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KRISLAI
Gaila!
J. A. Bekampis.
Apie B. Pransku.

' Kiti reikalai.
Rašo R. Mizara

Dienraštis Vilnis praneša, 
kad 1958 metams Vilnies Ka
lendorius neišeis. Kodėl? Bu
vę rengtasi ji išleisti, sako, 
"bet ligos, kurios kankina 
mūsų Įstaigos darbininkus, 
sulaikė nuo to darbo... Tie, 
kurie sumokėjo už skelbimus, 
savo pinigus atgaus.”

Tai nesmagi žinia. "Vil
nies Kalendorius” buvo popu- 

yliarus metraštis, jo žmonės 
laukdavo, ji pirkdavo ir skai
tydavo. Kalendoriai mūsų 
žmonėse dar vis yra labai po
puliarūs.

Kalendoriai populiarūs ir 
tarp amerikiečiu. šiomis 
(•ienomis mes gavome "The 
old Farmer’s Almanac” 1958 
metams, šis kalendorius buvo 
pradėtas leisti prieš 166 me
tus ir kas metai reguliariai iš
leidžiamas.

Laisvės koncerto proga te
ko nors neilgai pasikalbėti su 
J. A. Bekampiu iš Avalon, N.

Po sunkaus susižeidimo jis 
jau vaikščioja ir gali vairuoti 
automobilijis i koncertą at- 
Ivežė keletą žmonių iš Phila- 
d elphijos.

J. A. Bekampis — 1905—• 
‘907 metų revoliucijos daly
vis. Aš jau seniai jo prašiau, 
kad jis parašytų savo atsimi
nimus iš tų audringųjų metų. 
Gal ir parašys. Būtų Įdomūs 
jo atsiminimai ir iš pirmųjų 
dienų gyvenimo Amerikoje. 
Rašyti J. A. Bekampis gali!

k

Daug mūsų skaitytojų, be 
abejojimo, dar gerai atsime
na : Vaciaus žalionio raštus, 
kurių nemaža pas mus tilpda
vo , prieš Antrąjį pasaulinį 
karą.

Šiuo metu V. žallonis (B. 
Pranskus) gyvena Vilniuje ir 
dirba literatūros srityje.

Aną dieną skaičiau Vil
niaus "Tiesoje”, kad literatū
ros tyrinėtojui ir kritikui B. 
Pranskui buvo’ suteiktas lietu
vių literatūros specialybės 
profesoriaus vardas.

Šia proga tenka ji nuošir
džiai pasveikinti!

•
Prieš savaitę laiko nedide

liame kaimelyje, arti Bing- 
bamtono, N. Y., buvo su vykę 
patys žymiausieji gengsterial 
Į konferenciją. Bet konferuo- 
ti jiems neteko, nes policija 
juos išblaškė.

"i Suvyko jie ten puikiais au
tomobiliais, visi turėjo pnigų, 
užd i r b t ų gengsteriškomis 
"priemonėmis”. Na, ir ką gi 
darė policija? Nieko. Buvo 
suėmusi jjjos, paskui paleido, 
nes neturėjo "kaltinimų”, 
nors policija gerai žinojo, jog 
tai gengsteriai.

•
Beje, tenka priminti, kad 

lapkričio mėn. 30 d. įvyks 
Lietuviui Namo bendrovės ak
cininkų suvažiavimas.

Daug akcininkų, toli nuo 
miesto gyvenančių, suvažiavi
me negalės dalyvauti. Bet Jie 
,gali prisiųsti "proxies” New 
r Yorke gyvenantiems, kurie 
juos atstovaus. Visa eilė akci- 

F ninku man jau prisiuntė savo

Ar turkai atitraukia 
armiją nuo Sirijos

Dėl nusiginklavimo 
komisijos reikalu

Ankara, Turkija. — Tur- 
i kijos vyriausybė paskelbė, 
kad ji atitraukia savo ka- 

i rinius dalinius, ypatingai 
tankų korpusus nuo Sirijos 
sienos. Bet tam paskelbi- 

I mui net pačioje Turkijos 
sostinėje nelabai kas nori 
tikėti.

Kada Sirija ir Tarybų 
i Sąjunga iškėlė viešumon, 
i kad stambių valstybių kur
stoma Turkija rengiasi už
pulti Siriją, tai tada Tur
kijos vyriausybė sakė, būk 

•ji jokio armijos koncentra
vimo nedaro Sirijos pasie
nyje. Kada Jungtinės Tau
tos pradėjo svarstyti karo 
pavojaus klausimą, tai tada 
Turkijos valdžia pareiškė, 
kad jos “armija tik manev
rus Sirijos kryptyje daro’. 
0 dabar vėl sako, būk ji 
atšaukia savo armijos da
linius.

Tiesa, kad padėtis ant 
Sirijos ir Turkijos sienos 
jau yra kita, kaip buvo

I Ginklinis kvartetas 
1 iš demokratų vadų

Kada republikonai pasi
kvietė j talką demokratus 
reikale didesnio apsiginkla
vimo, tai iš Washingtono 
tik ir plaukia žinios apie 
Stevensono planus, tartum 
jis pasidarė kokis “išgel
bėtojas”.

Bet vienybė ir susitari
mas yra pilnas skylių. Re
publikonai nori bėdą su
versti ant demokratu už 
“•atsilikimą”, o demokratai 
ant republikonų. štai New 
Yorko “Daily News” įdėjo 
karikatūrą, kur Lehmanas, 
Trumanas, Harrimanas ir 
Stvensonas dainuoja, kad 
jie “pilni planų — esą nėš
čia”, o tie planai: “Dau
giau pinigų, pinigų, pini
gų ginklams”. Išeina, no
ri pasigerinti taksų mokė
tojams.

NERIMTAS ELGĘSIS
Augusta, Ga. — Į Chruš

čiovo pakvietimą surengti 
Amerikos ir Tarybų Sąjun
gos raketų išbandymus, tai
koje, kaip ir kitokias lenk
tynes, Jungt. Valstijų Ap
sigynimo sekr. McElroy sa
ko, lai būna karinių lėktu
vų bandymai.

Įgaliojimus (proxies). Atsto- 
\ ausiu juos.

Spalio 40-metinių proga į 
Maskvą buvo suvylkę visų so
cialistinių šalių vyriausybių 
ii Komunistinių partijų aukš
tieji pareigūnai.

Po iškilmių jie turėjo ilgoką 
konferenciją, kur buvo aptar
ta daug svarbių reikalų.

Nęužilgo bus paskelbtas 
oficialus pranešimas apie tai, 
kas ten buvo tarta. Jis, be 
abejojimo, bus įdomus ir 
svarbus.

lapkričio pradžioje. Sirija 
mobilizavo daugiau jėgų, ji 
apginklavo darbininkus, 
kad atsitikime užpuolimo 
ir jie stotų kovon. Į Siriją 
atvyko Egipto armijos da
linių, turkai sako, apie 15,- 
000 vyrų su tarybiniais tan
kais. Sirijoje ir Egipte 
svarsto abi šalis apvienyti 
į vieną valstybę, kas žy
miai padidintų jų jėgas ir 
paveiktų Į kitus arabiškus 
kraštus priešintis užsienio 
imperializmui.

Politiniai, jau dabar ne- 
.galima iš pasalų užklupti 
Siriją, ko tikėjosi Turkija, 
nes apie jos agresingus 
planus žino visas pasau
lis.

U) a r kitas dalykas nelei
džia tikėti Turkijos pa
reiškimui, nes vėliausios ži
nios sako, kad Izraelis sa
vo karines jėgas traukia 
linkui Sirijos sienos, tai 
yra, iš kitos pusės ruošia 
puolimą.

Francūzijos karo jėgos 
veikia ir Saharoje

Algeris. — Ir sausoji Af
rikos Sahara dabar jau nė
ra, rami. Algerijoje liaudis 
kovoja prieš Francūzijos 
kolonialį imperializmą. 
Francūzijos valdonai mano, 
kad sukilėliai gauna gink
lų per Saharos dykumas. 
Todėl dažnai francūzų lėk
tuvai skraido virš tų dy
kumų — ar nepamatys ku
pranugariais gabenančius 
ginklus. Į daugelį vietų 
francūzai nuleido savo pa
rašiutininkus.

Nori, kad 3,000,000 
negrų balsuotų 1960 m.

Atlanta, Ga. — Pietinis 
skyrius NAACP organiza
cijos siekia, kad 1960 me
tais, tai -yra, laike būsimų 
prezidentinių rinkimų, pie
tinėse valstijose balsuotų 
nemažiau kaip 3,000,000 
negrų.

Yra žinoma, kad pieti
nės valstijos tirštai negrų 
apgyventos, bet turtingi 
sluoksniai baltųjų taip po
litinius reikalus tvarko, 
kad negrai beveik visai at
stumti nuo dalyvavimo 
balsavimuose.

New Yorkas. — Mirė Dr.
S. M. Miliken, sulaukęs 82 
metų amžiaus. Buvo žy
mus chirurgas.

Maskva. — Tarybiniai 
mokslininkai ieško būdų, 
kaip Sputnikus būtų gali
ma gauti iš dausų atgal 
ant žemės. i

Maskva. Tarpe Tary
bų Sąjungos ir Egipto da
rosi vis draugiškesni ry
šiai kultūros, prekybos ir 
kitais klausimais.

Gavimui Nau j ų Skaitytoj ų

LAISVES VOTS
Vajus gavimui Laisvei naujų skaitytojų ir atnaujinimui 
prenumeratų prasidėjo spalio 1 d. ir eis iki sausio 1, 1958

New Jersey Va'jininkai.................. .............
Pittsburgh© Vajininkai........................................
Philadelphijos Vajininkai................ .........

.Brooklyn:© Vajininkai.........................................
Hartfordo Vajininkai...........................................
Worcester, Mass. ............................................
Water Būrio Vajininkai ....................................
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass. .....................
S. Penskauskas—J. Blažonis, Lawrence-Lowell 
Great Neck Vajininkai................. ................

So. Bostono Vajininkai ............ 840
L. Piuseika, Chicago, Ill........... 800
A. Žemaitis, Baltimore, Md......... 701
LLD Moterų Klubas

Binghamton, N. Y............. 634
Chester, Pa....................   660
Noi'vvoodo Vajininkai ................ 504
P. Šlekaitis, Scranton, Pa.. 362
L. Tilwick, Easton, Pa. 240
V. Kvetkas, Cambridge, Mass. 200

New Jersey vajininkai dar laikosi pirmoje vietoje. 
Jiems padirbėjo Geo. Stasiukaitis, Cliffside Park, N. J., 
prisiųsdamas atnaujinimų.

Iš Pittsburgh, Pa., J^ Mažeika rašo: “Mums, vajus 
sekasi gerai. Kur tenka aplankyti kolonijas, tai mūsų 
spaudos skaitytojai labai prielankiai atsinaujina ir pa
deda gauti naujų skaitytojų. Jiems reikia padėkoti už 
gerą kooperavimą su vąjininkais. Mudu su Jonu Purti
ku važiuosime į tolimesnes kolonijas, nežinia, kaip 
seksis, bet mano partneris Jonas sako, važiuosim, Juo
zai, jei tik oras bus patogus, tai trauksime kokias 50- 
mylių į pietus, kur pirmiau niekad mūsų vajininkai nė
ra pasiekę tas kolonijas. . /’ Mes linkime jiems daug

(Tąsa 4-tam pusi.)

Tarybiniai daktarai ir 
slaugės Ethiopijoje

Addis Ababa. — Tarybi
niai daktarai ir slaugės pa
siekė jau daug, lavindami 
pačius abissiniečius medi
cinos srityje. 1947 metais 
pirmieji tarybiniai dakta
rai ir slaugės atvyko. Jų 
vadovystėje įsteigta dide
lė ligoninė, kurią karalius 
Haile Selassie pavadino 
Balcha - ligoninės vardu. 
Balcha, tai buvo partiza
nas, kuris didvyriškoje ko
voje prieš Italijos fašis
tus žuvo. Bet žmonės li
goninė paprastai va
dina “Sovietų ligoninė”.

Londonas, *— Leiboristu 
vadas A. Bevanas jau su
grįžo iš Jungt. Valstijų. Jis 
sakė: “Rusai .sako teisybę, 
kad jie gali raketomis pa
siekti Amerikos miestus”.

Pekinas. — Kinijos gari
nių mokyklų vyriausiu ve
dėju paskirtas gen. Hsiao 
Ke, vieton buvusio marša
lo L:u Po-chengo.

Key West,, Fla. — Suimta 
31 asmuo, kurie laivu ga
beno ginklų į Kubą. Kam 
buvo ginklai skiriami, dar 
nežinia.

Detroit. — Kilus gaisrui 
sudegė šeši nedideli vai
kai.

Melford, Mass. — Susi
kūlus Boston ir Maine 2 
traukiniams, nelaimėje žu
vo du žmonės ir>23 sužeisti.

Punktai
2,568
2,200
1,788
1,648
1,600
1,500
1,480
1,240 
1,088 
1,004

Slamford, Conn.............................
J. Dementis, tyos Angeles, Cal. 
A. Apšcgienė, Auburn, Me........
V. Ramanhuskas, Minersville .. 
Plymouth--Wilkes-Barre, Pa.
J. Patkus, New Haven, Conn.
S. Puidokas, Rumford, Me.
A. P. Dambrauskas

Haverhill, Mass.....................
A. Valinčius, Pittston, Pa........

160
160

Jau nusigando išlaidy 
dėl apsiginklavimo
Atlantic City, N. J.—Šios 

valstijos republikonas sena
torius C. P. Case jau nu
sigando dėl nuolatinio didi
nimo Amerikos valdžios pi
nigų apsiginklavimui. Jis 
jau sako, kad reikia dau
giau pinigų skirti naujų 
gyvenamių statybai, mo
kykloms, pakelti vietos e- 
konominius reikalus, pra
šalinti “baidyklišką padėtį 
miestų”, mažinti ant nuo
savybių taksus.

$500,000 turto vagystė
Detroit, Mich, čionai ta

po ap/ogtas brangdaikčių 
pardavėjas M. Monderer, 
New Yorko biznierius. Jis 
policijai raportavo, kad 
kada įėjo į Metropolitan, 
viešbutį, tai prie jo priėjo 
vagis, trenkė į grindis gazo 
ašarinę bombą. Brangdaik
čių pardavėjas nusigandęs 
metė krepšį, kuriame bu
vo $500,000 vertės brangų- 
jų žiedų ir kitų dalykų. Va
lgis buvo jaunas, apie 22 m. 
ir greitai dingo.

Chicago. — Didelis snie
go šturmas buvo šiaurinė
je Didžiųjų ežerų srityje. 
Vietomis privertė nuo 12 
iki 16 colių sniego.

Plainfield, N. J. — Mirė 
S. K. Pearson, 72 metų am
žiaus, žymus Amerikos 
meteriologistas.

Jungtinės Tautos, N. Y. 
—Kasdien matome spau
doje, kad Jungtinių Tautų 
organizacijoje nėra susita
rimo sudaryme komisijos, 
kuri rūpintųsi mažinimu 
apsiginklavimo, kuri vestų 
pasaulį prie laipsni-ko nu
siginklavimo. Komercinė 
spauda vėlesniu laiku rašo, 
kad .Tarybų Sąjunga “boi
kotuoja” komisijos posė
džius ir nesutinka su Vaka
rų planais.

Per metų metus komisi- 
ją sudarė 11 valstybių at
stovai, kurioje visus Tary-

148 |bų Sąjungos pasiūlymus 
^‘mažinti apsiginklavimą at- 
120'metė. Todėl Tarybų Sąjun- 
114 j gos delegacija pareiškė, 
so kad toliau nėra jokio reika- 
40 į lo ten dalyvauti ir laiką

eikvoti, nes Vakarai iš nu
siginklavimo juokus daro.

Dabartinėje Jungtinių 
Tautų sesijoje Tarybų Są
junga pareikalavo, kad 
Nusiginklavimo komisiją

Jau valdžia ištrauks 
armiją iš Little Rock
Washingtonas. — Jung

tinių Valstijų federalė 
valdžia įsakė jau visus ka
reivius ištraukti iš Little
Rock miesto, kur jie buvo 
pasiųsti suvaldyti rasistų 
išstojimus prieš negrų 
studentus. Armija buvo 
ten pasiųsta spalio 27 d.

Dabar padėtis surimtėjo, 
tai valdžia mano, kad 
tvarkos palaikymą atliks 
vietos milicija, jeigu tinka
mai naudos tvarkos palai
kymui.

Amerika jau paruošė 
paleisti savo Vangardą

Washingtonas. — Kari
nio laivyno vadovai ir 
mokslininkai pareiškė, kad 
jie jau išbandė “smegenis” 
mažyčio savo satelito Van
guard ir bile dieną sateli
tas (sputnikas) bus paleis
tas į erdvę. Jis bus mažy
tis, tik' biskį daugiau kaip 
trijų svarų!

Jį rengiasi paleisti iš ka
rinio orlaivyno bazės Flo
ridoje, todėl jau nemažai 
korespondentų nuvyko ten, 
kad galėtų jo paleidi
mą aprašyti.

Roma. .. - Vakaru Vokie
tijos prez. T. Heuss ir už
sienio reikalų ministras H. 
Von Brentano atsilankė į 
Italiją.

Maskva. — Izraelis, trau
kia savo karines jėgas lin
kui Sirijos sienos. Tas su
daro naują karo pavojų.

Albemarle, N. C. — Susi
kūlus sunkvežimiui ir au
tomobiliui, nelaimėje žuvo 
11 žmonių ir keli sužeisti.

sudarytų po atstovą nuo 
visų 82 valstybių ir valsty
bėlių, kurios sudaro Jung
tines Tautas. Balsavime 46 
balsais prieš 9 Tarybų Są
jungos pasiūlymą atmetė. 
Už jį balsavo tik Tarybų 
Sąjunga, Albanija, Bulga
rija, Belorusija, Čechoslo- 
vakija, Vengrija, Lenkija, 
Rumunija ir Ukraina. Tai 
didelės* valstybės, išs.kai- 
tant tik Albaniją. Balsavi
me susilaikė 24 valstybės.

Iki šiol komisiją sudarė:
Jungtinės Valstijos, Tary
bų Sąjunga, Anglija, Fran- 
cūzija ir Kinijos vardu bu
vo Čiang Kai-šeko atstovas, 
taipgi Kanada, Kolumbija, 
ir Švedija. Vakarai pasiū
lė prie šių valstybių dar 
pridėti delegatus nuo: Ar
gentinos, Australijos, Bel
gijos, Brazilijos, Burmos, 
čechoslovakijos, Egipto, 
Indijos, Italijos., Meksikos, 
Norvegijos, Tunisijos, Ju
goslavijos ir I^enkijos, tai 
yra sudaryti komisiją iš 25 
šalių. Tarybų Sąjunga su 
tokiu sąstatu komisijos ne
sutinka, nes vėl Vakarai 
turės, daugumą ir darbai 
neis pirmyn.

Albanija pasiūlė patai
symą, prie šių dar pri
jungti taip vadinamų “ne-
utrališkų šalių” atstovus: 
Austrijos, Suomijos, Indo
nezijos, Sudano ir Ceylono. 
Bet Albanijos pasiūlymą 
atmetė 38 balsais prieš 18, 
prie 19 atstovų susilaikiu
sių. ‘

Tada tarybinis atstovas 
V. V. Kuznecovas pareiškė, 
kad kol Vakarai neįleis 
net tokių milžiniškų šalių 
kaip Indonezija, jau nekal
bant apie tikrąją Kiniją, 
tai organizuojama komisija 
nepadės nusiginklavimo 
reikalui ir Tarybų Sąjunga 
nemato reikalo joje dalyį 
vauti.

Balzano, Italija. — Apie 
2,000 italu studentu demon- 

7 V v
stravo, protestuodami 
prieš vokiečių reikalavimą 
Tyrolį- prijungti Austrijai.

Maskva. - - Daug pasta
tyta naujų gyvenimui na
mu. Nuo 1956 iki 1960 me
tų siekiama dar pastatyti 
namų su 112,000,000 kva
dratinių pėdu patalpa.

So. Boston, Mass.
Mirė S. čiuberkis

Lapkričio 19 d. Texase 
mirė Stanley čiuberkis. Jo 
kūnas penktadienį, lapkri
čio 22 d., bus parvežtas į 
So. Bostoną ir pašarvotas 
Zalecko šermeninėje, 564 
Broadway. Bus palaidotas 
šeštadienį, lapkričio 23 d., 
2 vai. po pietų.

Stanley čiuberkis buvo 
dar tik 44 metų amžiaus.

Žinią telefonu pranešė 
Olga šukiutė—Graham.
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SULZBERGERIS MOKO DULLESĄ
NEWYORKIsKIS dienraštis Times turi korespon

dentą, kuris nuolat keliauja iš šalies į šalį ir iš ten siun
čia savo laikraščiui korespondencijas. Tuo koresponden
tu yra C. L. Sulzbergeris.

Pastaruoju metu Mr. Sulzbergeris apkeliavo daug 
šalių, kalbėjosi su daugeliu pareigūnų, tyrinėjo jų pa
žiūras. Na, atvykęs į Filipinų sostinę Manilą, Sluzberge- 
ris prisiuntė iš ten savo laikraščiui straipsnį, kupiną 
kritikos Valstybės departmentui.

Žurnalistas ; kaltina Valstybės departmentą nelank-, 
stumu, neapdairumu, nesupratimu kitų šalių padėties, 
bet taikymu visoms šalims vienokio politinio saiko. Jis 
rašo: ’’Mes. prileidome, kad mūsų politika (nusistaty
mas) būtų suprastas kaip anti-komunistinis..... Vienas
anti-komunizmas dar nėra nusistatymas (policy). Hit
leris tai surado”.

Toliau: “Mes apsigauname, sakydami, kad mūsų 
technologija yra viršesnė už Rusijos. Mes tebeapsigau- 
dinėjame save apie tikrąją padėtį Kinijoje. Mes netgi 
apsigaudinėjame apie save”.

Toliau jis primena, kad Amerika susidraugavo su 
tokiais diktatoriais, kaip Franko, kaip Salazaras, kaip 
Batista, kaip vergų valstybės karalius Saud. Visa tai 
nežada mums gero, visa tai reikią ištaisyti.

Pabaltijo kraštai, sako jis, jau prieš 18-tą metų 
įstojo į Tarybų Sąjungą, bet mes dar vis pripažįstame 
senus tų kraštų režimus. Mes dar vis elgiamės taip, jog 
tarytum Čiang Kai-šekas atstovautų visą Kiniją, o ne 
Formozą.

Tokius daug maž kritikos žodžius parašė Valsty
bės departmentui C. L. Sulzbergeris, apkeliavęs daug pa
saulio šalių ir susipažinęs su tų šalių žmonių nuomone 
apie mūsų Valstybės departmentą.

NAUJASIS ČEKOSLOVAKIJOS PREZ.
NEUŽILGO PO TO, kai mirė, prezidentas Antonin 

Zapotockis, buvo sušauktas Čechoslovakijos parlamen
tas į nepaprastą sesiją, kurioje buvo išrinktas šalies 
prezidentu Antonin Novotny, iki šiol ėjęs Čechoslova
kijos Komunistų part'jos pirmojo sekretoriaus pareigas.

A. Novotny gimė 1904 m. gruodžio 10 d, darbininkų 
šeimoje. Jis pats taipgi per illgą laiką buvo darbininkas. 
1921 metais, kai kūrėsi Čechoslovakijos Komunistų par
tija, jis jon įstojo ir per visą laiką buvo žymus jos vei
kėjas.

1941 metais jis buvo nacių įkalintas: pirmiau Pank- 
rac kalėjime, Pragoie, o vėliau Mautausen koncentraci
jos stovykloje. Su 1945 metais Novotny pradėjo veikti 
partijos ir vyriausybės atsakinguose darbuose.

Įdomu tai, kad A. Novotny, eidamas prezidento pa
reigas, buš ir Čechoslovakijos Komunistų partijos pir
muoju sekretorium. Tokias pareigas kadaise ėjo Gott- 
waldas, miręs 1953 metais.

TURKAI PAŠITRAŪkTa
Iš ANKAROS, Turkijos sostinės, New York Timesd 

korespondentas praneša: “Turkija pradėjo ištraukti sa- 
■ vo g’nkluotąsias jėgas nuo Siri jos pasienio”. Girdi, vi

si keliai užpildyti ilgais militariniais konvojais — sunk
vežimiais, džypais ir kitokiais pabūklais.

Vadinasi, Turkijos-Sirijos karo pavojus atslūgo. 
Tačiau įdomu čia pabrėžti tai: kai -kadaise Tarybų 
Sąjungos, spauda skelbė, kad Turkija mobilizuoja savo 
kąriuomenę Sirijos pasienyje, tai turkai sakė, jog tai 
neteisybė! Dabar Ankaros valdžios cenzūra jau leidžia 
korespondentams pasakyti, kad tai buvo teisybė. . .

TARSIS ~ ———
KANADIŠKIS Liaudies halsas rašo:
“Ottawa laukia svečių iš Tarybų Sąjungos. Jais bus 

prekybiniai atstovai, kurie teirausis, kaip pagerinti pre
kybinius reikalus tarn Kanados ir Tarybų Sąjungos.

“Pagal anais metais sudarytą sutartį Tarybų Sąjun
ga perka Kanadoje kviečius. Ji yra pasižadėjusi pirkti 
nemažiau 14,000,000 bušelių per metus. To pasėkoje, Ka- 

< nados eksportas į Tarybų Sąjungą 1956 metais siekė 
$24,605,000.

“Tais pat metais Kanados importas iš Tarybų Są
jungos siekė tiktai $1,000,000.

“Tas rodo, kad padėtis nelabai sveika. Jeigu Kanada 
nepirks daugiau Tarybų Sąjungoje, tai pastaroji ne
pirks Kanados kviečių. Bus didelis smūgis farmeriams”.

■...........  — ... -■.......... ................ ....... , ■ ...n . n - ----------------- - .U ■ r

. į Jeruzalė.—Izraelio prem- Į Las Cruces, N. M. — Ar- 
jeras David Ben-Gurion tistė Cora Witherspoon, su- 
priešingas Izraelio artėji-; laukus 67 metus amžiaus, 
mui su Tarybų Sąjunga, mirė. Vaidinimuose ji da
nes, jo supratimu, tas ne- lyvavo apie 50 metų, 
patiktų vakarams.

2pusi. Laisve (Liberty) Penkt., lapkričio ('Nov.) 22, 1957

MARŠALAS ŽUKOVAS 
IR TARYBŲ ARMIJOS 

LAIMĖJIMAI
Pastaruoju laiku Ameri

koje komercinė spauda la
bai laug rašė apie tarybinį 
maršalą Gregorį Žukovą. 
Tūli laikraščiai tiesiog ap- 
siskandalino. New Yorke 
“Daily News” pabaigoje 
spalių mėnesio, minint 
Vengrijoje sukilimą, para- 
šėx redakcinį “Žukovas — 
Budelis,” kuriame puolė jį 
visu žiaurumu. Bet, kai tik 
Tarybų Sąjungos vyriausy
bė atleido Žukovą iš apsigy
nimo ministro vietos, tai 
tuojau Žukovas pasidarė 

i “didvyris.” Tai jau sena 
'turčių taktika: kas tik ne
sutinka su Tarybų vyriau
sybės politika, kas tik pade
damas į kitą vietą, tai tur
čių spaudoje apverkiamas 
kaip “nuskriaustas” ir pa
daromas didžiausiu “didvy
riu.”

Maršalas G. Žukovas ga
bus žmogus — turi nuopel
nų. Tą įvertino Tarybų vy
riausybė ir liaudis sutei
kiant jam maršalo titulą, 
pakeliant jį į Tarybų Są- 

.Sąjungos didvyrius. Jis yra 
apdovanotas daugybe ordi
nų, medalių ir kitokių ka
rinių pagarbos ženklų. Nie
kas tos garbės nuo Žukovo 
ir nenori atimti, jeigu bent 
jis išeitų į priešų eiles. 

! Pagal komercinę spaudą 
išeina, kad Žukovas vadova
vo Tarybų Sąjungos armi
jai ir vien tik jo vadovys
tėje atsiektas nacių ir jų są
jungininkų sumušimas. Tai 
netiesa, tai prasimanymas!

Laike Antrojo pasaulinio 
karo Tarybų Sąjungoje iš
kilo virš trisdešimt genero
lų į maršalus, tai yra į told 
pat laipsnį, kaip Žukovas. 
Apie 5,000 generolų, admi
rolų, pulkininkų ir kitų ka
rinių vadų pasižymėjo. Kai 
kurie ir gyvastį prarado ko
vose, kaip generolai Panfi- 

> lovas, Dovatoras, Vatuti
nas, Aponasenko, černia- 
kovskis ir eilė kitų.

; Turčių spauda vyriausiai 
• mini Žukovą kaip laimėtoją 
pergalių prie Maskvos, Sta
lingrado ir paėmime Ber
lyno. Taigi čia pateiksiu 
.faktus iš dokumentų.

PERGALĖ PRIE
' MASKVOS
1941 metų pabaigoje Ta-, 

rybų armija ištaškė virš 
.pusės milijono Hitlerio ar
mijos vyrų, puolusių Mask- 
yą, ir ne tik ten suėmė 
tūkstančius nacių tankų, 
jkanuolių, daugybę kitokių 
^ginklų, ir virš 300,000 hit
lerininkų rado galą, bet tai 
buvo įrodyta visam pasau
liui, kad Hitlerio armiją 
galima mušti ir sumušti, 

u- Kaip ten buvo? Hitlerio 
jėgos puolė Maskvą siekda
mos apeiti ją iš pietvaka- 
J-ių ir iš šiaurvakarių ap
supti. Kas iš Sovietų pu
sės Maskvą gynė? Gynė 
Trys tarybiniai frontai, ku
rių kiekvienas, turėjo po ke
lias armijas. Tiesiai į va- 

‘-.karus buvo Sovietų taip va
idinamas Vakarinis frontas, 
jo komandieriumi buvo da
bartinis maršalas užkovąs, 
° jo pagalbininku maršalas 
Bulganinas., Į šiaurvaka
rius nuo Maskvos, kur buvo 
^vyriausios Hitlerio jėgos su 
daugybe tankų, siekiančios 
^apsupti Maskvą, buvo taip 
'vadinamas Kalinino fron

tas, kuriam vadovavo da
bartinis maršalas Ivanas 
Konev&s. Į pietvakarius nuo 
Maskvos buvo Pietvakari
nis frontas, kuriam vadova
vo maršalas S. Timošenka. 
Suprantama, centrinė vado
vybė visiems Sovietų fron
tams buvo iš Kremliaus, 
kur buvo Tarybų Sąjungos 
Aukščiausiosios komandos 
centras su Stalinu prieš
akyje.

Sovietų armija pradėjo 
ofensyvą prieš hitlerininkus 
1941 metų gruodžio 6 die
ną. Pirmąjį smūgį hitleri
ninkams kirto Konevo va
dovaujamas frontas iš šiaur
ryčių pusės — jo armijos, 
vadovybėje generolų Leliu- 
senko, Juškevičio, Masleni- 
kovo ir Kuznecovo. Ir tuo 
kartu Vakarinis frontas 
(Žukovo)-jo armijos, vado
vaujamos tais laikais gene
rolų, o vėliau maršalų — K. 
Rokosovskio ir Govorovo, ir 
raitarija generolo Dovatoro.

Antras smūgis Hitlerio 
jėgoms buvo kirstas į piet
vakarius nuo' Maskvos Žu
kovo vadovaujamo Vakari
nio fronto bendrai su Piet
vakariniu froptu (S. Timo- 
šenkos), kur veikė abiejų 
frontų armijos , vadovauja
mos generolų Zacharovo, 
Belovo, Baldino, Vanievo ir 
Golikovo.

Kada buvo sukriušinti 
abu Hitlerio fronto spar
nai, tai jo centrinės jėgos, 
kurios dar galėjo, traukėsi 
nuo Maskvos. Išeina, kad 
pergalė buvo atsiekta ben
dromis pastangomis trijų 
frontų, kuriems vadovavo 
Žukovas, Konevas ir Timo- 
šenko, o ne vieno kurio 
fronto.
HITLERININKŲ GALAS 

PRIE STALINGRADO
1942 metų pabaigoje Sta

lingrado srityje tapo apsup
tos dvi Hitlerio armijos, 
virš 330,000 vyrų su dau
gybe karo „technikos. Pra
džioje 1943 metų hitlerinin
ku likučiai su feldmaršalu 
Paulium pasidavė. Kaip gi 
ten buvo?

Stalingrado apgynimas 
ėjo 1942 metais per tris mė
nesius laiko ir vėliau hitle
rininkų naikinimas ėjo dar 
per tris mėnesius laiko. Ka
da Hitlerio jėgos įsiveržė į 
Stalingradą, tai miestą gy
nė Sovietų 62-oji armija 
vadovystėje generolo Vasi- 
lio Čuikovo, kuri buvo dali
mi taip vadinamo Stalin
grado fronto. Šiam frontui 
'vadovavo generolas, dabar 
jau maršalas Andrius 
Er-ejnenko. Kairysis fron
to sparnas, link Kaukazo, 
buvo vadovaujamas genero
lo, dabar maršalo Rodiono 
Malinovskio. Į šiaurvaka
rius išilgai Dono upę buvo 
kitas Sovietų frontas, vadi
namas Dono frontas, ku
riam vadovavo dabartinis 
maršalas K. Rokosovskis; 
dar toliau ant Dono buvo 
'trečias frontas, vadinamas 
Pietvakarinis frontas, ko- 

• mandoje gen. N. Vatutino, 
žuvusio 1944 m. Kijevo 
srityje.

Taigi ir Stalingradą gynė 
trys sovietiniai frontai. 
Maršalas Konevas sako, 
kad hitlerininkų apsupimą 
supląnąvo Eremenko, Roko- 

,‘sovskis ir Vatutinas' ir pa- 
si ulė Sovietų Armijos 
Aukštajai. Komandai, kuri 
planą užgynė. ’

Po plano užgynimo į Sta
lingrado frontą buvo mes
ta dar daugiau tarybinių 
jėgų. Ten kovose dalyvavo 
Konevas, Tolbuchinas, Ma
li novskis, Fedorenko, Rot- 
mi str o vas ir daugelis kitų 
generolų, vėliau maršalų. 
Visų frontų vadovavimui 
buvo pasiųsti dabartiniai 
maršalai Vasilevskis, Žuko
vas, artilerijos maršalas 
Voronovas, aviacijos mar
šalas Novikovas ir kiti.

Niekas nesako, kad Žuko
vo dalyvavimas nevaidino 
rolės, bet ne viskame. Po 
nacių apsupimo Žukovas 
grįžo į Maskvą, į Tarybų 
Armijos Aukšto sios Ko
mandos centrą, o nacių su
ėmimui vadovavo maršalai 
Voronovas ir Rokosovskis.
Kada nacių komandierius 
Paulius su savo štabu pasi
davė, tai ir jo apklausinėji
mą atliko maršalai Vorono
vas ir Rokosovskis. Taigi, 
ir Stalingrado srityje per
galė atsiekta bendromis pa
stangomis trijų sovietinių 
frontų.

BERLYNO PAĖMIMAS
Galutinis hitlerinių jėgų 

sumušimas įvyko jų sosti
nėje Berlyne, kur jų liku
čiai pasidavė 1945 metų ge
gužės 2d. Visiems buvo 
aišku, kad Hitleris ir jo ko
manda visomis jėgomis gins

nacių jėgos negalėtų padėti 
apsuptiems, Konevo jėgų 
dalis prasimušė iki Elbos ir 
ten susitiko su Amerikos 
armijos daliniais. Gi Ant
rasis Bąltarusijos frontas, 
vadovybėje maršalo Roko
sovskio, paėmęs Štettiną, 
grūdo hitlerininkus į vaka
rus tarpe Berlyno ir Balti
jos jūros, saugodamas Žu
kovo dešinįjį sparną.

Taigi, Berlynas buvo pa
imtas bendromis pastango
mis trijų sovietinių frorit- 
tų, ’ jau nesigilinant į tai, 
kad ir kiti frontai padėjo,

kaustytas priešo jėgas.
Berlyno paėmime dalyva

vo virš du šimtai aukštu* 
tarybinių komandierių, ku. 
rių daugelis neįėjo nei į ( 
Žukovo, nei į Konevo ko
mandą, kaip tai aviacija, 
kurioj dalyvavo 8,500 tary
binių lėktuvų; net pribuvo 
kanalais nedideli tarybiniai 
kariniai laiveliai. Supran
tama, kad priešo sutrėški- 
mas buvo atliktas bendro
mis pastangomis. Maršalui 
Žukovui niekas jo nuopelnų 
neatima, bet tie, kurie per
galę tik jam priskaito, kal
bą netiesą.nes jie ties savimi laikė su-
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Kaip ilgai tūli gyvūnai 
anga ir gyvena

Mokslininkai atid engė, 
kad kol gyvūnas auga, tai 
jis sava mirčia nemiršta. 
Rodosi, čia nieko naujo. Vi
si žinome, kad žmogus, vi
dutiniai, auga apie 20 me
tų. Per tą laikotarpį nei 
vienas nemirė dėl “senu
mo.” Kas mirė, tai iš prie
žasties ligos, arba nelaimės.

Todėl daugelis mano, kad 
tūli gyvūnai sava mirčia ir 
nemiršta, nes jie labai ilgai 
auga. Išeina, kad tie gyvū
nai ilgai gyvena, nes jie 
nuolatos vis auga ir auga. 
Daugiausia tatai pastebima

labai lėtai. Todėl moksli
ninkai yra nustatę, kad tū
los tu ries išgyvena virš 200 
metų. Auga ir gyvena.

DRAMBLIAI. Tai dideli 
gyvūnai, daugelio žinomi 
kaip sloniai. Bendrai, dau
guma jų gyvena apie 50 me
tų, bet yra dramblių, kurie 
išgyvena iki 200 metų.

KARPĖ ir LAŠIŠA. Kar
pė žuvis yra labai gajus gy
vūnas ir ilgai auga. Yra 
davinių, kad šios rūšies žur 
vys išgyvena iki 150 metų.

Lašiša (salmon), taipgi 
didelė ir ilgai auganti žuvi>.

su tais gyvūnais, kurie gali' 
gyventi vandenyje ir sausu
moje. Štai keletas davinių.

LYDEKA. Lydekų yra ži
nomos penkios rūšys. . 
nos veisiasi upėse, ežeruose j 

" saldziaiame vw**v*v.**»j^, , x. • '<•
kitos jūroje - sūriame. Jų -50 met1’ _šun!es amz,us ne' 
ir 
Tūlos užauga arti penkių 
pėdų ilgio ir sveria virš 80 

Tarybų Sąjungos Aukšto-' svarų.
ji Komanda prie Berlyno Į Lydekos suauga nerštui 

I puolimo prisirengė plačiai jau tik po trejų metų am
ir paleido veiklon apie de-'žiaus. Lydeka patelė pa- 
šimt frontų nuo Jugoslav!- skleidžia nuo 30,000 il.l 
jos iki Baltijos jūros, kad 300,000 ikrų. Suprantama 
Hitlerio jėgas visur sukaus- kad daugybė jų žūva. / 
tyti — neleisti joms vykti ir mokslininkai mano, kad 
Berlyno gynimui. Vengrijo-Į tūlos lydekos .išgyvena iki 
je, Austrijoje ir Čechoslova-’ 200 metų amžiaus. Supran

tama, jeigu jų pirm to kitds 
žuvys nesuėda arba žmonės 
nepagauna.

Lydekos žiaurios žuvys, 
jos turi aštrius dantis, gali 
labai tyliai priplaukti prie 
savo aukos, labai vikrios. 
Jos puola ne vien mažesnes 
žuvis, bet net nedidelius 
vandeninius paukščius.

TURLĖS. Jų yra žinoma 
apie 250 skirtingų rūšių. 
Tūlos mažos, bet yra tokių, 
kurios užauga virš 6 pėdų 
ilgio, sveria apie 2,000 sva-'Bendrai, iki 20 metų aų1 

>rų. Tai milžinai turlės! Su-'ga; bet mažai yra tokių, ku- 
prantama, tos, kurios yra1 rie penkis kartus tiek gyve- 
mažųjų rūšies, tai ilgai ne- na, kaip auga, tai yra iki 
gyvena. Bet didižulės auga 100 metų. V. Sūnus

Berlyną. Prieš Sovietų jė
gas Berlyno apgynimui bu
vo pastatyta virš milijono 
vyrų Hitlerio armijos. Bu
vo įrengta daugybė visokių 
įsitvirtinimų. Ir net pačia
me Berlyne per dvi savaites 
ėjo žiauriausi mūšiai už 
kiekvieną namą, net namo 
aukštą, požeminių trauki
niu urvuose ir tt.

Sakoma, kad šios žuvys iš
gyvena iki 100 metų.

Bet, žinoma, gyvena ir 
tie gyvūnai nevienodai. Pa- 

' \ jo amžių 
skaito apie 25 metus, bet

v- imkime arklį, v A V* T • i • R*

vandenyje, Iyra arklnl> išgyvenusių virs

f dydis yra nevienodas. lygus> mažesnių tiumpes-
nis, didesnių — ilgesnis. 
Bendrai apie 20 metų skai
tomas senas, vienok prie 
gerų aplinkybių ir jie yra 
gyvenę daug ilgiau. v

Kas dėl paukščių, tai pa- -
30 000 iki.pUg0S- ^SyS’ varnos~gre>- 

’ i tai užauga, o gyvena ilgais
i Varniukai po to, kai jie iš- 
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kijoje veikė trys sovietiniai 
frontai, vadovaujami mar
šalų Malinovskio, Tolbuchi- 
no ir gen. Petrovo. J va
karus nuo Rygos Leningra
do frontas, vadovaujamas 
maršalo Govoro, laikė apsu
pęs apie 400,000 hitlerinin
ku.

Sovietai linkui Berlyno 
nutaikė Pirmąjį Baltarusi
jos frontą, vadovaujamą 
maršalo Žukovo ir generolo 
,Malinino; o iš pietryčių 
—Pirmąjį Ukrainos frontą, 
vadovybėje maršalų L Ko
nevo ir V. Sokolovskio. De
šinįjį Žukovo fronto spar
ną, tarpe Berlyno ir Balti
jos jūros, saugojo nuo smū-

sikala iš kiaušinio, tai už 
mėnesio laiko jau užaugę ir 
palieka lizdą. Žinoma, dar 
po to jie tėvus sekioja — 
maisto reikalauja; sakysi
me, dar kitą mėnesį laiko 
auga. Bet už dviejų mėne
sių jau būna užaugus var
na. Varnos labai ilgai gy
vena, tūli sako — iki 100 
metų. Prileiskime, kad var
na gyventų tik pusę to lai
ko, tai visvien labai ilgai, 
lyginant su jos augimo lai
ku.

Žmogus tai jau labai 
trumpai gyvena, lyginant 
su jo augimo laikotarpiu.

gių Antrasis Baltarusijos 
frontas, vadovybėje marša
lo K. Rokosovskio. Taigi, 
tiesiogiai Berlyną puolė Žu
kovo ir ’Konevo vadovauja
mi frontai su pagalba Ro
kosovskio fronto.

Puolimas prasidėjo 1945 
metų balandžio 16 d. Pir
miausia Konevo ir Žukovo 
jėgos bendrai apsupo apie 
400,000 hitlerininkų į ly
tus nuo Berlyno. Antra, jie 

^bendromis pastangomis nu
stūmė kitas hitlerininkų jė
gas linkui Berlyno, kad sėk
mingiau sunaikinus apsup
tus., Po to Konevo ir Žuko
vo jėgos, pirmosios iš piet
ryčių, o Žukovo iš šiaurry
čių, įsiveržė į Berlyną, ir 
prasidėjo mūšiai už jo paė
mimą. Balandžio 25 dieną 
Konevo ir Žukovo jėgos su
sivienijo į vakarus nuo nuo 
Berlyno, Ketzen miesto sri
tyje, ir taip galutinai hitle
rininkus apsupo Berlyne.

Tuo gi kartu, kad kitos

Šis tas iš
Tarybų Sąjungoje yra 

250,000 mokslininkų
Tarybų Sąjungos Mokslų 

Akademijos vedėjas Alek
sander N. Nesmejanovas 
pareiškė, kad Tarybų Są
junga turi 250,000 aukštą 
mokslą pasiekusių piliečių, 
o milijonus įvairių technikų 
ir kitų mokslų žinovų. Jis 
sakė, kad Sovietai jau se
niai mokslininkų kiekiu 
pralenkė Ameriką.

Kiek pagaminame 
įautomabilių

1957 metų rūšies automo
bilių Jungtinėse Valstijose 
buvo pagaminta 6,200,000. 

;Jie parduoti arba dar yra 
ipardaVimo centruose Ame
rikoje. Iš to skaičiaus į už
sienį amerikinių automobi
lių buvo išvežta 100,000.

šen ir ten
Bet iš užsienio įvairių au

tomobilių, daugiausia ma
žyčių, per tą laiką į Ameri
ką buvo atvežta 250,000, 
tai yra 150,000 daugiau.

Pagerbia K. E. Ciolkovsk;
' Tarybų Sąjungoje išleisti 
«pašto ženkleliai su K. E. 
Ciolkovskio paveikslu, o ša
limai jo paveikslo skren
dančios raketos link mėnu
lio. Tatai padaryta 100 me
tų Ciolkovskio gimimo su
kakties proga.

( ' K. E. Ciolkovskis vienas 
.iš žymiausių pasaulyje 
.mokslininkų, kuris įrodė, 
‘kad žmonės raketų pagalba 
galės skraidyti dausose pa
niekiant kitas planetas. 
Kaip žinome, tarybiniai 
'mokslininkai pirmieji pa
siuntė aplinkui žemę Sput- 

’ nikus.



Ką matėme ir girdėjome 
Tarybų Lietuvoje

Rašo Juozas Lesevicius
Po pamaldų, bažnytkaimio 
gatvės pilnos žmonių. Vie
ni sustoję šnekučiuojasi, 
kiti — ir daugiausia — pa
sivaikščiodami, dar kiti už
ėję į alinę troškulį gaivina, 
arba šiaip sau kur atsisėdę 
ilsisi. Man tai buvo auksi
nė proga susitikti daug 
žmonių, daug pažįstamų, 
daug senybinių draugų, ku
riuos, kaip ir jie mane, pa
žinau, ar bent tuojau prisi
miniau. Tai vienas iš sma
giausių man asmeniškai bu
vo momentu.

» v

Visų, kuriuos buvau suti
kęs ir kalbėjausi, žinoma, 
jokiu būdu išvardinti neį
manoma, bet tuos, bent ku
rie turi giminių Kanadoje 
ar Jungtinėse Valstijose, 
kiek atsiminsiu, visti k, ma
nau, bus verta paminėti: 
Antaną Marcinkevičių, bro
lį Vaclovo Marcinkevičiaus,

SEKMADIENIS.
ATLAIDUOSE IR KITUR

Sekmadienį, rugsėjo 8 d., 
Šventežerio bažnytkaimyj, 
kaip buvo visą laiką, taip ir 
dabar tą dieną įvyko Šv. 
Marijos atlaidai. Su gimi
nėmis ir kaimynais nuėjau 
pasižiūrėti į atlaidus. Pir
miausia, kaipgi dabar atro
do Šventežerio bažnytkai
mis? Veik niekuo nepasi
keitęs. Mažai ar niekuo ir 

spuo karo nenukentėjęs. To
dėl kaip buvo pirma, taip ir 
dabar atrodo, išskiriant 
gal tik tai, kad pastatyta 
graži didelė septynmetė mo
kykla (netoli raštinės pa
statų) ir gatvės akmenimis, 
išgrįstos, nereikia po pur
vins braidžioti arba dulkes ger
ti. Na, ir vienas milicinin
kas tebėra, o daboklės visai 
nėra, panaikinta, kuri kada 
tai buvo įrengta senosios 
valsčiaus raštinės r ū s y j . ’ Toronto, Ont.; Vladą, An- 
Šiaip viskas tas pats, veik;taną ir Vincą Tumosus, 
visi tie patys gyvenamiejiI taipgi Ievą ir Anelę Tumo- 
namai, Dainausko vaistinė saites (Lesevičienę ir Kra- 
(jis ir dabar vaistininkau- sauskienę), broliai ir sese- 

\ja), ta pati medinė bažny-;rys Juozo Tumoso, Detroit, 
čia ir net ta pati ir varpine I Mich.; Vladą Krasauską, 
kampe šventoriaus stovi. įbrolis Juozo Cress (Kra- 
' Žmonių į atlaidus susirin- sausko), Detroit, Mich,; 
ko daug, ne tik vietinių, bet Romą ir Antaną Baležen- 
ir iš kaimyninių parapijų, čius, broliai Vlado Baležen-

čio, Hazemore, Sask, ;• Jaz-| giminėmis, bet vistiek pra- 
dę Savulytę - Baležentienę, šė, kad, sugrįžęs į Kanadą 
sesuo Vinco Savulio, New ir asmeniškai sutikęs, per- 
Britain, Conn.; Antaną ir duočiau jiemg- linkėjimus. 
Vladą Jesiulevičius, broliai Aišku 
Andriaus Jesulės, Sudbury, i 
Ont.; Joną Šukį, brolis Ane- nantieji
lės Šukytės-Kulokienės, To- miestuose arba Jungtinėse 
ronto, Ont., ir Vinco Šukio, Valstijose priimkite 
gyvenančio, rodos, kur tai' 
vakarinėj Kanadoj; Igną 
Žalęduonį ir Agotėlę Žale- 
duonytę - Norkūnienę, bro
lis ir sesuo Prano Žaleduo- 
nio, Toronto, Ont, ir VIa-
do Žaleduonio, Fort Willi- mines, negaliu praleisti ne- 
am, Ont.; Vincą Tamasoni, |paminėjęs, kad apart mano 
brolis Aleko ‘Tamasonio, i sesučių, švogerio ypatingai, 
Verdun, Que.; Liudviką ir brolio ir jų šeimų, kurie 

brolis ir mane taip-giminingai suti- 
Vilkelio, ko, priėmė ir vaišino viso-

• Stasi Juš- kiomis vaišėmis, visuomet

, montrealiečiams 
perdaviau žodžiu, bet gyye- 

i kituoše Kanados

p e r 
mane širdingiausius linkė
jimus jums nuo jūsų gimi
nių bei pažįstamų.

Kalbėdamas apie mano 
parvykimą namon, pas gi-

sauskienę), broliai ir sese-

Jurgį Vilkelius, 
pusbrolis Jono 
Montreal, Que.:
kevičių, brolis Jono" Juš- sėdint prie manęs dar ir 

gyvenusio Mont- gražiam būriui kitų svečių, 
dabar Kalifor- mano senybinių draugių ir 

Danielių Lesevičių, draugų, bendrai mano se
nieji kaimynai, buvusieji

taip ir tebėra—dainavos ša
lis!..

Pagaliau atėjo pirmadie
nis, man jau reikia išva
žiuoti. Iš pat ryto susirin
ko mano visi giminės, suėjo 
kaimynai, draugės ir drau
gai, atėjo net ir iš kitų kai
mų, vaišinamės, pašokame, 
padainuojame, tai vėl ap
kalbame praeities laikus, 
jie man pasakoja apie savo 
pergyventus nuotykius Lie
tuvoje, aš jiems—apie savo, 
Kanadoje. Mano gerieji 
draugai, Vladas Kr'asaus- 
kas ir Ieva Lesevičienė, po- 
pietyj su šeimomis jau iš
važiuoją atgal į Liudvina
vą. Kiti visi, nors kai kurie 
jau ir išvargę, pasilieka. 
Štąi, apie 6 valandą vakarę, 
klausome, atdūzgia mašina. 
Įvažiuoja į kiemą jaunas 
vyrukas, kuris pažadėjo 
mane nuvežti į Vilnių. At
sisveikinu, atsibučiuoju su
giminėmis, su visais susi- už gerą kooperaciją Vytau- 
rinkusiais. Dar sykį pa
spaudėme vieni kitiems 
rankas, ir aš išvažiavau iš 

Makarevičiūtę-1 visų niekad nebūčiau ture- namų ir iš Teizų kaimo.
sesuo Juozo! jęs laiko aplankyti ir pama-! ” ’ *’

Baltimore, Md.
Iš mūsų veiklos

Mūsų L.L.D. 25-ta kp. veik
la mūsų eigoje. Po jos susirin
kimų galima spręsti; kiek 
mūsų nariai bei narės supran
ta savus reikalus ir kiek jais 
rūpinasi.

Taip spalio 20 d. VI apskr. 
Konferencija ir mūsų vakarie
nė buvo plačiai pažymėta 
spaudoje. Bet vietiniams irgi 
šis tas tenka pridėti. Buvo 
mažai draugų-gių, kurie galė
jo mums gelbėti rengime šio 
baliaus. Mat, susirgimai tan
kiai atsiliepia į mūsų narius; 
dabartiniu laiku dar daugiau, 
kada lankosi aziatiška influ
enza, bet pas likusius buvo 
daug daug energijos dėl to, 
kad mūsų organizacija gali 
pilnai laisvai atsikvėpti nuo 
priespaudos. Tai davė geras 
pasekmes. Pelno mūsų kuopai 
liko netoli 50 dol., kurie 
sunaudoti ten, kur mūsų 
tymu būtų reikalas. O tų 
kalų yra gana daug.

Dar žodis kitas dėl pelno. 
Draugė Krucienė ne tik virtu
vėje dirbo, kiek sveikata-lai- 
kas leido, bet ir tas gardus 

josios buvo auka
VJ-osios apskrities delegatams 
pavaišinti. Nuoširdus ačiū!

Įvykusis susirinkimas lapkr. 
9 d. irgi buvo nuoseklus. Pa
aukauta spaudai: 5 dol. “Vil
nies” naudai, 5 dol. “Liau
dies Balsui” Kanadoje. Draii-

baigti visus kelionės įspū
džius. Prie to, tikiu, visi 
Kanados ir Jungi Valstijų 
lietuviai, kurie rėmė mūsų 
kelionę į Tarybų Lietuvą, 
sutiks su tuo, kad mūsų vi
sų vardu reikia išreikšti gi
lią padėką Lietuvos Res
publikinei Profs ą j u n g ų 
Centro valdybai ir jos pir
mininkui A. Baranauskui 
už pakvietimą mūsų delega
cijos; Tarybų Lietuvos vy
riausybei ir Lietuvos Kul
tūrinių ryšių su užsieniu 
draugijai, kurios priešakyj 
stovi Povilas Rotomskis, už 
tokį nuoširdų rūpinimąsi 
mumis ir mūsų kelione po 
Tarybų Lietuvą. Taipgi 
priklauso didelis ačiū tiems, 
kurie mus vežiojo po Lietu
vą, vargo su mumis, tai 
Andrius Bulota, Regina Če
paitė ir Algirdas Gudanavi- 
čius. Taip ' pat priklauso 
ačiū radijo stoties aktyvui

kevičiaus, 
reale, o 
nijoje; 
brolis Kostanto Lesevičiaus, 
Flushing, N. Y.; Genovaite draugai ar pažįstami sutiko 
Lesevičiūtę (po vyru pavar- mane labai maloniai, d’au- 
dės neatmenu), sesuo Pi a- guma aplankė mane pas 
no Lesevičiaus, Hamilton, švogeri namuose (nes aš jų 
Ont.; Ievą ; . , . .
Mockevičienę, sesuo Juozo! jęs laiko aplankyti ir pama-Į
Makarevičiaus, M o n r real, I lyti). Tai buvo tikrai elide-1 sutems ir brolio dukrelei, 
Que. Taipgi dar noriu pa-1 lis malonumas. O dviem1 užvažiuoju dar Šventežerin, 
minėti visiems čia gyvenau- broliam, Vladui ir Vincui i į kapines, aplankiau savo 

tėvo ir motinos kapus, ku
riuodu mirė man gyvenant 
Kanadoje, o po to, pro Sei
rijus, kurie karo metu, ma
tomai, veik visiškai buvo 
nušluoti nuo žemės pavir
šiaus, atlikęs tik kaimelis 
aplink bažnyčią. Paskiau 
per Alytų — atgal į Vilnių. 
Čia atvažiavęs vėlai vakare, 
tuojau buvau pakviestas 
vakarienei pas gerbiamuo
sius Juozą ir Aldoną Jurgi
nius, kur labai gražiai pra-

Važiuodamas, palydint se-

tui Mikulčiui, spaudos ko
respondentams, ypač P. 
Raščiui ir A. Vaivutskui bei 
fotografui H. Paulusevičiui 
ir daugeliui kitų, kurių visų 
jokiu būdu neįmanoma iš-s kumpis

bus 
ma
re i-

vardinti. O labiausiai dide
lis ačiū visiems Tarybų Lie
tuvos žmonėms, su kuriais 
mums teko susitikti, už tokį 
parodymą tikrai lietuviškos 
nuoširdžios meilės, už sve
tingumą, už tokį malonų vi
sur, 
mūsų sutikimą ir priėmimą.

minėti visiems čia gyvenau- broliam, Vladui
. Tumosams ypatingai jaučiu 

pareigą išreikšti širdingą 
padėką už jų parodytą man 
draugiškumą. Vladas, man 
tik įvažiavus į Vilnių, su 
mano švogeriu abu tuojau 
atsiuntė sveikinimo telegra
mą, o parvažiavus Į Teizus, 
jis buvo nuolatinis mano 
svečias. Taipgi Vincas, 
nors amžium už mane daug 

(jaunesnis (išvažiuodamas į 
Kanadą palikau 16 metų 
amžiaus) ir prisimena tik
tai kaip buvusį kaimyną, ir 
savo brolio draugą, bet šiuo 
kartu jis mane sutiko, ro
dos, kaip savo tikrą broli. 
Nors žinojo, kad aš tik 
trumpam laikui parvažia
vęs svečiuose pas gimines, 
bet sekmadienį, po atlaidų, 
prisispyrusiai, gavęs “leidi
mą” nuo mano seserų, nusi
vežė pas save svečiuose (gy
vena ir dabar Tęizuose, nu
sipirkęs 
sodybą, 
kaito iš 
kur su 
svečių - giminių puikiai pa
vaišino. Man gi išeinant po 
vaišiu, nežiūrint, kad dau- 
guma jo svečių jaunesni 
žmonės, atsiskyrėme, visi 
ašaras nuo skruostų brauk
dami, nors žinojome, kad 
paskui vėl sueisime.

Parėjęs namo, šalia mano 
giminių, čia ir vėl radau 
laukiant manęs svečių. Be- 
sivaišinant, šnekučiuojant 
bei linksmas daineles dai
nuojant, sužinojau, kad kai
me yra jaunimo vakaruškos 
(šokiai). Panorėjau nueiti 
pasižiūrėti, kaip dabar jau
nimas vakaruoja. Jaunes
ni vyrai ir moterys, kartu 
ir aš su jais, nuėjome. Nors 
vakaruškos buvo privačioj 
stuboj, pas šarkšną (Su
si nsko žentą), bet vienas 
galas visiškai nepertvertas, 
tai vieta didelė, panaši į sa
lę, o jaunimo pilnai prisi
kimšusi, iš kelių kaimų su
ėję, šoka, linksminasi. Trys 
muzikantai, viena mergina, 
traukia linksmas polkas, 
karts nuo karto pridėdami 
dar ir savo, kaip ir s-eniau 
būdavo, muzikantišką prie 
polkos dainą. Tai teko dar 
ir man pačiam pasišokti.

Sugrįžus iš vakaruškų at
gal į namus, su giminėmis 
ir draugais besišnekučiuo
jant vėlyvą naktį, prie mė
nesienos, šiltame ore, lauke; 
apie 3 valandą, kada jauni
mas pradėjo skirstytis į na
mus, visur per miškus tik 
skamba gražioj lietuviškos 
dainos. Dzūkija kaip buvo,

tiems šventežeriečiams ge
rai pažįstamus šventežeric 
čius, su kuriais susitikau ir 
kalbėjausi : Juozą Pūkelovi- 
čių, Petrą Samule v ičių, 
Praną Vaikšnorą ii* daugelį 
kitų. Nors visi susirašinėja 
(su maža išimtimi) su savo

JUOZAS BALTUŠIS

PARDUOTOS VASAROS
(Tąsa)

—Cho, cho, cho! — sugriaudė juoku 
vyrai prie kalvės. — Tai bent skuta, šu- 
■nalupys! Dumbliškių kleboną peršauk
tų !
f Vyriškis ėmė vytis Alyzą. šis kūrė 
neatsisukdamas, tik kojos jo mirgėjo. 
Vyriškis aiškiai ėmė dusti, atsilikti. Pa
daliau sustojo, giliai dvėsavo ir grūmojo 
kumščiu:

—Dar pagausiu aš tave, teliaus koja! 
Dar pasikasysi sprandą, sravanosi tu!

—Sau pasikasyk,—šaukė Alyzas iš tol, 
—mažiau perštės, kai posūnis už apy
kaklės šlapins!

Visi kvatojo net pasišlaistydarni. Aly
zas pradingo iš akių. Suradau jį darži
nėj. Sėdėjo ant šalinės krašto ir spiau- 
dė pro lūpų kertę, toli nušvykšdamas 

* seiles.
—Tai tu—mergos vaikas? — paklau

siau.
— O tu ?
Ir nelaukdamas atsakymo, brūkštelėjo 

atspurusias savo švarko rankoves aukš
tyn ir suriko:

—Einam veltynių!
Visa galva aukštesnis ūgiu, prakaulus 

*ir gyslotas, didelėmis kibliomis ranko
mis, jis vis dėlto ne iš karto pargriovė 
mane apačion ir, matyt, buvo tuo paten
kintas. Pakilo, nusipurtė šiaudagalius, 
plačiai nusišypsojo.

—Pastarnoko ar nori?—paklausė.
—Ridikas geriau, — atsakiau aš, taip 

pat šypsodamasis, kadangi’ vaikė
zas .labai man patiko, ir ne taip jau bai-. 
šiai skaudu buvo jo parmestam.

Jis ir pats raminančiai pasakė:
—Prieš mane dar niekas neatsilaikė!
Ir tuoj pat prašneko toliau:
— Dabar būsim abudu kartu, nori? Aš 

?taip pat piemuo, bet jau baigiu, tuoj bū- 
ysiu pusbernis. Pas Indrišių tarnauju.

Gal girdėjai tokį žaltį? Trečią vasarą 
toj plačioj vietoj!

— Geri žmonės?
— Geri, pakol miega! Tu kuo vardu?
Aš pasisakiau.
— Tai būsim kartu? Yra čia ir kitų 

piemenų, tu nemanyk, pilnus patvorius 
prisamdė, o Driskio komandoje tai ir ne
samdytų šlaistosi. Tik vis tokie. . . skys- 
tačvikiai! Nei veltynių su jais, nes į va
karuškas. O mudu nueisim. Visur eisim 
kartu: žuvaut, grybaut, agurkų švenkt. 
Sutinki?

— O kas ta Drisko komanda?
, Alyzas tik nusispiovė nuo tokio mano 
f nesupratingumo. Kaipgi tai aš nežinąs,

/3 pusi. Laisvė (Liberty) Penkt., lapkričio (Nov.) 22, 1957

kad viename kaimo gale susimetę skur- 
deivos visokie?! Tiek ir turi jie kiekvie
nas, ką sukliurusią pirkelę ir parištą ož
ką palangėj, o daugiau niekas nieko ne
turi. Na, kai kas dar galiuką daržo, bet 
toks ten ir daržas, kad atsistojęs ant vie
nos ežios lengvai apšlapinsi antrąją. Tai 
čia ir bus Driskio komanda. Žmonės tai- 

. gi nors biedni, bet ne tokie jau visi gal
vijai, tiktai šitas Troškus pardadūšis! 
Tu jo saugokis. z

— O kam man jo bijoti?
— Ir nebijančius kanda! Ne žmogus, 

pasakysiu tau, o šuo neluptas. Vaikų pas 
jį troboj kaip pas tave blusų, ir ne tik 
savų, bet dar “kraičio” vieną nekrikštą 
gavo. Nuo ryto iki vakaro juos rydo ir 
vis neprirydo, o dar Skėrio pinigų kam- 
panijon šliejasi. Irgi, matai, žmogus! Ir 
dėl šitos kampanijos jis tau ir Šunį pa
kars, ir katę nulups, ir ką tik daugiau 
nori. Pernai susilažinęs gyvą pelę per
kando — nors paplauk mane, teisybę sa
kau! O vis dėl to, kad skėriečiai jį savuo
ju laikytų, kad tarp bagotų iam! Visą 
antrąjį ūlyčios galą, apsėdo šitie skėrie
čiai: kulokai iki vieno, vežasi bernus ir 
mergas nuo pat užugavų, piemenis — 
nuo pusiaugavėnio. Nuo seno juos “Skė
rio pinigais” šaukia.

— Už ką šaukia?
— Plačiakiemiai, išpūstažandžiai, sto- 

ramašniai, algasukiai, kad juos amalas 
trenktų, griausmas paguldytų! — stai
ga Alyzas subiuro keiktis, neatsakyda
mas į mano klausimą. — Trečius metus 
Indriųšiui tarnauju, iškišęs liežuvį lak
stau, tai gal manai, kad daug algos su
sikūriau? Kaipgi! Nė permušto grūde
lio neatkišo! Palauk ir palauk, girdi, ne 
užkuriom eini, ne seserį dalini. Kad vel
nias jo dukterims atneštų tokius užku
rius, kaip aš io algą matau-! Vėlgi Polei- 
kis už vasarą man nusuko, Kumpis už 
dvi neprimokėjo. Taip kiekvienas, vel
niai raguoti! Raudoniui visą žiemą žaba
rus vežiau, basnirta per pusnis, tai kad 
nors supuvusią šuns blužnį būtų atmetę- 
kur tau! Pusė ulyčios — mano skolinin
kai, o aš koks vaikštau, a?

Alyzas plestelėjo rudinės skvernus į 
šalis, atidengdamas išdužusius kelnių 
kelius, lopytą ir perlopytą švarkelį, įjuo- 

-dusius, suragėjusius pakulinio marški
nius.

— Čia mano kalėdiniai 
niai! — nusišaipė piktai.

Ir staiga paklausė:
— Tai einam sekmadienį?
— Kur taip?

(Bus daugiau)

čia ir velyki-

kur tik mes lankėmės, tam tiksluJ '>ri,dSj'? ,4 l"1'

Baleženčio buvusią 
vedęs > su Kebli ns- 
Teizininkų kaimo), 
daugeliu savo kitų

Apie drabužius 
Lietuvoje

Maynardietis J. Gaidys 
atsiuntė Laisvei ištrauką

leidome vakarą, besidalin-iš laiško iš Lietuvos apie 
darni įspūdžiais, o ant ryto-1 amerikietiškus drab u ž i u s' 
jaus sutikau visus savo ben- Lietuvoje: 
drakeleivius, kana diečius,; 
su kuriais vėl tęsėme visi 
sykiu savo kelionę, iki grį
žome į Kanadą.

PASKUTINĖS DIENOS įsi
VILNIUJE IR PO TO
Sugrįžę į Vilnių, čia vėl 

išbuvome penkias dienas, 
kaip jau minėjau pradžioje 
savo raportažo, ir pabaigė
me mūsų kelionę po gimtinį 
kraštą — Tarybų Lietuvą, 
ką aš ir perdaviau savo ra
šomuose įspūdžiuose. Per
daviau tai, ką aš ir kiti ma
no bendrakeleiviai, Kana
dos lietuvių delegatai, ma
tėme ir girdėjome. Perda
viau taip, kaip aš supratau 
ir sugebėjau, nieko neper
dėdamas ir nieko 
damas.

Kaip matote, 
trumpą laiką — 
Tarybų Lietuvoje 
dienas — vistik suspėjome 
daug pamatyti, daug ką iš
girsti. Aplankėme veik vi
sus didesniuosius Lietuvos 
miestus. Aplankėme pusė
tiną skaičių fabrikų, kol- 
ūKk i ų , statybų, muziejų, 
kultūrinių ir mokslo įstai-’ 
gų. ‘Išsikalbėjome su val
džios atstovais, su organi
zacijų pareigūnais, su 
mokslininkais, su rašyto- į 
jais bei mokslo ir kultūrinių 
įstaigų viršininkais. Išsi
kalbėjome su kolūkių ir fab
rikų perdėtiniais, atsakin
gais žmonėmis. Išsikalbėjo
me su fabrikų darbininkais 
ir kolūkiečiais bei šiaip Ta
rybų Lietuvos piliečiais. Pa
galiau, parvažiavę j savo 
gimtąjį kaimą, mes išsikal
bėjome su savo giminėmis, 
su pažįstamais. Turėjome 
užtektinai progos pažinti 
dabartinį Tarybų Lietuvos 
gyvenimą. Todėl dabar vis
tik galima kai ką pasakyti; 
kaipgi iš tikrųjų atrodo 
Lietuva, jos gyvenimas, ko
kios ateities perspektyvos.

Bet pirma, negu eiti prie 
to, manau, bus geriau už-

nenuslėp-

nors per 
viešėjome 
iš viso 25

Tada pasidarė 9 d. ‘'Liaudies 
Balsui”.

Geras “Laisvės” patriotas, 
kuriam žiema Baltimore je ne
labai patinka, išskrisdamas 
orlaiviu j saulėtąją Floridą, 
paliko ištisą šimtinę “Lais
vės” vajaus reikalams. Tai 
pilnas užjautimas savosios 
spaudos. Ačiū, drauge!

1 Bet mūsų organizacija nėra 
tik pinigų skaitytoja. Mums 
nariai
Kada pranešta, 
atgal į mūsų kuopą pirmiau 
būv£ trys nariai, džiaugsmu 
tai sutikta. Dviejų mėnesių 
laikotarpiu 4 nariai grįžo į 
Draugiją. Laukiame daugiau 
buvusių ir daugelio naujų.

i Pradėkime 1958 metus tik
rai pavyzdingai.

Netik Baltimorės .veikla,

yra pirmoje vietoje, 
joge i grįžoPas mus paskutiniu lai

ku išsivystė net spekuliacija 
i a m e r i k ietiškais daiktais, 
I nes kai kurie gaunantieji 
I siuntinius juos pardavinėja 
i daug aukštesnėmis kaino- 
1 mis negu mūsiškių prekių 
kainos. Paskutiniu laiku! 
daug kas nusivylė, nes ame- ’ 
rikietiški daiktai^ pasirodo |jet jr phiiadelphijos draugų 
blogesni negu mūsų tarybi-;ruo§jarnas parengimas buvo 
niai. Mano žmona irgi nu-! plačiai kalbėta. Bando drau- 
sipirko amerikietiškas koji- gai sudaryti keletą mašinų 
nes, už kurias sumokėjo tris t vykimui lapkr. 23 d. pamaty

ti statomą veikalą “Katriutės 
gintarai”.

kartus tiek, kiek kainuoja 
I mūsiškės, bet po vieno apsi- 
avimo suplyšo taip, kad nė 
sutaisyti negalima.

“Jeigu Amerikoje visi ne
šioja tokius rūbus, tai ame
rikiečiai daug prasčiau ren
giasi negu mes.”

Drg. Gaidys priduria:
“Ot kaip! O čia visi siun

čia drabužius, taip brangiai 
apmokėdami už persiunti
mą.”

Atsinaujindamas prenu
meratą pridek vieną kitą 
doleriuką Laisves paramai

Vinco Duktė

MEDUS
Šviežas šių metų Natūralus Medus. 

Dobilų arba maišytų žolynų. Medus 
yra daug sveikiau valgyti negu 
baltas cukrus.

Medus ir citrino sultys, arba Sage 
Tea ir medus, pagelbsti nuo šalčio.

Tuojau parsitraukite tikro nešil
dyto Natūralaus medaus. 3 švara 
(kvorta) $1.35.

5 svarai, pusė galiono, $2,50.
10 svarų (galionas) $4.70.

Už persiuntimu užsimoka pirkėjas.
J. W. THOMSON

RFD 1, Rt. 8?, N. Franklin, Conn.

Brockton, Mass

METINIS KONCERTAS
Rengia

LIETUVIŲ TAUTIŠKO NAMO DRAUGOVĖ

Sekmadienį. Lapkr. 124 Nov.
LIET. TAUT. NAMO VIRŠUTINĖJ SALĖJ

668 No. Main St., Brockton, Mass.
Programoje dalyvauja: Worcesterio AIDO 

CHORAS, ir garsusis duetas — ONA DIRVE- 
LIENĖ—JONAS SABALIAUSKAS, vadovy
bėje JONO DIRVELIŲ. Taipgi Montęllo garsu
sis trio: ROSE STRIPINIS, WILLIAM YUO- 
DEIKIS, .ALBERT POTSIUS.

Kviečiame vietinius ir iš apylinkės dalyvauti.
Pradžia 2 vial. dieną įėjimas



LAISVES VAJUS NewYorfo-^ė0žfe?lnloi(Tąsa nuo 1-mo puslapio)

LIETUVIU TARPEpasisekimo juodviejų kelionėje. J. Mažeika prisiuntė 
naują prenumeratą ir atnaujinimų.

Kiti vajininkai po vieną naują prenum. ir atnauji
nimų prisiuntė: A. Lipčius, Chester, Pa.; P. Beeis, 
Great Neck, N. Y.; ir P. Buknys, Brooklyn, N. Y.

Šie vajininkai pakilo punktais su atnaujinimais: P. 
Walant, Philadelphia, Pa.; L. Žemaitienė, Hartford, 
Conn.; S. Penkauskas, Lawrence, Mass.; M. Uždavinys, 
Norwood, Mass.; Stamford vajininkai, i)- A. P. Dam
brauskas, Haverhill, Mass.

Trys automobiliai veš 
artistus Philadelphijon

Lietuviu Kultūrinio Centro 
artistai .jau pilnai pasiruošę 
vykti Philadelphijon šį šešta
dieni. lapkričio 23. Jie va
žiuos trimis automobiliais.

PRIETELIŲ KLUBAS
Mažai narių atsinaujina narystę į Prietelių Klubą 

1958 m. Klubas dar vis gyvuoja ir reikia rūpintis, kad 
ii tvirtai išlaikyti. Šį sykį atsinaujino:

Pirmadienio vakare jie dar 
sykį praktikavosi, kad ge
riausiai pasirodyti ši šeštadie
nį.

Fairlawn ietis..............................................  $26.00
L. Gavrilovich, Brooklyn, N. Y............................... 25.00

BIUDŽETO SUKĖLIMUI 1958 METAMS
LLD 7 Apskr. (per S. Lenkauską), Lawrence $25.00 
Nuo senelių parengimo, Lawrence, Mass. .. • • 20.00 
Mrs. M. Smaidjas. Great Neck, N. Y..................... 10.00
J. S. M., Hartford. Conn...........................................10.00
J. Aleksa-tis (per E. Mizarienę) Essex, Conn. . . 10.00 
Nuo pares, Richmond Hill, N. Y......................• •.. 5.70
S. Martinkus, New Kensington, Pa.........................5.00
A. Sheiris, New Kensington, Pa............................... 5.00
Moterų Apšvietos Klubas, Norwood, Mass.......... 5.00
P. Treinys, Paterson, N. J.......... • • ......................... 5.00
M. Dobinis, Brooklyn, N. Y...............................■5.00
Mrs. Stupuras, Brooklyn, N. Y................................. 5.00
N. Dudonis, Chester, Pa..................... • •................ 5.00
A. Lipcius, Eddystone, Pa......................................... 5.00
J. Shiman. Canterbury, Conn.................................... 5.00
M. Valentine, Plainfield, Conn. • •...........................5.00
O. Krasnits.k:enė, So. Coventry, Conn............. .  .. 5.00
A. Grimaila, Hartford, Conn.................................... 5.00
Z. R. Yuška, Hartford, Conn. .. ........... '...........5.00
Woodhaven Skaitytojas.. .. •• ..............................5.00
V. Globičius, Dallas. Pa.............................................5.00
A. Globičius, Newark, N. J........................................5.00
C. P., Woodhaven, N. Y. • • ....................................5.00
P. Walant, Philadelphia, Pa.......................................5.00
J. A. Bekampis, Avalon, N. J................................... 5.00
Ag. Kukaitienė, Montello, Mass....................... • •.. 5.00
A. Purvinis, Clearwater, Fla.....................................5.00
Senas Eastonietis...................................................... 5.00
P. Milus. Lawrence, Mass. • •................................... 4.10
j. ir V. Kazlau, Wethersfield, Conn..........................4.00
F. Preibis. Walpole, Mass...........................................3.00
A.Wollow, Danielson, Conn.............................. • . . 3.00
J. Steinis, Brooklyn, N: Y.......................................... 3.00
K. Karlonienė, Maspeth, N. Y................................... 3.00
Laisvės Skaitytojas................................................... 2.00
J. Thomas. New Kensington, Pa.......... • • ...............2.50
A. šūkis, Coal Center. Pa...........................................2.00
J. Kupčinskas, Great Neck, N. Y..............................2.00
J. Kunickas. Newark, N. J............... • • ;..................2.00
V. Tauras, Brooklyn, N. Y........................................2.00
Mary Adams, Hicksville, N. Y.................................. 2.00
Charles Stasis, Perkasie, Pa...................................... 2.00
Uršulė Zaleckaitė, Montello, Mass........................... 2.00
Anna Sedar. Worcester, Mass. .. • • ......................2.00
J. Pečiui :s. Cliffside Park, N. J............................... 2.00
Seni Rėmėjai. Miami. Fla................................. • •.. 2.00
J. Saulėnas, Haverhill, Mass..................................... 2.00
A. P. Dambrauskas, Haverhill, Mass....................... 2.00
G. Mazonis, Windsor, Conn. .. • ...................... 1.00
Peter Žalis, Rocky Hill. Conn.................................... 1.00

Jonas Juška, mūsų poetas, 
teatru mokytojas - rašytojas, 
vaidins Petro rolėje.

K. Rušinskienė, patyrusi lo
šėja Įvairiose rolėse, šį syki 
vaidins Agnės rolėje.

Net visa 11 vaidylų daly
vaus “Katriutės gintarų” vai
dinime. Tai bus daug' dainų, 
Šokių ir kitokių veiksmų.

Dainavimui vadovaus Mil
dred Stensler, režisūrai —■ 
Jurgis .'Klimas.

šios žavingos operetės vai
dinimas Įvyks Husų salėje, 
1150 N. 4 th St. Pradžia 7:30 
vai. vakare.

šie mastai aukomis stovi sekamai:
Waterbury, Conn..............................,.................  $157.00
Hartford, Conn........................................................133.00
Brooklyn, N. Y.......................... • •.......................... 129.00
New Jersey Valstija • • .........................................95.00
Chicago, Ill.............................................................. 63.00
Pittsburgha. Pa........................... • •..........................62.50
Lawrence-Methuen, Mass.......................... . .. 49.10
Philadelphia, Pa.........................• •........................ 319.00
Brockton, Mass..........................................................33.00
Great Neck, N. Y............................. • •.................. 33.00
Cleveland, Oh;o ..  32.00
Stamford, Conn......................................................... 30.00
Baltimore, Md.................................*.................... • • 22.00
Binghamton, N. Y...................................... ,............. 21.00
Easton, Pa............................ 18.00
Norwood, Mass.......................................................... 18.00
Plymouth-Wilkes-Barre, Pa..................   • •............17.25
Worcester, Mass........................................................ 13.00
New Haven, Conn.....................................................12.00
So. Boston, Mass..............................• •...................... 10.00
Chester, Pa. .. • • .. •.............................................. 10.00
Minersville, Pa................... • • ................................. 8.00
Detroit, Mich. .. ....................................... ..... 7.00
Haverhill, Mass............... • • ....................................... 4.00
Lewiston, Me......................................  3.00
Scranton, Pa................................................................ 2.00
Girardville, Pa.............................................................2.00
Nashua, N. H................................ • •...................... < 1.00

Talka pagelbėjo svečius 
pavaišinti

Praeitą sekmadieni Lietu
vių Kultūrinio Centro valgyk
la netikėtai turėję tiek daug 
svieto. Reikėjo visus išalku
sius svečius, ypač iš toliau at
vykusius, pavalgydinti. Val
gykla turėjo daug darbo ir 
atsakomybės, bet viskas gra
žiai išėjo, nors vėlai vakare 
valgių pritrūko.

Reikia pasakyti, kad visą 
ši didžiulį darbą atliko talka, 
be samdytų darbininkų. Sun
kiausia dirbo d. M. Yakštie- 
nė. Ji darbavosi šeštadienį ir 
sekmadienį, kad visokius val
gius tinkamai paruošti Jai pa
gelbėjo d. B. Briedienė., Vyrai 
taipgi smarkiai darbavosi: St. 
Titanis, P. Višniauskas, J. 
Grybas, K. Benderis, W. Ker- 
šulis.ir dar vienas kitas.

Worcesteriecius - programos 
pildytojus aptarnauti pagel
bėjo M. Sukackienė ir kitos 
vvorcesterietės.

Laisviečių koncertas praėjo 
entuziastingai. Jis paliko 
dalyviuose dideli į s p ū d į. 
Dabar ruošiamės prie kitos 
didžiulės iškilmės, būtent, 
Lietuvių Kultūrinio Centro šė
rininkų suvažiavimo ir banke
to šeštadieni, lapkričio 30, Li
berty Auditorijoje, Richmond 
Bill, N. Y.

• Rep.

Tai tiek šį sykį. Gražus būrys parėmė dienraštį 
finansiškai. Šiam raštui einant spaudon, gavome dau
giau gerų rezultatų, kurie bus paskelbti sekamame 
vajaus raporte. Ačiū už aukas ir vajininkams už pa
sidarbavimą.

Laisvės Administracija

Mes privalome būti dėkingi. 
Visi išreikškime padėkų Aukš

čiausiajam už mūsų gerovę.
McAllister fuel co.

Įvedam Aliejinius Pečius 
8,86 Manhattan. Avė., B'klyn.

EV. 9-3696.

LIETUVIU KULTŪRINIO 
CENTRO REIKALAIS

Plaukia Įgaliojimai ir 
sveikinimai

Lietuvių Namo Bendrovės 
(Lietuvių Kultūrinio Centro) 
metiniam šėrininkų suvažiavi
mui artinantis, Įgaliojimai ir 
sveikinimai pradėjo ccntran 
gausiau plaukti. Tai geras 
dalykas. Bet dar nepakanka
mai. Laukiame daugiau Įga
liojimu su sveikinimais.

Su savo Įgaliojimais ir svei
kinimais sekami prisiuntė au
kų :

Philadelpictė ......... $10.00
1-moji Apskritis ... 10.00 
Lietuvių Moterų Pažangos 

klubas, Detroit, Mich., 10.00

Jonas Marcinkevičius iš 
Harrison, N. J., rašo, kad jis 
ir jo draugė dėl sunegalėjimo 
negalės šiame suvažiavime 
dalyvauti. Jie siunčia sveiki
nimus ir linkėjimus, kad Lie
tuvių Kultūrinis Centras ir 
ateityje gražiai bujotų.

Ruošiasi banketui z
Pirmadienio vakare Lietu

vių Namo Bendrovės direkto- 
i iai turėjo reguliari susirinki
mą. Apsvarstė suvažiavimo ir 
banketo reikalus. Banketui iš
rinko komisiją, kuri imasi

skaičius 
smarkiai auga

Atminkime, kad negrus 
baltieji po prievarta iš jų ša
lies atgabeno. Jų praeitis vra 
nesvietiškai baisi. Dar ir da
bar mes turime problemą ne 
vien pietuose, bet ir šiaurėje 
yra kiršinimų, kurie trukdo 
sugyvenimui skirtingos spal
vos žmonių.

į spalvas, Į tautas, Į rasos 
žmonių dalinimas yra žalin
gas patiems žmonėms. Gerą 
ai' blogą žmogų daro ne jo 
odos spalva, ne'jo kalba, tau
tiškumas, bet jo išauklėjimas 
ir paties užsilaikymas.

štai iš Madison, Wis., pra
neša, kad baltas Ed Gein nu
budęs moterį pasikabinęs mė
sinėjo ir sakė, kad tai “brie
dis”. Kada jo namuose pradė
jo daryti kratą, tai jau sura
do dešimties žmonių kaukuo- 
les. Jis patsai sako, kad nau
jai palaidotų moterų ątkasda- 
vo kapą ir tūlų nupiovęs gal
vą parsigabendavo. Sako, kad 
jis atkasė apie 40 kapų. Gal 
jis meluoja norėdamas pa
slėpti atliktas žjnogžudystes. 
Tą atidengs tyrimas. Gal būti 
jis yra pakvaišėlis, ko kiti 
i c p aste b ė j o, s ve i k o proto 
žmogus taip nedarys. Tai 
baisu!

Bet kada jis baltas, tai taip 
ir praeis. Kas būtų, jeigu to
kį baisų darbą būtų atlikęs 
negras? Būtų pasipiktinimas 
negrais, kaltinimas jiems vi
siems, o tai būtu netiesa.

Amerikoje anksčiau ar vė
liau balti, negrai ir kitų rasių 
žmonės turės išmokti gražiai 
sugyventi, kąipo kaimynai. 
Visi esame ateiviai. Tokia jau 
Amerikos žmonių sudėtis.

New Yorko mieste yra arti 
8, 000, 0 0 0 g y v e n t o j ų. 
Veik vienas aštuntadalis yra

darbo, kad geriausia prie jo 
pasiruošti. Nusitarta duoti 
svečiams geriausius valgius. 
Pasidalino pardavinėti įžan
gos bilietus.

Direktoriai dirba pakilusiu 
ūpu. Jie tikisi skaitlingo suva
žiavimo ir banketo. Tikisi, 
kad vietinių šėrinnkų dauge
lis suvažiavime dalyvaus, o 
po suvažiavimo ne tik šėri- 
ninkai, bet ir kiti svečiai ban
kete dalyvaus. Tikisi šėrinin
kų i)- iš toliau.

Direktorių prašymas
Ši kultūrinė iškilmė, kaip 

žinote, Įvyksta šeštadienį, lap
kričio 30, Liberty Auditorijo
je, Richmond Hill, N. Y. Pra
džia 1 vai. po pietų. Banke
tas prasidės po suvažiavimo 
— kaip 6 vai. vakare.

Lietuvių Namo Bendrovės 
direktoriai nuoširdžiai prašo 
šėrininkų dalyvauti savosios 
įstaigos suvažiavime ir ban
kete.

Visais Lietuvių Namo Bend
rovės (Lietuvių Kultūrinio 
Centro) reikalais prašome ra
šyti sekamai: Liberty Audito
rium, 110-06 Atlantic Avė., 
Richmom} Hill 19, N. Y.

LNB valdyba

negrai. Pagal tautas, tai ita
lų, žydų gal būti daug dau
giau, kaip kitų tautų.

Long Island saloje pasta
ruoju laiku padidėjo nebal
tųjų gyventojų skaičius, kaip 
praneša State Commission 
Against Discrimination. Ant 
salos yra 3,288,000 baltųjų 
gyventojų i]- 182,000 nebaltų
jų.

New Yorko valstija turi 
15,946,000 gyventojų, jų tar
pe nebaltųjų yra 1,377,000 
gyventojų.

Automobilistams Pasarga

Iš Albany, New Yorko vals
tijos sostinės, praneša, kad 
500,000 automobilių, kurie tu
rėjo pereiti inspekciją, to ne
padarė. Suprantama, kad jų 
daug jau “atgyveno” — ne
bus vartoti. Bet yra tokių, au
tomobilių savininkų, kurie 
inspekcijos neatliko nepaisy
dami. Jie neturi ant priekinio 
lango inspekcijos ženklo. Ka
da bus pagauti, tai bus skau
džiai baudžiami. Geriau ins
pekciją atlikti, kad ir pavė
luotai.

Išreikškime Padėką
THE BRIDAL FLORISTS
Duokite savo artimiesiems gra

žių gėlių, įvairių buketų, augalų 
puoduose. Kainos prieinamos.

3346- Fulton St., B’klyn, N. Y.
TA. 7-8123.

LORDS
PASTRY SHOPPE

141 Merrick Rd. 
Massapequa Park, L. I.

PY. 8-3370
Diabetic Coffee Cakes, cookies, 

pies for Diabetics. Bread made 
100% from Gluten Flour.

Phone for Special Orders.

Skalbiami Divonai 
Visokio dydžio—9 x 12 ir didesni 

Virš 20 sv.—25c už ekstra sv. 
Išpilamam, išpurtom, išdžiovina m 

$4.95 iki 20 svarų.
Visas Darbas Garantuotas 

MAURYS LAUNDROMAT 
36-10 31st St., L.I.C. ST; 6-2823. 
Nariai Amer. Inst, of Laund’g.

NUNNER’S BAKERY
Pirmos rūšies tortai' visokiemes 

pokyliams.
Specialiai patarnaujame 

vestuvėms ir parėms. 
Atdara.Sekm. 6 v. r., iki 2 v. d.

199 Jericho Turnpike 
Florai Par^c 4-8122.

Sveturgimiams ginti 
aukos

Laisvės koncerte dalyvavo 
iš Naugatuck, Conn., geras 
veikėjas, J. J. Ynamaitis. Pa
sikalbėjus su juo, jis sako:

— Va, ir mes prisidedame 
su auka sveturgimiams ginti; 
prašau perduoti ten, kur rei
kia.

Aukojo:
W. Marcinkevičius $1.00
V. Karalius ................ 2.00
J. J. Ynamaitis ......... 2.00
Visi naugatukiečiai.
Pinigai bus perduoti Komi

tetui.
M.

Girtuoklystė pakilo
Schcnley degtinės gaminto

jai sako, kad prekyba 'pakilo 
ant 30 procentų Gamintojai 
v’en taksų valdžiai sumokėjo 
$8,000,000. Reiškia, gėrimo 
biznis auga.

Namų statybos medžiagų 
kainos i metus laiko paaugo 
ant 3; procentų^ lyginant su 
pereitais metais.

PRANEŠTAS
BROCKTON, MASS.

Metinį koncertą rengia Liet. Taut. 
Namo Draugovė. Sekmadienį, lap
kričio 24 d. Namo salėje viršuje, 668 
N. Main St. Pradžia 2 vai. Pro
gramoj dalyvaus: Worcesterio Aido 
Choras, garsusis duetas — Dirvelie- 
nė ir Sabaliauskas, vadovybėj Jono 
Dirvelio Montello Trio—-Rose Stri- 
pinis, W. Juodeikis, Albert Potsius. 
Jojimas $1. Kviečiame vietinius ir 
iš apylinkės dalyvauti. Kom.

(226-228)

Padėkavonės linkėjimų visiems! 
Po vadovybe

Lou Geyer—Win. Lauber.
POINT

BAR & GRILL
15-04 122nd St., College Pt., N. V.
Pietūs nuo 11 v. r. iki 1 v. dieną.

Vynai—Likeriai FL, 9-9301.

Mtt. FRED KUDLAK
Nuo

MAPLE COAL
& COKE CO.

Sveikina visus Padėkų švente.
Geriausi angliai, aliejus, {statomo 

pečius. Visur patarnaujame.
72-74 Box St., Brooklyne.

E V. 8-4450.

Philadelphia, Pa.
Maloni Naujiena Visiems— 

iš New Yorko Atvyksta

“KATRIUTĖS GINTARAI”
3-jų Aktų Operetė

Rengia LLD 10 kuopa ir 6-toji Apskritis
Režisierius G. Klimas. Muzikai vadovauja Mildred Stensler

Veikiantieji Asmenys:
N. VENTIENĖ—Katriutės rolėje
EL. BRAZAUSKIENĖ—Barbutės rolėje
JONAS GRYBAS—Jonuko rolėje
M. TAMELJENĖ—tetos giminaitės rolėje
B. BRIEDIENĖ—čigonės rolėje
JONAS JUŠKA—Petro rolėje
V. KAZLAUSKAS—Mato rolėje
K. KAZLAUSKIENĖ—Skirgailienės rolėje
J. ŠIMKIENĖ—Magdės rolėje
K. RUŠINSKIENĖ—Agnės rolėje
G. BENDERIS—Skirgailos rolėje

Tai puikus operetiškas veikalas, parašytas Lie
tuvoje. Mirga sielą jaudinančiomis dainomis. 
Čia, Philadelphijoje, bus suvaidintas šį šešta
dienį,

Lapkričio 23 Nov.
Rusų Svetainėje, 1150 North 4th St.

Pradžia 7:30 vai. vakare
Suvaidins žymiausi artistai, puikūs dainininkai 

iš New Yorko. Ateikite visi ir pasigėrėkite 
vaidinimu ir gražiomis dainomis.

Prašome nesivelinti Bilietas $1.50

4 pusi. LaisvB (Liberty) Penkt., lapkričio (Nov.) 22, 195?>

---------- •------ ——•—■ >■
Easiness Opportunity

Brooklyn. Parsiduoda restaurant, 
las, su ar be nuosavybės. .$700-80C 
j savaite. 2-6 rūmų apart men tat'
tušti. Puiki proga. Gerai įsteigtas t 
biznis. Uždara šeštad. ir sekmad. 
Pinigais $9000. 861 Glenrnore Avė.

< 226-228)'

Floral Park, L. I. Dry Cleaning 
Store. Ėst. 10 yrs. Doing $35,000 
volume, plus $1.15 base price. Ul
tra modern store in a busy shop
ping loc. All new equip. Good opp. 
for right party. Must act now. FI. 
7-2456 or RO. 4-8548 after 6 P. M.

(226-228)'

Brooklyn. Repair and hobby shop. 
Vacuum cleaners, door checks, irons, 
keys, name plates made, lock re
paired. Saws, knives, scissors, ice- 
skates sharpened. Lai he, Drill press, 
Milling machine, Buffer, grindstone. 
Airplanes, boats, trains accessories.' 
Business St. at bus stop. Est. 26 yrs. 
Widow’s sacrifice. Best offer. EV. 
3-1350. (228-22^)^

Putnam Lake, N. Y. Bar-Grill, pa
statas ir nuosavybė. įsteigta 1938. 
Tinkamas savininkas gali pasidaryti 
gerą pragyvenimą. Pilna kaina 
$18,000. Ideališka partneriams. Pri
vatus pardavėjas. WO. 2-4023, pa
prastom dienom. N. Y. C.

(228-230)

HELP WANTED-MALE

Westchester County. Tortų kepė
jas. Sekmadieniais laisva. Nuolati
nis darbas. Puiki šapa ir geros dar
bo sąlygos.

WOLFFS PASTRY SHOP 
258 Mamaroneck Ave. 

Mamaroneck, N. Y.
Ma. 9-3588.

(228-233)’

PAIEŠKOJIMAI
Paieškau savo pusbrolių Ruzalių 

ir Marmakų. Iš Lietuvos—Gegenių 
kaimo, Žobiškio parapijos.

Mano žmona mirė, turiu svarbių 
reikalų. Būsiu dėkingas, jeigu atsi
lieps, arba žinantieji praneš: Anta
nas Marmakas, 1219 Green St., Phi
ladelphia 23, Pa. (227-232)
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