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KRISLAI
Aš jau namie!
Tuščiagalviu plepalai.
Domisi mūsų gyvenimu.
Apie spaudą.
Gyvenimas verda kunkuliuoja.

Rašo R. Mizara

Karininkai ir vėl reikalauja 
daugiau pinigų gynybai

AlžS re jau susmuko ! Lotynų Ameriko 
cijos sukilimas | ieško kelių į tauti

>s žmones 
tautinę laisvę

Washingtonas. — Gene- 
i rolai, admirolai ir visoki 
į karo specialistai daro spau- 

Praėjus šešiems mėnesiams, ! dimą į Kongresą, kad dail
ei ir vėl galiu su skaitytojais i giau skirtų pinigų apsi- 
kalbėtis, būdamas vakarinėje j ginklavimui. Vieni iš ju 

^Atlanto pusėje. Kitais žo-' įrodinėja kad Jungtinių 
dziais, as jau namie. d, , ... <n • • , •

"Namai-pragarai, be na- - Valstijų “karinis aivynaS 
mų negerai” — teisingas po-1 pasenęs , kiti, kad pei ma- 
sakis. Nežiūrint j tai, kur j žai Eisenhoweris siūlo pi- 
žmogus būvi, tau namai nie- : nig*ų raketoms”, o dar kiti, 

> kadi AKAgalvo? n.eiseina’ _ . j kad reikia daugiau gamin-
( išvykdamas iš Niujorko su Į 4. toli Siekiančių bombinių 

pirmąja lietuvių turistine! lėktuvų.
grupe, nesitikėjau, kad teks: Generolas Thomas S. Po- 
gimtojoje žemėje išbūti pusę j wer> toli siekiančiu bombi- 
metų. Tuomet galvojau: jei. ni lėktuvu komandierius, 
nesiūs, bus labai daug. reikalauja dar bilijono do- 

Viešnagė buvo puiki, nespėrių orlaivynui, nes būk jis 
Lietuvos žmonės kaip buvo1 negalįs prie dabartinių jė- 
visuomet, taip ir šiuo laiku, : gų per “24 valandas saugo- 
labai, labai svetingi, draugis- į Jungtines Valstijas nuo 

. i, mie i. __.__  Tarybų Sąjungos užpuoli-
Jis pasakoja, kol 

srityje

nai privalo gaminti kuo- 
daugiau didelių bombinių 
lėktuvų, kurių pagalba jis 
“galėtų ją suvaldyti”, jei
gu ji pasikėsintų užpulti.

Panašiai įrodinėja armi
jos. komandieriai, karo lai
vyno, raketų gamintojai ir 
kiti. Visi jie reikalauja dar 
daugiau pinigų kariniam 
pasiruošimui. Prezidentas 
siūlė Kongresui, kad tiems 

. reikalams būtų skiriama 
Į $45,568,000,000, tai yra, po 
54 centus iš kiekvieno do-! 
Icrio valdžios. įplaukų.

Jungtinių Valstijų talki- kurių yra’,-Apie 
ninkės iš NATO nepamiršo kovoja 
priminti, kad ir jų pagal-i 1£,isvę. Ten fra apie 1,300 
bai turi būti skiriama dau-j 000 francūzh, kuriu 
giau pinigų, kaip preziden- dalis viešpataudami’ i

Paryžius, p- Sausio 24 d. j skaitlingos, bet labai agre-i Washingtonas. — “Loty- 
Alžyro francūzai i 
ninkai armijos komandie-1 apie 500,000 
riai ir politiniai vadai su- i tūkstančius karo

reakci-1 syvios. Francūzija ten turimų Amerikoje tautinis ju- 
vyrų armiją, i dėjimas, komunistų vado- 

i *" lėktuvų,; vaujamas, gali skaudžiau 
kilo prieš dabartinę Fran-■ bet ginkluotųjų jėgų prieš- užduoti smūgį Jungtinėms 
cūzijos vyrįhusybę. .... ... -
susirėmimų, kuriuęse žuvo ■. cininkų. Jie sakė, 
20 žmonių ir apie 150 buvo 1 mijos daliniai neis 
sužeistų. Reakcininkai pa-1 francūzus sukilėlius, 
grobė kelis-svarbius cent-! 
rus ir užsibarikadavo. Jie ! 
griežtai išstojo prieš bent i 
kokias reforpias Alžyro gy-, pargmg

Tiesa, esant Tarybų Lietu- mo .
ir posū- TSRS turi raketų 

pirmenybę, tai JAV būti-imą”.
voje teko padaryti 
kių:. teko išvykti Į Maskvą da
lyvauti pirmajame' Visasąjun
giniame žurnalistų suvažiavi
me/ Dalyvavau jame svečiu, 
Stebėtoju.

j Teko išvykti j Lenkijos Liau- 
Sdie^ Respubliką, pasisvečiuo- 
yti pas Seinų lietuvius, teko 
ptagnaža pakeliauti po sveĮn- 

gįją Lenkiją, bet tėh IV Vėl 
grįžau Lietuvon, kad galėčiau 
baigti kai kuriuos savo dar
bus, kad tęsčiau pažintis su 

, savo tautiečiais, kurie troško 
.išgirsti žinių apie Amerikos 
lietuvius, o aš vis tebetroškau 
daugiau gauti žinių apie 
juos, apie jų gyvenimą.

Tikėkit manim, draugai 
skaitytojai, laiko veltui ne
eikvojau. Nemaža jau esu 
pateikęs jums įspūdžių iš sa- 

į vo maršruto; nemaža dar ža
du parašyti, jei tik sveikata 
ir laikas leis.

tas siūlė. Demokratų parti
jos lyderiai šaukia, kad 
būk Eisenhowerio valdžia 
“apleido karinį pasiruoši-

Amerikcje, kaip patyriau, 
buvo tuščiagalvių, kurie skel
bė, būk manęs iš Lietuvos 
“bolševikų valdžia” neišlei
džia.

Tikėsite, ar ne, pačioje Lie
tuvoje; girdėjau taipgi pana- 

. šių gandelių. Esą, “Mizaros iš 
/ Lietuvos valdžia neišleidžia 

.to, kad jis per daug žino, 
tai sugrįžęs į JAV gali pra
dėti rašyti ir kalbėti prieš 
Tarybų Lietuvą...”

Būsiu atviras ir pasakysiu: 
^pilė Visuomeniniu organizacijų 

pareigūnų, taipgi rašytojai ir 
eiliniai piliečiai vis prašė ir 

L'prašė manęs, kad ilgiau Lie
tuvoje pabūčiau.

. Kai kurie tiesiog sakė: bū
tinai palaukite Liepos 21- 
osios, nes tą dieną sukaks 20 

j. metų, kai Lietuva buvo pa- 
. skelbta tarybine respublika;

tą dieną, taigi, bus labai di
delė Lietuvoje šventė -— di
desnė negu ligi šiol kada nors 
yra buvusi.

; • Už tai dėkojau jiems ir sa
kiau: Liepos mėnesio šven
tėms atvyks iš Amerikos dau
giau kitų svečių, o aš būtinai 
turiu grįžti namo sausio mė
nesį, kad galėčiau dalyvauti 
metiniame Laisvės bendrovės 
pajininkų (šėrininkų) suva- 

OŽiavime.
Sugrįžau laiku. Dalyvavau 

šėrininkų suvažiavime, kuris, 
pasakysiu atvirai, buvo labai 
sėkmingas, gražus.

j Tarybų Lietuvos žmonės la- 
domisi Amerikos lietuvių 

gyvenimu. Sutikau daug žmo
nių, kurie turi Amerikoje sa
vo {riminių. Visi jie prašė ma-

{Tąsa 6-tam pusl.);

De Gaulle dekretai 
jau bus įstatymai

Paryžiųs.^:—Po. numalši
nimo sukilimo Alžyre pre
zidentas De Gaulle parei
kalavo. parlamento, kad su
teiktų jam galią valdyti'ša
lį pagalba dekretų. Parla
mentas 339 balsais prieš 79 
suteikė jam diktatorišką 
galią. Prieš balsavo Komu
nistų partijos atstovai ir 
dar kai kurių kitų partijų.

De Gaulle gavo diktato
rišką galią metams Taiko. 
Jis dabar yra pirmas visa
galis Francūzijos valdyto
jas nuo Napoleono laikų.

Italijos komunistų 
9-tas suvažiavimas

Roma. — Atsidarė Itali
jos Komunistų partijos de- 
vyntasis suvažiavimas. Da 
lyvauja 29-nios broliškos 
delegacijos iš kitų šalių Ko
munistų partijų.

Partijos generalinis, sek
retorius Togliatti išdavė 
platų raportą. Partija pasi
sako už visišką nusiginkla
vimą ir reikalauja, kad Ita
lija tuojau pasitrauktų iš 
karo sąjungų.

Italijos Komunistų parti
ja yra skaitlingiausia ka
pitalistinėse šalyse. Ji turi 
virš 1,600,000 narių. Togli
atti pasitiki, jog netrukus 
turės 2,000,000 narių.

LATVIJOS JAUNIMAS 
IR NACIONALIZMAS
Maskva. —x Latvijos Ko

munistų partijos sekreto
rius A. L. Peise rašo 
“Pravdoje”, kad tarpe Lat
vijos jaunimo dar vis yra 
buržuazinio nacionalizmo 
(šovinizmo) liekanų. Jis at
žymi, kad kai kurie jaunes
ni žmonės nepadaro skir
tumo tarpe tautiškumo ir 
šovinizmo. Partija pradėjo 
platesnę tuo reikalu ap
švietę. \

TSRS jau iššovė ir 
2-ją tolio raketą

-Tarybų Są- 
agentūra

.Maskvą, - 
jungos žinių o 
TASS paskelbė, kad sausio1 
31 d. vėl buvų iššauta, jau 
antroji, tolimd siekimo ra
keta į Ramųjį vandenyną, 
kuri taip pat gerai patai
kyta į taikiklį,

Pirmoji TSRS tolimo sie
kio raketa buvo iššauta 
sausio 20 d., kuri pataikė į 
taikiklį už 7,762 mylių.

Pirmąją T$RS raketą 
matė Jungtinių Valstijų 
karininkai ir mokslinin
kai nuo karo laivų, o ant
rąją—iš lėktuvų. Jie stebė
josi, kad abi tiksliai nukri
to taikomoje vietoje.

BELGIJOS KONGO GAUS 
NEPRIKLAUSOMYBĘ 
Briuselis. — Belgijos 

specialus komitetas Kongo 
(Congo) reikalais paskel
bė, kad ta kolonija gaus ne
priklausomybę birželio 30 
dieną. Kokia tą “nepriklau
somybė” bus, tki dar neži
nia. Kongo užima 904,750 
ketv. mylių ir Ituri 15,000,- 
000 gyventojų. !

...............—---------------

JAV TRAUKSIS Iš KARO 
BAZIŲ MAROKE

Rabatas. —j Jungtinių 
Valstijų karo , orlaivynas 
pasitrauks iš bazių Maro
ke. Kovo mėnęsį lėktuvai 
paliks Ben Slimane bazę,o 
vėliau ir kitas. Jungtinės 
Valstijos turėjo šešias ba
zes,, kurių įrengimui ‘išlei
do $400,000,000^ Karo lėk
tuvai persikels į Vakarų 
Vokietiją — arčiau , prie 
TSRS. ' j ' ,

INDIJAI NEPATINKA 
BURMOS SUTARTIS f '
New Delhi.

Burmos nepuoliino ir sienų 
reikale sutartis' nepatinka 
Indijoje kraštutiniams ele
mentams, kurie provokavo 
karą prieš Kiniją,

Įvyko ! akyje buvo nemažai reak-; Valstijoms, kaip bent kur 
v—1 -- ----1 T*- ar_ kitur”, pareiškė užsienio

prieš ! šnipavimo narys generolas 
C.C. Cabell Senatiniame

Tuo kartu Francuznoje Turini perdavė korespon- 
■V^J Partijų vadai ir hau- dentas w Kenworth 

„ ; apsuunge ir j Generolas Cabell raporta- 
ventojams Piezi en o .e !vo, kad Pietinėje irvemojams. Gaulle vyriausybę. Prezi- Amerikoie

Alžyre jau sesti metai, dentas, gavęs paramos, pa- i judėjimas kurio tiks- 
įema karas, nes alžyriečiai, keitė kai kurius .1

; 9,000,000, i vadus ir įsakė sukilimą su- - į , ii<]udip9 Vvriau- 
už savo tautinę 1 triuškinti. ’1 įausybes liaudies _vyi įau

'sybemis, kurios rūpintųsi 
’a Sukilėliai pasijuto beje-1 savo šalių reikalais ir ne- 

.^Ljgiai ir pasidavė. Dalis, jų! sektu Jungtinių Valstijų 
-i .| vadu su leitenantu Pierre I politikos. Jis sakė, kad Ku-naudodam! vietos gyvento-! a h. yežtį

jus yra pralobę J>e nori ir^ k*lgji dalis su j Or. 
ant toliau bųti pnvilegi-, tjz laįinai ikavoj 0 ju 
juotais. Tuo^kartu Francu-1 - 1 - J c
zi 
]e stoja už kai kurias re-' 
formas alžyriečių naudai, 
kad ir ant' toliau pasilai
kius Alžyrą Francūzijos 
dalimi. Alžyre susidarė trys 
jėgos: y ..gyventojai, 
kurie kovoja už savo ne- 
nriklausomybę, prezidentas 
De Gaulle ;siūlė reformas, o 
Alžyro francūzai priešingi 
reformoms.

Sukilėlių jėgos buvo ne-

daugelis jam panašių, taur 
tini judėjimą už nepriklau
somybę vadina “komunisti
niu”. Jam ir Kuboje suor
ganizuota žinių agentūra 
“Prensa Latina” yra “tik 
komunistų”, nors apie ją 
jungiasi spaudos atstovai > 
iš visos Lotynų Amerikos.

Cabell sakė, kad Lotynų 
Amerikos žmonės su ukva- 
ta klausosi radijo praneši
mų iš Tarybų Sąjungos, <

Cent- Lenkijos., Kinijos ir kitų 
labai socialistinių šalių. Jis sakė,

• • ctugci j uucj evo, nuliu vjiiYo- kcvA* nv 

aimijos pake}sįį Chartines vy- ninkiškų
kad ne vien tarpe darbi- 

i organizacijų na
rių, bet net tarpe dalies 
biznierių yra nepasitenki
nimo JAV politika ir kapi
talistų viešpatavimu tų ša
lių gamyboje ir gavyboje.

- Kinijos ir

-p. % ."jrėmėjai suvaryti i barakus, įjos prezidentas De Gaul-1 J J '
Francūzijoje liaudis šio

je kovoje demonstravo sa
vo solidarumą. Komunistų 
vadovaujamos darbo uni
jos iš Generalės Confede- 
racijos,.. taipgi \ socialistų. J r 
katalikų unijos kartu pa
skelbė vienos valandos so
lidarumo 
paramos 
dalyvavo 
unijistų.

boję įvykęs perversmas 
‘‘daug padeda komunistams 
Lotynų Amerikoje”.

Generolas Cabell, kaip ir

Havana. — Atskrido A. 
M i ko j anas atidaryti TSRŠ 
industrinę parodą.

ir vyriausybės

Afrikos reikalavimas 
Jungi. Valstijoms
: Tunisas..-Afi'ikos. LiaU- 
dies Kongreso pelitinių or
ganizacijų ir darbo unijų 
delegatai laike konferenci-

streiką, kuriame | ją. Dalyvavo apie 150 dele- 
virš ‘ 12,000,000 L ' . ‘ _

Vėliausios žinios
Tel Avivas. — Pasienyje 

tarpe Izraelio ir Sirijos 
susirėmimai pasikartojo.

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris pasi
sakė už suteikimą atominių 
ginklų JAV talkininkėms. 
Taipgi sakė, kad jeigu Ry
tai padarys atskirą taiką 
su Rytų Vokietija ir nukirs 
vakarinio Berlyno susisie
kimą su Vakarais, tai susi
darys labai pavojinga pa
dėtis.

są”Vatikano sargams, 
buvo išėjęs į Romos 
ves, vaikščiojo kaip 
prastas kunigas, o prie Šv. 
Ignoto bažnyčios studen
tams pasakė kalbą.

Jis 
gat- 
pa-

Washingtonas. — Prezi
dentas Elisenhoweris sako, 
kad Jungtinės, Valstijos 
yra galingos. Jis sako, kad 
demokratai kalba apie 
“silpnybę” tik politiniais 
sumetimais — norėdami 
laimėti prezidentinius rin
kimus. . '

gatų. Jie nutarė organizuo
ti Afrikoje Tarptautinę 
brigadą ir siųsti į pagalbą 
alžyriečiams kovai už ne
priklausomybę.

Kartu atsikreipė į Jung
tines Valstijas reikalauda 
mi sulaikyti pagalbą Pran
cūzijai. Jie sako, kad JAV 
finansuoja^ F r ancūzi ją, jų 
ginklais žudo alžyriečius., o 
JĄV diplomatų palaikymas 
Francūzijos tik prailgina 
karą.

Socializmo šabų ■ ; ų 
vadai jau Maskvoje , -
. ~ Maskva.»— Iš visų socia
listinių šalių: Allbanijoš, 
Bulgarijos, Vengrijos, Ru
munijos, Čekoslovakijos, 
Lenkijos, Rytų Vokietijos;, 
Kinijos, Šiaurinės Korėjos, 
Mongolijos ir šiaurinio 
Vietnamo vadai jau atvyko 
į Maskvą.

Jie tarsis ekonominiais 
ir politiniais reikalais. Tar
pe atvykusių yra Živkdv, r 
Ulbricht, Otto Grotewohl, 
Janos Kadar, W. Gomulka, 
Antoni Navotny ir kiti.

Katmandu, Nepalas. — 
Tarybų Sąjungos preziden
tas Vorošilovas atvyko į 
Nepalą ir tariasi su kara
liumi.

Chicago. . — Kokie tai 
vandalai išmušė Pauliaus 
Leono biznio įstaigos lan
go stiklą ir namą apteplio
jo.

Flint, Mich. — Virš 10,- 
000 automobilių gamintoju 
sustreikavo prieš Geneęal 
Motors Co. ir uždarė fab
riką. Nesusipratimas kilo 
dėl darbo sąlygų.

Berlynas. — Vokiečių 
DemokratinėC, Respubli k a 
įteikė Ąnglijai, Francūzijai 
ir Jungtinėms Valstijoms 
protesto notąs prieš Vaka
rų Vokietijos provokacijas 
vakariniame Berlyne.

Washingtonias. —Kai ku
rie korespond. mano, kad 
po Eisenhowerio pareiški
mo Kubos reikalais, gal 
kurstytojai, kišimosi į Ku
bos reikalus laipsniškai ap
siramins.

Tel Avivas. — Per pen
kias dienas Izraelio pasie
nio sargai ir sirai apsišau- 
dė< Buvo ir tarpe lėktuvų 
susirėmimų.

Washingtonas. — Azijos 
influenza baigiasi, šiemet 
ji mažai aukų nusinešė. 
1957 m. ja; sirgo apie 20,- 
000,000 žmonių ir virs 5,000 
mirė. ■ •■/•'</■//• < ,

Row. IK vėl • popiežius 
Jonas XXIII iškirto “špo-

Washingtonas. — Penta
gono generolai sako, >kad 
Tarybų Sąjunga 
kartus tiek toli 
raketų, kaip Jungtinės
Valstijos. v

Kalkutta, Indija

turi tris 
siekiančiu

t. -r—, čio
nai lankėsi TSĘŠ preziden
tas Vorošilovas. ,

“TSRS UŽPULS JAV
1962 m.”, — POWER

Washingtonas. — Gene
rolas Thomas S. Power, ko
mandierius toli siekiančių 
bombinių lėktuvų, sako, 
kad “Tarybų Sąjunga mus 
užpuls 1962 metais, jeigu 
nebūsime tvirtai apsigink
lavę’’.

Čionai supranta, kad tai 
pareiškimas spaudi m u i į 
Kongresą, idant jis dar 
daugiau pinigų skirtų kari
niam orlaivynui.

DUNOJAUS UPĖS 
KOMITETAS

Budapeštas. — Į Duno
jaus upės komitetą, kuris 
tvarko navigaciją, įstojo ir 
Austrija. Numatoma, kad 
netrukus prisidės ir Vaka-X 
rų Vokietija. Dabar Duno
jaus upės reikalus tvarko 
tik tos šalys, per kurių te
ritoriją jis' teka, arba kurių 
teritorija prie jo prieina.

Syiracuse, N. Y. — JAV 
vyriausybė užsakė pas Ge
neral Electric Co. paga
minti radaro reflektorių 
165 pėdų aukščių ir 400 pė
dų pločio. Jis bus pastaty
tas Šiaurės vandenyne.

Apie balsavimus S 
Kerala srityje

Trivandrum. Indija. — 
Dar nėra pilnų atskaitų iš 
balsavimų Kei’ala provinci
joje, bet jau žinomi sekami 
faktai. Balsavimuose daly
vavo virš 8,000,000 žmonių.

Prieš Komunistų partijos 
kandidatus buvo sudarytas 
bendras frontas valdiškos 
Kongreso partijos., taip va
dinamų Liaudies socialistų 
ir buržuazinių demokratų. 
Rašant šią žinią iš 126 sei
melio vietų, .bendras fron
tas jau turėjo 61, komunis
tai tik 21.

Trivandrum distrikte ko
munistų kandidatas gavo 
25,917 balsų, o kandidatas 
visu trijų bloko partijų 35,- 
175.

IŠPROTĖJĘS NUŠOVĖ 
DVI MOTERIS IR SAVE

Hartford City, Ind. — 
Protiniai silpnas mokyklos 
vedėjas L. O. Redden nušo
vė mokytojas Miss Robin
son ir Mrs. M. McFerren ir 
patsai nusišovė. Jo žmona 
sakė, kad per ilgą laiką jis 
lankė proto ligų gydytoją.

Durbanas, Pietine Afri
ka. — Areštavo 170 siuve- 
jų-streikiei;ių. tS
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Foreign countries, per year 112.00 
Foreign countries, 6 months $6.50

Iš ‘Laisves’ redakcijos pranešimo 
d alininky. suvažiavimui

Drauges ir draugai dalininkai!
Mes ir vėl susirinkome pasikalbėti ir pasitarti mū

sų laikraščio “Laisvės” reikalais. Kaip žinia, šiemet 
“Laisvei” sukanka 49 metai, o ateinančiais metais ji 

> jau bus 50 metų amžiaus. Yra žmonių, kurie atsimena 
-1911 metus, kai “Laisvė” buvo įsteigta. Yra draugų, ku

rie jų skaito ir jos likimu rūpinasi nuo pat pirmojo nu- 
-merio. Didelė dauguma esame seni laisviečiai, seni jos 

skaitytojai, seni jos draugai ir prieteliai. Tuo kiekvie
nas didžiuojamės. Nė vienas nesigailime per ilgus me
tus ir didžiausias audras nešę kovingos spaudos vėliavą. 
0 audrų buvo didelių ir daug, baisių, bet ir garbingų. 
Jei mes pergyvenome net du baisiausius pasaulinius ka
rus, tai tąip pat mes matėme galingas revoliucijas ir so
cializmo saulės patekėjimą didžiulėje pasaulio dalyje. 
Turtingas įspūdžiais ir patyrimais buvo mūsų paskuti
nių keturiasdešimt devynerių metų gyvenimas. Laimin
gais turi jaustis tie, kurie nebuvo pasyvūs, kurie savo 

"jausmais, protu ir darbu prisidėjo prie padarymo mūsų 
pasaulio gražesniu, šviesesniu ir laisvesniu.

Prieš visokį pesimizmą
Bet gal ne vienas jūsų paklausite: Tai ką gi bendro 

'Šios “filosofijos” turi su redakcijos pranešimu apie tai, 
ką ji veikė ir nuveikė paskutiniais praėjusiais metais? 
Pirmoje vietoje, negalima pamiršti praeities todėl, kad 
laikas nuo laiko mūsų tarpe pasigirsta pesimizmo, nusi
minimo ir nekantrybės balsų. Na, o nusiminimui ir pesi
mizmui neturėtų būti vietos, nes nesiranda pagrindo. 
Pavojinga ir ta mintis, su kuria ne vienam mūsų tenka 
susidurti, jog, esą, mūsų misija jau užbaigta, mums jau 
laikas pasitraukti iš kovos lauko ir tik poilsiui atsiduo

di. Prieš visas tokias tįendencijas reikia griežčiausiai ko- 
‘*voti. ,.uUv.<

Kas liečia redakcijos raportą, tai visa “bėda” tame, 
kad mes neturime jokių paslapčių, neturime nieko, ko 
jūs nežinotumėte bei nematytumėte. Jūs .“Laisvę” skai- 

. tote ir matote jos turinį, šiandien jūs esate mūsų tėisė- 
v jai. Mes prašome jūsų atvirai, bet, žinoma, draugiškai, 
.nuims pasakyti, ką jūs manote apie mūsų praėjusių me
tų darbą ir pastangas. Kitais žodžiais, ką jūs manote 

,apie “Laisvės” turinį, kokius trūkumus esate pastebėję 
?>. ir. kaip, jūsų supratimu, reikėtų ir būtų galima juos pa- 
- galinti.

Tam tikri sunkumai
Bet, žinoma, mes norime ką nors jums pasakyti, 

pent jau pasiskųsti. Praėjusieji metai, o ypač paskuti- 
;;įiįai keli mėnesiai, draugai, buvo labai, labai sunkūs. 
...Viena, tasai kraustymasis į naująsias “Laisvės” patal- 
,pas. Trys numeriai visai nepasirodė. Dažnai tekdavo į 

.„laikraštį dėti ne tai, kas reikėtų dėti, bet tai, kas buvo 
, gatava, kas buvo po ranka. Gerai, kad mes turime pui- 
>kių bendradarbių Lietuvoje, kad mums prieinama yra la
ibai gausi ir turtinga Lietuvos spauda. Ypač tokiais lai
kotarpiais, kai'redakcinės jėgos sumažėja, o tai įvyko, 
kai d. R. Mizara išvyko į Lietuvą, mums tais šaltiniais 
^prisieina plačiausiai pasinaudoti.

Jūs negalite nepastebėti, kad tokiais laikotarpiais 
jĮažnai “L.” būna perkrauta raštais apie Lietuvą, o per 
mažai jų apie Ameriką. 0 juk ir čia mūsų gyvenimas be 
galo įvairus, mūsų Įmovos yra svarbios. Pavyzdžiui, labai 

_;gkūpiai “Laisvės” skiltyse atsispindėjo didysis keletą mė- 
.jpesių užsitęsęs plieno darbininkų streikas. Arba, štai, 
;giliausioje krizėje jau seniai randasi Amerikos anglies 
M^Vybos pramonė. Bet apie tai “Laisvėje” beveik nieko 

nesimato, apart laikas nuo laiko pasirodančios vienos 
J4tos korespondencijos. Po šio suvažiavimo, sugrįžus d. 

;*M12arai, turėsime pasitaisyti, daug daug daugiau dė- 
■'mesto kreipti į Amerikoš sceną, į Amerikos liaudies tie- 
" stoginius reikalus—tos liaudies, kurios dalimi mes esa- 
Yftę ir kurios kovos, laimėjimai ir pralaimėjimai yramu-.

reikalas.
• Apie sėkmingas ekskursija®

Dabar žodis apie d. Mizaros kelionę į Tarybų Lie-. 
,.tuvą. Ji užsitęsė visą pusmetį, daug ilgiau, negu mes ti- 
kėjomės. Bet tai ir "gerai. Jūs matėte ir skaitėte jo 
'straipsnius. Ypač didelį įspūdį padarė jo pasikalbėjimas 
, bu Lietuvos aukštaisiais dvasininkais ir išsamus straips- 
"ifis apie lietuvius demokratinėje Lenkijoje. Mes Rojui 
įsakome: didelis, gerai, gražiai atliktas darbas!

Ryšium su tuo negalima šiame pranešime nepami- 
$pti labai sėkmingos praėjusią vasarą Amerikos lietu- 

...viųekskursijos į Lietuvą. Tai irgi buvo labai didelis da
lykas, Keleto ekskursantų pranešimus skaitėte “Laisvė
je”, Visi jie, mums, atrodo, buvo įdomūs. Džiugu, kad 

,.,yįsi ekskursantai sugrįžo gerai nusiteikę, kupini gražių 
įspūdžių ir patyrimų. Neteko pastebėti nė vieno, kuris 
būtų sugrįžęs surūgęs ir susiraukęs. Patiko jiems Lietu? 
va. Patiko jiems ten pamatytas visose gyvenimo' srityse 
progresas. Patiko jiems Lietuvos žmonės, ypač jauni
mas. Savo akimis pirmu kartu jie pamatė iš karo griu
vėsių Prisikėlusią ir dideliais šuoliais pirmyn žengian
čią mūsų senąją socialistinę tėvynę. “Laisvė” didžiuoja-

niukliniij masinio žudymo ginklų pra-

gaminimui, juos įsigys visos valstybės, 
šimteriopai padidės. Štai kame didžiau-

vįęnintelis kelias pašąlįnimui jjąųto?pa* 
o kąfo grėsmės. >
kovoje už taiką ir prieš ginklavimosi 

mg kas pasiekta, jau daug kas laimėta, 
taikos jėgos visose šalyšiįj'visame pa-

si tuo, kad ji. šią ekskursiją visais jaP gąlimais būdais 
parėmė. Mes pasižadame taip pat nuoširdžiaRremti busi
mąsias į Lietuvą ekškursijas, kurių, aišku, bus. Ypač 
ateinančią vasarą Lietuvoje įvyks didžioji sukaktis: pa
minėjimas 20 metų sukaties nuo Lietuvos pasiskelbimo 
socialistine tarybine respublika. Vilniuje įvyks visašalįš-. 
ku mastu dainų šventė. Reikia manyti, kad Liėttivos 
žmonės tikisi riemažai svečių iš užsienio. Ahnerikos lie
tuviai turėtų būti gerai reprezentuojami. >

Kapitalo ofensyvo atmušimas
. r . . ■'

Draugai, praėjusieji metai buvo svarbūs ir įspūdin
gi metai ne tik “Laisvės”, bet mūsų visų gyvenime. 
Bendrai paėmus, tai buvo didžių laimėjimų metai. Vis
ką čia suminėti neįmanoma. Užtenka tik pažvelgti į 
mūsų kraštą. Žinote, kad praėjusių metų pradžioje tik
rai atrodė, jog jau gerai paruoštas visuotinis užpuoli
mas ant Amerikos organizuotų darbininkų. Ir kai kilo 
plieno darbininkų streikas, tai buvo jaučiama, kad čia 
bus pradžia to visuotinio ofensyvo. Visa komercinė spau
da buvo atsukta prieš plieno darbininkus. Tačiau, nors 
toli grąžu mūsų profesinėms sąjungoms (darbo uni
joms) pavojus tebėra nepraėjęs, tenka storai pabrėžti, 
jog plieno darbininkų vienybė ir ryžtas tam oiensyvui, 
bent laikinai, pastojo kelią. Plieno darbininkų laimėji
mas yra laimėjimas visos darbininkijos.

Taip pat svarbu pabrėžti, kad makartiątinė reakci
ja nebegali pasidžiaugti naujais laimėjimais. Praėjusiais 
metais gerai sustiprėjo demokratinės jėgos visoje šaly
je. Biauriajam ragangaudizmui ragai aplaužyti. Pavyz
džiui, net pats prezidentas Eisenhoweris siuto Kongre
sui pasiųsti į gurbą tokią makartizmo atgyveną kaip 
reikalavimą ištikimybės priesaikos iš studentų, kurie 
nori naudotis federaline parama..

\

Kova už taiką ir nusiginklavimą
“Laisvė” yi?a darbo liaudies laikraštis. Tokia ji gi

mė, tokia ji visą laiką buvo, tokia ji yra šiandien ir to
kia pasiliks. Ji gina darbo liaudies poreikius, šiandien 
prieš Amerikos liaudį, prieš visų kraštų liaudį, stovi du 
svarbiausi uždąviniai, būtent: taiką išlaikyti ir nuimti 
nuo žmonijos galvos atominio karo grėsmę. Iš,to išplau
kia kova už visišką ir visuotinį nusiginklavimą. Moder
niškų, atominių; niuklinių masinio žudymo ginklų pra- 
gariškumas visiems žinomas ir suprantamas. Bet kol 
eina ginklavimosi lenktynės, tol randasi naujo karo 
grėsmė. Ir pavojus dar padidėja ir tuomi, kad atominių 
ginklų įsisavinimas plečiasi. Jei prieš keletą metų ato
minius ginklus turėjo ir mokėjo pasigaminti tik Jungti
nės Valstijos ir Tarybų Sąjunga, tai juos šiandien jau 
turi ir Anglija, ir Francūzija. Jei lenktynės nebus su
laikytos, jeigu ąrtimoje ateityje nebus padarytas galas 
atominių ginklų 
ir tada pavojus 
šia Tarybų Sąjungos visiško ir visuotinio nušiginklavi 
mo reikšmė. Tai 
saulinio, atomin

Džiugu, kad 
lenktynes jau da 
Labai sustiprėjo 
šaulyje. Tai pripažino iš ilgos kelionės sugrįžęs mūsų 
prezidentas Eisenhoweris. Visur, kur tikėto nuvyko, 
kur tik pasisuko, jis pastebėjo giliausią žmonių troški
mą taikos ir ramybės. Plėtojasi ir prigyja visuotinio nu
siginklavimo idėja. Tai tiesa ne tik visut kitur, bet ir 
pas mus Amerikoje. Priversti aptilti naujo karo šali
ninkai.

Gerojon pusėn pasikeitusią padėtį puikiai apibūdi
no Tarybų Lietuvos prezidentas Justas Paleckis, kai jis 
šiomis dienomis kalbėdamas Tarybų Sąjungos parlamen
to sesijoje, pasakė:

“Dar neseniai drebino eterį rūsčios karingos jėgos 
šalininkų atominių politikų, vandenilinių strategų kal
bos. Šiuo metu jie žymiai pritilo. Dabar kalbėti už karą 
tampa pavojinga, visty pirma pačiam kalbančiajam, nes 
tautos iš karto pamato, kad jis yra save demaskuojąs 
priešas—savo šalies priešas, savo vaikų priešas, taikos 
priešas...

Pasiūlykite šiandien pasirašyti deklaraciją, kurto
je giriarųa taika ir smerkiamas karas. Ją mielai pasira
šys net tie valstybių veikė j ai, kurie vakar žyangino gink
lais. Kas dabar išdrįs atvirai pasakyti—aš už pasaulinį 
gaisrą, aš už masinį sunaikinimą! Net karstas ginklavi-; 
mosi varžybų trubadūras ir ‘Šaltojo karo*’’ būgnininkas 
Nelsonas Rickefelleris pasiieškotų švelnesnio formula
vimo.” K "j1

Už taikų sambūvį 1
Taip, taikos šūkis pasidarė populiarią. Tai gerai. 

Tai reiškia didžiulį laimėjimą. Mes didžiuojamės, kad 
populiarindami taikos idealą, mes irgi nors mažyte da
lele prisidėjome prie pakeitimo opinijos Už taiką. Bet, 
žinoma, toli gražu dar ne viskas laimėta, įiojiįgražu dar 
taika nėra garantuota. Karo šalininkai nesnaudžia. Jie 
tebesidarbuoja. Juk tai parodo tie milžiniški ginklavi
muisi ir karo reikalams skiriami .biudžeta|\Jfųk štai .ir 
mūsų krašto daugiau kaip puse naujojo 7 yra
skiriama militariniams reikalatns, ginklavimos reika
lams, gerinimui ir tobulinimui atominių ginklų, Todėl 
kova už taiką ii* nusiginklavimą turės eiti pirmyn dar 
didesniu ryžtu ir pasiaukojimu, Mes visi pažangieji lie
tuviai ir mūsų “Laisvė” ryžtamės toje komėje aktyviai 
dalyvauti. 7 '; . ■ ./ '

Į šią kovą įeina kova už įvairių socialinių santvar
kų koegzistenciją (sambūvį). Kito kelio žmonijai neli
ko: sambūvis arba susinaikinimas. “Laisve” visomis jė
gomis'rėmė ir rems sambūvio-koegzistencijos idėją,

Mes sveikiname pagerėjimą santykių tarpe Jungti
nių Amerikos Valstijų ir Tarybų Sąjungos; : Ypač mes 
džiaugiamės gražiai besivystančiu tarpe abiejų krajtų 
kultūriniu bendradarbiavimu.z Mes remenxe-.ir remsime 
to bendradarbiavimo dar didesnį išplėtimą. Mes tikime, 
kad tas bendradarbiavimas padės ir Amerikos lietu-

L ' r ■ ' 1 . -‘v

Rezoliucija laisves” 
tūrinio reikalais

\ ’ *

Mes, Lietuvių Kooperaty- 
vėš SpauĮcĮo^, Bendrovės da
lininkai, susirinkę į metinį 
suvažiavimą I960 m. sau
sio 31 d., 102-02 Uberty 
Avė., Ozone Park,7 N. Y., 
ir išklausę raportus, pa
reiškiame:

1. Suvažiavimas suran
da, kad “Laisvė” buvo re
daguojama sulyg mūsų pir- 
mesnio suvažiavimo nutari
mo. “Laisvė” atvirai vedė 
kovą už išlaikymą pasau
lyje taikęs, už teises tau
toms apstepręsti ir už dar
bininkų klasės reikalus;

2. Mes surandame, kad 
“Laisvė ” plačiai infor
mavo skaitytojus apie lietu
vių tautos pasiekimus Lie- 

tumoje, visose gyvenimo 
srityje. Mes taipgi užgi- 
riame, kad ji plačiai išpo- 
puliarizavo 1959 m. lietu
vių turistų kelionę į Lie
tuvą.

3. Dalininkų suvažiavi
mas dėkoja visiems “Lais
vės” vajininkams, kurie su 
tokiu pasišventimu ir ener
gija darbavosi ir tebesi
darbuoja gavimui naujų 
skaitytojų jr palaikymui 
senų. Suvažiavimas su
pranta, kad mūsų vajinin- 
kų darbas yra labai svar
bus ir teikia laikraščiui di
džiausios naudos.

4. “Laisvės” dalininkų 
suvažiavimas dėkoja vi
siems korespondentams ir

bendradarbiams už jų raš
tus, ir kartu prašo ir atei
tyje dar daugiau rašyti ko- 
r e s p o n d encijų, žinių it, 
straipsnių.

5. “Laisves” dalininkų 
suvažiavimas prašą ir ant 
toliau visų savo skaitytojų . 
platinti laikraštį ir parem
ti jį aukomis, be kurių 
joks darbininkiškas laik- , 
rastis begalėtų pasilaikyti.

6. Mes kviečiame visus 
“Laisvės” skaitytojus ir' 
laisvę mylinčius žmones at-

50-ies 
sueis 
o jps 
platų r

viams surasti ir išvystyti kelius platesniam Amerikos 
lietuvių bendradarbiavimui su Tarybų Lietuva. Visos 
reakcinių jėgų pastangos prie to neprileisti bus veltui, 
turės būti veltui. “Laisvė” įtikinės ir įrodinės Ameri
kos lietuviams tokio bendradarbiavimo galimumą, prak
tiškumą ir reikalingumą.

Dėl prezidentinių rinkimų
Šiemet, draugai, Amerikoje turėsime prezidentinius 

rinkimus. Tai labai svarbūs metai kiekvienam ameri
kiečiui, kiekvienam iš mūsų. Gaila, kad kol kas Ameri
kos piliečiams pasirinkimas yra labai mažas. Nesimato 
ir veikiausia nebus trečio sąrašo. Ir vėl reikės pasirink
ti vieną iš dviejų blogybių, vieną iš kapitalistinių par
tijų kandidatų. Reikia žinoti, kad be prezidento ir vice
prezidento lapkričio mėnesį bus renkama daugybė, kitų 
valdininkų, kaip tai, valstijų gubernatorių, miestų majo
rų, senatorių, reprezentantų.. Mums be galo svarbu, 
kad į Kongresą ir kitas renkamąsias vietas patektų tie 
ir tiktai tie žmonės, kurie stoja už taiką, už nusigink
lavimą, už baigimą šaltojo karo, už uždraudimą atomi
nių ginklų; už įvairiomis socialinėmis santvarkomis 
kraštų taikų sambūvį. Toje dvasioje “Laisvė” pasižada 
darbuotis ir šviesti lietuvius piliečius.'

Mūsų senoji tėvynė
Netenka čia nė kalbėti apie tai, kaip, linkima mums 

girdėti taip gausiai plaukiančias žinias iš mūsų senosios 
toyyųęs. įš yeįuvos, apie didžiulį,; Šarmą’progresą vi
sose gyvehim,o*srityse~~žemės ūkyje, pramonėje, moks
le, mene. Mūsų santykiai su Lietuva ir jos žmonėmis 
yra geri ir nuoširdūs. Mes ręmąme ir remsime visas 
Lietuvos liaudies ir jos vadovybės garbingas pastangas 
didžiausiais žingsniais maršuoti socializmo, keliu į nau-. 
jus laimėjimus, į vis šviesesnį ir skaistesnį rytojų. Tuo 
tarpu priešiškoji spauda, nepajėgdama atsilaikyti prieš 
tiesą ir šviesą, atsidūrusi desperacijoje, bijodama netek
ti įtakos savo pasekėjuose ir rėmėjuose, dar labiau iš
plėtė melų ir prasimanymų prieš Lietuvą sriautą. Kleri
kalai net patį popiežių Joną XXIII pasikvietė talkon 
melais ir prasimanymais neprileisti Amerikos lietuvių 
tikinčiųjų prie tiesos apie jų senąją tėvynę ir pakiršin
ti Lietuvos tikinčiuosius prieš socialistinę santvarką ir 
tarybinę vyriausybę, Broolęlyno pranciškonų “Darbinin
ko” (sausio 29 d.) paskelbtame popiežiaus žodyje {/Lie
tuvos vyskupus begėdiškai kišamasi į Lietuvos vidinius 
reikalus.

Mūsų santykiai su organizacijomis
Mūsų santykiai su Lietuvių Literatūros Draugija, 

su Lietuvių Meno Sąjunga ir su visomis kitomis organi
zacijomis yra artimi, yra draugiški. Mes stengiamįesi 
visoms organizacijoms patarnauti kuo tik išgalime. Jei
gu, tačiau, vis tiek “Laisvės” skiltys nepakankamai iš
naudojamos mūsų organizacijų stipnnimui 4r kėlimui, 
tai jau pirmoje vietoje kaltė pačių organizacijų ir jų 
veikėjų, kad jie dažnai pamirštą “Laisvėje” pilnai atžy
mėti savo veiklą ir siekimus. Visiems reikia daugiau ir 
dažniau mūsų spaudoje kalbėti apie mūsų pažangiąsias 
organizacijas ir jų veiklą.

Padėkos žodis bendradarbiams
Mes tikrai ir nuoširdžiai didžiuojamės mūsų kores- 

pondentais, bendradarbiais ir vajininkais. Jų mes turi
me nemažai. Dar ir šiandien joks kitas Amerikos lietu
vių laikraštis neturi tiek daug korespondentų, kaip 
“Laisvė”. $ia proga redakcija nori nuoširdžiai padėko
ti visiems korespondentams ir bendradarbiams. Juk tik 
tokį atlyginimą mes kartą į metus ir teiŠtesime jiems su- 
tęikti. Jų darbas neįkainuojamas. Jų atsidavimas ir pa- 
sįaukojimas padarė “Laisvę” tokiu laikraščiu, kokiu jis 
vra: tikru reiškėju ir ^atspindžiu visų giliausių darbo 
liaudies troškimų. Mes pasitikime, kad tie mūsų geri 
draugai ir draugės su mumis kooperuos ir taip pat nuo
širdžiai padės mums “Laisvės” skiltis užpildyti ir šiais 
metais, kaip kooperavo ir talkavo praėjusiais metais. 
/ Visi jau šiame suvažiavime pradėkime galvoti apie 
didįjį “Laisvės” jubiliejų 1961 metais. /Ieškokime prie
monių ir būdų kūoplačiausiam 50-sios/sukaties atžymė- 
jimui. f • \ 7

Priimkite, draugės ir draugai, Redakcijos jums vi
siems geriausius linkėjimus/ linkė jimus/geros sveikatos 
ir sėkmės visuose jūsų darbuose. Dar labiau ir kiečiau 
suglauskįmė savo ’giltas j apie **tiaisvę”. ,. z

i ....... » >1 .................

2 ,p.--Lai^^Mber^^^ftktį vasandš(Feb.) 5, 1960

zy m ė t i “Laisvės” 
metų sukaktį, kuri 
1961 metų pavasarį, 
išvakarėse pravesti 
vajų la^raščio išlaikymui 
ir sustiprinimui, sukeliant 
ne mažiau $5,000.

7. Dalininkų suvažiavi
mas pagerbia visus buvu
sius skai t y t o j u s, kurie 
1959 m. mirė, ir išreiškia 
jų giminėms ir artimiems 
užuojautą.

Rezoliucijų komisijai 
Ch. Nečiunskas

A. Skairius ■
J. Bimba < ■

Kalbos gadinimai
Pripratome prie kai 

rių netinkamų ’ išsireiški- 
mų ir juos vartojame. Štai/įį 
keli jų: . '

“šurum-burum.” Dažnai . 
rengėjai garsina, kad jie 
turės “šurum-burum” pa
rengimą. Kas yra tas “šu- * 
rum - burum” ? Tai turkų. / 
kalboje: “pirksime - parduo- 
sime.”

Jei tas “šurum-burum” 
parengimas būna . bizniš- 
kas, tai dar- pusė bėdoš, bet 
kada būna muzikalia, 'Sū
riame ' nei perka, nei par
duoda, tai jau visai blogai. 
Kodėl gi negarsinti lietu
vių kalba parengimo? Ar 
“Šųrum-burųni” pridubdr 
kdKibqgąr^nimūi svorio?

“Einu ant susirinkimo” 
arba kviečia—-“ateikite ant 
susirinkimo.” Tai labai ne
apgalvotas sakinys. Nėga- 
lima eiti ant susirinkimo, 
neigi ant pikniko arba ba
liaus. Tokios -sueigos yra 
tik žmonių sueigos, o ne ko
ki kilimai ( “karpetai”), 
ant kurių galima vaikščio-

ku

Reikia kviesti ne “ant su
sirinkimo,”o į susirinkimą, 
eiti ne “ant baliaus” arba 
“ant pikniko,” o į balių ar* , 
ba pikniką. , >

“Baisiai gražus.” Šią ne
tobulybę labai dažnai var
tojame. Sakome: “baisiai 
gražūs,” “baisiai pasisekė.”

Net ir Lietuvoje įžango
je prie “Tūkstantis ir Vie
na Naktis,” kur kalbama 
apie jos išvertimą ir išleL 
dimą frančūzų kalba, yr&nB 
pasakyta: “Knyga turė]b' 
baisy, pasisekimą: leidivuis 
ėjo po leidimo^

Kaip gali būti tuą; pat 
laiku kas nors gražaus ir 
baisaus? Jei gražus, tai 
nėra baisus, o jeį baisus, 
tai nėra gražus. Knyga ne
galėjo turėti “baisų pasise
kimą,” ji galėjo turėti tik 
didelį pasisekimą, gerą 
pasisekimą, nes jos leidė
jams nebuvo nuo to baisu, 
kad ji gerai platinosi.

4,000,000 ANGLŲ ' | 
MOTERŲ DIRBA

Londonas. Anglijoje 
yra virš 12,000,000 šeimi- 
ninkių. Seniau anglą! vy
rai sakydavo: “Moteris tu
ri būti namų prižiūrėtoja” f 
Dabar jau to nėra, nes 
000,0()0 moterų dii’ba in* 
dustrijoje arba kitų na
muose, kad pagėlbejus vy
rams užlaikyti šeimą.,;



Kas ką rašo ir sako ATVIRAI KALBANT
NE TIESA, BET MELAS

Raketieriška Amerikos 
Lietuvių Taryba dar kartą 
ruošiasi pasipinigautų Jos 
komitetas išleido atsišau- 

. kimą, raginantį visur va
sario 16 d. rengti parengi
mus ir aukoti Tarybos dar
bui. Ir sakoma: “mes pa
rodykime, kad tiesa ne bol
ševikų, bet mūsų pusėje.”

Ne tiesa, bet melas ir ap
gavystė jūsų pusėje. Visa 
Amerikos Lietuvių Tai*ybos 
veikla susideda iš apgavys
tės. Visi Tarybos surinkti 
doleriai sunaudojami nieki
nimui pasaulio akyse lietu
vių tautos.

TOKIŲ “APAŠTALŲ” 
PILNA VISUR

Lietuvos priešų spauda 
džiaugiasi kokio ten švedo 
K. Wistrand sapaliojimais. 
Vis, matyt, yra didelis so
cializmo priešas. Jis reika
lauja, kad laisvasis socia
listinis pasaulis būtų su
naikintas. Jam kapitalisti- Į 
nis pasaulis yra “laisvas” 
pasaulis. Jis šaukia:

Argi galima manyti, kad 
Europa visiems laikams liks 
perskelta j vieną laisvą, ir vie
ną nelaisvą pusę, ir kad šioje 
pastarojoje didelės masės gy
ventojų turėtų visiems lai
kams išbūti be laisvės, nega
lint pasinaudoti tautų apsi
sprendimo teise?

Panašių kapitalizmo gar
bintojų turime visur. Ten, 
kur nebėra išnaudojimo, 
jiems nebėra laisvės, nei 
nei tautų apsisprendimo 
teisės. Jie absurdu laiko 
darbo liaudies pastangas 
nusikratyti išnaudotojus.

Socialistinė Europa labai 
gražiai žygiuoja pirmyn. 
Tokių Wistrandu sapalio
jimai joS nebesu laikys*. 
Juose. gali 1 ešįęoiį y pątiekos 
ir suraminimo ir musų lie
tuviškieji klerikalai ir 
menševikai, bet tas nieko 
jiems nepadės. Lietuva pa
sirinko socialistinį kelią ir 
juomi nebesulaikomai žy
giuos į dar šviesesnį ir gra
žesnį rytojų.

BEDIEVIO SUGEDIMAS
Visi seniai žino, kad ka- 

nadiškės “Nepriklausomos 
Lietuvos” redaktorius Jo
nas Kardelis yra senas, už
kietėjęs bedievis. Bet dabar 
j iš parašė pačiam popie
žiui laišką ir dėkoja jam 
už “pag e r b i m ą didžiojo 
Lietuvos globėjo, šventojo 
Kazimiero.” Bedievis Kar
delis nebepasitenkina vie
tos kunigų palaiminimu. 
Jis eina tiesiai pas popie
žių. Tik su popiežiaus pa
laiminimu jis dar tikisi pa- 
tfekti dangaus karalystėn!

JUOKITĖS, BET 
PATYS Iš SAVĘS

’Lietuvos priešams labai 
nepatiko tas faktas, 'kad 
praėjusių metų pabaigoje 
Tarybų Lietuvoje lankėsi 
skaitlinga rusų poetų bei 
kritikų grupė. Jie skaitė 
savo eilėraščius, tarėsi su 
Lietuvos poetais bei rašy
tojais. Viskas praėjo, ma
tyt, labai draugiškai, sklan
džiai, gražiai, kaip ir pri
dera broli š k o m s tarybi
nėms tautoms. -

Bet iš viso to sambūvio ir 
šąskridžio “Naujienų” “kri
tikas” J. Cicėnas tik galįs 
“juoktis.” Išsigimusiems

* menševikams, ypač jų “švie
tėjams,” nūdien bile koks 
lietuvių tautos7 draugavi
mas ir bendradarbiavimas 
su rusų tauta nepriimtinas.

* Tiek jto. Tegu tokie Gri
gaičiai ir Cicėnai juokiasi. 
Nieko jiems daugiau ir ne
beliko. Nieko jie pralaimė

ti neturi. Su blaivum protu 
jie seniai atsisveikino. Su 
sąžine jie niekuomet per 
daug nesirokavo. Juoktis 
gi jie dar pajėgia. Mums 
tik jų gaila, kad jie nesu
pranta, jog jie juokiasi pa
tys iš savęs, iš savo, nusku
rusio politinio likimo, iš sa
vo visiško atitolimo nuo 
lietuviu tautos. C

DARBO UNIJOS 
REIŠKIA 
NEPASITENKINIMĄ

AFL-CIO Pild. taryba tu
ri sudariusi Ekonominį ko
mitetą, kuriam vadovauja 
automobilistų unijos prezi- 
d e n t a s Walter Reuther. 
Komitetas tuojau atsiliepė 

i į prezidento Eisenhowerio 
Kongresui patiektą ekono
minį raportą. Darbo uni
joms prezidento raportas 
nepatinka. Prezidento ra
portas persūdytai optimis
tiškas. Komitetas teigia, 
kad prezidentas pamiršo 
darbo liaudies ir šalies tik
ruosius poreikius. Jis, pa
vyzdžiui, pamiršo, kad “po 
ištisų metų ekonominės re
cesijos (atslūgimo) penki 
darbo jėgų procentai tebė
ra be darbo ir beveik visas 
vienas penktadalis tautos 
produktyvaus pajėgumo jo
kios produkcijos neduoda.” 
Tai yra, beveik visas vienas 
penktadalis fabrikų ir įmo- 
ni užsidarę, nedirba. Apie 
tai prezidentas savo prane
šime Kongresui nė užsi
minti neužsimena, o garsiai 
ir daug šneka apie gerovę 
ir pralobimą. Darbo uni
joms tas nepatinka.

Unijų Ekonominis komi
tetas kritikuoja vyriausy
bę, kad ji sulaikanti Ame
rikos ekonominį augimą. 
Geležinkeliečių unijų orga
nas “Labor” (sausio 30 d.) 
klausia:-

“Kaip gi ir kur trys mi
lijonai ir šeši šimtai tūks
tančių Amerikos bedarbių 
susiras darbus? Kur ras 
darbus apie milijonas ame
rikiečių, kasmet naujai ieš
kančių darbo?”

Atsakymas tegalįs būti 
vienas: auganti ekonomika, 
didėjanti gamyba. Prezi
dento Eisenhowerio gi pra
nešimas Kongresui tokio 
augimo nenumato ir nesiū
lo. -

IR JIS PRIEŠ CASTRO
Rymo katalikų susivieni

jimo organo “Garso” re
daktoriui visiškai nepatin
ka tas, kas dedasi Kuboj. 
Jam Fidel Castro yra ‘.‘Ku
bos diktatorėlis.” Ypač 
Matui Zujui Castro nusidė
jo, kad jis < “paskutinėm 
dienom pademonstravo sa
vo neapykantą, Ispanijai, 
išvarydamas jos ambasado
rių' Lojendio, kaltindamas 
Ispanijos vyriausybę, kad 
ji priglaudžianti ir globo
janti Castro režimo prie
šus.” /

Castro “nusidėjimas” 
tikrai sunkus: jis ėmė ir 
įžeidė kruvinąjį Ispanijos 
diktatorių Franko. “Garso” 
redaktorius jam tos nuodė
mės niekados nebeatleis!

JIE JAU GĖDISI 
SAVO VARDO

L. Prūseika pastebi:
. j

Kad kaip, tai turėsime su
rast naują vardą tai sistemai, 
kuri ' vadinasi kapitalistine 
sistema. Vieni siūlo patai
symus : liaudiškas kapitaliz
mas, humanistinis kapitaliz
mas. O milijonierius Hariina- 
nas7 užgiedojo, kad dabar, iš 
viso, nėra kapitalizmo,. Tai, 
girdi, marksistų šmeižtas.

Kaip tą sistemą pakrikš- 
tyt? Gal dangaus karalyste 
ant žemės, gal rojum, gal

kad taip, teisingai papasa
kosiu ir gali patalpinti sa
vo “Vienybėje,” jei nori. 
Sakiau jam (Tysliavai): 
Parvažiavkū Lietuvon ne 
tokion, kaip jūs kad rašote 
—“ruskių okupuoton.” Vi
sur mačiau tik lietuvišku
mą; mažesniuose mieste
liuose net užrašai, perspė
ji mai—tik lietuviškai. Ad
ministracinė santvarka 100 
nuošimčių žmoniškesnė už 
buržuazinę-smetoninę san
tvarką. Klasės panaikintos. 
Ponais tarnautojų - valdi
ninkų nereikia vadint. Me- 
daliuotų kariškių nemačiau 
nei gatvėse, nei laikraščių 
puslapiuose, kaip kad anais 
s m e t o niniais laikais. Ir 
Tysliava sutiko, kad dabar 
Lietuvos laikraščiai puo
šiasi tik didžiumos, fizinio 
darbo žmonių paveikslais: 
karvių melžėjų, audėjų, 
mezgėjų — kuo nors visuo
menei geru atsižymėjusių. 
Yra vietos ir piliečių blo
giui parodyti, tai sieniniai 
laikraščiai, f vietiniai. Sa
kysim, jei koks advokatas 
savo klijentą apsuks ant 
keleto tūkstančių, tai toks 
ir patenka į lentą su savo 
reputacija ir dar “pikčiu
mi.”

Medicinoj labai daug gė
rio: visiems piliečiams ir 
daktaras ir ligoninė veltui, 
ir punktai randasi kiekvie
name buv. valsčiuje. Moks
las taip pat prieinamas 
kiekvienam, jei tik turi 
tam noro. Iš dabartinio 
jaunimo gal nerasi nė vie
no, nebaigusio vidurinio 
mokslo. Tai gražu!

Kultūringumas didelis. 
Menas, teatras pasiekęs 
čiukurą. Mums, antrajai

Žiupsnelis iš pereitos vasaros 
ekskursijos po Lietuvą

Jau daugelio iš mūsų eks
kursantų buvo pąsisakyta, 
k&s kaip permatė Lietuvoj 
didžiumos žmonių gyveni
mą. Dar tegu ir man bus 
leista pasisakyti keletu žo
džių, ką mačiau.

Dar mums rengiantis iš
važiuoti iš čia, jau buvome 
pravardžiuojami, priešiškos 
spaudos, kad esame šiokie 
ir tokie—“Laisvės” ir “Vil
nies” sugadinti. O “Kelei
vis” rašė: “Vistiek, iš 40 
atsiras keletas ir parašys 
teisybę.” Deja, neatsirado 
nė vieno, kuris “Keleiviui” 
būtų parašęs “teisybę.” 
“Keleiviui” nep atiko nė 
vieno ekskursanto aprašy
mai apie Lietuvą. Ypač I 
Jasilionienė buvo išpravar- 
džiuota visokiais epitetais, 
net ir nemandagiais. O Ja
silionienė parašė neperdė
tai, teisingai.^ Bet, anot pa
tarlės, širdies neišimsi, ne
parodysi. Aš pasiūlyčiau 
“Keleiviui: Su ateinančios 
vasaros ekskursija pasiųs
kite savo “tikrąjį” žmogų, 
reporterį, tai ir turėsite 
savo teisingas žinias apie 
Lietuvą.

Tiesą pasakius, didžiuma 
mūsų ekskursantų važiavo
me niekieno neįgalioti ir iš 
ten niekieno neįprašyti, 
kaip apie Lietuvą rašyti. 
Mes važiavome dėl savo 
“pleasure,” ir kad būtume 
vertingesniais sau.

Man sugrįžus iš Lietuvos, 
ne po ilgo atėjo mano dar- 
bavietėn — kluban J. Tys- 
liava ir sako man: “Nu, 
Jonai, žinau, kad man tei
singai papasakosi apie Lie
tuvą, ką matei.” Atsakiau,
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SUDIE, LIETUVA!
Paskutinės dienos Lietu

voj buvo man žymiausios, 
kadangi parvykę atgal į 
Vilnių turėjom labai svar
bius susitikimus su rašyto
jais, žurnalistais ir su me
nininkais, kompozitoriais 
ir Kultūros ministerijos 
veikėjais.

, Apie pasikalbėjimą su 
Rašytojų Sąjungos darbuo
tojais, tikiu, mūsų žurna
listai turistai jau daug pa
pasakojo. Mari tas susitiki
mas irgi būvo įdomus, nes 
muzika su poetais ir rašy
tojais labai arti rišasi.

Aplink didžiulį stalą sė
dėjo asmenys, sukūrusieji 
daugelį dainų, kurias mes 
dainuojame ir jnylime, nes 
dainos žodžiai reikšmingi. 
Poetas V. Reimeris (“Lite
ratūra ir menas” laikraščio 
redaktorius) aukštas, švie
sus, atrodąs į sportininką, 
sodina mane prie ,šio iškil
mingo stalo. Greta manęs 
sėdi Julius Butėnas, Lietu
vos enciklopedijos redakto
rius, rašytojas, dramatur
gas (“Julius Janonis” vei
kalo autorius), ir bendrai 
linksmas, smarkus veikė- 
ias: Poetas K. Kubilinskas, 
kuris pritaikė žodžius prie 
instrumentinės muzi k o s, 
palydinčios filmą “Tiltas”, 
ir autorius eilės kitu popu
liariu dainų. Nemažai Ra- 
šytoiu Saiungos pirminin
ko Eduardo Mieželaičio ei
lių, taipgi skamba dainose.

• < K. ■ '

Čia greta sėdi ir V. Mi- 
liūnas, dramaturgas 
(“K 1 a m p y n ė”); Alexis 
Churginas, poetas iršeks-

americana, gal Amerikos am
žium?

Na, ira sulaukėm laikų, 
kada kapitalistai gėdisi savo 
vardo* . r . ■. ..' ' A ■ v’ ' ' , ■ '.'•'‘i Y 'V 

grupei, per trumpą paly
ginti laiką davė ^berit7 septy
netą spektaklių. - Operos 
“Pilėnai” Vilniuje, “Susa
ninas,” “Onieginas” Mask
voj Bolšoj teatre niekad 
neišdils iš atminties. Mums 
teko susitikti ir preziden
tą Paleckį Maskvoje. Jis 
paprastutis, be pulko paly
dovų, be ypatingų aprėda- 
lų. Kalbėjosi su mumis 
nuoširdžiai, tiesa, trumpai, 
nes turėjo išskristi užsie
nin valstybės reikalais.

Buvome pakviesti rašy
tojų ir kompozitorių suei- 
gon; kalbėjausi su Tilvy
čiu, Karosu, Gricium, Bal
tušiu ir daugeliu kitų kul
tūrininkų. Visi nuoširdūs, 
draugiški. Man net keista. 
Atsimenu 1937 m. ekskur
siją su V. Mučinsku. Tuo
met iš 38 ekskursantų tik 
4 buvo “išrinkti-pašaukti” 
aplankyti Kaune kultūri
ninkus bei prezidentūrą. 
O dabar mes buvome visi 
lygūs, visi lygiai traktuoja
mi. “Garbės stalai” iš
braukti: kas pirmesnis, tas 
geresnis. Tik pirmininkau
jantis pasirenka vietą, dėl 
patogumo.

Pramonė plečiama dide
liu tempu. Popieriaus fab
rikai Petrašiūnuose, Rygiš
kiuose. Audyklos Kaune, 
Telšiuose, Klaipėdoje. Žu
vies apdirbimo kombinatas. 
Laivų statyklos su 14 ma
žesnių ir didžiulių kranų. 
Tai bilijoniniai įrengimai 
ir juos patys Lietuvos žmo
nės vadovauja - tvarko. O 
dar Naujosios Akmenės 
jaunas (9-10 metų) milži
nas cemento fabrikas ir 
naujas miestas, modernu
mu galįs prilygti bile va
karų Europos miestui. Ir 
tą pasiekė tik Tarybinė

Ed. Balsys; K. Banaitis, 
Kultūros ministerijos pir? 
minipkas; M. Meškauskie
nė, pavaduotoja, ir eilė ki
tų.'

Kompozitoriai labai do
mėjosi muzikos veikla 
Amerikoje, ypatingai, kaip 
gyvena ir kuria tie meni
ninkai, kurie paliko savo 
kraštą, —ar seniau, ar vė
liau — kaip tai: Žilevičius, 
Bacevičius, Jakubėnas, Ka- 
čanauskas, Banaitis ir kiti. 
Papasakojom* kiek žinojo
me, tuo pačiu kartu patė- 
mydami skirtumus atsieki- 
muose, Amerikoje, meni
ninkui prasimušti į pagar
bos vietą gana sunku, daž-. 
nai reikia kovoti su vargu, 
o kartais visai palikti savo 
pašaukimą ir gyvenimą pa
sidaryti kitokiais būdais. 
Tarybų Lietuvoje meninin
kai gauna stipendijas, kol 
atsiekia pilną kūrimo stovį. 
Po to jiems užtikrinta dar
bas ir laikas kūrybai atei
tyje.

Muzikai buvo labai pa
tenkinti, kad jųjų dabarti
nės kompozicijos taipgi pa
siekė Amerikos lietuvius 
klausytojus ir kad; mes su 
jų darbais maž daug susi
pažinę, nors daugiausiai iš 
dainų. Bet instrumentinę ir 
klasikinę muziką mes ma
žai tepažinom, o pasirodo, 
kad ir ta šaka stipriai dir
ba. Naujos simfonijos, kan
tatos, baletai yra'rašoma ir 
pastatoma. Taipgi dėmesio 
yra kreipiama į kūrimą 
muzikos grojimui senais 
tautiškais in s t rųmentais, 
kain tai kanklėmis, skudu
čiais, dūdomis, birbynėmis.

Kadangi muzikos kalba 
į yra pasaulinė ir ją kiekvie
nas gąli suprasti, ar nebū
tų galima — klausė Edvar
das Balsys/- — lietuvių 
kompozitorių klasikinę mu
zika pasidalyti su Ameri
kos orkestrų meistrais iy

pyro vertėjas; poetai Teof. 
Tilvytis, Ęalys Pranokus, 
Algis Potšius, Linas Val- 
basys, Antanas Jonynas, 
Algimantas Baltakis; rašy
tojai, Alex Baltrūnas, A. 
Markevičius, Mikolas Sluc- 
kis,. A. Bauža; dailininkas 
S. Krasauskas; kritikas V. 
Kadaitis; jaunas talentin
gas libretistas ir dramatur
gas Kazys Saja ir kiti. Ra
šytojas Juozas Baltušis 
įteikė man ’ autografuotą 
savo knygą “Parduotos va
saros”.

Pasikalbėjimas su rašy
tojais buvo , nuostabus ap- 
švietos šaltinis. Jie kuria 
žodžių meną — per jų akis 
mažiausias dalykėlis pasi
daro gyvaš, svarbus, įdo
mus—jie žodžiu piešia pa
veikslus; kurie yra drūtesni 
“negu plieno kardas”.

■ ■ >

Kaip gražus mažytis 
mūsų kraštas —

Kain lašelis tyro, gintaro.
Myliu jį seniai — 

audimų raštuos
Ir dainosė kaimo gimtojo.

’ .(jų

—Salomėja Nėris
Kitą dieną turėjom pasi

kalbėjimą sų reikšminga 
grupe menininkų — tai 
muzikų, kompozitorių, ku
rie taip pat- vaidina svarbią 
rolę naujojoje Lietuvoje. 
Mes juos susitikome Kultū
ros ministerijos namuose. 
Čia buvo atsilankę Antanas 
Račiūnas, ?kūris sukūrė ei
lę operų, jų tarpe “M. Mel- 
nikaitę”; V. Klova, kurio 
daina “Pasveikinimo Cho
ras” iš jo operos “Pilėnai” 
dabar populiari, dainuoja
ma koncertuose ir Ameri
koje; B. Dvarionas, kurį 
pirmiau sutįjtaii Palangoj; 
instrumentinės muz i k o s 
kūrėjai Stasys Vainiūnas ir

das Balsys^

Lietuva su broliškų tarybi
nių respublikų pagalba, tal
ka. O Kauno HES—Kau
no jūra! Tai didžiausias 
įvykdytas užsimojimas — 
užkinkymas Nemuno sukti 
turbinas, gaminti šviesą, 
be kurios gyvenimas nema
lonus, tamsus. Šis darbas 
sukosi ne tik aplink Kau
ną, Petrašiūnus, bet susiri
šęs buvo per kelioliką kilo
metrų, rodosi, iki Birštono. 
Keletas kaimų rytinėj Ne
muno pusėj turėjo būti1 per
kelti į aukštumas. Rum
šiškių miestelis perkeltas į 
kalną prie Pravieniškių, 
net ir bažnyčią “perkėlė ” 
ir vis tai valstybės kaštais, 
ir tos išlaidos bilijoninės.

Tai ve kodėl iki šiol Lie
tuvos valdžia nesirūpino 
turizmu, nestatė viešbučių 
turistams, amerikinių eks
kursijų nepriiminėjo. Ji 
rūpinosi krašto gyvybiniais 
reikalais ir dirbo intensy
viai. Ir dar, mes negalime 
tikėtis didelio skaičiaus 
vienoj ekskursijoj, nes di
delių viešbučių teturi po 
vienądidesniuose miestuose. 
Tieesa, kurortiniuose mies
tuose, kaip Palanga, Nida, 
Geruliai, turi poilsiui na
mų, bet tik saviesiems te- 
užtenka; tai įmonių var
dais, veikiančių vasaros 
atostogų metux darbinin
kams ir jų vaikams.

Neapsieinama ir be trū
kumų. O svarbiausias, — 
tai per maži uždarbiai pa
lyginti su mūsų uždarbiais 
Amerikoje. Jie ten uždir
ba gal tiek, kiek mes už
dirbdavome Am e r i k o j e 
prieš antrąjį pasaulinį ka
rą. Vistiek, didieji Lietu
vos darbai nustelbia ma
žuosius trūkumus.

Jonas Lazauskas

Laiškas
Sausio 30, 1960 

Drg.'A. Bimbai 
Mielas drauge:

Kokį popierių gavau, 
toks geras... Tiek noriu 
pranešti, kad pyragai pras
ti. Virš savaitė išgulėjau 
ligoninėj ir dar tikrai ne
pasakė, kas mano plau
čiuose yra . . . X-spinduln| 
nuotrauka parodo ką nors 
negera, bet nežinia, kas to
kio yra... Vakar įkišo. į 
plaučius bronkoskopą, ra
porto dar negavom.

Atrodo, kad mūsų LLD 
10 kuopa pavirto į “lazarie- 
tą.” Mano duktė vakar,, 
lankydama mane, man pa
sakė, kad ir mūsų iždinin
kė Žalneraitienė guli ligo
nėje. Tadgi dabar kuopa 
neturi nei užrašų sekreto
riaus, nei iždininkės.

Linkiu jums ir visam 
Laisvės kolektyvui to bran
giausio pasaulyje daikto^ 
SVEIKATOS. ‘

J. Kazlauskus 
Philadelphia, Pa. ? < V

CHRUŠČIOVO VIZITAS 
AZIJOS ŠALYSE

Maskva. — Tarybų Są
jungos premjeras Nikita 
Chruščiovas aplankys visą 
eilę Azijos šalių. Vasario 

i 11 d. jis vyks į Indiją, ku
rioje bus penkias dienas. Iš 
Indijos vyks į Burmą, In
doneziją, o grįždamas su
stos Afganistane.

Dabar Tarybų Sąjungos, 
skaitlinga delegacija, su 
Vorošilovu priešakyje, ran
dasi Indijoje.

Tel Avivas. — Įvyko su
sirėmimas tarpe Izraelio ir 
Sirijos karių Galilėjaus jū
ros srityje.

muzikantais? Sutikom, kad 
tai būtų idealus formatas, 
bet nelengva svetimam 
pramušti duris į tai, kas 
tebėra nežinoma. Vienok 
mes, svečiai, tą dieną pri
siekėm ieškoti būdų tą pa
geidavimą įvykdyti.

Greitai prabėgo tam po
sėdžiui skirtas laikas ir 
mes turėjome skirtis, pa
likdami dar daug klausimų 
ir reikalų neužbaigta. Vi
siems dalyviams Kultūros ■ 
ministerija dovanojo grupę 
plokštelių, o man taipgi ir 
didelį pundą įvairių dainų 
rinkinių ir dvi operas, Klo
vos — “Pilėnai” ir B. Dva
riono — “Dalia”. Ant ryto
jaus dar prisiuntė man ir 
draugei Amilijai Yuškevi- 
čienei, N. Y. Aido choro 
narei, po puikų liaudišką 
tautinį kostiumą.

Lietuvių tautos 
kultūros kilimas

Labai ilgai ir plačiai ga
lima kalbėti apie kultūros 
tobulėjimą i r atsiekimų 
laipsnį dabartinėje Lietu
voje. Menas, literatūra, 
dailė yra tik kultūrinio iš
auklėjimo šakos. Žmonių 
mokslas, švietimas, elgesys, 
nuveikti darbai toliau pa
rodo savybes ir šalies kul
tūrinį atsiekimą.

Kultūra remiasi mokslu. 
Kiekvienas vaikas privalo 
eiti į mokyklą. Dabartinė 
mokyklos sistema skiriama 
į pradinę, septynmetę ir vi
durinę. Po to mokinys gali 
kreiptis į specialybę, polir 
technipį mokymą, praktinę 
veiklą, ar į mokslo ar pro
fesijos universitetus ar in
stitutus.

Toks mokslinis švietimas 
tuoj prives prie to, kad 
kiekvienas tautietis mokės 
ne vien tik rašyti ir skaity-

kvalifikaciją. Tai, ' atrodo, 
bus atsiekta artimoje atei
tyje. O su mokslu greta 
kyla kultūros švietimo 
laipsnis. 1959 m. Ministeri
ja skaičiavo mokyklose tu
rinti 28,850 mokytojų. Nuo 
to skaičiaus lengvai galima 
išskaičiuoti, kiek yra mo- • 
kinių.

Auga mokslas — auga 
kultūrinis švietimas. Eina 
tyrinėjimas lietuvių kalbos 
ir liteyaturos, tautos praei
ties, menofj grožio. Senos 
pilys, pastatai, architektū
ra, bažnyčios yra atstato
ma ir saugojama kaipo •is
toriniai. mokymo ir pagar
bos paminklai. Taipgi 'sta
toma nauji paminklai pU-' 
gerbimui svarbių asmenų 
ar istorinių • vietų. Žemės 
grožis yra saugojamas 
gatvės ir keliai puošiama 
medžiais ir gėlėmis. Dau
gelyje vietų, kur buvo ka
ro metu sugriauta namai, 
dabar žydi sodai ir visokie 
augmenys. ?

Įsisteigė ir puikūs kuljįii- 
ros namai, kur darbininkai 
gali kultūringai ilsėtis,, ra
miai skaityti bibliotekoje, 
klausyti koncertų ir kim>- 
teatro, ar įsijungti į savį^ 
veiklinius sporto ar menę 
kolektyvus. Tam reikalui 
Kultūros ministeriją skiria 
pinigų ir dirba jo ugdymui.

Tarybų Lietuva yra pasi
ryžus įvykdyti aukšto lygio 
kultūringą gyvenimą. Gra
ži ir stipri padaryta pra
džia. Mes, turistai, tai ma-1 
tėme savo akimis laike mū
sų 25 dienų keliones po 
naująją Lietuvą. Mes gėrė
jomės 'jų laimėjimais, at
siektais tokiu trumpu laiku 
po sunkaus karo' ir sociali
nio persitvarkymo.

i 4
Y

Linkime jiems geriausios 
ti, bet turės ir kokio darbo kloties!

I ■ ■■ ' .................. ■ .

3 push Laisvi (Liberty). Penktu vasario (Feb.) 5, 1960
s < ' ' - v,
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SVEIKINIMAI “LAISVES” SIVAŽIAVIMIJI
Detroit, Mich.

Mes, Detroitoi pažangie
čiai lietuviai, LLD 52 kp. 
nariai, sveikiname Laisvės 
suvažiavimą. Didžiai džiu
gu, kad pažangos idėja ky
la, o melas puola, nyksta 
kaip sniegas nuo saulės. 
Ims laiko kol susipras mū
sų priešas. Čia randate 
$16. Aukų gauta $11, o 
iš kuopos iždo $5. Drau
giškai, J. L—kis.

Gibbstown, N. J.
Gerb. Draugai: Mano 

tėvelis čion įdeda čekį su
moje $5, sveikina Laisvės 
suvažiavimą, vėlindamas 
Laisvei, jos darbininkams 
ir visiems skaity tojams 
sveikatos ir ilgo amžiaus.

Jis pats mažai stiprėja, 
sveikata nusilpus, negali 
rašyti ir labai mažai skai
tyti, nors vis dar bando 
šiek-tiek peržiūrėti Laisvę. 
Mane prašė jums nors 
šiuos kelis žodžius parašyti.

Viso gero jums visiems, 
Seno Vinco duktė 

Elizabeth

Hartford, Conn.
Sveikiname Laisvės dali

ninkų suvažiavimą. Linki
me geriausių pasekmių. Po

maitienė, A. Maldaikiene.
Po 50c.: L. Mainionienė, 

O. Gernienė.

So. Boston, Mass.
Sveikinimas Laisvės dali

ninkų suvažiavimui nuo

gų. Aukojo:
LLD 2 kp., $15.67.
Elzbieta Vilkaitė, $10.
Po $5: M. Paurienė, R. 

ir B. Chuberkiai, F. ir A. 
Kvietkauskai, A. ir K. Sar
čiai, S. Šukienė, M. ir K. 
Kazlauskai, G .ir V. Kviet
kauskai, K. ir P. Kaluošiai, 
T. Brosky, S. ir J. Reinar- 
dai.

J. Sinkevičius, $3.
Po $2: Eleanora Beleke- 

vičienė, J. Butkus, A. Ba- 
risas, P. T. Niukai, V. Vaš
kienė.

jimai ką nors reiškia, tai 
mes siunčiame jums di
džiausią glėbį saulės nubu
čiuotų linkėjimų. Geriau
sio pasisekimo Laisvės su
važiavimui. Aukojo:

LLD 145 kp., $25.
Po $10: P. Varaška 

(newyorkietis) ir 
Grigaitis.

Agn-es

$6.

E. Niaura, J.
S. Budrevich,

A. Yankus, V.
S. Eningis, H.

Daugirdas, 
M. Dounis, 
Mineikis, 
Thomas, Julia Druzienė, J. 
Petruškevičius, Mrs. Pa- 
meršta. Viso $ 1 0 3.6 7. 
Draugiškai, H. Thomas.

Chicago, Ill.
Sveikina Laisvės dalinin

kų suvažiavimą su 
Aukojo:

Albertina Jakienė,

$26.

$5: O Visockienė (Ken- porįe Ind., $19.
_ « \ . . . I l\ /T 1/ 1 4- I r y-v X T 1

La

sington) ir L. M. Butkevi
čiai. 
Viso

J. M. Demenčiai,
Po $5: Antanas, 

Buddy, S. F. Smith, Ant. 
Matukas, R—ka, M. Žasie- 
nė.

Jean Peters, $4.
Po $3: K. Pečiulis, St. 

Petravičius.
Po $2: G. A. Bernotai, 

A. Grigas, Chuberkis, A. ir
C. Zixai,z Kovaitienė iš 
Rockford, Ill.

Po $1: Wirvickai, E. Sle- 
sariūnienė, J. M. Pupiai, 
Draugas, F. B. Shalingai, 
Mrs. Peters, Novick, M. 
Lapė, Californietis, Mrs. 
Pielis, O. Besienė, O. Mi- 
kalėnas, švedai, E. Cable,
D. Novik, W. Pozer, S. Mi- 
zarienė, C. Lewis, V. A. 
Rashmir, M. A. Pūkis, Pet
rauskas, Linerd, M. Lewis, 
J. Norkus, P. Ulinskas, B. 
Tapon.

Smulkių $4.32. Viso 
$121.32. Draugiškai, R— 
ka.

Chicago, I1L
Sveikiau Laisvės bendro

vės dalininkų suvažiavimą 
ir linkiu delegatams prar 
vesti kuo geriausius tari
mus, pagerinti Laisvės tu
rinį ir sustiprinti jos biu
džeto fondą. Taipgi svei
kinu Laisvės redakcijos ir 
administracijos narius, o 
ypatingą! Rojų Mizarą, tik 
ką sugrįžusį iš Tarybų Lie
tuvos, 6 mėnesių viešnagės, 
ir pasirįžusį pasidalinti 
įspūdžiais ir patyrimais, ką 
jis matė, girdėjo Tar. Lie
tuvoje.

Su šiuo laišku siunčiu 
$25 sustiprinimui Laisvės 
biudžeto.

Lai gyvuoja Laisvė ir 
skleidžiami idealai ilgiau
sius metus. Stasys Veshys.

Iš ALDLD Centro raštinės
phia, Pa. Reikia jau dabar kas davė sumanymą, kad . 
pradėti rūpintis’ organiza- būtų įsteigtas 50-ties me- j 
cijos reikalais. Taipgi rei- tų.sukakties klubas,.kūno

įsikalama stambesnes su
mas. Čia pat Ig. Klevlns-

Po $5: LLD 187 kp., ir 
* Liet. Moterų Kultūros Klu

bas.
J. Stulgis, $2.
Po /$1: A. Valeika, Julia 

šiuo laiškeliu prisiun- Marazas, B. Senkevich, M. 
Sveikinu Laisvės Friberg. Draugiškai, B. E. 

, ir kad Lais-! Senkevičienė.

L. J. Žemaičiai, $T0

Baltimore, Md.
Su f 

čiu $lo. : 
suvažiavimą, 
vė gyvuotų daug metų. Jo
seph Deltuva. Philadelphia, Pa.

, Čia randate $11. Tai bus 
Pittsburgh, Pa. 1 pasveikinimas Laisvės B- 

Sveikinu Laisvės daliniu- vės dalininkų suvažiavimo.KJ V VUVUILI IJCUOVbO į

kų suvažiavimą ir linkiu Aukojo:
viską gerai pravesti. Čia 
randate $5. J. Purtik.

Great Neck, N. Y.
LLD 2-os Apskrities Ko

mitetas sveikina Laisvės 
B-vės dalininku suvažiavi
mą su $25 ir linkime suva
žiavimui gero pasisekimo. 
Varde Komiteto P. Beeis.

Valerija Stasiuk, $5.
- A. Kristaponis, $2.

Po $1: B. Mileris, 
Sukockas, B. Pivoriūnienė, 
F. Z ižas, J. Rutkus. Drau
giškai, J. Shapran.

M.

Worcester, Mass.
ALDLD 11 kp. ir Lais

vės skaitytojai, sveikiname. 
Laisvės dalininkų suvažia
vimą su auka $91. Auko
jo:

ALDLD 11 kp., $75.
Po $2: F. Petkų n as, 

Deksnys, Žuvininkas, Rud- 
nickas, Vilčiauskas.

Po $1: B. Kalusis, Žit
kus, Žukienė, Daugėla, La
zar, Petrauskienė.

Draugiškai, J. Jankevi
čius.

'< Detroit, Mich.
Linkiu geriausio pasise

kimo visiems Laisvės dali
ninkams, aptarti, kad mū
sų mylima Laisvė būtų 
tvirta ir lankytų mūsų na
mus dar per daugelį metų. 
Čia randate $10. Kazimie- 
ras Kerevičius.

Binghamton, N. Y.
Mes sveikiname šį Lais

ves b-vės dalininkų suva
žiavimą ir linkime jums 
gausios energijos sėkmin
gai svarstyti mūsų bran
gios mokytojos, švietėjos 
ir^ teisingą kelią rodančios 
į ^darbininkų klasės leng
vesnį ir laimingesnį rytojų 
laikraščio Laisvės. Mūsų 
brangi Laisvė lanko mus 
po du sykius į savaitę, tei
singai pranešdama apie pa
saulinius įvykius, ypatin
gai apie tarybinių moksli
ninkų naujus ‘svarbius at- 

' siekimus, kurie stebina vi
sa pasaulį. Lai šis suva
žiavimas nutiesia kelią ir 
suranda galimybes jai dar 
ilgai gyvuoti ir vesti darbo 
žmones prie galutinio išsi
laisvinimo iš po kapitalisti
nės vergijos. Siunčiame ir 
hqrs mažą auką $22/ Au
kojo:

.Pa $4: Laisvės Draugas 
ir M, Kazlauskienė.

To $2; V. E. Kazėnai,- E. 
Žvirblienė.

Po $1.50: K. Vaicekaus
kienė, O. Wellus.

Po $1: K. Juozapaitienė, 
O. Kireilienė, N. Strolienė, 
J. K. Navalinskienė, A. že-

Scranton, Pa.
Šią j a proga mes, seran- 

toniečiai, širdingai sveiki
name jus, “Laisvės” šėri- 
ninkus, su geriausiais lin
kėjimais, kad jūs padary
tumėt kuo geriausių tari
mų naudai mūsų brangaus 
laikraščio Laisvės, kad ji 
dar ilgai', ilgai gyvuotų ir 
šviestų kelią dirb ančiai 
liaudžiai, kaip švietė. Ir 
šiąja proga siunčiame nors 
nedidelę dovaną—$30. Au
kojo:

Po $5: Puikus Patriotas, 
Senas Laisvietis, ir Man- 
kauskaijš Tunkhannock.

D. Elinskienė, $4.
A. Dagilis, $3.
Po $2: A. Petruškevičia, 

E. Geležauskienė ir J. Gri- 
nevičia.

Po $1: J. Stanynas ir P. 
Indrulienė. D r a u giškai, 
Scrantonietis.,

Cleveland, Ohio
Clevelandrečiai sveikina

me Laisvės šėrininkų suva
žiavimą ir linkime jam 
pravesti tokius tarimus, 
kurie įgalintų Laisvės gy
vavimą per daug, daug 
metų. Aukojo:

Po $5: J. M. žebrys, J. 
A. Eitutis, B. Kirstukas.

Po $2: J. Webra; J. 
Krasnickas.

M. Gedmin, $1.
Viso $20. Draugiškai, 

J. Žebrys. , N

St. Petersburg, Fla., LLD 
45 kp. finansų Sekr. J. Do- 
vidonis duoda pavyzdį vi
sai organizacijai. Su pirma 
šių metų " diena prisiuntė 
mokesčių blanką ir duokles 
už 56 narius! Jų tarpe ke
letas naujų narių.

Taipgis verta pažymėti 
šias: kuopas, kurių ( sekr. 
padarė gerą pradžią:

19 kp., Chicago, Ill.
185 kp., Richmond Hill,

Brooklyn, N. Y.
Brooklyno Moterų 

bas sveikina Laisvės 
ninku suvažiavimą ir lin
ki, kad suvažiavę laikraš
čio leidėjai, rūpestingai 
gvildentume! reikalus toli
mesnio mūsų laikraščio iš
leidimo. Kad mūsų linkė
jimai nebūtų vien tik skam
biais žodžiais, siunčiame 
Laisvės išlaikymui $100. 
Su pagarbą, Moterų Klubo 
valdyba, per atstovę Marce
lę Jakštienę.

Klu- 
dali-

Sveikinu Laisves B-vės 
dalininkų suvažiavimą ir 
aukoju $100 laikraščio 
Laisvės alaikymui. Mokslo 
ir saudos mylėtoja.

52 kp., Detroit, Mich.
37 kp., Lawrence, Mass.
75 kp., Miami, Fla.

188 k., Hamtramck, Mich. 
32kp.,New Haven, Conn. 
74 kp., New Kensington, 

Pa.
Reikia visiems pasekti 

viršuje pažymėtų kuopų 
sekretorius, kurie rūpestin
gai, gražiai pasidarbavo.

Šiemet mes minime savo 
organizacijos' veiklos 45-tus 
metus. Centralinis Komite
tas jau yra pasibrėžęs šiais 
metais išleisti dvi geras 
knygas ir duoti nariams už 
tą pačią mokestį. Taigi, vi 
sų narių yra privalumas 
pasimokėti savo duokles 
pradžioje metų.

Taipgi reikia visas pro
gas panaudotu gavimui 
naujų narių, arba grąžini
mui j organizaciją seniau 
buvusių narių.

Taipgi šiemet liepos ar 
rugpiūčio mėnesį turėsim 
LLD suvažiavimą Philadel-

kia LLD suvažiavimą pa
sveikinti.

Reikia dėti visas pastan
gas, kad LLD kuopos pasi
darytų veiklesnės. Turim 
rengti pramogas, ypatingai 
filmų rodymą. Dabar turim 
nemažai gražių, įdomių fil
mų. Rengdami filmų rody
mą jūs turite progą pasi
daryti finansų savo kuopos 
reikalams.

Visą Naująją Angliją, 
New York, New Jersey ir 
Pennsylvanijos valsti jas 
galim aprūpinti filmų rody
mu. O vakarus aprūpins 
“Vilnies” adm.

Labai svarbu, kad reng
tų ne tik didelės kolonijos, 
bet ir mažos. Ir iš anksto 
meldžiu jūsų visų: Nerei
kalaukite sekm a d i e n i ų. 
Rengkite bile vakarą, o pa
sekmes turėsite.

Va kur vienas gražus pa
vyzdys: Mass. Valstijoj į 
tris dienas filmų rodymas 
įvyks 5-se kolonijose. Da
bar šeštadieniais ir sekma
dieniais galim ruošti po du 

> parengimus.
Rimtos atidos: Mūsų or

ganizacijos adresas yra pa
sikeitęs. Visi naudoki! da
bartinį adresą: L. L. D., 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park 17; N. Y.

L.L.D. Centro sekr.
.L Grybas

nariais bus tie, kurie pa
aukos po dolerį nuo kiek
vienų “L.” gyvavimo metų, 
tai yra po $50.

Suprantama, visi pasiū
lymai bus “L.” Redakcijos 
ir Direktorių tarybos ima
mi7 dėmesin. D. M. Š.

Stoughton, Mass.
Gruodžio 10 d. Moterų 

klubas turėjo susirinkimą 
Liet./Taut. Namo kamba
riuose. Susirinkimas buvo 
draugiškas. Išklausyti ra
portai ir vienbalsiai priim
ti.

1960 metams valdyboje 
pasiliko tos pačios drąu- J 
ges, tai yra, pirmin. — M. 
Stulgaitienė, pro t o k o 1 ų t 
rast. A. Norkin, finansų.

H. Lukas, ligonių lankyto-* ' 
ja Z. Pocevičienė,. ; dįf 

1959 m. turėjome 7 ligo* 
nes, dvi iš jų mirė. '

Buvo duotas sumanymas 
surengti koncertą ar ką ki
tą. Tam darbui išrinkta ko
misija, kuri jau paraudavo- 
jo svetainę koncertui. Jis 
įvyks sekmadienį, vasario/ 
28 d. Užkvietė Montello 
Vyrų Dailės Grupę, kuriai 
vadovauja Alb. Po,tisus, pil
dyti koncertą, taipgi due
tą, •—• Rožę Stripinis irWm. 
Yuodeikis. Bus ir daugiau 
koncertinių jėgų. Pradžia 
2 vai. po pietų. ■ ’ -

Turėsime valgių. Bus ir 
šposų—“grab bag’*; Kiek-/ 
viena atsineš įvairių daik
tų ir prisidės. Kada atlie
kami traukimai, tai būna. J 
daug juoko. Prašome visus 
ir visas įsitėmyti ir daly-■

; . < j
Anna Chenčins £ 

.į į

Bridge water, Mass.

Iš diskusijų dėl ^Laisvės”
* • • • turmio u* vajaus

Sausio 31 d. įvyko “Lais- lietuvių tarpe, darbo žino
vės” dalininkų metinis su- nių reikalus, o taip pat pa- 

.. važiavimas. t Iš biznio ra- j rašyti strąipsiieiiiį. Jis są- 
< pertus išdavė Karaliaus- kė, kad redakcijos jėgos 

Hungtingtonie- kaitė ir Buknys, o už Re- yra per mažos, kad visų 
tis, ALDLD 72 kp., J. Kup- dakciją raportavo A. Bim- galinčių rašyti pareiga yra 

bendradarbiauti, parašyti 
ir apie biŪus, įneštus į 
Kongresą, kada tik pastebi 
jų aprašymus.

Paskui kalbėjo iš atskirų 
kolonijų vajininkai: Tadas 
Kaškiaučius, Julius Kalvai
tis, » Vincas Žilinskas, P. 
Bečys, Petkus, G. sgtasiu- 
kaitis, J. Bimba, J. Petrus, 
R. Merkys ir dar vienas 
kitas.

Vajininkai atžymėjo, kad 
darbas svarbus ir įdomus. 
Ieškodami .naujų skaityto
jų ir atnaujindami pasi
baigusių prenumeratas su
eina su plačiomis masėmis, 
pasikalba, išgirsta jų atsi
liepimus apie laikraštį, pa
sitaria ir kitais visuomeni
niais rėikaląis. Bet kartu 
atžymėjo, kad/yra ir sun
kumų. Daugelis mūsų 
Skaitytojų yra jau seno am
žiaus, gyvena* tik iš senat
vės pensijų ir savo taupi- 
nių.; Suprantama, jiems su 
finansais yra sunku, bet 
dauguma supranta spaudos 
reikią ir atsinaujindami 
prenumeratas 'dar paauko
ja. .• ‘ r . ”• ■

, Vajinirikai sake, kad yra 
ir tokių, kurie neblogai su- 
stovi, bet su atsinaujinimu 
prenumeratų nelabai sku
ba. žinoma, tokių yra ne
daug.

* Bendrai visi vajininkai 
kreipėsi į skaitytojus, kad, 
prenumeratoms pasibaigus, 
tuojau' jas atsinaujintų, 
kad atmintų, jog ir mūsų 
vajininkai jau nėra jau
nuoliai, kad ir jiems nėra 
lengvas tas darbas. ; 

p Diskusijose buvo pasiūly
ta, kad Direktorių taryba, 
proga HL” 50-ties metų su
kakties, paruoštų kokius 
norą J atžymėjimus tiems, 
kurie ■ paaukos “Laisvės”

Great Neck, N. X.
Sveikiname Laisvės dali

ninkų suvažiavmią ir vėli
name geriausių pasekmių 
Su sveikinimu(\ siunčiame 
mažą dovaną $5į(L Aukojo:

M. Adomonis, $11,
■ Po $5: *

vauti.

činskas, F. Klašton, P. Be
eis.

J. Angels, $3.

ba.
Laikraščio turinio reika

lu kalbėjo: R. Merkys, J. 
_ ’ > Po $2: M. Steiaidžiūnie- S. Kunca, Adomonis, A.

sėkmės skleisti’nė, A. Bečienė. T

Baltimore, Md.
Sveikiname Laisvės dali

ninkų suvažiavimą, linkime 
geriausios 1 
taikos apšvietą per daugelį 

j metų. Čia randate $13. 
Aukojo:

Po $5: J. ir F. Deltuvai, 
M. Seimis.

K. ir V. Lopattai, $2.
P. ir O; P4serskiai, $1.

Los Angeles, Calif.
Sveikiname jus, Laisvės 

dalininkai. Mums, toli nuo 
jūsų gyvenant, yra labai 
linksma, kad Laisvė lai
mingą! persikėlė ir įsikūrė 
naujoj vietoj." Jeigu linkėk

Po $1; Mrs. Matauskie- 
nė, P. Kutkus.

• Draugiškai, P. Beeis 
(Bus daugiau)

CHICAGO, ILL.
“Laisvės” Dalininkų 

Suvažiavimas
Draugai-gės
Laisvės dalininkai:

Mes, čikagiečiai, dėl
mos kelionės negalime

toli- 
būt! 

su jumis ir tartis Laisvės 
gerovės reikalais. Tikėki
te, esame visa širdimi, su 
Jumis. <

Mūsų giliu noru yra, 
kad laikraštis Laisvė tarp- 
tų tarpe JAV lietuvių, o 
ypatingai suklaidintų re
akcinių “vaduotojų” spau
dos. , •

Darbo žmonės bunda vi
same pasaulyje. Mūsų bro
liai ir sesutės nuo kitų ne
atsiliks. Taipgi garsas tai
kos nuskamba garsiau ir 
plačiau.

Mes, vidurvakąrių dien
raščio Vilnies patriotai, lin- 
kime Jums, broliško laik
raščio dalininkams, viduo
se planuose ir darbuose 
geriausios seklės.

• rČia rasite sveikinimą su
mojo $202.00.

Sveikintojų tarpe yra du 
Vilnies patriotai (Ispanijos 
civilinio karo vetėr^hni-lo- 
jalistai): Juozas Nedvaras 
ir Ant. Litvinas. Jie svei- 
kįina Laisvės dalininkų su? 
važiavimą tapdami skaity- 
tojais jos. B

Draugiškai,
■ V w 1 .V TJ. Mateika

Brockton, Mass.
Spalvoti paveikslai, kuriuos 

vodč D r. Stanislovaitis 
ir jo žmona

Parengimas įvyko sausio 
23 d. Liet. Taut. Namo sa
lėję. Publikos turėjom arti 
trijų šimtų. Nemažai buvo 
ir d.p., kurie labai manda
giai užsilaikė. Rodymas už
sitęsė apie r tris valandas. 
Daugelis pamate savo jau
nose dienose paliktas baž
nyčias, bažnytkiemius, ir 
kitokias vietovės, kaip tai 
Klaipėdą, Palaiigą, Kupiš
kį, Šiaulius, Maskvą, tarp
tautinį paviljoną ir tt.

Stanisloyaičįams reikią 
duoti (Rdę^vkrėęiitą už jų 
šitokį kultūrinį pasidarba
vimą su tais paveikslais. 
Kiek jie parėdė teisybės 
apie dabartinę Tarybų Lie
tuvą ir atmušė priešų spau
dos melų! /

Rodymą surengė L.L.D. 
6 kp. Geo. Shimaitis

EUeth, N. J.
/ ■ Sveiksta

Aplankiau ligonę Anną 
Vertėlienę. Radau pas ją ir 
porą draugių; Ligonė sakė, 
kad sveikata jau ęihanti į 
gerąją pusę. Jau ji pati ir^ 
pas daktarą L nuvažiuoja 
automoblliiimt' r Pir minu 
turėdavo kiti nuvežti. Lin
kiu jai greitai pašyeikti. ,

Skairius, V. Bunkus, V. 
Čepulis, J. Juška, M. Sta- 
kovas, G. Stasiukaitis, Ig. 
Klevinskas, J. Kalvaitis ir 
J. Petrus.

Kai kurie išreiškė min
tį, ypatingai buvę Turistai 
Lietuvoje, kad mūsų laik
raštyje yra per daug ra
šoma apie valgius — kilba- 
sus,. kopūstus ir tt., skel
biant parengimus ir juos 
aprašant. Kiti sakė, kad 
kolonijų korespondentai tą 
daro todėl, kad tai gelbsti 
padaryti sėkmingesnius pa
rengimus. •" .

Bendrai visi kalbėję suti
ko su ląikraščio politine Ii" 
nija. Kai kurie išsireiškė 
užgiriančiai, kad “Laisvė
je” nesiranda polemizuo
jančių korespondencijų. ,

Buvo kalbama ir apie 
kalbą. Dauguma diskusan- 
tų išsireiškė, kad nors , mes 
ię .turime, sekti Lietuvoje 
lęąibos tobulinimą,, bet ne
galime, pilnai tą dalyti, nes 
Amerikos, litūiiviai jau pri
prato prie. savo Senos kal
bos, amžiumi, žmonės ją.u 
Seni, tail jiems, sunku per
imti ■ naująją kalbą, čia 
pat .kalbėtojai sakė, - kad 
Lietuvoje mūsų skaitytojai 
tą; prįValo suprasti, kad 
mūšų laikraštis eina kito
kiose sąlygoję. i

Kai kurie išsireiškė, kad 
“Laisvėje” reikia daugiau 
raštų^apie Jungtinių Vals
tijų, žmonių gyvenimą, rei
kia daugiąu raŠytijapie po
litinę padėtį kolonijose ii’ 
apie bllius, . kurie rahdasi 
Kongrese.. , / ■

Redakcijos vardu A» Bim
ba prašė vįsus h susirinku- 
sius daugiau 'Yąšytr kores-

mirė Aleksandras Bagins- 
kas, sulaukęs 80 metų am
žiaus. Jis buvo vienaą iš 
pirmųjų organizatorių ir 
steigėjų Bridgewater Co
op. čeverykų dirbtuvės,* ku- - 
ri ir dabar tebegyvuoja. ; 
Per daug metų jis buVoko- A 
operatyvo pirmininku ir 
tarpe vietos lietuvių turėjo 
gerą vardą. Taipgi jis bu
vo ant kurpalių traukimo 
prižiūrėtojas.

Gyveno pavieniai. Laido
tuvėmis rūpinosi seserėnas 
Fred C. Zinkevich. Palai
dotas Pine Hill kapmSfjL 
West Bridgewater, ten pat, 
kur jau ilsisi ir kiti minė
tos korporacijos^ steigėjai: 
J. Tolivaiša, J. Šaltenis, J. 
Kalvelis, Z. Katilius, J. 
Gedvilą ir kiti. Ten yra ke-- 
lėtas palaidota ii’ iš Mon-T 
tello lietuvių, kaip tai abu 
Beniuliai, D. Pagojus ir ki
ti. Tai vis buvo geri Veikė
jai, laisvos minties skleidė
jai, kurių negalima pamirk
ti. ’ ’ ' ’

Kaimynas

VerŠidė... iš šiaudų
JONIŠKIS. — Rajono 

“žvelgaičių” kolūkyje pa
statyta veršidė iš šiaudų. 
Per savaitę laiko iš miško 
medžiagos atliekų buvo su
ręstas veršidės karkasas. 
Veršides sienos ir stogas iš 
vidaus išpintos žabais, o iš 
lauko apdėtos beveik 2 met
rų storio šiaudų sluoksniu. 
Statyba kainavo kolūkiui 
vos kelis tūkstančius rub
lių. Čia šiltai žiemoja, ver
šeliai.

Kalbink užsirašyti Laisvę*** 
tuos, kurie jos dar neskaito
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Los Angt
; KULTŪRINGAS 

SAMBŪRIS IR 
NUOTYKIAI

Sausio 24-tą d. Danų 
svetainėje įvyko LDS 35- 
tos kuojos pietūs ir prakal
bos. Turėjome net du kal
bėtojus ir programą, kas 
losangeliečiams buvo nau
jenybė..

Publikos atsilankė ma
žiau, negu tikėtasi. Mat, 
dabartiniu laiku* Los Ange
les ir apylinkėje siaučia 
azijatiška influenza. Tai 
daugelį sulaikė nuo atsi
lankymo. Vienok turėjo
me svečią is Brooklyn, N. 
Y., drg. P. Varašką, kuris 

s gal ir apsigyvens. Malonu 
būtų jį mums turėti

Tačiau įvykis visais at
žvilgiais buvo sėkmingas. 
Pupblikai pasisotinus švei
carišku kepsniu ir kitais 
skanumynais pobūvio pir
mininkas M. Pūkis paaiški- 

įįio sambūrio svarbą. Jis 
perstatė chikagietį, vieną iš 
turistų Lietuvoje, A. Gri
gą. ' Jis trumpai pateikė 
Lietuvoje įgytus įspūdžius, 
kur, išskyrus saujelę sava
naudžių, visi gerai gyvena 

\ir dideliais šuoliais žygiuo
ja pirmyn.

Antras kalbėjo J. Gašlū
nas, LDS prezidentas. Lie
tuva mums dabar yra 
svarbiausiu dienos klausi
mu, *tai ir Gasiūnas tuo 
klausimu kalbėjo, būtent: 
apie Lietuvos milžinišką 
statybą, Hitlerio ir nacio
nalistų sunaikintus mies- 

k tus ir kaimus. Apie tveria
mą gigantišką industriją, 
kurios išdirbiniai pasiekia 
net tolimas šalis, ir kolek-

les, Calif.
dymo dėjo pastangas J. ir 
M. Demenčiai, G. ir A. 
Bernotai, F. ir B. Žalingai, 
A. Grigaitienė, N. Petru
lienė, P, Rapekas, M. Pū
kis ir S. F. Smith. Visiems, 
kuo nors prisidėjusiems, 
varde LDS 35 kp. tariu 
nuoširdų ačiū! Taipgi dė
kui draugams “Laisvės” 
patriotams, kurie parinko 
aukų sveikinimui “Laisvės” 
suvažiavimo. Aukojusiųjų 
vardai tilps “Laisvėje” at
skirai.

MIRTIS
Sausio 21 d- darbe nuo 

širdies smūgio mirė Artu
ras Salaveičikas, išgyvenęs 
66 metus amžiaus, į Los 
Angeles atvykęs 1951 ar 
1952 m.

Velionis buvo laisvų įsi
tikinimų, skaitė “Vilnį” ir 
apsčiai aukodavo progreso 
reikalams. Tačiau, mote
riai esant religingai, sau
sio 25 d. palaidotas’su baž
nytinėmis apeigomis.

Liūdesyje paliko žmoną, 
dukrą, brolį Chicagoje ir 
didelį skaičių savo įsitiki
nimo draugų.

Ilsėkis, drauge Artūrai, 
ramiai, užbaigęs gyvenimo 
kartybes! Jūsų tauri asme
nybė ir pastangos pažan
gai pasiliks mūsų mintyse 
ilgus laikus.

Likusiai šeimai, gimi
nėms ir draugams linkiu 
ištvermės liūdesio valando
se.

SKAUDI. NELAIMĖ 
Skaudi nelaimė ištiko 

draugus G. ir E. Darnu- 
šius. Važiuojant jiems au
tomobiliu užkliudė juos ki
ta mašina ir abu smarkiai

-vitą tikslą,nekuriu akyse 
pasirodė liūdesys.

-:-
Oras, paskutiniu laįhįu 

atšilo ir po lietaus gamta 
pradėjo prisidęngti žaliu 
apsiaustu. ‘ ' ’’ ’h-

Šakalių Žemaitis

So. Boston, Mass.
Spaudos banketas

Sausio 24 d. mūsų pažan- 
gietės moterys suruošė gar
džius dešrų su kopūstais ir 
kitko pietus. Susirinkęs ne
mažas spaudos mėgėjų bū
rys gardžiai pasivalgo ir 
savo atsilankymu prisidėjo 
prie finansinės paramos 
“Laisvei”. Po pietų Helen 
Thomas jpaaiškinus banke
to tikslą, pakvietė J. Pet
ruškevičių sueigai vado
vauti. Jis pakvietė kelis as
menis tarti žodį kitą. Po 
trumpų kalbų apie ma;stą 
ir apie “Laisvėje telpančių 
raštų kokybės gerinimą bei 
Kitus laikraščio reikalus, 
Reinardas su Čiuberkiene 
parinko aukų, kad ‘“L.” da-' 
lininkų suvažiavimą pa
sveikinus su didesne suma.

Kalbant apie raštų koky
bę, maždaug štai kaip buvo 
pasisakyta: Mažinti abel- 
nus aprašymus apie Lietu
vą; daugiau rašyti apie 
nuodugnų šeimyninį valdi
ninkų, profesionalų, kolū
kiečių bei. kitų gyvenimą; 
išverstų raštų iš rusų, ang
lų bei kitų kalbų; žinoma, 
korespondencijų iš lietu
viškų kolonijų labiausia pa
geidaujama.

Dabar turime daug pen- 
sijonierių, kurie Lietuvon 
saviesiems rašo apie Ame
rikos žmonių gyvenimą, o

\ tyvinį žemės ūkį. Lietuvo
je mokslas nemokamas. Iš-\ 
’‘Vystyta technika, kultūra, 
jmenas. Valdant Lietuvą 

--^ buržuazinei valdžia^—kal
bėtojas teigė, — buvo su
kviesti Anglijos, Prancūzi
jos,' Vokietijos ir Švedijos 
kapitalistai, kurie engė 
Lietuvos liaudį ir naikino 
puikiuosius miškus ir kitus 
gamtos turtus ir vertybes.

Nūdien tie turtai yra 
naudojami liaudies gerovei 
ir kėlimui gyvenimo lygio. 
Jis pabėrė karštų žarijų ir 

v, anekdotų buožių likučiams, 
kurie dar mėgina kenkti 
progresui — nedirbdami ir 
kitus atkalbinėdami nuo 
darbo. Jie turėtų įsisąmo
ninti obalsį: “Kas nedir
ba, tas ir nevalgo”; arba 
dievo prisakymą: “prakaite 
sau duoną pelnysi.” Trū
kumų dar yra, — pripažįs
ta kalbėtojas, — bet reikė-

sutrenkė, o Damuš i e n e i 
(buvusiai Babičienei)) li
goninėje net keturis “sti- 
Čius” galvon sudėjo. Abu 
dabar gydosi namie. Abu 
yra pavyzdingi progresy
vios veiklos ugdytojai. Vi
si juos apgailestaujame ir 
linkime greičiausiai su- 
sveikti.

IŠLEISTUVĖS
Sausio 26 d. jaukioj, gra

žioj - draugų Pūkių rezi
dencijoj susirinko būrelis 
veikliųjų draugų ir drau
gių. Smagus buvo pasi
kalbėjimas apie veiklos gai
res ir svarbiuosius bėgan
čius įvykius. Bet ne taip 
smagu buvo atsisveikinti 
taip nuoširdų J. Gasiūną, 
kuris yra pašventęs savo 
gyvenimą darbo žmonių 
xlasei. Linkint jam laimin
gos kelionės ir pasiekti sa-
fll*' ■ —• M — —■ -1 «■■■—■ —— —• M—M—M *■

į savo spaudą nenori rašy
ti, bijodami, kad redakto

riai gali nesuskaityti. Pa
tartina tą baimę t _ mesti į 
šalį, \ nes ' tik tą padarius 
galėsime \ turėti raštų iš ko
lonijų. Pavyzdžiui: South 
Bostono A.L.P. klube kas 
šeštadienio vakarą vyksta 
“Whist party”. Suširinkęs 
būrelis klubiečių vakarą 
praleidžia daug linksmiau, 
negu akis gadinant 
prie televizijos. Bet apie 
tai niekas iki šiol neparašė. 

, Sakysite, kad laiko eikvoji
mas prie kortų nėra kultū
rinė veikla. Tiesa, Jjesaiki- 
nis kortavimas nepateisi
namas lygiai taip, kaip be- 
mieris alkoholio vartoji- 

i mas. Tačiau, su saiku bile 
koks gyvenimo paįvairini
mas eina į sveikatą.

A. ĮC-a

tų stebuklų, kad per du ka
ilis beveik sunaikinta ir 
buržuazijos nualinta, paly
ginti į • trumpą laiką pa
sektų aukštą gyvenimo 
laipsnį. Tačiau energija ir 
pasišventimu apjuosta liau
dis žygiuoja į laimingą, be 
išnaudojimo gyvenimą. 
Negalima nepastebėti, kaip 
kalbėtojas savo išsamia 
kalba ir oratoriškų balsu 

. pajungė kladsovų sąmone 
tylai. Baigęs kalbą, j iš
tinkamai atsakinėjo į klau
simus.

Po to sekė .programa. 
Panelė Patricia Bredelis 
pateikė porą akordeono so
jų ir sužavėjo klausovus.

J. Straleckis vykusiai su
dainavo porą liaudies dai
nelių. Abu publika palydė
jo gausiais aplodismentais. 
Vėliau, skambant polkų ir 
valcų melodijoms, atsirado 
ir jaunatviškai nusiteiku
sių šokėjų. Buvo ir išlai- 
mčjimų, kuriuos suaukojo 
A karnos draugęs: Ona Mi- 
kulėnas,. A. Grigaitienė ir 
M. Dementienė.

Taip baigiesi kultūringas 
popietis, prie kurio įvyk-

Į

Į

PASIKLAUSKITE SAVĘS
' SEKAMŲ KLAUSIMŲ

Apie Firmą, į Kurią Kreipsitės, 
Pirm Negu Siųsite

DOVANŲ PAKETĄ Į U.S.S.R.
j 1. Ar firma patikima?
į 2. Ar įrodžius tai?
j 3. Ar atsargiai ir tvarkingai atlieka pakavimą,
i1 išsiuntimą ir priruošimą dokumentų ?-
i* 4. Ar naudoja geriausias dėžes?

5. Ar ši firma biznyje daugiau 25 metų?
6. Ar yra oficialiai autorizuota firma?

Atsakymas yra TAIP į visus viršminetus klausimus,
■ jeigu jūs siųsite savo dovanų pakus per 

i bile sekantį skyrių, priklausantį z

GLOBE PARCEL SERVICE, Ine.
716 Walnut St. 
PHILAPELPHIA 6, PA. 
WAlnut 5-3455 
4102 Archer Ave. 
CHICAGO 32, ILL. 
FRontier 6-6399
13J3 Addison Road 
Cor. Superior & 71 St. 
CLEVELAND 3, OHIO BAker 5-5923 
UTah 1-0807

. 851 Hollins St., BALTIMORE 1, MD., Tel.: MUlberry';5-5787 
Greitai Šąvo Pakus Mums: PRISIUS KITE,

...................'..... . O Mes Greitai IŽSIŲSIME!.. .....! .

263 Market St.. 
NEWARK 2,‘N. J. 
MArket 3-1968
390 W. Broadway
S, BOSTON £7, MASS 
ANdrew 8-8764
346 Thii’d Ąve.

1991 Broadway
NEW YORK23, N. Y.
LYceum 5-0900
6446 Michigan Ave.
DETROIT 10, MICH
TAshmoo 5-7560
683 Hudson Ave. _
ROCHESTER 21, N.Y. PITTSBURGH 22, PA1!

Gftant 1-3712

.-f •, . ': •n v ’7 c * •.: •1 r7

5 p.^Laisve (Liberty)—Penkt., ; vasario (Feb.) 5, 1960

■ r'?!.'v*
■ z--'- 'V-;

IŠ ATSIMINIMU 
Lewiston, Me.

1910 metaią Čia jau rado
si būrelis energiškų pro- 
gresyviŠkų lietuvių. Jie su
organizavo čia pirmą orga
nizaciją — Lietuvių Lais
vamanių Sųsivie n i j i m o 
kuopą. Seka pirmojo susi
rinkimo jprotokolas:

1910 m. lapkričio 6 dieną 
įvyko susirinkimas priva- 
tiškuose namuose pas K. 
Malinauską su tiksįu su- 
tvert Lietuvių Laisvama
nių Susivienijimo kuopą.

Perskaičius L.L.S. įsta
tus ir apsvarsčius jų nau
dingumą, susiorganizavo L. 
L.S. kuopa iš 10 narių. Pri
sižadėdami tvirtai laikytis 
ir kiek galėdami skleisti 
tarpe lietuvių laisvas pa
žiūras. Susirašiusieji į kuo
pą nariai išsirinko valdybą 
iš sekančių ypatų: Pirmi
ninku Jonas - Krapo viekas, 
pagelbininkw Jonas Liau- 
danskas, sekretorium Jus
tinas Stančikas, iždininku 
Vladas Petronis, knygium 
Pranas Kaulakis., Užsimo
kėjus mėnesinę mokestį, 
nutarta dar sumesti po 10 
centų dėl “Čarterio”.

Ant galo pakeltas klausi
mas, ką daryti su tais, ku
rie turi užsiprenumeravę 
“Laisvąją mintį” nuo se
niau? Bet jie visi sutiko 
mėnesines mokestis mokėti 
lygiai su kitais ir tuos pini
gus paskyrė L.L.S. iždan 
leidimui knygų.

Nutarta susirinkimus 
laikyti kas pirmas nedėl- 
dienis kiekvieno mėnesio. Į 
Centrą, pasiųsta $2.80. Pas 
iždininką liktos 80 c.

Sekretorius
Justinas Stančikas

Laikas‘bėgę, kuopa nega 
vo\ jokių ih^ormacijų-huro- 
dymų iš Ųęntro ir neį
stengė išeiti į platesnį vei
kimą. Nariai nepasitenki
nę, pasiuntę Cent r an 
sekantį prašymą, kuris til
po “L. Minty” 1911 m. 23 d. 
liepos: »

L.L.S. 4 kp/-susirinkime 
tarp kitų dalykų, ‘ nutarė 
užklausti LLS Centro Val
dybos, kodėl nėra skelbia
mas LLS kuopų veikimas. 
Mūsų kuopa nežino, ar LLS 
auga ar ne ? Todėl L.L.S. 
4-ta kp., pasiremdama tuo, 
kad kiekvienas dalykas ju
dinamas auga ir eiiųi pir
myn, nutarė reikalauti, kad 
būtų įvestas L.L.S. organe. 
“L.M.” L.L.S/ reikalų sky-r 
rius ir turėtų būti kiekvie
name numeryje apkalbama 
paviršutinis kuopų
veikimas, žędžiu sakant, 
kad būtų išduodama pilna 
atskaita iš ,,įLS veikimo, 
kas paskatintų visas gy- 
vuo j ančiąs . kuopas p r i e 
darbo. '■ . ..

Toliau nutarė užklausti 
Centro Valdybą, ar kada 
bus renkama ir Centro val
dyba?’■ .. ? ■'

L.L.S. 4-tos kp. Valdyba: 
Jonas KrapOVįękas, pirm. 
Justinas Stančikas. • sekr. 
VI. Petronis iždininkas.

Padėtis nepasikeitė, kuo
pos negaudamos nurody
mų, patarimų.merdėjo, neį-^ 
stengė. išeiti į platesnį vei
kimą.

Lewis tone susiorg an i- 
zavp L.S.S. kuopa ir tai Į) 
tolimam nuošaliam kąųipe- 
ly mažoj lietuviu kolonijoj 
bandymai skleisti' laisvąją 
mintį- pasibaigė, ,v. s

L P. Stančikas

Užrašykite laisvę , savo 
giminėms Į tietuyą. Kurie 
ten jau gauna Laisvę, rašo, 
kad’ji jiems patinka.

.U-- a* ** ’ • I **

PLYMOUTH, PA.
✓ I

šis tas iš Wyomingo klonio 
angliakasių gyvenimo
Senų angliakasių kalbos 

pildosi. Bus jau 56 metai 
tam atgal, kai aš girdėjau 
tūlus mainierius sekamai 
kalbant: Vyrai, mes pože
miuose šaudome, kasame 
anglį ir vežame bei kelia
me laukan su akmenimis 
(“rakais”) ir visu šlamštu, 
kiti viršuje nuvalome ir 
jau švarią anglį, perduoda
me kompanijai, kuri par 
duoda kuro naudojimui, 
o akmenų (“raku”) ir 
viso šlamšto negrąžina
me į tuščius požemius, bet 
pilame šalia mūsų gyvena
mųjų namų ir teršiame že
mės paviršių, o požemio 
tuštumose statome stulpus, 
kad neįgriūtume su savo 
nameliais, žinoma, ne visi 
kartu, bet griūsime į tuos 
tuščius požemius, nes tie 
stulpai neamžini, jie už ke
lių desėtkų metų pradės 
pūti ir storoko žemės 
k!odo su namais neatlaikys.

Pasirodo, kad tų senųjų 
mainierių kalbos nebuvo 
tuščios; beveik nėra tos 
tos dienos, kad namas ar 
du kartu neįgriūtų. Įgriū
va ne tik gyvenaini name
liai, bet ir mokyklos, ir 
bažnyčios, nors sakoma, 
kad anglies kompanijos iš 
po tokių namų anglies ne
ima.

Namų įgriuvimai prasi
deda nuo Scrantono ir ei
na visu Wyomingo kloniu 
iki Nanticoke. ' Vėliausiai 
nukentėjo: W. Pittston,- 
Wyoming, Forty Fort, 
Kingston, Wilkes - Barre ir 
Nanticoke (pastarasis nela
bai daug). Tiesa, tie na
mai ne visi nugrimzdo į po
žemį, tačiau kai kurie taip 
sužaloti, . kad nė atremon
tuoti jau nebus gahma.

Apie dvidešimt metų ar 
daugiau atgal angliakasyk- 
lų kompanijos už įgriuvu
sius bei sužalotus name
lius šiek <tiek atlygindavo, 
atremontuodavo arba net 
užmokėdavo, jei atremon
tuoti jau nebuvo galima. 
Tačiau kompanijos apsi
žiūrėjo, kad tokių su na
mais įgriuvimų ateityje 
bus labai daug, tad jos 
kreipėsi įx teismus, kad to
kios atlyginimo taisykis 
būtų panaikintos, ir. teis
muose jos tai laimėjo.

Taigi dabar už taip įgriu
vusius ir sužalotus name
lius niekas neatsako,— su
griuvo tavo namelis, o gal 
ir rakandus sužalojo, ir 
eik sau be nieko kur nori. 
Bet atsirado ir geraširdžių, 
kurie pasisiūlė į pagalbą, 
kurie, sako, kreipsis į vals- 
tijinę ir federahnę valdžias 
su reikalavimu pagalbos 
nukentėjusiems. Bet man 
rodos, kad čia tik ramini
mas nukentėjusių, nes vi
siškai neieško tikrųjų kal
tininkų. Nors jie, bė abejo
nės, jups labai gerai žino, 
betone žodeliu apie juos 
neprisimena,

• v/

Demokratai viešpatauja
Wilkes-Barre miestą ir 

plačią apylinkę per dauge
lį metų valdė respubliko
nų partija. Bet respubli
konai piliečiams taip įkyrė
jo, jog pereitų metų rinki
muose beveik visus juos iš
šlavė laukan. Taigi dabar 
Wilkes-Barre miestas, Ply- 
mouthas, Kingstonas ir vi
sas Wyomingo klonis demo- 
kratų rankose. Wilkes- 
Barre miesto naujas majo
ras demokratas b u v u s i ų 
respublikonų valdininkėlius 
išmetė laukan, o policijos 
komisijonierius ir daugelis 
policijos vyresniųjų patys 
rezignavo. Daugelis žmo
nių mano, kad prie demo
kratų bus kokių atmainų, 
kas nors geresnio. Bet 
man atrodo, kad skirtumas 
bus tik toks, kad politikie
rių klikos pasikeitė gerai 
apmokamais darbais.

Demokratai valdininkai 
taip lygiai gerai moka tak
sus krauti, ypatingai ant
darbo žmonių, ne mažiau- 
už repųblikonus, jei dar ne 
daugiau.

' Worcester, Mass.
Išvyko Lukai

Tai dar du geri veikėjai 
išvyko iš mūsų miesto, tai 
Domicėlė ir Juozas Lukai. 
Vėl spraga mūsų judėjime, 
o ypatingai Aido chore/ 
Domicėlė buvo geras sopra
nas, o Juozas — tenoras.; 
Dabar mokomės operetę 
“Išeivis”. Jie abu turėjo po. 
rolę. Tenka r&sti kitus, rū
pesčio daug, bet operetė tu
ri būti suvaidinta.

Aido choras per savo pa
mokas surengė jiems išleis
tuvių parę. Dalyvavo aps-1 
čiai ir pašalinių. Turėjome’ 
maisto ir įsigėrimo. Choras 
nupirko po dovaną abiem.1 
Choriečiai išreiškė nuošir-' 
džių linkėjimų, o Lukai ta-: 
re po žodį atsisveikindami. 
Gaila skirtis, kai kuriems > 
net ašaros išsiveržė...

Domicėlė buvo LDS 57- 
kuopos finansų sekretore- 

[per 15-ką metų. Juozas se-} 
niau buvo iždo globėju, o 
taipgi per daug metų pro
tokolų raštininku, veikė 
apskrityje ir kitose organi
zacijose. Abu daug darba
vosi.

Lukai išgyveno Worces- 
Wilkes-Barre Lietuvių i teryje virš 30 metų. Jie 

piliečių klubas pusėtinai gražiai darbavosi, įsigijo 
gerai gyvuoja. Metinis su- jaUg draugų ir draugių, 
s i r i n k i mas, kuris įvyko
1959 m. gruodžio 27 d., bu
vo pasekmingas ir nariais 
skaitlingas. Naujų Metų 
pasitikimui banketą su
rengti buvo išrinkta skait
linga komisija, daugumoj 
susidedanti iš jaunų mote
rų. Pildantysis komitetas 
aklamacijos būdu užgirtas 
tas pats ir 1960 metams. 
Naujų Metų pasitikimui 
banketas ir balius, kuris 
įvyko šių metų sausio 3 d., 
buvo skaitlingas ir smagus. 
Komisiją su klubo komite
tu priešakyje, surengė pui
kų banketą, kur buvo įva- 
lias gerų valgių ir gėrimų, 
o ir patarnavimas buvo kuo 
geriausias, taip pat ir mu
zika šokiams. Ir už tas vi
sas gėrybes klubo nariams 
nereikėjo mokėti.

Tėvas nušovė savo 22 me
tų amžiaus dukterį. Larks- 
villėj, kuri yra dalis,Ply- 
moutho, George Koteh sau
sio 16 d., sakoma, buvo ge
rai įsikaušęs, susibarė su 
dukteria Natalija ir ją nu
šovė. V. Ž.

W. Cornwall, , Conn. — 
Čionai mate eunopinį “ro- 
biną”-rudagurklę.

kurie jų ilgai negalės pa
miršti, Linkime jiems lai
mingai nuvykti į Califomi- 
jos valstiją ir nepamiršti 
mūs!

Prieš metus laiko Jonas / 
Skliutas išvažiavo pas dūk- / 

iterj. Alena Kalakauskienė 
mirė. Dabar dar du drau-. 
gai išvyko, tai vis mūsų 
spėkos mažėja. Gi užlaiky
ti Olympia parką, svetainę, 
Aido chorą, palaikyti ir ki-' 
tas organizacijas, tai vis 
reikia jėgų. Dabar moko
mės operetę “Išeivis”. Reiš
kia, darbo daug, bet priva
lome jį atlikti.

Dr. Stanislovaitis rodė'> 
paveikslus, kuriuos jis Lie
tuvoje nutraukė, o jo žmd- 5 
na Kristyna aiškino jų turi
nį. žmonių buvo prisirinkę 
pusėtinai daug. Visi buvo 
pasitenkinę. Labai dėkui v 
Stanislovaičiams, kad jie * 
atliko taip svarbų darbą!

Kalvis-

Londonas. — Nubaudė ‘ 
septynis JAV marininkus, * 
ambasados sargybos na
rius, ir išsiuntė iš Anglijos. 
Jie užsiėmė juodąja rinka..

KUNIGŲ KOVA Už DAUGPATYSTĘ '

Paraše
T. J. Kučinskas -

Romos kunigai skelbia, laisvamaniai, socialistai, bolševikai yra 
materialistai ir laisvos meilės platintojai.' Rasite istorijos faktus: 
popiežiai, kardinolai, vyskupai, kunigai buvo vedę po kelias moteris, 
priedui turėjo suguloves. Materialistai kunigai 
meilę. O politikieriai skelbė ir tebeskelbia, jog 
aukštą moralybę.

Knyga: 204 p., kaina $1.50.
T. J. KUČINSKAS

platino laisvąją
kunigai platino

740 W. 34th St.
j. 1 ■ . j 1 .

Chicago 16, Ill. r

s Pasinaudokite mūsų firmos patikimiausiu, atsargiausiu ir tinkamiausiu patarnavimu.

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., Inc
. . (Laisniuota per ILS-S.R.) ■ ‘

SIŲSKITE SAVO GIMINĖMS ŠVENTINIUS DOVANŲ PAKETUS
I LIETUVA, UKRAINA, BALTARUSIJA, LATVIJA, ESTONIJA IR KITAS RESPUBLIKAS 

SIŲSKITE PAKUS DABAR
135 W. 14th St., New York 11, N. Y., Telephone CHelsea 3-2583

Atdara kasdien nuo 9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 9 iki 4 vai. dieną.
141 Second Ave., New York City. TeL GRamercy 5-7430

Arti subways — Tarp 6th ir 7th Avės. Atdara kasdien 9-6; sekmadieniais 9-4.
MUSU SKYRIŲ, RASTINfiS: 

808 W. Fourth St. 
Boston 27, Mass. . \ 
Tel. ANdrew 8’5040 

11839 Jos. Campau 
Detroit J2, Mich.

_____ ... ________ _ ____ ' Tel. TOwnseąd 9-3080 _______ __ ,
Mūsų didelė ir patikima firma yra patarnavusi tūkstančiams pasitenkinusių klijentų. 100% 

garantiją, kad kiekvienas paketas bus pristatytas. Išsiunčiame j 48 valandas.
Adresatą pasiekia i 6-7 savaite?; oro patštu | 7-12 diehų. .

Mūsų raktinėse randasi pilniausias pasirinkimas plrtnos klasės medžiagų. 
^Klauskit! IpHnc katalogo, rodančio kalnas dėl muito ir patarnavimo. Katalogas veltui.

132 Franklin Ave.
Hartford, Conn.

r CHapeK6-4724 ,
89 Raymond Plaza W. 900 Literary Rd.
Newark, N. <T« Cleveland 13,'Ohio
Tel. MArket 2-2677 Tel. TOwer 1-1461

- 3^2 Filmore Avė. 
Buffalo 6, N. Y. 
Tel. MOhawk 2674 

682 W. Girard Ave. 
Philadelphia 28. Pą. 
TeL WĄlnpt 5-8« 78

1'



KRISLAI Waterbury, Conn.
Mirimiai
17 d. mirė Juozas 
Kilęs iš Suvalki- 
Ameriką atvyko 
metus. Visą laiką

ris ir kelis anūkus.
Visų trijų šeimoms reiš

kiu užuojautą!(Tąsa iš pirmo pusi.) 
nęs, kad sugrįžęs juos šiltai . 
pasveikinčiiU!. I Chesnas.

Kiti, kurie giminių čia ir; • t 
neturi, prašė pasveikinti visus , J . v £ 
pažangiuosius Amerikos lietu- j Pries o2 _
vius. Linkėjo jiems sveikatos i gyveno Waterburyje. 1922 1 
ir sėkmės asmeniniame gyvo-; metais įsteigė dirbtuvę, ku-1 
nime, taipgi visuomeniniame! rjoje taisė sunkvežimius iri 
<larbe' automobilius.

Visų troškimas buvo, kad Paliko nuliūdime žmoną, 
mes, Amerikos lietuviai, pa- sįjnus — Juozą ir Stani I r> , , , T) ,

•" Tm'" Sausi. M d, nuo o«lo Ii- i Vokietijoj SieilOS
Visi troško ir linkėjo, kad ! £os ^iiė William Ablazey, i Maskva. — TSRS prem- 

lietuviškas žodis, lietuviškos' sulaukęs 68 metų amžiaus. jeyas Chruščiovas pasiuntė 
tradicijos pas mus gyvuotų ir i Gimęs ir augęs Minske. Į Vakarų Vokietijos vyriau- 

i - - . - ■ l sybei laistą, kuriame • pa-
sterburį 1917 m^ Paliko reįškė, kad lai Vakarų Vo- 

P° i kietija ir kiti" Vakarų val- 
| dininkai netrukdo išrišimo 
vakarinio Berlyno reikalo.

Jis sako, kad ir Eisenho- 
weris pripažino, jog ten 
nėra normali padėtis. Ji tu
ri būti pašalinta. Chruščio
vas sako, jeigu Vakarai 
neis prie normalizavimo 
padėties, tai Tarybų Sąjun
ga, Lenkija ir Čekoslovaki
ja susitars su Rytų Vokie
tija, nustatyk sienas ir su
tvarkys Berlyno reikalus.

Sausio

‘ c",

“Laisves” banketas
Pažangioji : Brook lyno 

lietuvių visuomenė džiau
giasi pavykusiu “Laisvės” 
metiniu banketu. Viskas 
buvo gražu,; linksma ir 
draugiška nuotaika klestė-

PRANEŠIMAI

šeštadienį, kovo 5 d., sve
tainėje 103 Green St., mo
terys rengia paminėjimą 
Moterų dienos. Bus ir pro
grama. Kviečia visus, mo- j0< Tačiau buvo ir nemalo- 
teris ir vyrus.,, kuo skaitlin- numo> Keletas desėtkų

J. Strižauskas | jau nebegavo: bilietų,

WATERBURY, CONN.
Atšaukiu pranešimą, kad ALDLD 

susirinkamas nebus 5 d. vasario, 
kaip buvo, pranešta anksčiau. Vė
liau pranešime daugiau. C. Cras- 
nitski, >ekr.

giausiai atsilankyti.

gyvuotų, kad mes, būdami ge-Į šią šalį atvyko 1912 m., o į 
rais amerikiečiais, būtume i 
geri lietuviai. * tj_ .__  nubudime žmoną Idą,

Lietuvą šiandien pasiekia tėyais Sadauskaitę, SŪnų j 
nemažas skaičius Laisves ir Vincentą, posūnį 
Vilnies egzempliorių. Tai vis kiltį, podukrą 
dėka to, kad nemaža mūsųičias/ < 
žmonių šiuos laikiašcius uz- ■ pjg gyvena IVIinske 
sako savo giminėms bei pa- 
žįstamiems, gyvenantiems Lie- ~ ..
tuvoje. Sausio 26 d. po ilgos li-

Kuriems tenka mūsų spau-; gos mirė Martinas Pečiu- 
dą Lietuvoje skaityti, sako, konis. Jau buvo pagyvenęs 
laikraščiai geri, Įdomūs, su- į * - *
teikią žinių apie amerikiečių , 
lietuvių gyvenimą, nors mūsų i 

skiriasi“ nuo tarybinės lietu-i labai silpnos, jo akys, 
viškos rašybos. Ir tie žmonės! 
sako: džiaugiamės, kad jūs, i 
net ir sunkiomis sąlygomis, j 
pajėgiate savo laikraščius iš-1 
laikyti. ,

—Tik palaikykite juos, tik j 
leiskite juosk— sako Lietuvos 
žmonės, — nes kol jūsų spau
da gyvuos, gyvuos lietuviškas 
žodis, gyvuos ir jūsų organi
zacijos

sybei laišką, kuriame • pa-

Ed. Ba- 
ir dvi mar- 

du brolis ir seserį, ku

banketą atvykusių svečių 
, nes 

svetainė jau buvo persipil- 
džiusi publika, turėjo grįž
ti be vakarienės. O vaka
rieniavusiems; kai kuriems, 
nepilnai pakako valgių. Ta
čiau dėl trūkumo niekas 
nesiskundė, džiaugėsi visi 
geru pasisekimu sambūrio.

Visa eilė asmenų sunkiai 
dirbo vakarienės paruoši
mui ir , išdavimui. Vadovau
janti gaspadine Mary Wil
son iš anksto viską sutvar
kė, o sekmadienį, padedant 
Onai Čepulienei;: Kostei Ru- 
šinskienei, Nellei Ventienei

CLEVELAND, OHIO
Klubiečių Atydai. Esate visos 

kviečiamos dalyvauti klubo .susirin
kime, vasario 11 d., 11 vai. ryto, 
klubo salėje. Bandykite gauti nau

dų narių, pakalbinkite pažįstamas, 
kurios dar nenarės. A. R. (10-12)

HARTFORD, CONN.
LLD 68 kuopos susirinkimas 

įvyks pirmadieni, vasario 8 d., pra
sidės 7:3(j\val. vakare, 157 Hunger
ford St. Visi nariai ir narės ma
lonėkite atsilankyti ,nes turėsime 
pasitarti apie rengimą rodymo pa
veikslų iš Lietuvos. Sckr. (9-10)

žmogus. Seniau skaitė 
i “Laisvę”, bet pereitais me- 

rašyba yra savita, ji “truputį j tais atsisakė, Sake, kad jau

Į Amerika atvyko prieš 
; 55 metus. Visą laiką gyve
no Waterburyje. Paliko nu- 

1 liūdime žmoną, tris dukte-
Daugiau įvairių parengi

mu laisves naudai.

SVEIKSTA I f
Aidiečiai kelintoje paino- ( 

ije pasigedome Elenos Br!a-V/ 
zauskienės, savo veiklieji 

“The New ! choristės ir ---------- -------
išspausdino go, bet girdėjome, kad jau 

Harry sveiksta. Tuo džiaugiamės 
■ ir tikimės ją ne už ilgo vėl 
; matyti sueigose ir girdėti 

ir j dainuojant. ■

? solistės. Ji siM< h

Užsimerkia prieš
liesa

\ • *-"*

Sausio 31 d.
York Times”
savo “specialisto”
Schwartzo straipsnį, ku
riame jis lygina pirmuo-: 
sius Tarybų Sąjungos.
Kinijos atsiekimus per 10 Į 
metų. Jis šaukia, kad “Ki- į 
nija pralenkia Rusiją”.

Paduoda ir skaitlinėmis,. 
kiek TSRS pagamino 1920| 
m. plieno, anglies, cemento! 
ir. elektros jėgos 
o Kinija 1940 ir

Bet Schwartz 
ta”, kad Tarybų 
niekas nepadėjo, 
visų pusių kapitalistinių 
valstybių apsupta ir bloka- 
duojama.

Kinija'1 yra kitokioje pa-i Forest Hills, New Yor-|!
~ 15 T~-.z |1 — Prieš metus Bush
mašinomis,į šeimoje gimė berniukas Ja-

ir 1929 m., 
1959.

“pamirš-
Sąjungai 

ji buvo iš
EASTON, PA.

Jau gavau Vilnies Kalendorių 
1960 metams. Kurie iš eastoniečių 
norėtumėte gauti, prašau kreiptis 
pas mane. Antrašas: L. Tilvikas, 
34 N. 7th St., Easton, Pa. (9-10)

EAST NEW YORK, N. Y.
LLD 185 kuopos susirinkimas t ,

įvyks trečiadienį, vasario 10 dieną, Į dėtyje — ji gauna iŠ Tai’y-1 kas. 
730 vai. vakare, 102-02 Liberty Avė., į , Qninncmc i ‘ v ’
Kultūriniame Centre. Visi kuopos J

MATYKITE FILMĄ
“NORTH STAR” 4 f

Polonia Club, 201 Second į 
Avė., netoli 12th st., Man- 
hattane, bus rodomas ge-/ 
ras filmas “North Star”. 
Rodys šeštadienį ir sekma
dienį, vasario 6 ir 7 dd. ŠeŠ- " 
tądien į pradžia 7:45 vai. 
vakare, o sekmadienį' 
3:30 vai. po pietų. Įžanga/; 
veltui.

Kurie medžiagomis ir moksliniu- son tik 2 svarų ir 14 u: 
c “

ir Stefanijai ..Sasnai vaka- metus, prašomi tuoj užsimokėti, 
rienė buvo paruošta gerai j 
ir į laiką. Iš vyrų prie vir-1 
tuvės gerai > darbavosi 
G. Waresonas, P. Venta, S. 
Večkys, Wm.* Baltrušaitis, 
Jonas Rušinskas. Prie sta
lų aptarnavimo, esant dide
liam perviršiui svečių, sto
jo į talką ir kiti laisviečiai

nariai prašomi dalyvauti.
dar nemokėjote duoklių už' šiuos

Sekr. K. Briedis
kais bei inžinieriais pagal- jų. iPer pusmetį jis buV 
bos.. Taipgi, kapitalistinės nukritęs iki 2 sv. ir 3 unci 
šalys negali užblokaduoti jų, bet per antrą pusmd 

i Kinijos, nes ji turi ryšius 
su liaudies, respublikomis. 
Trečias faktorius —■' Kinija 
turi beveik penkis kartus 
tiek žmonių, kaip jų turėjo 
Rusija. Reiškia, Schwartzo 
palyginimas yra užsimer- 

tai nepatingėkite atsilan- | fcįmaS pi’:eš tiesa.
Dar daugiau, jeigu Ki^i- 

• jai sekasi, tai nuo to nėra 
MiruSto'j.'DaraškDo’s"™"tM mir-l blogai nei Tarybų Sąjun-

Iš savo pusės aš visur, kiek
viena proga, sakiau:

—Mes dirbsime, kiek pa
jėgsime, bet jūs, mieli tau
tiečiai, mums padėkite. Pri- 
siųskite pas mus savo meni
ninkų, savo dailininkų, savo 
rašytojų, savo žurnalistų, kad 
jie mums padėtų lietuvišką 
žodį, lietuvišką kultūrą, lie
tuviškas tradicijas plėtoti, il
giau išlaikyti.

FILMAI
IŠ LIETUVOS

“TARYBINĖ LIETUVA” — “NERINGA” 
VIENAME KOLŪKYJE”—“TĖVYNĖJE” 

“NEMUNO ŽIOTYSE”
KALBANTI ir SPALVOTI — BUS RODOMI

Ligi sausio mėnesio pabai
gos Lietuvoje žiema nebuvo 
šiurkšti. Oras sveikas, geras. 
Žemę apdengė storoka sniego 
pluta, žmonės sakė: tai ge
rai, tai reiškia, kad vasarą 
bus geras derlius.

Vasario 12 Feb., 7 P. M
\

LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBO SALĖJE 
69-61 Grand Ave.

’ Maspeth, L. L, N. Y
Kurie įdomaujate dabartiniu Lietuvos'gyvenimu, 

esate maloniai kviečiami ateiti ir pamatyti 
šiuos labai įdomius filmus.

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus ALDLD 10-os kuopos 

susirinkimas įvyks vasario 
12 d., 7.30 v. vak., 1150 N. 5th St. 
Nors mūsų 
Kazlauskas susirgo, randasi ligoni
nėje, iždininkė drg. A. Žalnierai- 
tienė taipgi ligoninėj, bet mes tu
rime keletą labai svarbių reikalų, 
neužilgo turėsime filmų iš Lietuvos 

• i vakarą, 1 .
Gaila, iu vardų nesuspėjo- j Ryti į .šį susirinkimą. Kuopos ko-j 
me pasižymėti. Imi‘olas' (1I42)

Labai dėkojame visiems Į 
v # AVIU U2UU U. -i niutų mu- i w

svečiams už atsilankymą, ties sukakties paminėjimas yra per- j gai, nei kitai kuriai sočia 
tik patariame ateityje i keltas į vasario 21 d. (sekmadienį), iistinei šaliai, priešingai—
anksto įsigyti bilietą, kad 
išvengti tokių, nemalonu
mų, kurie dabar įvyko. 
Reiškiame simpatijos tiems, 
kurie turėjo-grįžti be vaka- 

Giliausią > padėką 
d i r b il

siems vakarienėje. Taipgi 
dėkojame draūgams Titą- 
niamSiUŽ skolingą padary
mą vakarienei dešrų. O Jo
nui Grybui Jr P. Višniąu- 
kui dėkojanie* už išvalymą 
svetainės ir j sųmązgojimą 
indų po vakarienės.

I “Laisvės” Adiųinistracija

rienėš;
teikiame visiems

(Feb.)

sekretorius drg. J.

Žalnierai

l-mą valandą popiet.
Perkellta todėl, kad 

draugai pageidavo, 1 
ams būtų laikomas sekmadienį, nes 
daugiau susirinks svečių ir vieš
nių.

Taigi, gerbiamieji, prašome 
lingai susirinkti. Šeimynos 
gaminkite namie pietų, čia 
papietausite. Paminėjimas 
LDS salėje, 9305 St. Clair Ave.

V. Daraškienė (11-12)

kai kurie joms visoms geriau, nes so- 
kad paminėji- cialistinis pasaulis darosi nl/morlinni nnc 1 , , #

į vis tvirtesnis. Tarybų Są- 
I junga ir padeda Kinijai, 
kad jai sektųsi.skait- 

nesi- 
gerai 
bus

San Juan, Puerto Rico.— i 
Susikūlė JAV bombinis lėk
tuvas' “B-52”.

JŪS DABAR GALITE 
APLANKYTI VILNIŲ!

pasiekė 20 svarų.

MATTHEW A
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

VILNIES
KA| ĘNDOBU 'j

4 * I960 Metams ‘ ‘
Išleido Dienraštis “Vilnis,” Chicago, III.

. Net ir žiemą statyba Lietu
voje be perstoįimo vyksta. 
Kyla vis nauji ir nauji di
džiuliai gyvenamieji namai. 
Fabrikai dirba visais garais. 
O spauda nuolat teikia kolū
kiečiams patarimus, kaip jie 
turį ruoštis pavasariui, kad 
gerai žemę įdirbtų ir įtręštų, 
kad ji duotų gausų derlių, 
kad atsilikusieji kolūkiai pa
taptų pirmaeiliais, kad visa 
Lietuva gausiai sužaliuotų, 
pražydėtų, subujotų, kad vi
sas gyvenimas pakiltų 
tesniame lygyje negu 
dien yra.

Pradžios, vidurinės ir
tosios mokyklos perpildytos 
moksleiviais ir studentais.

Apie pusė milijono žmonių 
šiandien Lietuvoje mokosi, 
ruošiasi gyvenimui.

Tiek, trumpai, grįžęs tega
liu pasakyti apie Tarybų 
Lietuvą.

RODYS JONAS GRYBAS .
Dovana—$1.00

aukš- 
šian-

aukš-

~ Tarybinių respu b 1 i k ų 
prezidentai ir sričių tvar
kytojai lankosi mūsų mies
to teatruose, kinuose ir ki
tokiose įstaigose.

Antano Metelionio Raštai

Apie Dievus ii* Žmones
Autorius suteikia daug rimtų mokslinių įrodymų apie 
tai, kaip atsirado tikėjimai, kaip pagaliau išmislijami 

patys dievai ir jų garbinimai.

Duoda daug aiškių istorinių išvadų apie religinius 
prietarus, kurie kaip saulė ledą tirpina mintį 

įkalbamojo užgrabinio gyvenimo.

KNYGA Iš 280 PUSLAPIŲ, KAINA $2.00
Gamfama “Laisvės” Knygyne. Reikalaudami rašykite:

Laisvė,
102r02 Liberty Avenue 
Ozone Park 17, N. Y.

Siųskite Giminėms Kalėdinius Dovanų Paketus . : .

®
Į Lietuvą, Ukrainą, Baltarusiją, Latviją, Estoniją, Armėniją ir kitas šalis.

Package Express & Travel Agency, Inc.
(LAISNIUOTĄ 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. ML 2-1681

Siunčianti 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 jvairlų aukščiausios kokybės medžiagų prieinamomis kainomis, 

Atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 ryto iki 4 popie
re—2nd Avė.
New York 8, N. Y.
ORegon 4-1540

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

popiet.
051 Albany Ave. 1241 N. Ashland Avė.
Hartford, Conn. Chicago 22, Hl.
CHapel 7-5164 ' HUmboldt 6-2818

11601 Jos. Campau Avė. 107 S. Vermont' St.
Detroit 12, Mich. z Los Angeles. Calif.
TOwnsend S-02D8 PUnHrit 5-6550

. \ k • ■ I J ' .t'

APDOVANOJO 
KULTŪRINĮ 

CENTRĄ
i, ;* . •t-A ■

Prieš tūlą laiką Klemen
sas Briedis atgabeno keletą 
dėžių puodų, lėkščių, dube
nėlių ir kitokių reijkmenų 
virtuvei. Tai Veronikos Li- 
sajienės dovanos. Ypač to
kių vidutinio dydžio indų 
labai reikėjo;

Katrina Petrikienė atne- 
aštrių

MES ORGANIZUOJAME 
GRUPINES ir PAVIENES 

KELIONES į VILNIŲ.

KNYGA Iš 128 PUSLAPIŲ. KAINA $1.00
Gaunamas Laisves” knygyne

ir labaiše gražių 
peiliukų.

. Daugelis 
po ryšulį 
audinio gabalų, ilgokam lai
kui aprūpino virtuvę, teko 
ir namui bei “Laisvės” ma- 
šinoms valyti. Gaila, jų 
visų vardai/nebuvo užrašy
ti. Taip ir ;'daugelį kitų 
reikmenėlių pamatėm pa
daugėjus. Dėkingai . įverti
nami visi, p.į ; ,

Iki šiol atrodė, kad esa
mųjų virtuves ir stalo įran
kių Centrasv turi užtenka
mai. Tačiau į “Laisvės” 
banketą atvykus daug dau
giau publikos, negu papras
tai, pamatėme, kad lėkščių 
ir maistui padėklų, ypač 
pailgųjų (Splatters”)

Kelionės suorganizuojamos 
greitai ir nebrangiai.

Mes išrūpiname vizas.
Susižinokite su mumis.

Prašykite platesnių 
informacijų.

Pirmutinis po karinio laiko 
kelionių biuras, organizuo
jąs keliones į Sovietų Sąjun
gą ir turįs daug patyrimo.

Taip pat keliones į 
kitus kraštus.

Svarbus kūrinys, gilus 
informacijų; dailiosios

šaltinis mokslinių raštų, įvairių 
literatūros prozoje ir poezijoje-

Iliustruotas labai įspūdingais paveikslais iš Lietuvos žmbv 
nių gyvenimo ir jų meninės veiklos. Daug gražių-pa
veikslų iš susitikimų Amerikos lietuvių turistų su Lie
tuvos menininkais, mokslo vyrais, valdžios pareigūnais 

ir su plačiąja darbo žmonių liaudimi.

Tuojau įsigykite jį ir pasinaudokite jo svarbiu turiniu 
Užsisakydami adresuokite:

draugių 
švarių,

atnešė 
gražių

COSMOS TRAVEL 
BUREAU, Inc.
45 West 45th Street 

New York, N. Y.
Tel. CI. 5-7711

102 - 02 Liberty Avenue 
Ozone Park 17, N. Y.

įto JŪS TURITE PASIMATYMĄ ŠĮ VAKARĄ 
BLUEBIRD ŠOKIŲ SALĖJ...

pailgųjų (Splatters”) at
sargai reikętų turėti dik- 
čiai daugiau;‘Kaį jų pritrū- 
kor šeimininkėms susidarė 
problema. Šėimininkės sa
kė, kad pratartu būtų dar 
turėti ir vieną kitą viduti
nio dydžio, gerą puodą, bet 
jo dydžio ir rūšies " neži
nau. Jei rastųsi norintis tą 
patogumą virtuvei dovano
ti, kokybę galėtų sužinoti 
pas d. Mary; Wilson, •* kuri, 
tur būt, dažiįįausiaį ten. or- 
ganizacijoms patarnauja.

U | • • • kur jūs galite šoktį su bet kuria iš gražiausių merginų 
V i / ] miestei . . . pasižiūrėti kiek TV . . . pažaisti kiek ant
į I į Į shuffelboard... pasitenkinti maloniais pasikalbėjimais...
f \ /\ J ar^a tik pasisėdėti ir pailsėti. Gražiausią būdą jūs rasite
t '< JĮ I / išėjimui iš nuobodaus vakaro, žmonės visokio amžiaus...
pZ / { i 80 ir 18 . . . linksminasi Bluebird’s draugiškoj atmosferoj
w per 21 metus. Kodėl neužeiti šį vakarą pamatyti

BLUEBIRD BALLROOM ,
šokiai kasdien 8 P. M. ■ 2 A. M. 888 Broad St., Newark. Uždara pirmadieniais. 
______ :------------------------------------- -------- —__________ ______________________ -
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6 p.—Laisvė (Liberty)—Penkt., vasario (Feb.) 5, 1<
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