Jie visaip apgau
dinėja, meluoja savo tiems 
nelaimingiems pasekėjams, 
kiek dar jų turi, ir nei kiek 
nerausta is gėdos!900 Bet 
ne ilgai jau jie galės taip 
apgaudinėti žmones. Neuž
ilgo jau jie* visi savokrome- 
lius turės užsidaryti ir 
griebtis naudingo darbo. O 
jei to nenorės, tai visi “veik
sniai” pakratys savo grieš- 
nas kojc.j... Nes šiuo laiku j 
tokie raštai, kaip kad Dr. 
Margerio ir kitų turistų, jų 
teisybės žodžiai pasieks ir 
tuos, kurių dar iki šiol ne
galėjo pasiekti. Nes tokie 
apie Lietuvą tiesos žodžiai,

Kauno 
Nemu- 
girdisi 
gaude-

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
ČIA BUS ANTROJI 

NEMUNO KASKADOJ 'l- 
ELEKTR1NĖ

Jurbarkas.—Dar nesibai
gė statybos darbui 
Hidroelektrinėje, o 
no žemupyje jau 
gręžimo įrenginių
sys. Netoli Jurbarko tiria
mos sąlygos antrajai Ne-, 
muno Kaskados elektrinei 
statyti. Šių hidroelektrinę 
numato statyti netoli Jur
barko miesto.

Tyrimo darbus atlieka 
V i s a s ų junginio instituto 
“Hidroenergoprojekt” spe
cialistai.

kapitalistinėms šalims atsistatyti po karo sugriovimo. JAU SENIAI PASIDARĘ
Juk dar ir dabar kasmet Amerika išleidžia po apie 
penkis bilijonus dolerių užsienio paramai.

Tačiau mūsų prezidento kelionės pasisekimas ir 
populiarumas plačiose žmonių miniose glūdi ir dar kur 
kitur, 
taikos 
ta i k a 

vyru’’, 
net ir 
simpatijas ir pritarimą.

O tai atsitinka todėl, kad bent iš

ros ne tik su Tarybų Są- 
Koks ten Julius SulaChi- junga, ale dar ir su viso- 

cagos “Naujienose” užsima- mis liaudiškosiomis dėme

jo kolegos paims ir susido-| kurie nuosavos žemes tetų- į kaip kokios aštriausios vi- 
.•t m i ri I l'tnn f'ini Ir o rl irvQ Itr^ina n n 4-i Ir ■<-n i '

TELEVIZIJOS MAZGŲ 
GAMYKLOJE

Vilnius.—Sostinės septyn
mečio pirmagimis—televizi- 

. jos mazgų gamykla prade- 
Į da masiškai gaminti pro
dukcijų. Jau veikia įrankių 
ir mechaninis — surinkimo ‘ ' 
cechai. Įmonės kolektyvas 
pradėjo gaminti mazgų de
tales televizoriams “Rubi
nas” ir .radiotelekombai-

i narns “Belarusj-5”. ’ 
lyčios, perskros ne tiktai' 
“veiksnių” gerkles, bet pa
sieks ir tas jų kietas, it 
granitas, širdis, kurios taip 
jau baisios neapykantos Ta
rybinei tvarkai sužalotos, 
suniekintos, kad vargiai kas 
gero iš jų kada nors išeis.

O ve, kaip Dr. Margeris 
gražiai Lietuvos žemelę pa
vaizduoja: “Miela Lietuvos

! re j o taip mažai, kad jos 
menkame sklype vos beišsi
teko skurdi lūšna su mažu 
darželiu. Pastarieji greitai 
ir noriai prisiderino ir pri
prato prie visuomeninio — 
valstybinio ūkio formos ir 
turinio, ir šiandien jie jau
čiasi socialistinės santvar
kos- žemės ūkyje kaip na
mie. Tačiau iš buvusių pa
čių turtingiausių - turtin-

nė apginti Dan Kuraitį ir | kratijomis! 
jo parsivežtus filmus iš ke- i -----—----------
lionės po pasaulį. Tuose! NEPATEISINAMA 
filmuose esą kas nors ir iš' IGNORACIJA 
Tarybų Sąjungos, kurioje: Gerai, kad “N.Y. Herald

Uz tai, i Tribune” korespondentas T. 
. /‘'Lambert aplankė Tarybų
i traukė^ tai, ką savo akimis ; Lietuvą. Gerai, kad jį įsilei-

. _______ ___ , ___ ___ — viršaus mūsų Į pamatė, nuo klerikalų, sme- do į Vilnių ir ten žmoniškai • } .11
įlies vyriausybės politika tapo pakeista. Tai atsitinka I tonininkų ir menševikų su- priįm§ , įet M1. Lambert | 
idol knrl Amnrikmp Innkosi nrpmipraci Chruščiovas, o ! Šliaukė smarkios kritikos.!

Patėmykite, kad visur Eisenhoweris persistato 
ir nusiginklavimo šalininku, visur kelia šūkį 
ir draugiškumas”. Visur jis vadinamas “taikos 
“taikos herojumi”, “taikos pranašu”, o vietomis j taipgi lankėsi. 
“taikos dievu”! Štai kas visur masėse iššaukia | į{ad jjs> Dan Kuraitis, nu

NAUJOS MAŠINOS
ŽEMDIRBIAMS

Vilnius.—“Neries” žemės 
ūkio mašinų gamykla išlei
džia grūdų kuliamąsias 
“Neris”. Įmonės konstruk
toriai nutarė pirmaisiais 
septynmečio metais sukurti 
naujų kūlimo mašiną. (

Gamykloje jau surinktas J

todėl, kad Amerikoje lankėsi premjeras Chruščiovas, o 
pavasarį žada prezidentas. Eisenhoweris vizituoti Ta
rybų Sąjunga. Taip karštai ir nuoširdžiai toje pačioje 
Indijoje mases sveikina mūsų prezidentą todėl, kad 
pagaliau jis nusileido ir sutiko dalyvauti “viršūnių 
konferencijoje”, kad mūsų vyriausybė pasisakė už kul
tūrinį bendradarbiavimą su Tarybų Sąjunga ir kito
mis socialistinėmis šalimis.'

Tik įsivaizd 
jeigu mūsų prezi 
po Europą ir Aziją po senais šūkiais—šūkiais buvusio 
Valstybės sekretoriaus Dulleso, kai iš mūsų sostinės 
po visą pasaulį skleidėsi šaltojo karo nuodai, kai Dul- 
lesas didžiavosi, kad net keletą kartų jis tiksliai buvo 
pasaulį privedęs prie naujo karo slenksčio. Indijos ma
sės būtų nesveikinusios, jeigu Eisenhoweris būtų nusi
vožęs kišenėje pasmerkimų Indijos už jos neutrališku-

Per savo didelį žioplumą .
Kuraitis tapęs propagan- nėtame dienraštyje 
distu už Sovietus. • . džio 13 in _ _

Tai labai, žinoma, nepafi-, nedraugiškumu.
ko Kuraičiui. Tai smarkiai 

I supykdė jo gerą draugą Su- 
•lą. Sula teigia, kad “užuo- 

, . , '(mina, kad Kuraitis šiuo sa- 
kime, kaip kitaip dalykai stovėtų,, VQ darbu pasitarnauja, so
stas būtų pasileidęs ilgon kelionėn viptinei nronae-andai —ne-

. pneme.. Bet Mr. Lambert sgd nuvalyda-
neatsimoka tuo patimi. Jo iškuldavo ir gausias gė- 
pora straipsnių, tilpusiųmi- ■ rybe£ j gaugjus «,uodug |u_ 

», bernai ir mergos, 
tie, žįnoma, visuomeniška 

i santvarka nepasitenkinę”.

enrastyje gruo- j pildavo 
džio 13 ir? 14 dd., permirkę j H ' L1 tz III

Tai svarbu, tai reikia suprasti. Reikia suprasti, 
kad mūsų prezidento populiarumas pamatiniai pareina 
nuo pasikeitusios tarptautinės padėties, o pirmoje vie
toje nuo pakeitimo arba pradėjimo keisti mūsų politi- 

„ kos, nuo atsisakymo šaltojo karo ir vis didesnio gink
lavimosi šūkiti. Prezidentas populiarus yra tik tiek, 
kiek populiarus yra šūkis už taika ir draugiškumų.

vietinei propagandai —ne
sąmonė”. Pilnai sutinkame.

Sutinkame ir su Juliaus 
Sulos šūktelėjimu, kad “Mes 
su savo iškreiptu patriotiz
mu, jau daromės panašūs į 
kvailius”. Kai Sula sako 
“mes”, jis pirmoje vietoje 
turi mintyje menševikus, 
naujieniečius su Grigaičiu 
pryšakyje.

Žinoma, daug butų buvę 
teisingiau, jeigu Sula būtų 

j pasakęs, kad su savo iš-

Dar daugiau: didžiausia 
gėda korespondentui, ku
ris aplanko' šalies sostinę ir 
apie jų rašo strdipšhius, bet 
nežino jos . .tikro • pavadini
mo. Lietuvos sostinę Vilnių 
jis pakartotinai vadina “Vil
na”. Patingėjo* Jis pasitei
rauti ir . apie Kapsuko var
dų. Vietoje Vinęo Kapsuko, 
pas jį išėjo Victor Kapsu
kas.

Ką pagalvotų apsišvietę 
amerikiečiai apie iš kitur 
atvykusį laikraštininkų, ku
ris sugrįžęs iškraipytų mū
sų sostinės pavadinimų, ar
ba Washington© pirmąjį 
vardų?

MES SUTINKAME SU TAIS, kurie sako, kad 
Ilginiai įsitikinimai bei priklausymai neturėtų būti 
sami į politinius rinkimus. Demokratijoje neturėtų būti 
vietos kalboms, kad pilietis negalįs kandidatuoti į vald- 
vietes tik todėl, kad jis priklauso vienai arba kitai reli
ginei sektai. Kurie, pa vyzdžiui, skelbia, kas Mass, vals
tijos senatorius neturi teisės kandidatuoti į preziden
tus tik todėl, kad jis katalikas, o ne protestantas, 
yra dideli siaurapročiai, fašistinių bacilų sugadinti 
žmonės. Jie pavojingi Amerikai, pavojingi demokratijai.

Tas pats reikia pasakyti ir apie tautinę bei rasinę 
kilmę. Laikas visiems geros valios, amerikiečiams vie
ningai pasakyti prieš visokias diskriminacijas. Spręs
kime žmogų pagal jį patį, pagal jo nusistatymą įvai
riais mums svarbiais klausimais, o ne pagal jo fizinę 
išvaizdą, ar odos spalvą, ar tautinę bei rasinę kilmę.

re
a

Apie senąją 
Liškiavos pilį

Kol nepravesti archeolo
giniai tyrinėjimai, seniau
sia Liškiavos praeitis nesi
duoda atskleidžiama. Dabar

Gerai, kad išvijo

vieno apskrito bokšto griu
vėsiai. Jis mūrytas iš dide
lių lauko akmenų, sujungtų 
kalkėmis. Viršutinė bokšto 
dalis apmūryta raudonomis 
plytomis. Prie pat bokšto 
prasideda status ir aukštas 
Nemuno krantas, o iš kitos 
pusės pilį saugojo daubos 
ir perkasai.

i Aplamai, dabar sunku įsi- 
i vaizduoti, kaip atrodė seno
ji Liškiavos pilis. Lenkų et

nografas Z. Glogeris, pra
plaukęs Nemunu 1872 me-

MASIŲ BALSAS NEPRAĖJO VELTUI. Iš Long įaįs> ra§0 matęs dar ir kitu 
Islando universiteto buvęs įžymus hitlerininkas Dr. F. | trįjų bokštu pamatus.

Pilies griuvėsiai labai nu
kentėjo cariniais laikais, 
kai netoliese, vedant plentą 
į Gardiną iš Liškiavos, bu
vo gabenami akmenys skal
dai.

V. Sittler turėjo pasitraukti.
Užtenkamai bloga, kad Vakarinėje Vokietijoje bu

vę naciški budeliai iš naujo pakelia galvą ir užima 
svarbias vietas valdžioje ir įstaigose. Jiems nėra vie
tos Amerikoje, ypač mūsų mokyklų sistemoje. t

Dr. Sittler nebuvo “suvedžiotas” nemokša. Jis są
moningai pasirinko Hitlerio propagandisto kelią ir per 
keletą metų, kai mūsų jauni vyrai milijonais kraujų 
liejo, jis sušilęs darbavosi už Hitlerio laimėjimų. Jo 
rankos kruvinos. Jo sąžine supuvusi. Ne iš jo naciškos 
burnos mūsų mokslinis jaunimas turėtų semti išmintį 
ir padorumą.

Nuodingas degtukas
Anglų firma The Murphy 

Chemical Company gamina 
sudegintą preparatu “Izo- 
pestox” specialiai skirtą 
puodeliuose auginamiems 
augalams.

Nuodingas preparatas už
dedamas ant vielytės galo, 
kuri įkišama į puodelį su 
augalu. Savo išvaizda viely- 
tė primena degtuką. Pana
šiai kaip degtukas turi gal
vutę. Toj galvutėj yra nuo
dingas preparatas. Auga
las, gaudamas iš žemės mai
sto medžiagų, ima drauge 
su maistu ir šį preparatą, 
kuris patenka į visus auga
lo audinius. Vienoje tokio 
“degtuko” pusėje yra užra
šytas preparato pavadini
mas, kitoje gi—pe/’spėjimas 
“Nuodai”. Įkišus į puodelį 
vielytę su tokia galvute, be
veik per šešias savaites nei 
vienas kenkėjas nepažeis

Margeris ne tiktai gra
žiai aprašo ir smulkiausius 
dalykėlius, bet ir labai mo
ka išryškinti, paaiškinti. Jis 
paduoda skaitlines, kiek ir 
ko hitlerininkai iš Lietuvos 
per karų ir po karui: javų 
gyvulių, paukščių ir kitų 
visokių gėrybių, pagrobė, 
ko nepagrobė, tai bėgdami 
sunaikino, sugriovė, sudegi
no, taip, kad, viską sudėjus, 
padarė nuostolių žejnės ri
kiui net 17 milijardų (bili
jonų) rublių. Tai pasibaisė
tina suma mažam kraštui! 
—sako Dr. Margeris.

O kas labiausia sužavi 
skaitytojų, tai tas, kad 
Margeris rašyti turi dina
mišką talentų ir išmintį. Iš 
po jo plunksnos trykšte 
tryška auksinės mintys, ta
rytum iš gausiausio kalno 
šaltinio karsto gydomojo 
brangaus vandens fontanai. 
Jis paduoda, kiek ir kaip 
gražiai veikia Tarybinės 
Lietuvos visokiausios mok
slo, apšvietos įstaigos, ir 
kiek daug jų yra. Anot jo: 
“Veikia, žemės ūkio mecha- 
nizavimo ir elektrifikavi
mo, taipgi Miškų ūkio mok
slinio tyrimo 
veikia net 36
technikumai, b Kaune vei
kia Žemės ūkio ir veterina
rijos akademijos, kurios 
tik vien 1958 iii. išleido 586 
specialistus. Žemės ūkio te
chnikumai gi išleido 1,670 
vidurinio išlavinimo specia
listų ir, 800 agronomų bei 
zootechnikų. Taip auga ir 
plečiasi, klesti brangios mū
sų tėvynės žemėms ūkis. Taip 
auga ir gerėja jos sūnų ir 
dukterų gerovė ;ir laimė”.

Tokio.—JA^ karo koman- Dabar apsisto 
da susirūpino japonų rei- minutės, • mielafe skaityto-^ 

jau, ir gerai pagalvok: įaip 
šitie nuoširdūs Dr. Marge
rio žodžiai trykšta iš pat gi-

institutai, 
žemės ūkio

ant geros

M . j VJCVAJUj JLYAVJ V J CL U. ’ O UAL J

žemele yra labai duosni pirmasis bandomasis tokios i 
tiems, kurie ją iš širdies mašinos pavyzdys. Nauja/ 
myli, aria ir apseja. Ir ji j kuliamoji savo konstrukci-1 
duoda jiems duonos ir prie | Ja iš esmgs skiriasi nuo > 
duonos, mėsos ir prie mė-! anksčiau gaminamų. Ji 300 
sos, pieno, ir prie pieno— į kilogramų lengvesnė, be to, 
visko apsčiai, visko gausiai.1'—-----
Bet kartu ji ir nori, kad į 
ją būtų žiūrima mokslo aki
mis, kad ji būtų jaučiama 
tikra tautine širdimi. Ir 
kaip tik taip šiandien ir da
roma”.

Prie šitų širdingų Marge
rio žodelių jokių komenta
rų nereikia. Tai tikras pa
vyzdys, koks turi būti lie
tuvis žmogus, kaip jis turi 
mylėti savo gimtinę šalelę 
ir jos žmones, savo brolius 
ir sesutes.

Susitinku Jurgis

aprūpinta transporteriu pė
dams paduoti. Kuliant pė
dus galima priimti iš trijų 
kuliamosios pusių. Šis pato
bulinimas ^padarytas ,įolūr^ 
kiečiamš pasiūlius '; ✓'

Nauja mokykla
RADVILIŠKIS. — Nau

jose patalpose atšventė Di
džiojo Spalio metines Rad
viliškio V. Valsiūnienės 
vardo vidurinės mokyklos 
mokytojai ir mokiniai.

Ruošdamasis Spalio šven
tėms mokyklos kolektyvas 
gerai padirbėjo. Vadovau
jami mokymo dalies vedėjo 
J. Genio, mokiniai sutvarkė 
naujosios mokyklos terito- 

i riją, įruošė stadioną, paso- 
Ogrės (Latvijos TSR) ^ino daugiau kaip 260 me- 

_ L džių’ vaiskrūmių ir 7,000 
bandytas presas statybi- ^koi atyvinių augalų.

Statybiniai blokai 
iš šaky

miškų pramones ūkyje iš- džių, vaiskrūmių ir 7,000

niams blokams iš šakų ga
minti. Jį sukonstruavo gru
pė Latvijos Ta r. Soc. Res
publikos Mokslų akademi
jos Miškų ūkio problemų 
ir medienos chemijos insti
tuto darbuotojų, vadovau
jamų inžinieriaus Imanto 
Jevinio.

Naujas mechanizmas au
tomatiškai , atlieka kelias 
operacijas. Pakrovus ša
kas į b u n k e r į, specialus 
aparatas nuvalo spyglius ir 
lapus. Žalioji masė paten
ka į įrenginį, kuris džiovi
na ir susmulkina ją, pa
versdamas vitamingais pa
šariniais miltais. Nuvaly
tos šakos skaldomos.. Ir iš 
jų presuojami įvairaus dy
džio blokai.

Agregatas gali būti va
romas -elektros motoru ir 
traktoriumi. Presą lengva 
gabenti, todėl blokai gami
nami tiesiog miško kirtime. 
Per pamainą agregatas pa
gamina 26 kubinius mntrūs 
blokų. Per trumpą laiką 
miško kirtėjai ft^šą^ų pa- 
gaminę - tūkstančius ?;:blokq/ Maskvoje, baldų kompkk-

262 butai darbininkams
KAUNAS. — Panemunė

je, ant Nemuno kranto, 
statomas ištisas kvartalas 
naujų gyvenamųjų namų, .g 
Čia Kauno statybininkai > 
stato 12 įvairaus dydžio jua
nių, viso 262 butus. Šiuo
se butuose apsigyvens 
“Drobės” fabriko darbinin
kai ir tarnautojai.

Keturi iš šių namų jau 
atiduoti naudojimui, d u 
bus perduoti iki naujųjų 
metų ir vienas — 1960 me
tų pradžioje.

Trumpai
★ Kuršėnuose atidaryta 

maisto produktų parduotu
vė be pardavėjo.

★ Kioskai be pardavėjo 
šiomis dienomis atidaryti 
Pakruojo rajono Stačiūnų 
ir Pavėzgių septynmetėse 
mokyklose.

★ Lietuvos baldžiai ruo
šia visasąjunginei parodai, 
kuri įvyks lapkričio mėn.

kalavimais, panaikinti karo 
sutartį.

Newark, N.J.—NewYor- 
ko miesto Authority nupir
ko 10,000 akrų plotą New Tarybų' Sąjunga 
Jersey valstijoje ir ruošiasi kultūriniais reikalais sutar- 
įrengti didžiausia orlaukį. tj. _

Paryžius.—Francūzija ir 
, pasirašė

<7 Į c? CA 1J J X* V »*■ vr * j į“ v J h- 4L

lumos jo širdies ir karštos JšjųjaU pastatytą KėiiJyfe tus šalies kurortams ir 
meilės savo senutei gimti- naaukšęiai naipaį/’' natorijoms. s
ne! šalelei, Tarybinei Lietu
vai ir jos žmonėms, nau-
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ĮVAIRUMAI
Baltos varnos Mechanizuotas 

pabučiavimas |
žmonės, kuriems tenka' 

dažnai pasirašinėti įvairius 
p o p i e r ius, užsisako ant-! 
spaudą su parašu. Pagal! 
šį principą Prane ū z i j o s I 
paštas paruošė naują įsi
mylėjusių aptarnavimo me
todą. “Jinai’' gali pasiųsti 
“jam” pabučiavimą ne tiki 
žodžiais, bet ir, taip sakant, 
užkonservuotą. Šiam tikslui 
tiesiog pašte paimamos lū
pų nuospaudos, 
rias gaminamas 
štampas.

Romos poetas Juvenalis 
savo septintoje satyroje pa
naudojo išsireiškimą “bal
toji varna.” Nuo to laiko 
baltosiomis varnomis vadi
nami žmonės, kurių elgesys 
atkreipia į save dėmesį.

Tačiau nesistebėkite, jei 
pamatysite tikrą baltą var
ną ar teterviną. Nors ir re
tai, bet tokių atsitikimų pa
sitaiko. Kažkada šie reiš
kiniai stebino žmones, kėlė 
baimę. Mokslas gi išaiški
no spalvų pasikeitimo prie
žastis. Nustatyta, kad 
paukščių spalva priklauso 
nuo ypatingos medžiagos— 
pigmentų. Jei organizmas 
jų negamina, plunksnos bū
na baltos. Tokie paukščiai
vadinami albinosais. Gam- atspaudžiamos mielosios lū- 
toje pasitaiko ir dalinis ai- P°s. Galima, žinoma, 
binizmas: nespalvota lieka, ginalumo dėlei antspaudą , 
tik dalis kūno. i nuspalvinti žalia, violetine, I

nuolatinis

1 Apie Stambulą
Buvusi Bizantijos sostinė 

i—Konstantinopolis (dabar 
vadinamas Stambulu). Jis 

lyra Europos kamputyje, 
! prie išplaukimo iš Bosforo 
i sąsiaurio į Marmoro jūrą, 
j Tai senas miestas ir šimt- 
i mečius buvęs Turkijos sos
tine. Kada Turkija savo so
stinę perkėlė į Ankarą, tai 

! Stambulas beliko antros ei
lės miestas. Dabartiniu lai
ku jis turi apie 1,000,000 
gyventojų.

Gražus Stambulo mies
tas! Kuriems teko ten pa
būti, vienu balsu tvirtina, 
kad tokio įvairiausių epo
chų ir civilizacijų architek
tūros stilių derinio nesutik-

Toliau viskas eina labai gau|i0 vietoje. Bizantiškojo
. Štampas^ pride- Konstantinopolio

čiams .benamiams. Karei
viai turi vergauti ne tik 
o k u p a ciniams daliniams, 
bert ir savo taip vadina
miems karininkams, dirb
dami jiems Įvairius darbus.

Kuopos jau gyvuoja virš 
dešimties metų, o visi pir
miau trimituoti pažadai 
nyksta kaip ryto rūkas. Fi
ziškai ir dvasiškai nusikan- 
kinę, žmonės puola į neviltį, 
į girtuokliavimą. Kuopų 
vyrus dar apvagia visokie 
“vaduotojai” su įvairiomis 
rinkliavomis. Todėl nenuo
stabu, kad tokiame košma
re gyvenant tiek daug psi
chiškai nusilpnėjusių, tiek 
daug peštynių, savižudy
bių.

Daugelis jų nori ir gali 
grįžti į Lietuvą, į prasmin
gą gyvenimą.

Grįžusieji iš kuopų į Tė
vynę Vaclovas Kuprėnas, 
Emilis Timleris ir Leonas 
Spėčius daug ką papasako
jo. V. Kuprėnas dabar per
sikėlė gyventi į Vilnių. 
Emilis Timleris valstybės 
lėšomis baigė mechanizavi- 
mo technikumą ir daba r j 
dirbdamas Kauno meliora
cijos treste, labai gerai už
dirba. L. Spėčius tik ką 
atvažiavo. Aprūpintas bu
tu ir darbu Panevėžyje. Jis 
džiaugiasi, jog jo sūnelis 
Jonukas galės mokytis gim
tąja lietuvių kalba ir net 
aukštą mokslą siekti. O koks 
biaurus, prisiminimas apie 
2040 kuopą. Ten, kai su
žinojo, jog jis rengiasi va
žiuoti namo, kuopininkas 
Albinas Baranauskas su sa
vo gauja visaip terorizavo 
ir net bepročiu norėjo pa-

tinės tvirtovės” • Artimuo
siuose Rytuose, taip sakant, 
idealus ir siekimus. Ir, nuo
lat susirūpinę gimtojo mie
sto gerove, susimąstė iš
mintingieji: ką taip pasta
čius? Ir staiga—gimė idė- 
ja!

.. .Statybos darbai vyksta 
visu spartumu. 40 tūkstan
čių kvadratinių metrų plo
te kyla didingo 33 pastatų ! 
komplekso sienos. Ne, tai ne 
stadionas, ne ligoninė, ne 
viena iš 17 tūkstančių Tur
kijai trūkstamų mokyklų ir 
ne Turkijos “Naujosios Če- 
riomuškos”. Kaip praneša 
laikraštis “Akšam”, 30 mili
jonų lyrų išeikvota statyti 
didžiausiam Artimuosiuose 
ir kartu Viduriniuosiuose 
Rytuose... kalėjimui... Iš 
tikrųjų Stambulas gaus pri
deramą papuošalą!

Vergti kuopos ir jų 
verbuotojai

Ne tik tautinis išgama-Visokie pagalbiniai bata-
lijonai ir kuopos lietuviams ma yra Juoas Venckus, bet 
žinomi nuo hitlerinės oku- ir asmeninis išsigimėlis, 
pacijos laikų. Juos organi-jjis Lietuvoje paliko žmoną 
zavo už numestas markesI ir dukrelę, o ten susirado 
lietuvių tautos išgamos: 

I špokevičiai, vilkutaičiai, na- 
rušiai, birontai, strazdai, 
sutkai, plechavičįąi ir kiti 
pašlemėkai. Jie keliaklups
čiavo prieš vokiečių gran
dinius, o savo lietuviškus 
vyrus vertė vergauti hitle
rininkams.

kitą žmoną. Jo tikroji žmo
na dabar mokytojauja Tel
šių rajone, o dukrelę Mildą 
valstybė veltui išmokė: ji 
baigė Žemės ūkio akademi
ją Kaune.

Nuo pat pirmųjų kuopų 
suorganizavimo dienų jose 
vadovaujančias vietas uži-

Iki karo pabaigos tuose ma pulk. V. Sutkus. Jis iš 
batalijonuose ir kuopose pulkininko leitenanto nu- 

g jaunų lietuvių, smuko iki leitenanto. Ne
svarbu laipsniai, kad tik 
markės ir doleriai plauktų. 
Jis repatriantas, j is nuo
lankus gestapo pagalbinin
kas, o kai žudymo darbai 
pasibaigė, jis pasisiūlė šeš
tojo statybos bataliono va
du. Į tą batalioną pakan
kamo skaičiaus vyrų nebe- 
sugaudė. Tada Sutkus su 
nuolankumu klausė nusu- 
susio hitlerinio vyr. leite
nanto Prienuose, kur jis bu
vo paskirtas komplektuoti 
lietuvius ir apmokyti įvai
rioms sargyboms. Artėjant 
Tarybinei Armijai, Sutkus 
paskubomis išsinešdino, o 
jo suklaidinti žmonės buvo 
palikti likimo valiai.

Didele figūra kuopose lai
komas kapitonas Vilkutai- 
tis. Ne mažesnį vaidmenį 
jis vaidino ir hitlerininkų 
okupacijos metais. P r a - 
džioje jis buvo savisaugos 
jefreitorių tarno pik. letn. 
Špokevičiaus adju t a n t u . 
Kai iš Lietuvos reikėjo neš
ti nusususį kailį, jis Vokie
tijoje ’pasidarė hitlerinių 
diversantų - parašiutininkų

žuvo daug
Karas pasibaigė. Atrodo, 

kraujo tiek pralieta, kad jo 
turėtų pakakti » amžiams. 
Tūkstančiai motinų ir tėvų 
nebesulaukė savo sūnų, ku
rie pačiame jaunystės žy
dėjime buvo prislėgti nere
tai svetimos žemės.

O ir šiandien Vakarų 
valstybės laiko didelius ka
riuomenės kontingentus va
karinėje Europoje. Tiems 
kontingentams reikia ver
gų juodiesiems darbams ir 
patarnavimams. O tokių 
vergų yra perkeltųjų as
menų stovyklose. Ten iš 
vokiečių pagalbinių dalinių 
iškilo vyrai, suklaidinti ir 
negrįžę į gimtuosius kraš
tus. Yra ir verbuotojai. 
Buvo nutarta steigti darbo 
ir sargybų kuopas prie oku
pacinių amerikiečių, anglų 
ir prancūzų dalinių.

Anglų zonoje atsiranda 
verbuotojas ryšių karinin
kas kapitonas L. Strazdas. 
Kas gi tas Strazdas? Bur
žuazinės Lietuvos kariuo
menėje jis buvo leitenantu- 
kas. Įvedus Lietuvoje ta
rybinę santvarką, jis įrodė 
savo vokiškumą ir repatri- 
avo Vokietijon. Su pirmai
siais hitlerininkų okupantų 
daliniais grįžo į Lietuvą ir 
aktyviai dalyvavo Lietuvos 
gyventojų naikinime. Bai
gus budelišką darbą, hitle
rininkai jį paskyrė taip va
dinamos atsarginės kuopos 
vadu Kaune. Toji kuopa 
turėjo uždavinį surinkti 
kuo daugiau jaunų vyrų 
hitleriniam vermachtui. L. 
Stmzdas tąjį mauro darbą 
atliko pavyzdingiausiai ir 
tūkstančius jaunuolių pa
siuntė į hitlerinės kariau
nos vergiją pražūčiai. Už 
tai hitlerininkai pakėlė jį į 
kapitono laipsnį ir išmokė
jo pundus markių. Aršiau
sias hitlerininkas, lietuvių 
tautos budelis gavo sugebė
jimus surinkti kuo dau
giausia vergų pasiūlė ang
lams ir amerikiečiams. Da
bar Strazdas iš arenos din
go, o, jo su verbuoti lietu
viai, jeigu dar nežuvo kuo
pose, nenusižudė iš beviltiš- 

ikumo, ir dabar tebevargsta 
be jokių ateities prošvais
čių.

Amerikiečių zonoje iki 
šiol verbuotoju tebesidar
buoja taip vadinamas ryšių 
karininkas kapitonas Juo
zas Venckus. Nuo 1931 iki
1933 m. jis buvo Luokės 
policijos vachmistru, nuo
1934 iki 1940 m. Kauno ap
skrityje policijos valdinin
ku. Taigi niekuomet kari
ninku, o dabar — kapito
nas. Hitlerininkams oku
pavus Lietuvą, nuo pat pir
mųjų dienų Juozą Venckų 
matome kaip Luokės ir 
Varnių gestapinių “akty
vistų” vadą. Tie tūkstan
čiai, kurie buvo nužudyti 
Luokėje ir Varniuose, per
ėjo per Venckaus rankas, ir 
jis išsimaudė jų kraujuje. 
Dabar Venckus už dolerius 
verbuoja lietuvius vergijai.

paprastai. : 
damas prie pagalvėlės su 
dažais, o paskui popieriuje I

. kinta”, Sultano Achmeto ir 
I Suleimaniiės mečetės—tur-

_ architektūros . viršūnė, į-a gauta iš akmens, kuris 
napalmu smaragd1 n s Bos- specialistų yra vadinamas 
foras ir visada judrios prie- gabro uoliena. Ji pasižymi 
plaukes prie įėjimo i Auk-1 geromis šilumos izoliavimo 
so Raga —- visa tai sudaro • savybėmis ir plačiai naudo- 
nepakartojamai savotišką -jama> statant sandėlius, 
ansambli. ~ < šaldytuvus ir kitus specia-
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p a s i d i- 
džiavimas — šventos Sofi
jos bažnyčia, vėliau “sutur-1
i • i m r'i ii A . i. . . i. . _ _.

Vata... iš akmens
Lengvi, purūs vatos gniu- 

žuliai ir kieti, sunkūs ak
mens luitai guli greta. Va-

juoda ir kita spalva.
i

/Tunelis po Gibraltaru
Ispanijos inžinierius de 

Iberas pateikė Briuselyje 
įvykusiame inžinierių - sta
tybininkų suvažiavime tu
nelio po Gibraltaro sąsiau
riu projektą. *

Europą ir Afriką jun
giančio tunelio statyba kai-1 va, einantį apie 250 pėdų 
nuotų 50 milijonų dolerių, j po žeme.
Nutiesus tunelį po Gibral- i molio dirbinių, priklausan- 
taru, būtų galima sujungti j čių trims istorinėms epo- 
Vakarų Europą geležinke- choms, pradedant nuo neo-

Įdomus radinys
Anglijos karinių oro 

jėgų gelbėjimo koma nda, 
ėjusi apmokymo kursą kal
nuotame Kirenijos rajone, 
Kipro šiaurėje, kepdama 
ant kalkinės uolos, rado ur-

pa-

Urve buvo rasta

liu su Afrika ir Artimai-1 lito ir baigiant Bizantijos kijos dvasią, išreikštų šios 
išgarsėjusios “antikomunis-siais Rytais. I epocha.

Taip, labai gražus Stam- Hus įrenginius.
bulas. Ir vis dėlto munici- centimetrų storio plokštė, 
palinė valdžia jau seniai, supresuota iš šios vatos, ši- 
jautė, kad miesto peizažui lumos izoliavimu maždaug 
kažko stinga. Bet ko? Na prilygsta vieno metro sto- 
žinoma, modernizmo ele
mento. Šiame senoviškame 
mieste nebuvo pastaro ku
ris įkūnytų šiuo^ikinėsTur-

rio plytų sienai.

Maskva.—Maskvoje įren
gė maudynių prūdą, kuris 
bus 14,540 ketvirtainių pė
dų, tai didžiausias pasauly.

JONAS BENEKERAITIS

KAS PASIKEITĖ PER 75 METUS LIETUVOJE?
(Tąsa)

li959 metais važinėdamas 
Vpo- Lietuvą, mačiau visai ki

tokį paveikslą. Gavęs ketu
rias dienas aplankyti savo 
gamines, tą pat dieną su 
brolio dukra važiavau į Vil
kaviškį pažiūrėti, kaip at
rodo tėviškė. Važiuoju ir 
žiūriu, kur tie namai ran
dasi (jie man apie tai nie
ko nesakė). Janutė prašo 
vairuotoją sustoti. Dėde, 
lipsim čia, tavo tėvelio na
mai. Viskas sulyginta, taip, 
kad nežinodamas niekaip 
nemanytum, kad ten gyve
no žmonės.

Smetonos žemės reformos 
metu tėvas gavo 10 margų, 
viso turėjo 12 margų. Bro
lis būdamas, caro ir Smeto
nos kariuomenėje, gavo 15 
margų, ir nežinau, kiek ga
vo pinigų iš žemės banko 
triobų pasistatymui. Laikui 
bėgant tas bankas viską at- 

y ėmė iš brolio. Broliui pra- 
f šaut pagalbos, ir aš pridė

jai keturis šimtus, dolerių.
Viskas žuvo. Netekęs savo Į sidėjo ir lietuviai naciona

listai, kurie tuomet tarna
vo hitlerinėje kariuomenė
je ir vykdė 
mo sistemą, 
ja dar gyvi 
kurie patys 
Tai yra liudininkai Pečiu- 
rių ir Panerių tos didelės 
duobės, 50 pėdų skersai ir 
išilgai ir apie 14 pėdų gy
lio. Tos duobės nebus pa
mirštos, bet jos šauks kerš
to, kels sąžinės neramumą 
priešams, kol jie rasis ant 
šios “ašarų pakalnės.” Lie
tuva maža šalelė, o sunai
kinta 700,000 gyventojų. 
Prie 6-o forto sušaudyta 
35,000 tarybinių piliečių— 
belaisvių kareivių. Prie 9-o 
forto sušaudyta ir sudegin
ta 80,000 žmonių. Jų kū
nai, guldant kūną prie kū
no' nuklojo apie du margu 
žemės.

Brangūs “Laisvės” skai
tytojai, prašau nors vie-

žemės, ėjo pas tėvą gyven
ti.

Antrojo pasaulinio karo 
metu (abu tėvai jau buvo 
mirę), brolis gyveno žemėj, 
skiepe. Tankas pervažiavo 
ir užmušė 
žmona.

Liko 9 
čiai — 4 
berniukai 
ir vieną berniuką išauklėjo 
Lietuvos valdžia, kiti pa
tys galėjo sau duoną pel
nyti. Vaiką išmokė molde- 
riu, o mergaites — audėjo
mis, kurios dabar dirba 
Kapsuko miesto audykloje. 
Tėvo ir brolio žemės perėjo 
liaudies v a 1 d ž ios žinion. 
Nors tas vaizdas paveikė 
mano jausmus, bet esu la
ba^ patenkintas, kad taip 
pikiai viskas išėjo. Ačiū 
Lietuvos liaudies valdžiai.

Čia radosi dar caro pa
statytos didelės kareivinės.

mano brolį su

vaikai, našiai- 
mergaitės ir 5 
Dvi mergaitės

Miestas turėjo ne mažiau nai sekundei galvą nulenk- 
kaip 10 tūkstančių gyven- ti ir atiduoti pagarbą 
tojų — dauguma buvo žy- nuo įįtlerininkų rankų žu
dai. Taip pat nuo miesto v u s i e m s vaikams, moti- 
iki Vilkaviškio geležinkelio | noms, tėvams, 
stoties buvo daug grytel
ninkų. Romos katalikų 
bažnyčia talpino savyje 5 
tūkstančius maldi ninku. 
Gražios arkite ktūros ir 
aukštos rūšies maliavonės 
buvo vokiečių kirkė, rusų 
saboras, ir visos taip vadi
namos šventvietės, ypatin
gai katalikų, japonų-rusų 
karo metu, rodos, 1904 m., 
giedodavo: “Dievas mūsų 
gelbėtojas ir tvirtybė, išgel
bėk mus, viešpatie, nuo pa
vietrės, bado, ugnies ir vai
nos.” Juo daugiau dievą 
meldė, tuo daugiau japo
nai davė carui į kailį su to 
dievo pagalba.

Hitlerio gaujos, kaip pa
siutę šunes siautėjo; kur 
tik jie pasisuko, viską su 
žeme sumaišė. Žmones ma
siškai žudė, ypatingai žy
dus ir progresą’ mylinčius 
žmones.. Prie žudymo pri-

Vaikščiojant po tą mir
ties fortą, šiurpas pereina 
per visą žmogaus kūną. 
9-as fortas atitarnavo savo 
žudymo dienas. Socialisti
nei sistemai įeinant galion 
Lietuvoje, žudymo fortas 
ir kalėjimai pereina į isto
rijos lapus atminčiai dėl 
jaunes kartos ateities. Man 
žydai sakė, kad Lenkijoje 
buvo sušaudyta viso penki 
milijonai žmonių. Na, o 
kur Ukraina, Baltarusija, 
Rusija, Balkanai!

Būtų labai naudinga or
ganizuoti kuo daugiausia 
t a u t i nių turistų grupių. 
Tuo daugiau, plačiau būtų 
galima pravesti pasaulinės 
taikos obalsį. Dabar kaip 
tik tam laikas, kuomet ei
na gigantiška statyba vi
soje Lietuvoje, visoje Tary
bų Sąjungoje. Reikia pa-

skylėtų šiaudinių stogų ir 
sukrypusių lūšnų. Bet kur 
jų nesimato?

Naujosios Akmenės ce
mento fabrikas ir miestas 
naujai pastatytas. Mieste- 

plačiais bulvarais, 
pusėse nauji mo- 

amiai.
šeimos 

turistai, 
___ _ o aki- 

Čia, Amerikoje geres-

Visiems yra galimybė 
mesti tas prakeikimo ver
tas kuopas ir grįžti į nor- 

imalų ir prasmingą gyveni- 
vienos mokyklos lie t u v i ų mą.

Hitlerio žudy- 
Visa tai liucli- 
tebesą žmonės, 
visa tai matė.

lis su 
abiejos- 
derniški apartme 
Kambariai pag€ 
poreikius. Mes'į 
visa tai matėme s 
mis.
nių gyvennamių nėra. Dar
bininkai turi savo kultūros 
klubą, knygyną, mokyklą 
(o ne karčiamą ar bažny
čią) ir visas kitas įstaigas, 
reikalingas kultūrinio žmo
gaus gyvenimui. Čia aiš
kiai matome pradžią naujo 
kelio į socializmą.

Darbo liaudžiai yra kuo 
p a s i d idžiuoti. tai pačios 
liaudies rankų darbo paži
ba. Caro ir. Smetonos lai
kais Lietuvos pramonė bu
vo labai silpnutė — kur-ne- 
kur mažas fabrikėlis gami- 

matyti Tuos karių kapus, Įno miežines žagres. Nora- 
tas duobes, tuos kalėjimus, I ^us smailmo kalvis. Gami- 
kur kaliniai nuo kančių mi
rė. Matant tuos liūdnus 
vaizdus, gal ir akmeninės 
širdys pravirktų ir parem
tų taikos obalsį, kuris yra 
labai reikalingas visam ci
vilizuotam pasauliui.

Ne tik Vilkavišky j, gi
gantiška statyba eina per 
vis’ą Lietuvą — kaip namų, 
taip ir fabrikų. Kad nebūtų 
medžiagų trūkumo, Vilniu
je yra gelžbetono fabrikas, 
kuris viską padirba gata
vai. Trys mechanikai gali 
pastatyti trijų-penkių aukš
tų apartmentnamį į, paly
ginti, trumpą laiką. Maty
ti tą statymo procedūra la
bai įdomu. Visas apart- 
mentnamis cementinis, tik 
durys ir langai medžio ar 
stiklo.. Pareigūnai ” mano, 
kad šią metodą vartojant 
bus galima sumažint gyve
namų namų trūkumą. Dar 
vienur kitur kaime matosi

no kuliamas mašinas, ark
lio jėga sukamas, bet ru
giai, kviečiai, linai buvo I 
kuliami spragilais. Namų 
ruoša primityvi. Verpi
mas rateliu. Audimas me
dinėmis staklėmis ir ranko- 
mis-kojomis. Malimas. ak
meninėmis girnomis, ranka 
sukamomis vėlai vakarais 
ar anksti rytais. Šian
dien Lietuvoje visa tai at
liekama moderniškai, ma
šinomis. Viskas pasikeitė 
iš pat pamatų. Pirmą kar
tą savo gyvenime mačiau, 
kaip mašinos verpia. Taip
gi pirmą kartą mačiau, 
kaip iš sumalto, suvirinto 
m-edžio gaminamas visokių 
rūšių popierius. Tik žiūrėk 
ir stebėkis, kaip mašinos 
dirba, o žmogus yra jų val
dovas. Kaip jis nori, taip 
jos dirba, ir kiek jis nori, 
jos pagamina.

(Bus daugiau)

skyriaus viršininku. Jo su
klaidinti ir į Lietuvą nu
mesti lietuviai, jeigu nesu
siprato patys prisistatyti 
tarybiniams valdžios orga
nams, gavo tinkamą atpil
dą. Dabar Vilkutaitis dir
ba amerikiečiams. Jis ver
buoja lietuvius į parašiuti
ninkų mokyklas, už tai gau
na iš amerikiečių dolerius. 
Beje, kuopose apie tai ne
skelbiama. Vilkutaitis dar 
pelnosi iš nuosavo bufeto, 
kreditan pardavinėda m a s 
savo kuopos kareiviams __
svaigalus. Užsienyje atsi-’ priklauso 
dūrusių lietuvių naikinimai rūšis, 
tebevaro tokiais pat tem
pais, kaip varė hitlerinės 
okupacijos metais, o už pel
nytus iš šio brolžudiško 
darbo dolerius rengiasi 
Prancūzijoje pirkti vilą.

Yra ir toks “folks-doičas” 
kapit.. Robertas Berentas. 
Jis hitlerinės okupacijos 
metais Kaune dėvėjo rud- 
marškinių uniformą ir bu
vo lietuvių spaudos cenzo
rius.1

Verbuotojų tarpe yra 
Neuman, Serving Herald, 
Bliumchen Otto ir kt. Pa
čios pavardės sako, kiek 
jiems lietuvių reikalai ga
li rūpėti.

Taip, daugelis kuopų ka
rininkų nieko bendra nie
kuomet neturėjo su Lietuva 
ir lietuvių tauta.

Kas gi yra tos kuopos, ką 
jos veikia ir kokia ten už
verbuotų lietuvių ateitis?

Neseniai iš kuopų grįžęs 
į Lietuvą Leonas Spėčius, 
kalbėdamas per radiją, pa
sakė:

—Teisingiau tas kuopas 
būtų pavadinti ne sargybų 
ar darbo kuopomis, o ver
gų kuopomis.

Ko nenori atlikti patys 
amerikiečiai, anglai ar 
prancūzai, paveda užsienie-

Tėvynės balsas”

Tarakonai nebijo 
radioakcijos

Džiaukitės, žmonės! Ka
nados mokslininkas - atomi
ninkas Boldwinas padarė 
atradimą, kuris nustebins 
jūsų širdis ir apstulbins jū
sų protą. Pasirodo, 
je yra gyviai, kurie 
nekreipia, dėmesio į 
aktyvius spindulius, 
tokių gyvių, tarp

žemė- 
beveik 
radio- 

Prie 
kitko,

viena tarakonų

“Radioaktyvaus išspindu
liavimo dozę, kuri žmogų 
paverčia tiesiog kiaušinie
ne, lengvai perneša tarako
nas,” — neseniai pareiškė 
šis mokslo vyras spaudos 
konferenc i joje Toronto 
mieste.

Kokios gi išvados seka iš 
šio “įžymaus” reiškinio? O 
štai kokios: reikia griežtai 
atmesti argumentus apie 
atominio ginklo grėsmę. 
“Atominio karo priešinin
kų baimė yra, vadinasi, per 
didelė,” — pareiškė miste
ris Boldwinas. Matyt, jis 
taip sako todėl, kad visais 
atvejais tarakonai išliks. Ir 
tai, jo nuomone, yra svar
biausia.

APIE VALDININKŲ 
ALGAS

Jungtinių Valstijų prezi
dento alga yra $100,000 ir 
dar dėl įvairių išlaidų $90,- 
000. Vice-prezidentas gau- 
ha $35,000 algos ir $10.000 
išlaidoms.

Senatoriai ir kongresma- 
nai gauna po $22,500 algos. 
Visi jie turi valdžios užlai
komas raštines, sekretorius 
ir kitokius jiems pagelbi- 
n inkus.

3 pusi. Laisvė (Liberty). Antr., gruodžio (Dec.) 22, 1959
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Iškilmingas Vilniaus universiteto jubiliejaus minėjimas Panama ir Panamos kanalas Draugiškas teisinas
VILNIUS. — 380 metų! niaus V. Kapsuko vardo dalaus mokslo komiteto 

Kiek daug per šiuos šimt- universiteto rektorius Jo- 
mečius matė ir patyrė sena
sis Vilniaus universitetas! 
Kiekviena jo rūmų kertele, 
kiekviena rūmų siena galė
tų byloti apie pergyventus 
laikus, čia, žiluo s i u o s e 
rūmuose, prieš šimtmečius 
u ž s i ž i ebė šviesos ugnelė 
tamsioje feodalizmo, reak
cijos naktyje. Toji mažutė 
švieselė pakliuvo į jėzuitų 
ir bažnytininkų rankas. 
Bet ir pro tamsa skverbė
si nugalinti šviesa. Jėzuitų 
valdomoje Vilniaus Akade
mijoje profesoriai ir stu
dentai kilo į kova prieš 
tamsa ir prietarus, už sa
vo šviesias, maištingas min
tis buvo d eginami laužuo
se, persekiojami kaip ereti
kai. Čia, Vilniaus univer
sitete, kūrėsi kilnios kovos 
už pažanga, už lietuvių kal
bų ir kultūra tradicijos, ku-, išleido beveik du kartus 
rios brangios ir ar t i m o s daugiau specialistų, negu 
Lietuvos darbo žmonėms. ■ visos aukštosios mokyklos 
Universitetas degė kovos'per visus^ dvidešimt buržu- 
liepsna carizmo priespau-’ azinio gyvenimo metų. Šiuo 
dos metais ir buvo uždary- metu Universitete studijuo
tas kaip maištingas kultu-, ja daugiau kaip 5600 stu- 
ros židinys. Daug šviesių | dentų, jų tarpe daugiau 
protų, daug pažangių, di-ikaip 2200 neakivaizdiniu 
džių mokslo, literatūros vei-'būdu. 
kėjų dirbo ir mokėsi sena-Į Liesdamas mokymo-auk- 
jame Vilniaus universitete.; Įėjimo darbų, rektorius J. 
Jis amžiams įėjo į lietuvių Kubilius pažymi, kad visas 
kultūra.

nas Kubilius. Jis apžvelgia 
tąjį kelia, kurį per 380 me
tų nuėjo Universitetas, kol 
jis tapo tarybiniu, tapo 
stambiausiu respu b 1 i k o s 
mokslo ir kultūros centru. 
Per savo ilgaamžę istorija 
Universitetas garsėjo pa
saulinio masto mokslinin
kais, d a u g nuveikusi a i s 
vystant pažangiųjų mokslo 
ir visuomeninę mintį. Jų 
vardai įrašyti į Lietuvos 
mokslų ir kultūra, į pasau
lio mokslo lobynų.

Vilniaus universitetas yra 
stambiausioji kadrų kalvė 
respublikoje. Pdi1 pokario 
metus—1945-1959’ m. m.,— 
p a brėžia pranešėjas, — 
Universitetų jau baigė dau
giau kaip 6500 specialistų, 
kurie sėkmingai dirba liau
dies ūkyje ir kultūroje. Jis

teisia degtindarį
Šių metų pavasarį Kai

šiadorių rajono M. Melni- 
kaitės vardo kolūkyje buvo 
įsteigta liaudies draugovė 
viešajai tvarkai saugoti ir 
palaikyti. Į draugovę įsto
jo kolūkio komunistai, kom
jaunuoliai, geriausieji kolū- 
Idečiai.

—Bene jie kų padarys?— 
su pašaipa apie draugovi
ninkus pirmosiomis dieno
mis kalbėjo tie, kurie mėg
davo išgerti, triukšmauti, 
ardyti viešųjų tvarkų.

Liaudies draugovės na
riai karštai ėmėsi darbo. 
Draugovininkai organizavo

jos valdo po 5-kių mylių 
pločio juostų, viso 648 ket- 
virtainiškas mylias. 1921 
metais užgerinimui Colom-1 
bijos valstybės JAV jai at
mokėjo $25,000,000 pada
rytų išlaidų kanalo praka
simo pradžioje.

Panamos kanalas prakas
tas išilgai upę ir ežerus. 
Per sausumų prakasė tik 8 

Kanalas turi ne 
į Valsti- Į 

joms, bet ir kitoms šalims 
svarbos, nes jis sutrumpina 
laivų keliones. 1956 metais 
per Panamos kanalų pra
plaukė 9,700 laivų, apie 
45,000,000 tonų įtalpos. Už 
praplaukimų jų savininkai 
sumokėjo $38,300,000. budėjimų jaunimo vakaruo- 
Įplaukos eina kanalo palai- se, prie kolūkio raštinės pa- 
kymui, tvarkymui, darbi-1 sirodė satyros langas, ašt-

Šiltai, ovacijomis sutik
tas, į tribūnų pakyla pažan
gus JAV lietuvių rašytojas 
ir visuomenės veikėjas R. 
Mizara.

—Mes, Amerikos, lietu
viai, atidžiai sekėme ir se
kame didžio mūsų' mokslo 
židinio — senojo universi
teto veiklų, didžiuojamės jo 
mokslininkais, mokslo dar
bais. Mes didžiuojamės,— 
sako R. Mizara,—kad Vil
niaus universi tetas turi 
vardų žmogaus, kuris pali
ko didelius nuopelnus Lie
tuvių istorijoje, Amerikos 
lietuvių pažangiajame ju
dėjime — Vinco Mickevi
čiaus - Kapsuko vardų. 
Vilniaus universiteto moks
lo ir šviesos spinduliai pa
siekia ir Amerikos lietu
vius.

PANAMOS 
RESPUBLIKA

Panamos respublika ran
dasi Centrinėje Amerikoje.

-Ten yra siauriausia sausu
ma, kuri atskiria Atlanto 
vandenynų nuo Ramiojo.
Panamos respublika turi

■ 28,570 ketvirtainių mylių 
ir apie milijonų gyventojų.

Panamos respublika gimė mylias.
, pagal komandų iš Washing-Į vien Jungtinėms

Pirmininkas, savo įsakymu 
pareiškęs padėkų grupei 
Universiteto dėstytojų ir 
tarnautojų.

Vienas po kito į tribūną 
su sveikinimais ir linkėji
mais pakyla įvairių šalies 
bei respublikos aukštųjų 
mokyklų bei organizacijų 
atstovai. Šaunųjį jubiliatų 
—Vilniaus universiteto ko
lektyvų šiltais kupinais 
meilės ir pagarbos žodžiais 
sveikino LTSR Mokslų aka
demijos kolektyvas, Lenin
grado Valstybinis A. Žda- 
novo vardo universitetas, 
LLKJS Centro Komitetas, 
LTSR Švietimo ministerija, 
Baltarusijos Valstybinis V. 
Lenino vardo universitetas, 
LTSR Kultūros ministeri
ja, Latvijos Valstybinis P. 
Stučkos vardo universite
tas. LTSR Profsųjungų Ta
ryba, Vilniaus įgulos atsto
vas, LTSR Dailininkų są
junga, Vilniaus ele k t r o s 
s k a i tiklių gamykla, visų 
respublikos aukštųjų mo
kyklų kolektyvai. Jie įtei
kia Universiteto rektoriui 
sveikinimo raštus ir dova
nas. Savo sveikinimuose jie 
pažymi didžius Universite
to nuopelnus vystant Lietu
vos mokslų ir kultūrų, linki 
toliau aukštai nešti prieša-

i vė
liavų, ruošti aukštai kvali
fikuotus specialistus, ver
tus komunistinės epochos.

...,1 Kai 1919 metais šio darbo turinys yra pa- Rįnio t binio mok'lo
Kapsukas paskelbė Lie- remtas marsizmo-lemmzmo Į -

tuvoje Tarybų valdžia, pir-. mokslo pagrindais. Komu- 
masis jo rūpestis buvo at-'nistų partijos nutarimai ir 
gaivinti Vilniaus universi-'nurodymai turėjo lemiama 
tetų, atverti aukštojo moks-'reikšmę keliant ir stipri- 
lo duris darbo žmonėms,; nant mokymo - auklėjimo 
kurie galėtų čia semtis darbų. Partija auklėjo ir 
žmonijos sukauptas dvasi- ‘ auklėja Universiteto dėsty- 
nes gėrybes. Daug juodų tojų bei studentų kolekty- 
dienų teko išgyventi Uni- va marksizmo - leninizmo 
versitetui po 1919 metų, dvasia skiepija nesutaiko- 
kol pagaliau kartu su išva-, mų svetimos buržuazinės 
duota Tarybų Lietuva at-1 ideologijos pasireiškimams, 
gimė tikrajai savo jaunys- ugdo gilų principiškumų, 
tei, pakilo tikrajam sayp i aukštų idėjiškumų.
atgimimui ir senelis Vii- Pranešėjas toliau apsi-atgimimui ir senelis Vii- Pranešėjas toliau apsi
maus universitetas — tary-|stoja ties Universiteto par- 
binis universitetas, garsus‘tinęs organizacijos darbu 
savo šlovingomis tradicijo- įr jos vaidmeniu komunis- 
mis, garsus savo puikiąja tiškai auklėjant mokslo dar- 
dabartimi visoje Tarybų buotojus ir studentus. 
Sąjungoje. Šiandien Uni
versitetas turi įžymiojo
Lietuvos revoliucionieriaus, pagalbininkas ir padėjėjas 
Lietuvos Komunistų parti-1 mokymo - auklėjimo darbe.

tz ’’"' šiandien savo gretose jis 
jungia apie 2400 busimųjų 
specialistų.

Universiteto profesoriai, 
dėstytojai, studentai daug 
nuveikė vystydami tarybinį 
mokslų ir kultūrą, nagrinė
dami savo mokslo darbuose 

; ūkio ir 
kultūros problemas.

Dideles perspektyvas, —

jos įkūrėjo Vinco Kapsuko; 
vardų ir juo didžiuojasi.

Gruodžio 3 d. Vilniaus 
Valstybinės filharmonijos 
salėje įvyko iškilmingas 
mokslinės tarybos posėdis. 
Į šių istorinę salę susirin
ko Lietuvos Komunistų par-

—Komjaunimas, — sako
Kubilius, — yra mūsų

tijos ir vyriausybes vado- aktualias liaudies
vai, Universiteto vadovai, 
profesoriai ir dėstytojai,
studentai, visuomeninių or- sako pranešėjas, — Univer- 
ganizaciju atstovai. Ir tie, sitetui atveria septynmetis, 
kurie nebuvo salėje, minti- Per septynmetį Universite- 
mis buvo kartu su Univer- ^as išleis apie 7000 specia- 
sitetu. Tai tie tūkstančiai hstų.
Univer siteto auklėtinių,! Lietuvos TSR Ministrų 
kurie dabar patriotiškai Tarybos Pirmininko pava- 
dirba įvairiose respublikos J?ręikšas per-
liaudies ūkio srityse. Tai 
tie, kuriuos išauklėjo, pa
ruošė gyvenimui ir kūrybai 
Universitetas, įdiegęs pui
kias tarybinio žmogaus sa
vybes, suteikęs gilias speci
alybes žinias.

Iškilmingo posėdžio pre
zidiume — F. Bieliauskas, 
V. Niunka, A. Sniečkus, B. 
Šar kovas, M.
J. Matulis, J. Petkevičius,
K. Preikšas, 
Universiteto profesoriai ir 
dėstytojai, visuomeninių or
ganizacijų atstovai.

Iškilmingą posėdį atidaro 
Universiteto rėkto r i u s J. 
Kubilius. Po salės skliau
tais aidi TSRS ir LTSR 
Valstybiniai himnai.

—Vilniaus universitetas 
yra seniausioji mūsų ša
lies 'aukštoji mokykla, — 
kalba savo pranešime Vil-

Šumauskas,

G. Zimanas,

skaito LKP Centro Komite
to, Lietuvos TSR Aukščiau
siosios Tarybos Prezidiumo, 
Lietuvos
Tarybos sveikinimų Uni
versiteto kolektyvui.

Skaitomi LTSR Aukš
čiausiosios Tarybos 
diumo įsakai. LTSR 
čiausiosios Tarybos 
diumo Pirmininko 
duotoj as J. Matulis sveiki
na apdovanotuosius, linki 
jiems daug sėkmės jų dar-

Ministru

Prezi- 
Aukš- 
Prezi- 
pava-

TSRS Aukštojo ir viduri
nio specialaus mokslo mi
nistras atsiuntė sveikini
mo telegramų Universiteto 
kolektyvui jubiliejaus pro
ga ir savo įsakymu eiki 
Universiteto dėstytojų už 
darbų pareiškė padėkų. Ju
biliatų taip pat sveikino 
LTSR Ministrų Tarybos 

i Aukštojo ir vidurinio spe-

tono. Tas plotas iki pabai
gos 1903 metų buvo dalimi 
Colombia respublikos.

1880 metais Prancūzijos 
inžinierius F. de Lesseps 
padarė (sutartį su Colombia 
prakasimui kanalo. Dirbo 
devynerius metus, Colom
bia įdėjo dešimtis milijonų 
dolerių, bet darbas nepavy
ko. 1898 metais Prancūzai {ninku algų apmokėjimui, o riai kritikuojantis viešosios 

. panaujino darbų, bet ir kas lieka, tai pelnas. -------
Draugystes ir meiles vėl nepavyko.

jausmus Vilniaus universi
teto jubiliejaus proga nuo 
rusų tarybinių r a š y t o jų 
perdavė viešėjusios Lietu
voje rusų poetų grupės va
dovas V. Zacharčenko. Jis 
kalba apie senojo Unievrsi- 
teto jaunystę, apie rusų ir 
lietuvių tautų brolybę.

Jubiliejaus sesijos prezi
diumo vardu nusiunčiama 
sveikinimo telegrama TSRS 
Aukštojo ir vidurinio spe
cialaus mokslo ministrui 
Jeliutinui. Skamba TSRS 
ir LTSR valstybiniai him
nai.

Dr. Jono Kaškiaučiaus
Kūriniai Dar Gaunami Laisves Knygyne

Prošvaistes
Šioje knygoje yra paduoti žymiausi bruožai iš 
Dr. Kaškiaučiaus gyvenimo. Šjoje knygoje yra 
rinkinys jo gražiausių eilių. Mes negalime api
būdinti jo poezijos reikšmę, to gilaus sielos jau
dinimo ir kėlimo ūpo kovojimui už skaistesnę 
ateitį. Tik patys skaitydami ja suprasite jos

Knyga iš 256 puslapių, Kaina Tik $1.00

Kitos Dr. Kaškiaučiaus svarbios knygos dar 
gaunamos Laisvės knygyne yra sekamos:

Sveikatos Šaltinis
Daug naudingų patarimų apie sveikatų, nuro
dymai kaip gelbėtis pasireiškus kokioms papra
stoms ligoms, kaip jas pažinti ir būdai jų pra- 
šalinimui.

Puslapių 353, Kaina $2.50

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
Nurodymai kaip gelbėti susižeidus, apslobus, 
staigiai viduriais apsirgus nesant galimybės 
greit gauti daktaro pagalbos. Paduoda daug 
receptų. Ši knyga yra labai reikalinga kiek
vienuose namuose,

Puslapių 128, Kaina $1.00

Kaip Būti Jaunam Net ir Senatvėje
Patarimai senyviems žmonėms kaip užsilaikyti, „ 
kuomi maitintis, kad būti sveiku'ir gyventi ilgų 
amžių. Įsigykite jų tuojau.

Puslapių 62, kaina 50c.

Žmogus ir Mašina
Puikus rinkinys faktų apie išradimus, su įdo
miais paveikslais. Labai įdomus pasiskaitymas.

Puslapių 240, Kaina $1.50

Pagerbkime ilgametį rašytoja skaitydami jo 
raštus, pasinaudokime patys jo raštais apšvie- 
tos ir sveikatos atžvilgiais. Užsakymus prašo
me siųsti:

Laisvė
102-02 Liberty Avė., Ozone Park 17, N. Y.

19-ojo amžiaus pabaigoje, 
po Jungtinių Valstijų lai
mėjimo karo prieš Ispani
ją, mūsų šalyje labai su
tvirtėjo jaunas kapitaliz
mas. Jungtinių Valstijų 
kapitalistai puolėsi į pasau
lines rinkas a Nuo Ispani
jos jie atėmė kolonijas At
lanto ir Ramiajame vande
nynuose. Iš vieno vande
nyno laivams plaukti į kitų, 
aplink Pietinę Amer i k ų, 
reiškė daugelio tūkstančių 
mylių kelionę, ėmė daug 
laiko ir lėšų. Gi per Pana
mų iš vieno į kita vandeny
nų tėra 50 mylių. ’

Jungtinės Valstijos su
planavo pasiimti prakasi
mų kanalo, kuris francūzų 
inžinieriams nepavyko. Il
gai ėjo > derybos, bet Co
lombia reikalavo pilno atly
ginimo už įdėtus pinigus ir 
atitinkamos rendos už ka
nalo plotų.1 1903 m. spalio 
mėnesį JAV ir Colombia 
derybos pakriko.

Už kelių dienų, būtent 
lapkričio 3 d., Pana moję 
p r a s i d ė jo' “revoliucija.” 
Tuojau susiorganizavo nau
ja valdžia ir paskelbė, kad 
Panama atsimeta nuo Co-

Jungtinės Vals- 
jau turėjo savo 
laivus, kurie ne- 
Colombijos jėgų.

Taip užgimė Panamos res
publika.

Panamos respublika yra 
visai arti Pusiaujo (Ekva
toriaus), tai šilta šalis. Pa
namoje dera ryžiai, kava, 
auga bananai, kokusiniai 
riešutai, cukrinės nendrės 
ir kiti tropiški augmenys. 
Jūros turtingos žuvimis.

šalis turtinga, 
plaukia į J A V 
kišenes. Vietos 
žiauriai išnau-

lombijos. 
tijos ten 
karinius 
prileido

Jungtinėms Valstijoms 
ne vien svarbu turėti Pana
mos kanalų kaipo arterija 
laivų praplaukimui, bet ir 
palaikymui jų įtakos Cent
rinėje ir Pietinėje Ameri
koje. Kanalo srityje lavi
nami marininkai, kariai; 
jie pratinami prie tropiško 
klimato. Ten yra karinin
kų mokykla, kurioje ruošia
mi karininkai veiklai Loty
nų • Amerikoje. Yra orlau- 
kiai, kur nuolatos palaiko
mos skaitlingos orlaivyno 
jėgos.

Panamos kanalo sritis la
bai strateginė karo atžvil
giu kontroliavimui didelių 
Atlanto ir Ramiojo vande
nyno plotų, Centrinės ir 
Pietinės Amerikos.

Panamos kanalas yra be
veik 51 mylios ilgio, ; 
pėdų pločio jo dugne, ir 41

j tvarkos pažeidėjus, girtuok-
I liūs, chuliganus.

Kolūkyje taip pat išrink- • 
tas draugiškas teismas, 
kuriame kartu su visuome
ne s v a r s t omos viešosios 
tvarkos pažeidėjų “bylos.” 
Neseniai įvyko degtindario 
Antano Morkūno teismas.

...Kolūkio kultūros namų 
salę užpildė laukininkystės 
brigadų kolūkiečiai, fermų 
darbuotojai, mechanizato
riai.

—Teismas eina. — pasi
girsta salėje šnabždesys.

Visi atsistoja, kai į salę 
įeina draugiškojo teismo 
pirmininkas, vietos viduri
nės mokyklos direktorius 
Jankauskas, sekretorius — 
mokytojas Šaka, teismo na
riai komunistai Minčionka 
ir Sabaliauskas . Savo vie-I ii kjauaiiauonao , uavu v

300 tas už stalo užima visuome-
• ninis kaltintojas rajono

Peck* Šliuzai yra tik laikraščio redakcijos dar- 
po 1,000 pėdų ilgio, tai to- buotojas Raudeliūnas ir gy- 
kie milžinai kaip lėktuvne- nė jas — II laukininkystės 
"’3 TorrestaU negali ka- brigados brigadininkai 
nalu praplaukti — jie perMackevičius. V \ I
šis “For ręstai”

dideli. V. Sūnus

Gamtiškai 
bet turtai 
kapitalistų 
gyventojai 
dojami. Todėl dabar jie
taip energingai protestuoja 
ir reikalauja, “Gringos, go 
home!”

PANAMOS KANALAS
Panamos valstybė, užgi

mus Jungtinių Valstijų glo
boje, tuojau susitarė su A- 
merikos vyriausybe. Pana
mos kanalo prakasimui bu
vo sudaryta speciali kom
panija, kuri kanalų atida
rė 1914 m. rugpjūčio 15 d.

■Jungtinės Valstijos su
mokėjo Panamai už kanalo 
sritį $10,000,000 ir po de- 
vynerių metų sutiko kasmet 
mokėti po $230,000 ran- 
dos. Pagal 1936 m. pa-, 
naujintą sutartį, randa pa
kelta iki $430.000 per me
tus, bet Panama prie ka
nalo srities (Canal zone) 
dar pridėjo 19,000 akrų 
plotų <Rio Hata, kur JAV 
daro karinius pratimus ir 
moko karius.

Abiemis Panamos kanalo 
■ pusėmis Jungtinės Valsti-

O štai ir pats kaltinama
sis A. Morkūnas. Išvestas 
į salės vidurį ir matydamas 
į jį įsmeigtus smerkiančius 
kolūkiečių žvilgsnius, deg
tindaris jaučiasi nedrųsiai.

—Kolūkietis A. Morkū
nas kaltinamas tuo, kad 
gamina naminę' degtinę, — 
pradeda draugiškojo teismo 
pirmininkas Jankauskas.— 
Tuo pačiu jis žemina kol
ūkiečio vardų.

Kalba draugiškojo teismo 
nariai Minčionka, Saba
liauskas, kolūkiečiai. Visi 
jieirncykia degtindarį.

—Koks paskutinis kalti
namojo žodis? — klausia 
draugiškojo teismo pirmi
ninkas.

A. Morkūnas stovi nudel
bęs galvų, visas išraudęs ir 
maigo rankose kepurę. * J

Dovanokit, draugais— t 
vos sulaikydamas ašahas 
prabyla jis.—Daugiau taip 
nebus... Visam gyvenimui 
atsiminsiu šių skaudžią pa- ' 
moka. £

Teismas išeina tartis. O 
jau po pusvalandžio skel
biamas nutarimas: kolūkie- 
čiui A. Morkūnui už nami
nės degtinės gaminimą pa
skelbti viešąjį papeikimų. 
Draugiškasis teismas taip 
pat nutarė, kad, pasikarto
jus panašiems faktams, 
degtindaris bus perduotas 
liaudies teismui.

Smarkiai išaugo draugiš
kojo teismo a u t o r i tetas. 
Šiuo metu, jeigu kas nors 
pradeda triukšmauti, ardy
ti viešųjų tvarkų ar girtas 
į gatvę išeina, jį tuojau 
perspėja dešimtys kolūkie- 

tant kitų plaučių ligų. 1959 čių:
m. tik New Yorko mieste —Žiūrėk, pateksi į digu- 
per 11 mėnesių nuo plaučių giškųjį teismų ... . V
uždegimo mirė 3,625. R. Jonaitis

Švyturiai
Švyturiai (lighthouses) 

apsaugai . plaukiančių laivų 
yra labai seni įrengimai. 
Senovėje laivai buvo svar
biausi 
žimui 
menų.

Bet 
menų 
mos sudarydavo laivams pa
vojų, ypatingai nakties lai
ku. Todėl, ant tokių pavo
jingų vietų pradėjo įrengti 
ugnies laužus, bet ne visur 
juos galima palaikyti. Tada 
žmonės pradėjo statyti švy
turių bokštus iš kurių švie- 
sosspagalba persergėdavo 
laivife:

Seniausias švyturys užsi
likęs, tai graikų pastatytas 
prieš 2,700 metų prie Dar
danelų (Hellespont) sąsiau
rio. Antras yra Egipte, prie 
Aleksandria prieplaukos, 
ant Pharos salos. Pastara
sis pastatytas prieš 2,300 
metu ir atsiėjo apie $1,000,- 
00°/

Dabar jų yra šimtai di
delių ir mažų. Elektros 
šviesa paliuosavo iš švytu
rių žmones. Yra švyturių, 
kurie įrengti ir virš van
dens, ties tam tikromis sek
lumomis arba srovėmis.
NUO PLAUČIŲ LIGŲ 
DAR DAUG MIRŠTA

New Yorkas.—Dar daug 
mūsų šalies žmonių miršta 
nuo plaučių ligų. 1956 me
tais viso mirė 1,565,000 žmo
nių, gi nuo plaučių uždegi
mo mirė 47,300, jau neskai-

susisiekimui, perve- 
žmonių ir kitų reik-

žemės iškyšuliai, ak- 
ir uolų salos, seklu-

—Žiūrėk, pateksi į dtgu-

R. Jonaitis

4 pusi. Laisvė (Liberty) Antr., gruodžio (Dec.) 22,1959
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LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Visiems ‘'Laisvės” darbininkams, 
mano kaiminkai S. Sasnai, gimi
nėms Lietuvoje, Pr. Jukšiui ir 
visiems “Laisvės” skaitytojams.

JULIA WERNER

Cleveland, Ohio

Sveikinu visą Laisves personalą, 
skaitytojus, pažįstamus, taipgi 

ir Lietuvoje visus, su 
kurias man ten viešint 

teko susitikti.

Linkiu visiems geriausios 
sveikatos ir laimes 

jūsų gyvenime.

JONAS SMALENSKAS

Miami, Fla.

SVEIKINAME 
— su — 

ŽIEMOS ŠVENTĖMS ir 
NAUJAIS METAIS

A5
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visą Laisvės personalą, visus skaitytojus 
ir pažįstamus. Linkime visiems linksmų 

švenčių ir sėkmingų naujų metų.

LIETUVIŲ SOCIALIS KLUBAS

Miami, Florida

LINKSMŲ KALĖDŲ ir
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ |

SVEIKINAME 
visus laikraščio “Laisvės” skaitytojus 

su šventėmis!

ALDLD 22 KUOPA
Cleveland, Ohio

Rochester, N. Y.
- - - ■ -................................. ■ ■ - - -• - - ■

Gruodžio 4 d. įvyko Ge- 
demino draugystės prieš- 
metinis susirinkimas. Ap
svarsčius bėgančius reika
lus, buvo renkama valdyba. 
Visa valdyba, apsiėmė būti 
dar metus. Pirmininkas F. 
Stepaitis, jaunasis; vice
pirmininkas F. Manelis, iž
dininkas A. ’ Krikščiūnas, 
finansų raštininkas J. Gu
delis, užrašų raštininkė D. 
Valtienė, jaunoji; kasos 
globėja Julė Blažienė, di
rektoriai J. Miller ir Krikš
čiūnienė, maršalka P. Žir
gulis, korespondentė L. B.

Šiais metais mirė 7 ,Ge- 
demino draugystės nariai, 
iš jų du buvo Laisvės skai
tytojai.

MŪSŲ LIGONIAI
O. Gendrėnienė randasi! 

North Side ligoninėje, tu-.j^ 
rėjo sunkią operaciją ir|®« 
dar gavo “stroke,” randasi 
labai blogoje padėtyje.

Manelienė dar vis serga.

Londonas.—British Cham-Į TSRS SPECIALISTAI
IR DRABUŽIŲ GAMYBA ber of Shipping -paskelbė, . 

kad pereitąjį mėnesį kapi- 
New Yorkas.—Žymūs Ta- talistiniame pasaulyje 936 

laivai, 6)900 000 tonų įtal
pos, neturėjo ką vežti.

rybų Sąjungos drabužių ga
mybos specialistai važinė
ja Jungtinėse Valstijose ir 
susipažįsta su drabužių ga
myba ir jų krautuvėmis. 
Jie lankėsi Robert Hall 
krautuvėse ir drabužių ga
minimo fabrikuose.

kad pereitąjį mėnesį kapi-

Maskva.—Tarybinė spau
da rašo, kad 1959 metais 
Jungtinėse Valstijose su- 

j tvirtėjo taikos jėgos.

9.

9i

sunkią operaciją, jau ran
dasi namie, jaučiasi geriau.

M. Vaidila buvo labai su
sirgęs, dabar jaučiasi ge
riau. q

Polskio skaudama kojaI į 
baigia susveikti. j

G. Švedas skundžiasi šir-|g 
dies nesveikata. ! J

E. Duobienė nelabai stip-;ę 
ri.

Visiems ligoniams linkiu 
kuo greičausiai pasveikti.

A. Maldaikienę ištiko bai- g 
si nelaimė. Važiavo atlan- $ 
kyti dukterį. Ją vežė anū-iS 
kas. Smarkiame lietuje ne- 
patėmijo kito treko, smogė 
į kitą mašiną. Maldaikienė B 
tapo užmušta, o anūko žmo- & 
na sunkiai sužeista, nuvež- g 
ta į ligoninę. g

Velione Maldaikienė, ti- g 
kinti moteris, buvo Gede- | 
mino draugystės narė, ■ su g 
visais gražiai sugyveno. La- $

ŽIEMOS ŠVENČIŲ IR

NAUJŲ METŲ PROGA

sveikinu Laisvę, Laisvės kolektyvą, 
progresyvią Los Angeles ir Jungtinių 
Amerikos Valstijų visuomehę, taipgi 
Lietuvos ir visą dirbančiąja liaudį, su 
geismu priartinti linksmesnį ir laimin
gesnį rytojų. Taipgi sveikinu visų 
tautų bendrą veikimą išsaugojimui 
taikos visame pasaulyje.

S. F. SMITH 
(šakalių žemaitis)

Los Angeles, Calif.

Pranešimas Amerik. lietuvių 
organizacijoms

Amerikos Lietuvių Dar-į Rengiant maršrutą ir su- 
bininkų Literatūros Drau-'tvarkant taip, kad būtų ga- 

|gijos centre turime iš Lie-'Įima kas vakaras filmus 
tuvos labai gražių ir įvai- rodyti, rengėjams labai pi- 
rių filmų. Jų turime tiek, giai kainuotų. Bet jei vi-e- 
kad užtektų dviejų vakarų 
programai.

“Julius Janonis,” drama
tiškas filmas iš poeto Jano
nio gyvenimo ir kovų, iki 
jo tragiškos mirties. Tai 
poros valandų rodymo fil
mas.

Kitas rodymas susideda 
iš filmų rinktinės. Čia ma
tysime Lietuvos kolūkiečių 
gyvenimą ir darbus, nepa
prastai gražius vaizdus 
apie senąjį Nemuną, apie

S Neringos, smiltynus ir apie
abelną Tarybų Lietuvos kite:

£ žmonių gyvenimą. Filmai 
Ž spalvoti, nepaprastai įspū- 
£ dingi, su, daina, su muzika.

rb
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LINKSMŲ KALĖDŲ
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LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
VISIEMS MŪSŲ DRAUGAMS IR KLIJENTAMS

Mes norime išreikšti dėkingumą visiems tiems, kurie 
siunčia dovanų paketus savo giminėms į U.S.S.R. 

per paskutinius 26 metus per mūsų: firmą.
n.

bai gaila, kad ją ištiko te įGLOBE PARCEL SERVICE, Ine J 
kia baisi nelaime. Gal ve- a 7 g
liau kas daugiau parašys 
apie ją. L. Bekis

Kunigas pasisako 
už Kubos žmones 

I

Havana. — Čionai lankosi 
Dr. Arthur L. Miller, Pres- 
byterionų Bažnyčių Sąjun
gos veikėjas. Kuboje išva-

— bejosi su valdininkais, žve- 
r jais, darbininkais ir žemdir
bį biais.

Kunigas sako, kad Jung- 
ęfe tines Valstijos turėtų būti 
|| daugiau tolerantiškos lin-1 
Sg kui Kubos. “Kas įvyko Ku-| 

boję, tai pilnai pateisina-! 
ma”, sako Milleris. Jis’nu
rodo, kad nereikia perdaūg 
nugąstauti, kad nuo tokių 
Amerikos turčių, kaip Unit
ed Fruit Co., atėmė žemę. 
Amžinai taip negalėjo būti, 
kaip iki revoliucijos buvo. |

Miller sako, kad 95 nuo
šimčiai kubiečių yra su Cas
tro valdžia ir ją pilnai re
mia.

r
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General Parcel and Travel Co., Inc
135 West 14th St, N. Y. — Tel. Ch. 3-2583

Sveikina savo draugus ir klijentus ir linki jiems

'G

Linksmų Kalėdų ir rb

Laimingų Naujų Metų
Mes esame dėkingi už jūsų užsakymus ir pasitikėjimą. 'G

716 Walnut St. 
PHILADELPHIA G, PA. 
WAlnut 5-3455 
4102 Archer Avė. 
CHICAGO 32, ILL. 
l’Rontier 6-6399 

1313 Addison Road 
Cor. Superior & 71 St. 
CLEVELAND 8, OHIO 
UTah 1-0807

Greitai Savo Pakus Mums PRISIŲSKITE, 
O Mes Greitai IŠSIŲSIME!

263 Market St.
NEWARK 2, N. J. 
MArket 3-1968
390 W. Broadway

1991 Broadway
NEW YORK 23, N. Y. 
LYceurn 5-0900 

6446 Michigan Ave.
DETROIT 10, MICH. S. BOSTON 27, MASS. 
TAshmoo 5-7560

683 Hudson Ave. 0*10 1 mru ave. y.
ROCHESTER 21, N.Y. PITTSBURGH 22, PA. » 
BAkcr 5-5923 GRant 1-3712 $

ANdrew 8-8764

346 Third' Ave

Vajus Gavimui “Laisvei” 
Naujų Skaitytojų Prailgintas

Dėl persikraustymo į naują vietą, “Laisvės” va
jus labai nukentėjo. Iki atėjome prie tvarkos tin
kamam biznio reikalais aptarnavimui, užėmė ištisus 
du mėnesius laiko. Per tuos du mėnesius negalėjoj 
me pravesti tinkamos agitacijos vajaus reikalu, 
trukdėsi net ir su vajininkais susisiekimai, buvome 
užversti patalpos susitvarkymo darbu. Vajus dėl 
to nukentėjo.

Atsižvelgiant į tai, “Laisvės” direktorių taryba 
nutarė vajų prailginti iki “Laisvės” bendrovės da
lininkų suvažiavimo—iki sausio (Jan.) 31 dienos, 
I960 metų.

Vajaus prailginimo jau reikalavo kai kurie iš 
vajininkų, taigi jų reikalavimas šiuomi ir yra išpil
domas. Prašome visus vajininkus, visus laikraščio 
skaitytojus pasidarbuoti gavimui naujų skaitytojų 
ir atnaujinimui išsibaigusių prenumeratų.

Linksma pranešti visuomenei, kad net ir prie 
sunkių aplinkybių, šiemet vajaus reikalas eina ge
rai. Gauname naujų skaitytojų ir atsinaujinimai 
prenumeratų eina gerai. Todėl, pačiame vajaus 
įsisiūbavime, būtų nuostolinga užbaigtu darbą. Tęs
kime dar mėnesį ilgiau ir darbuokimės visomis pa
jėgomis, kad sėkmingai išvesti vajų.

Laisvės Administracija

na tolimesnė kolonija kvies
tų, tai jau gerokai daugiau 
kainuotų. Todėl patartina 
kolonijoms susitarti ir reng
ti kartu. Mažiausia trys- 
keturios kolonijos galėtų 
susitarti. Galima vienu at
važiavimu šeštadieniais ir 
sekmadieniais po du sykius 
parodyti — vieną 2 vai. 
popiet, o kitą nuo 7 vai. va
kare.

Bile lietuviška organiza
cija arba klubas gali su
rengti filmų

Visu šiuo
parodymą.
reikalu rašy-

GrybasJonas 
102-02 Liberty Avė. 
Ozone Park 17, N. Y.
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Hartford, Conn.
NAUJŲ METŲ

BALIUS ir VAKARIENĖ
Gruodžio 31 December

NAMO SALĖJE
157 Hungerford St. —:— Pradžia 8 valandą
BUS GERT, VALGYT KEPURĖS VELTUI

Kviečiame vietinius ir iš apylinkės dalyvauti, 
linksmai sutikti naujus metus.

ĮŽANGA $3.00

Kviečia Namo Bendroves Rengimo Komitetas

iAMntwiinnn»iniiniinnniiiMWMWMMWMMinn<MinnniwiwMwmnnn<in<

Kas Skaito ir Rašo 
Duonos Neprašo

Tai išmintingas posakis, kuris yra taip senas, 
kaip senas yra pats raštas. Kas to posakio laikosi, 
niekad nesigaili. Skaitykite šias knygas:

Amerikos Demokratijos Steigėjai

3

3

Skaitykite ją! Susipažinkite su pagrindiniais Įstatymais. 
Joje rasite Jungtinių Valstijų Konstituciją su svarbiaisiais 
pataisymais. Atvaizdos žymiausių kovotojų už nepriklau
somybę. Puslapių 320, kaina $2.00. DABAR TIK $1.50.

Lietuvių Tautos Atbudimo Pionieriai
Trumpos biografijos žymiausių Lietuvos patriotų. Parašė 
Dr. A. Petriką, puslapių 320, kaina $1.50. DABAR TIK $1.

Popiežiai ir Lietuvių Tauta
Tai rinkinys faktų, kuriuos privalo žinoti kiekvienas lietu
vis. Parašė Prof. Pakarklis, puslapių 320, kaina $1.50, 
DABAR TIK $1.00.

Žmogus ir Mašina
Puikus rinkinys faktų apie išradimus, su įdomiais paveiks
lais, sutaisė Dr. J. J. Kaškiaučius. Puslapių 240, kaina 
$1.50, DABAR TIK $1.00.

ŠLIUPTARNIAI
Amerikos lietuvių tautinio ir kultūrinio atgimimo laikų 
istorinis romanas. Parašė Algirdas Margeris. Knyga 
<552 puslapių. Kaina $5.00: Dabar tik $4.00.

LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS
Kiekvieno kultūringo lietuvio namų knygyne turi būti 
šis žodynas. Rašyboje ar gyvo žodžio kalboje jame 
rasite patikrinimą.
KAINĄ $5.50.

Tai yra mokytojas jūsų namuose.

k

102-02 Liberty
Laisvė

Avė., Ozone Park 17, N. Y.
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“LAISVES” VAJUS New Jersey naujienos ĮVAIRIOS ŽINIOS
Vien tik atnaujinimų prisiuntė: 

liūs Kalvaitis, Brooklyn, N. Y.; I 
Žemaitis, Baltimore, Md.; J. Kazmer, Pittsburgh, Pa.; 
L. Bekešienė, Rochester, J’ 
son, So. Boston, Mass.; S. Puidokas, Rumford, Me.; 
A. Žilinskas, Plymouth, Pa.; J. Mockaitis, 
Conn.; C. K. Urban. Hudson, Mass.

i Gruodžio 12-tą dieną įvy- kad jai leidžia biskį pasėdė- 
. Buknys ir Ju- kęs išleistuvių banketas A. ti. Tačiau esanti silpna. 
Paserskis ir A. Matuliam gražiai pavyko. 1 Linden, N. J., LDS 135-ta

Svečių buvo apsčiai, bet jų kuopa ir jos palaikymu rū- z — • 1 — j • 1 • • • i • - _N. Y.; H. Thomas ir L. Zel- turėjo būti daugiau. Teisy- pinasi dvi draugės. Jos yra 
»’ Bartkienė ir Užkurėnienė. 

todėl! Jos abi lanko parengimus

Į I’RIETELIŲ KLUBĄ duokles $25.00 užsimokč-

; be, oras buvo blogas, lijo
Bridgeport, j smarkiai ir gal tik i

dalį jų sulaikė. Brooklynie- atstovaudamos šią koloniją, 
čių buvo daug, kaip niekuo- Vyrai gyvi mirė. Jie esągy- 
met praeityje jų tiek nebu
vo Elizabethe. Gaila,

BIUDŽETO SUKĖLIMUI 1960 METAMS
ALDLD 145 kp., Los Angeles, Calif...............
L. Bagdonas, Pittsfield, Mass...........................
Moterų Klubas, Cambridge, Mass...................

vi, bet paskendę tinginys- 
kad tėję, manydami, kad jie nė- 

niekas nedalyvavo iš Harri-: ra tikę bent prie kokio vei- 
'son - Kearny. | kimo. Na, ir jeigu šios dvi

Maistas geras ir
j visiem pakankamai. Gaspa-

$15.00
11.00 ,
10.00 ; dinės drauges Jamisoniene j 
io.oo ; ir :

Lawrence, Mass.
Laivyno ir Nacionalinis Svarbu visiems lietuviais

Didžiai įspūdingas 
buvo popietis

Ilgai nepamiršime praė
jusio s-ekmadienio popiečio, 

j kuri praleidome Kultūri
niame Centre. Ir mūsų bu
vo daug, pilnutėlė salė. Tu- merican” 
rėjome geografiniai nelabai Considine: 
tolimus, bet labai mylimus —

Dr. Joną ir Kris- Kinija yra priešas). Kodėl! si 
InniolAvnJĄinr. -i č •• - J .L

Jie vienudu davė 'prasikalto? .Tik todėl, 
mums šaunią, daugiau kaip aįS

: trijų valandų programą.
; Vi A VU1U AUCViAJ v Lt J Į

mano Lindeno progresyviai
; vyrai, tai Lindenas. pranyk-

svečius- 
tina Stanislovaičius iš Wa- 
terburic.

• io buvo drauSes taip manytų, kaip
V _ T 1 d A-v , » 1

; dantų taisymo institutas iš- j šeštadieni, gruodžio fe
I i ~• i i r-, i ei • iradę nauja prietaisą grei 
tam dantų išgręžimui.

d., 7 vai. vakare, įvyks ro- 
i dymas. spalvotų paveikslų 
iš Lietuvos. Vieta: Rusų 

Dienraštyje “Journal A- į progresyvių salė, 287 Erv- 
rašo tūlas Bob (ing Avė. Paveikslus rodys 

: “Red China is į Dr. Jonas Stanislovaitis iš 
Enemy” (Raudonoji j Waterburio, kuris praeju- 

11 ! šią vasarą važinėjo po visą 
ji priešas, kuomi ji mums Lietuvą ir daug paveikslų 

, kad i nutraukė. Ateisite ir savo 
Įsakė nuo kapitalizmo ir ’ akimis pamatysite įvairias

Kai]) jau žinia, Stanislo- 
vaičiai praėjusią v a s a r ą 

i Tarybų Lietuvoje, 
į Dr. Jonas Stanislovaitis 
Į nusivežė “kamerą” ir traiP 
kė paveikslus visur, kur tik 
pasisuko, kur tik pabuvo- 

^Skai- iyvaut^ ^ew Jersey ar New ! jo bei koją kėlė Pritraukė 
Yorke parengimuose ir pa-1 jų daugybę, gal kelis šim- 

s, tai i tus. Kas liečia mane, taine-

1 pasirinko komunistų nuro-į vietoves Lietuvoje. Stebėti-
1 rltzfn Iznlia : „ • ____ t..

i jinciucipairt, ................................ | L- Stanioniene. Patarnauto-! nuo mūsų judėjimo že-l lankėsi
Gera patriotė, Worcester, Mass...................... 10.00 ■ jos abi Makutėnienės, Vai- į melaP10-
įdėt. Mot. Klubas, (per A. Rogers), Clev., O. .. 10.00 Ičionienė, L. Novak, ir prie j 
J. Ragauskas, Miami, Fla.........
T. Kaškiaučius, E. Orange, N. 
P. Vaičionis, Cranford, N. J. 
Chas. Brown, Brooklyn, N. Y 
J. Stainys, Baltimore, Md. .. 
LDS 60 kp., Wilkes-Barre, Pa
LLD 97 kp., Wilkes-Barre, Pa.
Mrs. P. K., Baltimore, Md................................. 5.00
Mylda ir Walter Žukas, Elizabeth, N. J......... 5.00
Peter Satkus, Brooklyn, N. Y....................
J. Mažeika, Chicago, Ill............................. . ..
A. Petronis, Hamilton, Canada .................
Bertha Makutėnas, Cranford, N. J.............
W. Janowsky, McDonald, Pa.........................
A. Balčiūnas, Montreal, Canada ...............
N. Kaulinienė, Huntington, L. I.................
J. Deltuva, Baltimore, Md.............................
J. Pabijauskas, Rochester, N. Y.................
Ch. Daugėla, Shrewsbury, Mass..................
P. ir K. Juozapaitis, Binghamton, N. Y. .. 
Lillian Novak, Cranford, N. J.......................
Veronika Wasiloski, Philadelnhia, Pa.........
Chas. Meškėnas, Brooklyn, N. Y.................
A. Kamzura, Nanticoke, Pa.........................
Frank Obrekes, Millenocket, Me.....................
A. Vasil, Worcester, Mass...........................
P. Pascrskis, Baltimore, Md...........................
K. Zutkus, Hillside, N. J.................................
M. Dobinis, Brooklyn, N. Y...........................
J. Zupkauskas, Lowell, Mass...........................
S. Alexa, Tewksbury, Mass.............................
E. Čereškienė, Warrior Run, Pa..............
E. Kasparienė, Wilkes-Barre, Pa................
Po $1: S. Kaulakis, W. Newton, Pa.; M. Petkunas, 

M. Sukackienė, Worcester, Mass.; V. Kazlauskienė, 
Wilkes-Barre, Pa.; A." Bakšys, Chelmsford, Mass.; S. 
E'ningis, Dorchester, Mass.; J. Žekonis, Liet. Am. Pil. 
Klubas, W. Diamond, R. Chuberkis, J. Shukis, J. Pel- 
džius, S. Zauga, So. Boston, Mass.; E. Čekanauskas, 
P. Mikolajunas, Binghamton, N. Y.; V. Gaidis, John
son City, N. Y.; S. Raymond, K. V., Laisvės rėmėjas, 
Baltimore, Md.; F. Pyvarun, Linthicum, Md.; B. Miku
lis, N. Chelmsford, Mass.; J. Daugirda, S. Čižiunas, J. 
Blažonis, J. Janulis, Lowell, Mass.; L. Slančiauskas, 
Rahway, N. J.: M. Baltus, Hales Corners, Wis.; K. 
Prakapas, Fitchburg, Mass.; F. Liepis, Canterbury, 
Conn.; J. Sikorskis, J. Seskauskas, Hudson, Mass.; V. 
Lisajieriė, Brooklyn, N. Y.; J. Labeikis, P. Čereška, 
G. švedas, F. Manelis, Rochester, N. Y.; Peter Grigu- 
tis, Clark, N. J.; F. Stankus, S. Melevas, M. Bakunas, 
M. Užkurėnas, Linden, N. J.; J. Jasiunas, J. Butnaris, 
A. Katinas, Bridgeport, Conn.; J. Gataveckas, Carne
gie, Pa.; A. Dovydas, Pittsburgh, Pa.; F. Buslevičius, 
Nashua, N. H.; P. Venskus, Mexico, Me.; P. Lawrence, 
Rumford, Me.; J. Vigandas, J. Thomas, S. Mikionis, 
Newark, N. J.; G. Pranskas, Gardner, Mass.; W. Pshal- 
gauskas, Fichtburg, Mass.; J. Skeltis, J. Pattison, M. 
Bertaška, K. Tamulevičius, Worcester, Mass.; J. Alex, 
A. Malin, J. Steponaitis, V. Keršulis, E. Kosmoch, St. 
Rumšą, V. Gųris, J. Kalvaitis, T. Repšys, Br’klyn, N. Y.

—o—
. 10.00 1 darbo prisidėjo Muzikevi-' Nesmagu, bet reikia pri-

6.00 čienė ir Gasparaitienė. Vy- min^L kad kiek tenka da-
.. 6.00 rai Anushkis, Poškus, ___
,. 6.00 I rius. Atleiskite, jeigu kurių

dytą kelią. | nai gražus ir įspūdingi pa-
Visi gi žinome, kad ne, veikslai. Draugė Kristyna 

Kinijos karo laivynas plau- Stanislovaitienė, kuri irgi 
kioja mūsų pakraščiais, bet kartu su daktaru važinėjo 
Jungtinių Valstijų—Kinijos | po jdetuvą, aiškins tuos pa- 
pakraščiais ir s a u g o j a I 
Čiang Kai-šeko gaujas. Vi- j 
si žinome, 1 
Įsirengė karines bazes ant j 
mūsų salų, bet J AV tą pa-

i a j veikslus.
Būkite laiku, nes rody- 

kad ne Kinija Imas Pasidės lygiai. 7 vai. 
! S. Penkauskas

G00’vardu nesuminėjau L No-I^ve^ i susirinkusius, tai j tus. Kas liečia mane, tai ne- mūsų saių, bet JA v t 
b.uo.vaiuų ejc . . u jud-.im() vetera-' galėjau atsistebėti, kaip jis'darė ant Kinijos salų.5.00 j vak su Makutėniene parū- 
5.00 I pino gražų tortą su užrašu: 
" “Ačiū už ilgų metų darbą”.

Jos parūpino gražius kviet
inis stalų padabinimui. A. 
Matuliui įteiktas gražus 
sieninis laikrodis. Matulie-

KRISLAI
( rasa iš pirmo pusi.) 

Atrodo, kad Amerikos 
kaltino apiplėštą, jog tas ' nninistų partija bus iš po aud- 

' geruoju jam nesidavė.

nai nėra jaunikliai, pralei- j pajėgė ir kur tiek laiko sli
dę savo didesnę metų dalį rado tokiai daugybei nuo- 
remdami tas organizacijas, traukų padaryti Na, o pa^i 
tuos parengimus, kurie už-' kui jas reikėjo paruošti pa- i 
taria darbo žmonių reika- i rodvmui

; lūs. Bet gaila prisiminti, s u r ū š iuoti 
kuomet nematai tų jaunų kuris 
mūsų judėjimo žiedų, kurie į ką jis reiškia ir t. t. Sa- 
nelabai seniai veikė LDS ei-' kati, juk tai tikrai milžiniš- 
lėse, chore, mylėjo organi- j kas darbas, susietas su ne- 

, zaciją, choro dainą ir mus] mažomis išlaidomis. Tokio 
’darbo imtis galėjo tiktai) 

Na ir senimas, kuris tu- didžiausias pasiryžėlis. Tfl-' 
retų gėrėtis jaunąja karta, 
turi palaikyti organizacijas, 
chorus ir visą judėjimą. Ir 
sulaukę senatvės jie nėra 
liuosi ir neturi laiko poil
siui. Jie bus liuosi tik tada, 
kuomet sveikata jiems ne

ši išleistuvių banketą su- i galės, ilgiau tarnauti.
----- _ - v. .. . , i Nėra smagu priminti,bet 

reikia pasakyti apie Li- 
vingstono LDS 47-tą kuopą. 
Ji buvo gera, pavyzdinga, 
bet jau nėra tokia, kokia ji 
buvo, ir jau kyla mintys, ar ' 
kada ji bebus tokia. Senat- Į 
ve yra viso to kaltininke.

5.00 
5.00 
5.00 
5.00’ nė nedalyvavo iš priežasties 
5.00 i ligos.
5.00 Programa susidėjo iškal- 
5.00 bų ir Aido Choro dainų.
5.00! Kalbėjusiu buvo nemažai,! ■ , . . ,. ,
4.00! kurie prisiminė Matulio |savo damomis linksmino.
3.00 ! praeities gerus nuveiktus 
3.00 darbus. Buvo svečias ir iš 
3.00 ' Chicagos “Vilnies” redakto- 
3.00 ! rius drg. Mažeika, kuris 
3.00 | pasakė gerą kalbą. Pirmi- 
3.00 ; ninkavo drg. A. Skairius. 
3.00 ; Matuliai išvyksta į Levit- 
2.00 | town, Pa.
2.00 ! .
2.00 ruošė LDS Trečioji Apskr. !
2.00 —o—
2.00 ' Aido Choro mokytojos M. 
2.00 ! Stensler sūnų ištiko nelai

mė. Likosi sužeistas. Iš šios 
priežasties ji nedalyvavo 
bankete ir negalėjo vado
vauti dainų programai. Už
uojauta jums, drauge. (Jau 
girdėjome, kad susižeidimas. 
nebuvo pavojingas, Ken
neth sveiksta. — Red.).

Petras šolomskas, gyve
nantis netoli Flemingtono, 
pas Dainius, susirgo šalčiu, 
vėliau pagavo pneumoniją 
ir dabar turi būti po dak
taro priežiūra. Draugai Dai
niai juomi rūpinasi. Gero 
pasisekimo ir greitai pa
sveikti !

Draugė Vertelienė, gyve
nanti Point Please nt, N. J., 
po sunkios operacijos bis- 
kutį gerėja. Teko patirti,

2.00
2.00

New Yorkas.—Spalio mė
nesį žmonių indėliai ban
kuose sumažėjo $187,000,- 
000.

Bob Considine “logika”, 
panaši į to plėšiko, kuris i 1 1 J • • 1 —• v 1 • J

per prožektorių, i 
sužymėti kur 

paveikslas trauktas,

, i‘ii pakilusi naujam gyve
nimui. Jos 17-osios konvenci- 

' jos nutarimai ir naujai suda- 
Juokdarys Bob Hope sa- ryta vadovybė byloja djdžiau- 

ą pakO, kad televizijos cenzo-j šią komunistų pasiryžim 
riai per toli eina. Jis nore- savo Įtaką ir sustiprinti 
jo pajuokti žulikus iš “Pa-! 
yola”, bet cenzoriai jam ne 
leido.

; savo gretas.
Jie aktyviai ruošiasi daly- 

1 vauti 1960 metų rinkimuose. 
Jie optimistiškai žiūri i ateitį. 
Pasirodo, kad kome r c i n ė s 

Policijos viršininkas pra- spaudos pranašavimai apie 
neša, kad dažniau pasikarto- ■ sk-Į1™118 neišsipildė.

i//, uohču-m • v i- • i komunistai nepavydi, kad
Neabejoju iJa jau"ų. vy!'ų uoll.mal ijų obalsi “už taika ir drau- 

’ ant policininkų. Tik viena; g-škųmą” nuo jų pasiskolino 
diena trys policininkai bu-, prezidentas Eisenhoweris. Jir 

! VO sužeisti. labai džiaugtųsi, girdi, j
___ _  j ir demokratai šį jų šūkį 

New Yorkas.—Jau užsi-isisavintų-"

i kiuo ir pasirodė mūsų di- 
Į džiai gerbiamas Dr. Jonas!
| Stanislovaitis.
j jog prie šio darbo labai! 
į daug prisidėjo ir Kristina.

Didelė garbė ir padėka, 
jiems abiem s. Labai grąžui 
ir tas, kad kai Jonas darė Jungtinių Tautų As- • 
“slides” rodo, Kristina juos amblėjos 14-toji sesija, 
paaiškina, paryškina, pažy-

Vakarų karinės sąjį 
j “NATO” susirinkime I 

Rikers saloje yra jaunų į žiuje priimtas dešimties
mi, kur paveikslai traukti, j prasikaltėlių kalėjimas. Ja-j tų planas tą padarą stip. 
ka jie pavaizduoja. Jai tas. me randasi 600 jaunuolių, militariniai. Reiškia, Am 
darbas puikiai sekasi, jos. Juos mokina ir karinio Anglių 
atmintis iai puikiausiai muštro. ' •'atmintis

- - - tarnauja. Padeda jai ir tas, 
’ kad ji ir šiaip yra vi-ena iš 

Pilietis I geriausių kalbėtojų.
~ ■ Taigi, savo akimis pama-

' — a I • 1 •

Imąsi.
Bet kaip tą suderinti i 

Management Jungtiniu Tautų asamblėjNassau ’
Corp, viršininkai M. Sus- 
low ir A. Korman prisipa
žino, kad jie nusuko $203,- 
330 nuo žmonių.

Lake Success, L. I.—Sper
ry Gyroscope Co. paleido iš 
darbo 600 darbininkų. Šis 
fabrikas gamina instrumen
tus bombiniams “B-52” lėk
tuvams.

Paryžius., — Francūzijai 
karas Alžyre kiekvieną die
ną neša $3,000,000 nuostolių.

Keletas pittsburghiečių patys prisiuntė už 
prenumeratas, pažymėdami, kad pas juos buvo 
ninkas P. J. Martin, bet nerado namuose, tad 
kad punktai būtų priskaityti Martin’ui, taip ir padarėme.

Didelis ačiū viršminėtiems vajininkams už pasi
darbavimą. Taipgi prieteliams už paramą laikraščiui.

Jau gražus būrys skaitytojų prisiuntė užsakymus 
siuntinėti giminėms. Lietuvoje laikraštį. Ačiū jiems.

Laisves Administracija

savo 
vaji- 
nori,

Žiemos švenčių proga sveikiname Aido 
chorą ir visus aidiečius, taip pat Laisvės 
štabą ir visus laisviečius. Linkime links
mų švenčių ir laimingų 1960-ųjų metų.

ALEKSANDRAS ir DOMICĖLĖ 
VELIČKAI

tėme Lietuvą, beveik visus 
jos kampus ir kampelius. 
Natūralių kad d a u g u m a 
nuotraukų padaryta Lietu
ves didmiesci u o s e — Vil
niuje, Kaune, Klaipėdoje. 
Vasaros laikas gražus, Lie
tuvos gamta žavinga. Visa Per valandą, 

i mūsų senoji tėvynė pasken-l 
dusi gėlėse, rūpestingai lie-1' C. ----- - --------- i
tuvio ir lietuvaitės darbš- nešėsi “kalėdinę dėžę.” Bet | 
čiomis rankomis ir didele 
meile išaugintose gėlėse.

Nenoriu nė pradėti jums 
čia aiškinti atskirus vaiz
dus, jų tiek daug! Reikia 
pačiam pamatyti. Ir nusi- 
skriaudė tie, kurie neatėjo 
ir nepamatė.

Girdėjau, kad Stanislo- 
vaičiai su šiais paveiksais 
lankysis kitose kolonijose. 
Aš tik noriu karščiausiai 
paraginti, kad tų kolonjių 
lietuviai, kur tik jiedu lan- prie jo sesers namų, 
kysis, ateitų ir pamatytų. 
Džiaugsitės paklausę mano 
patarimo.

Miesto majoras 
ris pasisakė, kad Jungtinė
se Valstijose darbininko

LAWRENCE, MASS.

rezoliucija už nusiginki! Yną 
ir ruošimu viršūnių konferen
cijos, kurioje nusiginklavimo 
klausimas bus svarbiausias?

u mū-Nesuderinama nei 
su vyriausybės priesaikavimu,i su vynaudyueb pi lUddina vinių,

Mfagne- kad ir jai jau atsibodę ginkla
vimosi lenktynės.

i mažiausia alga būtu $1.25 (VAKARŲ VOKIEČIAI
: PRIEŠ SUSITARIMĄ 

Paryžius.—NATO konfe-
dusi gėlėse, rūpestingai lie-j 9’. P°P°_v\ch ’ Į^P61^0^! rencijoje dalyvavę Vakarų

policininkai suprato, k a d 
jis gabena narkotikus. Su
ėmė jį tik po apsišaudymo 
ir ‘^kalėdinėje” dėžėje su
rado $120,000 vertės nar
kotiku, v

Chicago.—‘‘Sausumos” lai
ku gengsteris Rogers Tou- 
hy buvo nuteistas 9i9-iems 
metams kalėjimo. Jam atsė
dėjus 25 metus jį paleido. 
Dabar kas . tai jį nušovė

Rep.

Vokietijos valdininkai ir 
generolai griežtai išstojo 
prieš susitarimą vakarinio 
Berlyno reikale. Jie stoja už 
tai, kad ten pasiliktų taip, 
kaip dabar yra.

: ■

LAISVĖS DALININKŲ 
SUVAŽIAVIMAS

“Laisvės” dalininkų suva
žiavimas ir po suvažiavimo 
vakare banketas įvyks sek
madienį, sausio 31 d., 1960 
m. Suvažiavimo pradžia 1 
vai. dieną. Banketas prasi
dės 6-tą vai. vakare.

Visi “Laisvės” bendrovės 
dalininkai, kuriems tolis ne
kliudo, pasirūpinkite daly
vauti bendrovės suvažiavi
me, o vakare bankete.

Suvažiavimas ir banketas 
bus laikomi naujoje “Lais
vės” salėje, 102-02 Liberty 
Avė., Ozone Park, N. Y.

PRANEŠIMAS
ROCHESTER, N. Y.

Gedemino Dr-stė rengia naujų 
metų pasitikimo balių, gruodžio 31 
d., 6:30 v. v., 575 Joseph Ave. Tu
rėsime valgių, gėrimų ir muzikos. 
Veltui gausite kepures ir kitokių 
žaislų. Kviečiame vietinius ir iš 
apylinkės dalyvauti,' linksmai pra
leisti laiką. Rengėjai. (98-100)

Bus rodomi

Spalvoti paveikslai iš Lietuvos

Sofija.—195i9 m. Bulgari
jos industrinė gamyba pa
didėjo 19 procentų.

Londonas.—Naujoje “Ja
ne’s” knygoje, kurioje ap
rašomi militariniai pasieki
mai, rašo, kad Tarybų Są
junga turi bombonešį dide
snį ir greitesnį už JAV

MATTHEW A.::
BUYUS ii

(BUYAUSKAS) , ’ ’

LAIDOTUVIŲ I
DIREKTORIŲ^, ; •

*3G**3G*

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

426 Lafayette St

g Linksmų švenčių Visiems!
g HENRY WEYDIG g 
g & SON, INC. g
g Laidotuvių Įstaiga $ 
B? Tinkamas patarnavimas M 
K už prieinama kainą. g 
8 18-39 122nd St., College Pt., L. I. S 
« FL. 9-8568 gg Chas. Henry Weydlg, Lie. Mgr. g

šeštadienį, Gruodžio 26 December
PROGRESYVIŲ RUSŲ SVETAINĖJE 

287 Erving Avė.
Pradžia 7-tą vai. vakaro —:— Įėjimas nemokamas

Paveikslus rodys Dr. J. Stanislovaitis
kuris važinėjo Lietuvoje su pirmąja lietuvių turistų gru
pe. Jis pats nufotografavo įdomiausias vietas, turi 450 
skirtingų paveikslų. Kviečiame Lawrencaus ir apylinkės 
lietuvius atsilankyti ir pamatyti juos. ° Rengėjai

Bostono ir apylinkės lietuviai tuos paveikslus matys 
gruodžio 27 dieną.

6 p.—Laisve (Liberty)—Antr., gruodžio (Dec.) 22,1959
* /

Siųskite Giminėms Kalėdinius Dovanų Paketus
Į Lietuvą, Ukrainą, Baltarusiją, Latviją, Estoniją , Armėniją ir kitas šalis.

Package Express & Travel Agency, Inc.
(LAISNIUOTA PER USSR)

BROOKLYN—1530 Bedford Ave., kamp. Lincoln Pl. IN. 7-6465. IN. 7-7272 
NEWARK, N. J. — 312-14 Market St. Tel. MI. 2-2452. MI. 2-1681

Siunčiami tik nauji daiktai — medžiagos, drabužiai, valgomieji produktai, gyduolės, siuvamosios mašinos.
Pristatymas garantuojamas, taipgi adresato parašas. Visi kaštai, įskaitant 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.
651 Albany Ave. 
Hartford, Conn. 
CHapel 7-5164

11601 Jos. Campau Avė. 
Detroit 12, Mich. 
TOwnaend 8-0208

78—2nd Avė.
New York 8, N. Y.
ORegon 4-1540

882 N. 7th St.
Philadelphia 23, Pa.

s WAlnnt 8-1747

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

107 S. Vermont st. 
Los Angeles. Calif. 
Dunkirk 5-6550
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