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KRISLAI
Juokdariai.
Ar nebuvo klaida?
Apsileidėliu armija. 
Skandalas su popiežiumi. 
“Kupiškėnų senovė.”

Rašo A. Bimba

Repvblikonai, matyt, randa
si didelėje desperacijoje. Ne
turėdami kitu argumentu pa
teisinimui savo viešpatavimo, 
jie pradėjo demokratus lupti 
“radikalizmu.’’ Tai juokdariu 
Aaktika. Vargiai kam prilips. Į 
‘Trumanas ir llarrimanas taip j 
foli nuo radikalų, kaip saulei 
nuo mėnulio.

Visi ženklai rodo. Kad lap-i 
kričio rinkimuose republikonai Į 
gaus j kaili.

Kaip yla iš maišo, nesulai
komai lenda klausimas: Ar

Kinija jau numato 
naujo karo pavoju

Pekinas. — Kinijos radi Pekino radijas sakė: “Ki
nijos ginkluotų jėgų dali
niai — lakūnai, kariai ir jū
rininkai — yra labai pasi
piktinę nuolatiniu Jungti
nių Valstijų besikišimu į 
Kinijo vidaus reikalus.”

Kartu radijas pranešė, 
kad ir paskutiniai kinų pul
kai jau traukiasi i.š Šiauri- 

1 nes Korėjos. Kinija pakar
totinai siūlė ir Jungtinėms 
Valstijoms ištraukti savą
sias. jėgas iš Pietinės Korė
jos ir sutvirtinti ramumą 
tame pasaulio kampe. Kaip 
žinome, JAV savų jėgų iš P. 
Korėjos neištraukia.

jas pranešė, kad vėl Jungti
nių Valstijų kariniai lėktu
vai skraidė virš Fukieno ir 
Kwangtungo provincijų, o 
karo laivai buvo įplaukę į 
pakraščių vandenis Pingta- 
no ir Matsu salų srityse. 
Radijas sako, kad tai jau 
39-ta amerikiečiu “karinė- 
provokacija”.

Kinijos gynybos ko/nanda 
įsakė savo sausumos, orlai- 
vyno ir karinio laivyno jė
goms, būti pasiruošus ir1 
veikti. Karinio orlaivyno | 
pulkai Swatovo ir Cantono I 
srityse jau paruošti gyny
bai.

'T. Sąjunga turi i 
naujus skiepus

Francūzijos KP. 
i stato kandidatus
I

Paryžius. — Francūzi- 
Komunistų partijos Centro 
Komitetas paskelbė, kad 
statys savo kandidatus 
kiekviename rinkimų dist- 
rikte.

Komunistų partijos cent
ras sako, kad jis tik ten su- 
t’ks remti kitų partijų kan
didatus, kur jos statys anti- 
degolistus. Partija nori ap- 
vienyti visus dęmokratinius 
žmones, kuriems rūpi Fran- 
cūzijos laisvė-.

askva. — Tarybiniai! 
mokslininkai išrado naujus 
skiepus nuo vaikų paraly- ■ 
žiaus, panašius. į Amerikoje i 
Dr. Jonas Saiko išrastus | 
skiepus. Medicinos reikalais I 
žurnalas rašo, kad tarybi-! 
niai fizikai per penkioliką 
mėnesių dirbo, kol tikslas 
buvo pasiektas.

Tie skiepai buvo išrasti 
dar pradžioje 1957 m. Da
bar jau yra įskiepyta 1,500,- 
000 vaikų.

Baisi nelaime įvyko 
aoglies kasykloje

Amerika rūpinasi• « • •
New Yorkas. — Astor 

viešbutyje įvyko svarbus 
Amerikos diplomatų ir biz
nierių susirinkimas dėl san
tykių su Lotynų Amerika. 
Vyriausias kalbėtojas buvo 
Spruille Braden, buvęs JAV 
ambasadorius Argentinoje 
ir Kuboje, ir Valstybės sek
retoriaus pagalbininkas Lo
tynų Amerikos, reikalais.

Jis kalbėjo apie “neprie
lankų” Pietų Amerikoje 
vice-prezidento Niks on o 
priėmimą ir apie dabarti
nius santykius. Jis sakė: 
“Lotynu Amerikjoe nacio
nalistinis pakilimas ir anta

gonizmas linkui užsienio 
kapitalo turi būti sulaiky
tas, jeigu norime ten Jung- 
t'nių Valstijų piliečių įmo
nes apsaugoti”

Jis sakė, kad Lotynų 
Amerikoje yra palinkimo 
nacionalizuoti svetimų šalių 
įmones, kurių įsteigimui 
įdėta daug milijonų dolerių.

Kalbėjo ir James Steb
bins, v'ce-prezidentas. W. R. 
Grace & Co., kuri turi Loty
nų Amerikoje įmonių. Taip
gi kalbėjo Henry F. Hol
land, buvęs pagalbinis Vals
tybės sekretorius Tar.pame- 
rikiniais re:kalais.

Kinija nepadarė klaidos aną :
dieną pertraukdama Quernoy 
salų bombardavimą?

Čiangas savo jėgas sustipri
no. Sakoma, joms dabar ten 
nieko netruks per keletą mė
nesių. Na, o jos jau buvo at
sidūrusius bėdoje. Dabar jas 
iš naujo reikia daužyti.

Gerai, kad daug piliečių su- 
siregistravo lapkričio rinki
mams. Skelbiama, kad galės 
balsuoti 76 milijonai su vir
šum. Tai labai daug.

Deja, taip pat pranašauja
ma, kad nepatingės balsuoti 
tiktai 48 milijonai su viršum, 
^adinasi, daugiau kaip vienas 
trečdalis nebalsuos.

Dar nė neatšalo popiežiaus 
Pijaus XII lavonas, o jau Į 
pasauli plinta keistos, skan
dalingos istorijos. Pirmiausia 
jo asmeniškas draugas ir gy
dytojas laikraščiams pardavė 
savo memuarus apie popiežių. 
Juose ne viskas šventa, ne vis
kas patinka bažnyčios hierar
chijai. Ji barasi ir žada gy
dytoją visu aštrumu nubausti. 
Tas gi, gavęs krūvą dolerių, 
žada savo gyvenimo dienas 
baigti rojiškai, čia pat ant že
mės.

Dabar dar didesnis skanda
las kilo su popiežiaus Pijaus 
XII gaspadine. Italijos spau
doje pasirodė pranešimų, kad 
ši gudri moteriukė, vardu Pas- 
^ualina Lehnert, nukniaukusi 
paties popiežiaus dieninius 
užrašus. Jų be galo daug, net 
^penkiasdešimt knygų! Ji irgi 
už juos gausianti gražaus pi
nigėlio! Irgi, žinoma, ne tam, 
kad greičiau nukeliauti pas 
savo išganytoją, bet kad se
natvę praleisti taip, kaip jokia 
kita kunigų gaspadinė nėra 
praleidusi.

Su ta gudria moteriuke is
torija tokia. Kai ji dar buvo 
jauna, pačiame žydėjime, tik 
24 metų amžiaus, smilkte 
smilko viename Bavari
jos klioštoriuje. Kodėl ir kaip 
ji pateko popiežiaus, tuo 
laiku, žinoma, dar vyskupo ar 
arkivyskupo Pacelli gaspadi
ne, neaišku. Juk ir Italija 
pilna protingų ir gabių gas- 
padinių . . .

Kaip ten bebūtų, pasak pra
nešimo iš Romos (žiūrėk “N. 
Y. Herald Tribune” š. m. spa-1 
lio 17 d.), jinai gerai ir išti
kimai popiežiui gaspadiniavo 
per ištisus 40 metų! Dabar 
^iPa’ Jau 64 metų amžiaus, 

par pašėlusiai gražiai at
rodo. Dar, matyt, jinai nori

(Tąsa 5-tame puslapyje)

j T. Sąjunga davė 
| arabams paskolą

Maskva. — Tarybų Są- 
' junga suteikė 400 milijonų 
rublių ($100,000,000) pasko
lą Jungtinei Arabų Respub
likai. Arabų respublika pi
nigus maudos įrengimui ant 
Nilo upės Aswano užtvan
kos ir elektrinės jėgainės.

Aswano projektas turės 
milžiniškos reikšmės Egipto 
gyventojams. 1956 metais 

! Jungtinės. Valstijos atsisa
kė skolinti Egiptui pinigų 
šios užtvankos ir jėgainės
įrengimui.

THAILANDE DŪKSTA 
REAKCIJA

Bangkokas. — Generolo 
Thanarato karinė klika 
puola visus pažangesnius 
žmones. Areštavo virš 100 
“komunistų” ir “socialistų”. 
Paskelbė, kad visos politi
nės partijos uždarytos.

Thailandas (Siamas) yra 
piet-rytinėje Azijoje tarpe 
Burmos ir Vietnamo. Jis 
užima 200,000 ketvirtainių 
mylių plotą ir turi 18,000,- 
000 gyventojų.

ČIANGO IR JAV 
POLITIKA NEKINTA
Washington as. — JAV ir 

diplomatų rateliu o s e su
prantama, ‘kad po Dulleso 
apsilankymo Formozoje po
litika nepasikeitė. Nors 
anksčiau Dulles kritikavo 
Čiangą už laikymą 100,000 
armijos ant Quernoy ir Mat
su salų, bet dabar jis sutiko, 
kad Quernoy ir Matsu salos, 
“tampriai surištos su For- 
mozos gynyba”. Kalba apie 
sumažinimą Čiango jėgų 
politikos nepakeičia.

NEDARBAS SMAUGIA 
SINGAPORĄ

S’jngaponas. — Anglijos 
karinė bazė Singapore turi 
apie 1,000,000 gyventojų. 
Virš 100,000 darbininkų yra 
be darbo. Tai didžiausia 
miesto istorijoje krizė.

Singaporas yra ant salų 
pietinėj Malajaus pusiasalio 
dalyje. Anglų imperialistai 
čia įsigalėjo pradžioje 19-j o 
amžiaus. Singapore bazė tu
ri 225 ketvirtainiškas my
lias.

I Vėl padidėjo 
i karo pavojus

Taipei. — Jungtinių Vals- 
I tijų Valstybės sekretorius 
i Dulles ir Čiangas susitarė ir 
į išleido pareiškimą. Čiang 
Kai-šekas sako, kad jis “jė
ga neis išlaisvinti Kinijos”. 
Kiekvienam sąmoningam 
žmogui a’Aku, kad jis to ir 
negali padaryti.

Kas dėl Quernoy ir Matsu 
. salų, tai jis? sako, kad tos 
Į salos “artimai surištos, su 
I Formozos gynyba”. Tas 
j reiškia, kad dėl jų Jungti- 
i nės Valstijos gali įsivelti į 
! karą pries Kiniją.

SAKO, KAD DINGO 
POPIEŽIAUS DIENYNAS

Roma. — Spaudoje pla
čiai rašo, kad miręs popie
žius Pius XII-tas vedė die
nyną.

Komunistų dienraštis 
“L’Unita” rašo, kad apie 50 
popiežiaus prirašytų knygų 
dingo. Yra sakoma, kad vy
riausia jo “gaspadinė” Pas- 
qualm a bus dienynus išsine- 
šusi.

TSRS NEJSILEIDŽIA 
CBS ATSTOVŲ

Washingtonas. — Tarybų 
Sąjunga atsisakė įsileisti 
Columbia Broadcasting Sys
tem atstovus, kurie norėjo 
vykti su kitais kultūriniais 
delegatais.

Prieš kiek laiko minima 
kompanija per televiziją 
transliavo vaidinimą “The 
Plot to Kill Stalin”. TSRS 
sako, 'kad tas vaidinimas 
yra sufabrikuotas šmeižti 
tarybinę sistemą.

De Gaulle nori 
tartis su Alžyru

Paryžius. — Francūzijos 
premjeras de Gaulle kviečia 
Alžyro vadus atvykti į Pa
ryžių tartis. Jis užtikrina jų 
asmens saugumą ir saugų 
atgal sugrįžimą.

De Gaulle sako, kad tar- 
kimės, kaip “drąsūs karei
viai”. Gauta žinių iš Kairo, 
kur randasi Alžyro liaudies 
valdžia, kad jos nariai ta
riasi šiuo reikalu.

Springhill, Canada. — kasta kelios atvaros linkui 
Baisi nelaimė įvyko anglies 
kasykloje. Nova Scotia pro
vincijoje. Penktadienio rytą 
į Cumberland No. 2 kasyklą 
suėjo 166 langliesi kasėjai, ši
kasykla yra įstrižas (slope) 
gilyn einąs 14,000 pėdų ilgio 
urvas. Gazui spaudžiant, 
įvyko urvo užgriuvimas.

Grupė patyrusių mainie- nadoje. 1891 metais ten įvy- 
rių puolė savo draugus gel- kusioje nelaimėje žuvo 125 
bėti. Iš viršaus buvo pra- žmonės.

Roma. — Nuo šeštadienio 
iki pirmadienio Sistino kop
lytėlėje kardinolai rinko 
naują popiežių. Iš 21 šalies, 
dalyvauja 51 kardinolas. Jie 
jau keturis sykius balsavo, 
bet dar neišrinko popie
žiaus.

Kandidatai į popiežių bu
vo: Angelo Giuseppe, 76 me
tų; Valerio Valeri —74 m., 
Benedetto Aloisi Masella — 
79 m., ir Gregory Peter 
Agagianian —63 m.

Roma. — Kardinolas Ed
ward Mooney, iš Detroito, 
kuris buvo atvykęs dalyvau
ti rinkimuose popiežiaus, 
pereitą šeštadienį mirė. Jis 
buvo 76 m. amžiaus. Jo kū
ną lėktuvu išvežė atgal į 
Ameriką.

Maskva. — Atvyko Len
kijos valdžios ir Komunistų 
partijos vadai su Gomulka 
priešakyje. Geleži n k e 1 i o 
stotyje juos pasitiko TSRS 
premjeras Chruščiovas ir 
kiti valdžios žmonės.

Budapeštas. — Vengrijos, 
spauda kritikuoja Gyorgą 
Lukacą kaip nuklydėlį nuo 
realizmo. Jis yra 74 metų 
amžiaus.

New Yorkas. —NewYor- 
ko mieste ir valstijoje per 
kelias dienas buvo didelis 
lietus. Vietomis vandens iš
krito 6 ir pusė colio.' Aukš
tutinėje valstijos dalyje lijo 
ir snigo. Tannersville mies
telyje iškrito 16 colių snie
go.

Washing tomas. — Demo
kratų partijos vadai sako, 
kad ateinantį antradienį 

požeminio urvo ir 69 mai- 
nieriai išgelbėti, jų tarpe 16 
yra sužeistų. Arti šimto jų 
dar tebėra užgriūti tame 
urve. Kasyklų tvarkytojai 
mano, kad beveik visi bus 
urvu nuėję virš 13,000 pėdų 
požemyje.

Šios anglies kasyklos yra 
vienos pavojingiausių Ka- 

balsavimuose jų kandidatai 
į gubernatorių ir kongres- 
manu vietas bus laimėto
jais.

Homg Kong. — Kinijos 
Liaudies Respublikos gyny
bos mnistras įsakė karo jė
goms kas antra diena bom
barduoti nacionalistus Que
rn oy salose.

Washingtonas. —< Valsty
bės sekretorius Dulles, su
grįžęs iš Farmozos, sako, 
kad Azijoje antikomunisti
nės jėgos sutvirtėjo.

Kairas. — Alžyro val
džios. kabinetas atmetė de 
Gaulle pakvietimą vykti į 
Paryžių.

VIS TIE KARUI 
PASIRUOŠIMAI

Washingtonas. — Gene
rolas N. F. Twining’as, Ka
rimo štabo pirmininkas, 
aiškino, kad naujų ginklų 
paruošimai jau eina prie 
pabaigos.-Jis sakė, kd senie
ji ginklai atgyveno savo 
dienas.. Jungtinės Valstijos 
jau baigia toli siekiančių ra
ketų įrengimus ir visokių 
rūšių satelitų pasiruošimą.

Wiashinigtomas. — Valsty
bės departmentas pakvietė 
L. T. Merchant j sekreto
riaus pagalbininko Europos 
reikalais vietą. Merchant 
buvo ambasadoriumi Kana
doje.

Chicago, UI. — Važiuotės 
saugumo konferencijoje da
roma išvada, kad daugiau
sia žmonių užmuša supykę 
automobilistai.

Varžos pančiai dar 
trukdo prekybą

Paryžius. — Prasidėjo 
18-kos valstybių konferenci
ja prekybos reikalais. Nors 
jau kelis karus NATO na
riai nutarė mažinti preky
bos varžtus, bet gyvenime 
mažai kas pas keitė.

Jungtinės Valstijos prie
šingos plačiai prekybai su 
socialistiniais kraštais. Ang
lijos ir Francūzijos atstovai 
reikalauja daugiau laisvių 
prekybai. Kai kurios, mažes
nės valstybės, kaip Danija 
ir Norvegija, jau laisviau 
prekiauja.

PIETŲ RASISTAI 
SMARKIAU VEIKIA

Little Rock, Ark. — Pie
tinių valstijų rasistai atida
ro “privatines” mokyklas, 
į kurias nebus įleisti negrų 
vaikai. Į Little Rock High 
School jau susiregistravo 
230 mokinių, o j Baptistų 
High School — 400.
. Virginia gubernatorius 
J. Lindsay pareiškė, kad 
negrų vaikai nebus įleidžia
mi į bendrąsias mokyklas.

TSRS SUVARŽYS
GIRTUOKLIAVIMĄ

Maskva. — Greitoje atei
tyje Tarybų Sąjungoje bus 
kietai suvaržytas girtuok

liavimas. Restaurante arba 
užeigoje “kostumeris” galės 
gauti tik vieną “burnelę”. 
Komunistų partija, Jaunųjų 
kom. sąjunga ir darbo uni
jos bei kitos organizacijos 
baus girtuoklius.

Amsterdamas, Holandija. 
—A. Modig'lianio paveikslų 
kolekcija parduota už $57,- 
800.

Toronto. — Iš Alberta 
provincijos iki Montrealo 
pravesta 3,000 mylių ilgio 
natural’o gazo vamzdžiai.

New Brunswick, N. J. — 
Rutgers universitetas pla
nuoja stalyti biologijos ty
rimo centrą. Jo pastatymas 
ir įrengimas atsieis $3,500,- 
000.

Chicago, III. — Nupuolė 
kviečių kainos.

Naujas pasiūlymas 
taikos reikalais

New Yorkas. — Indijos 
I gynybos ministras Krishna 
Menon ir Jugoslavijos at
stovas siūlo Jungtin ė m s 
Tautoms, kad mažinimui 
apsiginklavimo komisiją su
darytų visos 81 valstybė, 
kurios priklauso prie J. T.

Dabar tą komisiją sudaro 
atstovai nuo valstybių, ku
rios įeina į Saugumo Tary
bą, ir 14 atstovų nuo kitų. 
Komisiia yra Vakarų politi
kos kontrolėje. Tarybų Są
junga ją boikotuoja.

BUVO $280,000,000 
NUOSTOLIŲ

Budapeštas. — Vengrijos 
Darbininkų (socialistų-ko- 
munistų) partijos generali
nis sekretorius Janos Kada
ras sako, kad 1956 metų pa
baigoje sukilimas padarė 
$280,000,000 nuostolių.

Jis sako, kad Anglijos ir 
Amerikos valdonai sukurs
tę tą sukilimą, bet savo ne- 
ats.iekė. Vengrija atsigau
na. Iš užsienio jau sugrįžo 
3,240 buvusių pabėgėlių.

NIKSONAS STOVI SU 
ČIANG KALŠEKU

Naw Yorkas. — Čia kal
bėjo JAV vice-prezidentas 
Niksonas rinkimų kampani
jos proga. Jis piktai puolė 
demokratus ir visus tuos, 
kurie priešingi Amerikos 
politikai prieš Kiniją. Nik
sonas sakė, kad Amerika 
turi visomis jėgomis remti 
Čiang Kai-šeką.

Stockholmas. — Borisas 
; Pastarnakas. rusų rašyto- 
I jas, gaus Nobelio dovaną 
už veikalą “Dr., Žyvako”. 
Š’s veikalas yra antitarybi
nis.

Frankfurt. Vakarų Vo
kietija. — Važiuotės nelai
mėje užmuštas Amerikos 
seržantas John Baronas, iš 
Union City,' N. J.

New Yorkas. — Republic 
Steel Corp, viršininkai sako, 
kad šių metų trečiame ber- 
tainyje turėjo $16,000,000 
įplaukų.



I

W R I C W LITHUANIAN 
*| n 1 M V II SEMI-WEEKLY

PUBLISHED BY THE LAISVE, INC.
Published Tuesdays and Fridays, except in case of Holidays. 
110-12 ATLANTIC AVENUE, RICHMOND HILL 19, N. Y.

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y.,
under the Act of March 3, 1879.

Established April 5, 1911------------------------------- ROY MIZARA, Editor

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year ....... $9.00
United States, per 6 months $5.00
Queens Co................ $10.00 per year
Queens Co........ $5.50 per six months

Canada and Brazil, per year $10.00 
Canada and Brazil, 6 months $5.50 
Foreign countries, per year $12.00 
Foreign countries, 6 months $6.50

JT po 13 metą
JUNGTINĖMS TAUTOMS sukako 13-ka metų. Kai 

kurie karštagalviai reakcininkai mūsų šalyje jau seniai 
agituoja, kad ši tarptautinė organizacija būtų likviduota.

Bet taikos trokštan tieji žmonės nori, kad Jungtinės 
Tautos gyvuotų, nežiūrint į tai, kad organizacija nėra 
pilnai tobula, kad ji kai kada esti bejėgė agresoriams su
valdyti. Jau tik faktas, kad Jungtinių Tautų Asamblėjų 
sesijose kiekvienos šalies atstotas gali atsistoti ir pa
reikšti savo nuomonę visokiausiais svarbiais klausi
mais, daug reiškia.

Mūsų nuomone, Jungt. Tautų organizacija būtų kur 
kas galingesnė, ir jos žodis svaresnis, jei į ją įeitų Kini
jos Liaudies Respublika su daugiau kaip 600 milijonų gy
ventojų. Ji, žinoma, turės įeiti, Čiango klikos atstovas vi
suomet negalės jos vardu kalbėti.

Yra ir kitos šalys dar neįėjusios į Jungtinių Tautų 
organizaciją: Vokietija, Korėja, Vietnamas. Šios visos 
trys šalys perskeltos pusiau, na, ir dėl to jos nėra JT na
rėmis, nežiūrint, kad sudaro daugiau kaip 100 milijonų 
gyventojų!

Suėmus viską, į Jungtinių Tautų organizaciją dar 
neįėjo arti 800 milijonų žmonių, kurie turėtų ten būti.

Yra viltis, jei imperialistai JT organizacijos nesu- 
skaldys, kad ilgainiui visos tautos, visos valstybės suda
lys vieną tarptautinę organizaciją, galinčią bet kada pa
stoti kelią agresoriui.

“Vengrijoje ramu”
PRAĖJUSIĄ SAVAITĘ sukako dveji metai, kai 

Vengrijoje prasidėjo kontr-revoliucija, kuri teikė daug 
vilties socializmo priešams. Bet kontr-revoliucija buvo 
nugalėta, nors ji nemaža aukų paėmė, daug žalos padarė 
vengrų tautai.

Amerikoje yra subėgusių daug vengrų fašistų ir ki
tokių kontr-revoliucionierių ir jie čia kelia nemažą 
triukšmą, kadangi juos palaiko amerikiečiai socialisti
nės santvarkos priešai.

Įdomu tai, kad komercinės spaudos rešeivos, esan
tieji Europoje (Vienoje irkt. arčiau Vengrijos), praneša 
savo spaudai, jog Vengrijoje šiuo metu ramu, jog Kada
ro vadovaujama liaudies vyriausybė turi pilną pasitikė
jimą vengrų tautoje, jog kitai kontr-revoliucijai iškilti 
toje šalyje jokios vilties nėra!

LKP šaukia XI suvažiavimą
ŠIŲ METŲ RUGSĖJO 30 ir spalio 2 d.d. Vilniuje 

įvyko Lietuvos Komunistų partijos Centro Komiteto IV 
plenumas. Jame buvo apsvarstyti bėgamieji šalies reika
lai, taipgi buvo nutarta sušaukti LKP XI neeilinį (nepa
prastą) suvažiavimą.

Kaip žinia, visos tarybinės respublikos, visa Tarybų 
Sąjunga neužilgo įsijungs į septynerių metų planą (1959- 
1965), kuriame numatyti dar didesni, tiesiog milžiniški, 
pasiekimai ekonomikoje, moksle ir kultūroje. Tą planą 
reikia iš anksto gerai paruošti — tam ir šaukiamas ne
eilinis visa sąjunginės Komunistų \ partijos XXI 
suvažiavimas, tam kiekvienos respublikos komunistinės 
partijos šaukia savo suvažiavimus pirmiau negu įvyks 
XXI -asis.

Ilgą, išsamų pranešimą plenumui padarė LKP sekre
torius A. Sniečkus. Kalbėdamas apie naują planą, jis pa
brėžė :

“Per šiuos septynerius metus respublikoje numato
ma pastatyti eilę naujų stambių fabrikų, gamyklų, mo
dernizuoti ir išplėsti veikiančias senas įmones, toliau me
chanizuoti ir automatizuoti gamybos procesus, pagerin
ti darbininkų darbo ir buities sąlygas. 1965 metų pabai
goje pramonės gamyba Lietuvoje padidės beveik du kar
tus. Per septynmetį turi būti įvykdyta didelė pramonės, 
gyvenamųjų namų ir kultūros-buitinių įstaigų statybos 
programa, gazifikuotas Vilnius ir kiti respublikos mies
tai.”

Rašydama apie septynerių metų planą, Vilniaus 
“Tiesa” primena:

“Tarybų Lietuva pasipuoš šimtais naujų mokyklų, 
klubų, ištisais naujais miesteliais, darbininkų gyvenvie
tėmis.”

Danijos Komunistą partijoje
DANIJOS KOMUNISTŲ partijos Centro Komite

tas suspendavo nuo visų pareigų ėjimo vieną iš savo žy
mių pareigūnų, Aksel Larseną. Jis suspenduotas iki par
tijos nepaprasto suvažiavimo, kuris įvyks spalio 30 d.

A. Larsenas jau seniai kai kurių partijų, ypatingai 
Holandijos Komunistų partijos vadovų, buvo kritikuo
tas kaip revizionistas. Kritikavo jį ir Danijos Komunis
tų partijos veikėjai ir nariai. Bet Larsenas, matyt, su 
kritika nesiskaitė, o tebevarė savo revizionistinę politiką. 

“ ‘ Atrodo, kad busimasis Danijos Komunistų partijos 
suvažiavimas Larseną pašalins iš partijos eilių, jei jis 
nepasitaisys. Taip tūli spėja. M
2 p.-Laisve (Liberty)--Antrad., spalio (Oct.) 28, 1958

Kas Ką Rašo ir Sako ?
LEOPOLD STOKOWSKIO 
APSILANKYMAS

Tarybų Sąjungos amba
sados Washingtone leidžia
mas žurnalas “USSR” (nr. 
10) rašo apie įžymiojo mu
ziko ir simfoninių orkestrų 
dirigento Leopoldo Stokows- 
kio apsilankymą Tar. Są
jungoje. Telpa daug įspū
dingų nuotraukų. Paties 
Stokowskio nuotrauka pa
rodo jį orkestro dirigavimo 
pozoje.

Žurnalas rašo apie tai, 
kaip šis įžymusis muzikas 
buvo visur šiltai sutiktas ir 
priimtas. Pats Stokowskis, 
kaip žinia, yra nuoširdus 
tarybinės muzikos vertinto
jas.

Stokowskis Tarybų Są
jungoje buvo lankęsis prieš 
porą desėtku metų. Pasak 
žurnalo “USSR,” dabar vėl 
ją aplankęs, jis nustebo per 
tą laikotarpį įvykusiomis 
pakaitomis, padarytu pro
gresu.

“Viskas pasikeitė,” pasa
kė S t o k o w skis. “Gatvės 
platesnės ir gražesnės, na
mai aukštesni ir prakilnes
ni.”

Nežiūrint to, kad Sto
kowskis buvo labai užimtas 
pratimais, pasiruošimu prie 
vakarų, kuriuose jis turėjo 
pasirodyti kaipo muzikas ir 
dirigentas, jis surado laiko 
ir progų aplinkui apsižval
gyti ir susieiti sir žmonė
mis. Stokowskis Maskvoje 
davė laikraščių korespon
dentams interviu (pasikal
bę j imą ). Didžiavosi ir 
džiaugėsi jis savo apsilan
kymu. '

“Stcbėtiniausias dalykas,” 
jis sakė korespondentams, 
“tai žmonės. Aš kalbu ne 
tik apie žmones, kurie lan
kėsi mano koncertuose, bet 
apie visus žmones, su ku
riais man tik teko susitikti 
arba tik pamatyti. Ameri
kiečiai ir nišai turi tiek 
daug bendro. Tiek ameri
kiečiai, tiek rusai yra ly
giai jautrūs, lygiai nuošir
dūs ir lygiai suprantą ju
morą. Jeigu tik būtų gali
ma visiems amerikiečiams 
ir visiems rusams susitikti, 
jie tuč tuojau taptų geriau
siais draugais. Bet tokį su
sitikimą suruošti, žinoma, 
neįmanoma. Tad lai susitin
ka siu didžiu žmonių at
stovai. Mes pasiuntėme pas 
jus mūsų simfoninį orkest
rą, jūs atsiuntėte pas mus 
savo simfoninį orkestrą. 
Mūsų farmeriai atvyko jus 
atlankyti, o jūsų farmeriai 
atvyks pas mus. Mūsų mo
kytojai džiaugiasi jūsų sve
tingumu, o jūsų mokytojai 
džiaugsis mūsų svetingu
mu...”

Stokowskis sugrįžo iš Ta
rybų Sąjungos su giliausiu 
įsitikinimu, kad galimas ir 
būtinai sekalingas kuo pla
čiausias tarpe Amerikos ir 
Tarybų Sąjungos žmonių 
kultūrinis bendradarbiavi
mas.

labai svarbu pasiekti saviš
kius už “geležinės uždan
gos.” Bet štai Mrs. Cathe
rine Klimienė, lietuvė, už 
susirašinėjimą su savo gi
minėmis Lietuvoje tapo iš
mesta iš darbo Sperry Gy
roscope dirbtuvėje. Žinia 
nuskambėjo per visą Ame
riką. Tik už susirašinėji
mą su giminėmis tapo “A- 
merikai

Pats 
howeris 
raginęs 
rašinėti

neištikima”!
prezidentas Eisen- 
atvejų atvejais yra 
amerikiečius susi- 

su žmonėmis Euro
poje ir aiškinti jiems, kokį 
mes čia turime rojų, kokio
mis mes neribotomis laisvė
mis naudojamės. Pamaty
sime, ar dabar prezidentas 
J.ke sugrąžins Mrs. Klimie- 
nę į darbą. Ji juk tapo nu
bausta už paklausymą pre
zidento patarimo!

ne visiems 
tapati.. 
Sąjungos i 
įvedima *■ 4*

JŲ KEISTAS 
SUPRATIMAS

Toli gražu 
mokslas reiškia 
Štai Tarybų 
mokslo sistema
“gamybinių klasių” Kana
dos “Nepriklausoma Lietu
va” (spalio 22 d.) paskelbė 
“mažinimu mokslo.” Pagal 
to laikraščio red a k t o r i ų 
protą, mokslas nieko bend
ra neturi su išmokimu viso
kių moderniškų darbų. Jie, 
matyt, mokslu telaiko mo
kėjimą skaityti ir rašyti. 
Išmokti gerai operuoti mo
dernišką lokomotyvą, arba 
lėktuvą, išmokti suprasti ir 
pažinti automobilio arba 
lėktuvo mechanizmą, arba, 
atsiprašant, > gerai, skaniai, 
sveikai pagaminti ir pa
ruošti maistą, Jiems nėra 
mokslas!

Argi su tokiais žmonėmis 
i apsimoka kalbėtis ! mokslo 
• reikalais? Neapsimoka. Jie 
neturi jokio supratimo apie 
mokslą.

jie balsavo prieš jį.
Rezoliuciją buvo pateiku-

labai susirūpinusi dėl bai
sios. padėties Pietų Afriko
je, kadangi ten gyvena daug 
indų, kuriuos rasistai trak
tuoja lygiai taip, kaip neg
rus.

Jau šešis kartus Jungti
nės Tautos priėmė panašias

TEBELAUKIA KARO
Iš Brooklyno pranciško

nų organo “Darbininko” 
(spalio 21 d.) sužinome, 
kad

Spalio mėnesį sukako 23- 
neseniai New Yorke jj metai, kai pradėjo eiti 

posėdžiavo raketinis VLI- pažangiųjų Urugvajaus lie- 
Kas, kuriam dabar pirmi-1 luvju laikraštis “Darbas.”

“Darbas” — ne tik Urug
vajaus lietuvių laikraštis; 
jis — organas visų Pietų 
Amerikos lietuvių.

Pastaruoju metu, dėl lėšų 
stokos, “Darbo” išeidinėji- 
mas buvo suretintas — iš
eina jis kartą per mėnesį, 
bet laikraštis patapo turi
ningesnių, įdo m e s n i u ir 
dailiau atspausdintas.

Minint savo 23-jų metų 
jubiliejų, spalio 16 d. “Dar
bas” išėjo 12-kos puslapių. 
Jame yra nemaža sveikini
mų — jų tarpe iš Lietuvos, 
iš Čikagos (su auka), iš Či
lės respublikos.

“Darbo” redaktorė šiuo 
metu yra Renė Diktoraitė, 
Urugvajuje augusi draugė, 
bet ryžtinga, tai e n t i n g a 
žurnaliste.
rašo:

Pirmieji mūsų draugai, ku
riems teko ruoštis ir organi- 

• zuoti spaudos darbą, stojo su 
j pasiryžimu, pasitikėdami ben- 
! dram pažangiosios mūsų išei
vijos s u s i p r a timui, nes tik 
bendromis pastangomis tas 
galima buvo įvykdyti.

Šiandien matome, kad “Dar
bo” kūrėjai ir organizatoriai 
nėra apsirikę. “Darbas” jau 
švenčia savo 23 metų sukaktį. 
Dvidešimt trejų metų prabė
gusio laiko periode yra pergy
venta visokios rūšies sunku-

Diktoraitė

ninkauja Dr. T r i m a k as. 
Posėdyje daug klausimų 
buvę “išspręsta.” Dar kar
tą pasisakyta už išnaudoji
mą kiekvienos progos visa
me pasaulyje kur s t y m u i 
žmonių prieš Tarybų Lietu
vą. Dar kartą, girdi, iš
reikšta viltis, kad iš Lietu
vos socializmas bus iššluo
tas, ir kad ten vėl sugrį- 
šiąs dvarponių ir kapitalis
tų viešpatavimas.

Tai kuo gi šiandien šitie o
“vaduotojai” remiasi? Re
miasi tuo pačiu troškimu, 
kurį jie reiškė ir pirmiau. 
Jie laukia ir tikisi naujo 
karo. Girdi, “Vlikas sukly
do tik laike, bet ne esmėje, 
kai dar veikdamas Lietuvo
je tvirtino, kad tik Rytų ir 
Vakarų konflikto (karo) 
plotmėje ateis ir Lietuvos 
išlaisvinimo valanda.” Va
dinasi, jie klydo tame, kad 
tokio karo tikėjosi ir laukė 
per anksti. Bet jie karo te
belaukia ir tebesitiki.

KĄ JIE DABAR DARYS?
. Iki šiol buržuaziniai na

cionalistai buvusį Čechoslo- 
vakijos prezidentą Benešą 
skaitė savo didvyriu. Jie 
sakė, kad komunistai. Bene
šą labai nuskriaudė. Bet; 
štai dabar jų pačių žmogus, 
Stefan Osusky, buvęs Če- 
choslovakijos ambasadorius 
Paryžiuje, ima ir pareiš
kia, kad Benešąs buvęs ša
lies “išdavikas.” Pirmiau 
jis tarnavęs Hitleriui, o 
paskui — komunistams.

(spa-

KOEGZISTENCIJOS 
NEBŪSIĄ

Kunigų “Draugas” 
lio 22 d.) stebisi, k a d ir
Mas Ieva domisi tuo, kas bus 
išrinktas nauju popiežiumi. 
Paskui priduria:

“Pasaulis labai gerai žino, 
kad, nepaisant, kas bus iš
rinktas naujuoju Bažnyčios 
galva, koegzistencijos su ko
munizmu nevykdys, kol jis ne-

TAI KUR TOJI LAISVĖ
Ypač Common Council jau 

kelinti metai agituoja ame- sustos kovojęs prieš Bažnyčią 
rikiečius s u s i r a šinėti su ir persekiojęs tikinčiuo sius. 
■Europos žmonėmis. Girdi, Kadangi iš komunizmo nelau-

Dabar klausimas: ar Pie
tų Afrikos rasistinė valdžia 
skaitysis su šiuo nutarimu? 
Pietų Afrikos delegacija at
sisakė dalyvauti šiuose de
batuose, juos boikotavo, sa
kydama, jog tai esąs “vidu
jinis jos dalykas.” 
mano, kad nieko gero

dama, kad jis sustotų kovojęs 
prieš religiją, todėl ir koegzis
tencijos tarp Bažnyčios ir ko
munizmo niekuomet nebus.”

JŠ JUNUTWT .TAUTŲ . ......

Ar Pietų Afrikos rasistai 
klausys JT balso?

(Mūsų korespondento)

Jungtinės Tautos. —- Po 
ilgų ir išsamių debatų JT. 
Specialus Politinis komite
tas priėmė rezoliuciją dėl 
padėties Pietų Afrikoje.

Rezoliucija ragina tos ša
lies vaudžią, kad ji skaity
tus! su Jungtinių Tautų bal
su, jau net šešis kartus pa
reikštu, kad ji atsisakytų 
nuo rasistinės (apartheido) 
politikos, t. y., kad pripažin
tų visus Pietų Afrikoje gy
venančius žmones lygiais, 
neatsižiūrint į jų spalvą, ly
tį, kalbą bei religiją.

Už rezoliuciją pasisakė 68 
valstybės, 5 balsavo prieš, o 
4 susilaikė nuo balsavimo.

Jungtinių Valstijų dele
gacija, kuri seniau susilai
kydavo nuo balsavimo, kai 
tas klausimas iškildavo, da
bar balsavo už rezoliuciją.

Anglijos, Francu z i j o s, 
Australijos, Belgijos ir Por
tugalijos delegacijos baisa-.
vo prieš rezoliuciją, o Šuo- siginklavimo klausimus 
mijos, Ispanijos, Holandijos spręsti geriau ir greičiau, 
ir Daminikonų Respublikos * ......
delegacijos visai nebalsavo. Indijos - Jugoslavijos pasiū-

rezoliucijas ir visos jos tapo 
numestos į šalį, Pietų Afri
kos valdžia su jomis nesi
skaito.

Dėl nusiginklavimo
Pirmajame

komitete, kuris debatuoja 
dėl niuklerinių ginklų ban
dymų sulaikymo ir bendrai 
nusiginklavimo problemas, 
Indija ir Jugoslavija pasiū
lė rezoliuciją nusiginklavi
mo klausimu. Rezoliucija 
siūlo, kad Jungtinės Tautos, 
kad ši Asamblėjos sesija, 
paskirtų nusiginki avimo 
klausimu spręsti komitetą iš 
81 valstybės atstovo.

žodžiu, Indija ir Jugosla
vija mano: jeigu ligi šiol f 
nusiginklavimo klau s i m u 
komitetas nieko gero nenu
veikė, dėl to, kad jis nebuvo 
kaip reikiant subalansuotas, 
tai didesnis komitetas, į ku
rį įeitų po vieną nuo visų 
JT narių atstovą, galėtų nu-

Klausimai ir atsakymai
KLAUSIMAS:

Gerbiamas redaktoriau: 
Ar jūs galėtumėte duon 
man kiek informacijos šiud 
klausiniu. Ar yra galima 
sūnui, kuris yra Amerikos 
pilietis, pasiimti savo moti
ną, kuri nėra Amerikos pi
lietė, iš Lietuvos? Mano 
motina gyvena Kaune, ji 

... lyra 76 metų amžiaus. Prieš 
Politiniam e .pįrm^jį ]cara apje io metų 

gyveno Amerikoje. Dabar 
ji norėtų atvažiuoti į Ame
riką.

Jeigu galima, malonėkite 
man pranešti, kur turiu 
kreiptis. Esu senas Laisvės 
skaitytojas. Tariu jums 
širdingą ačiū iš anksto.

Draugiškai, A. K.
ATSAKYMAS:

Tuo reikalu kreipkitės į 
Tarybų Sąjungos ambasa
dą Washingtone. Girdėjo
me, kad, tarpe kitų amba
sados tarnautojų, ten dabar 
yra ir lietuvis, Laurynas 
kapočius. Tad galite rašy
ti lietuviškai. Neabejojame, 
jog iš ambasados gausite 
jums reikalingas informa
cijas.

Tenka pasakyti, kad šis

lymas nėra originalus, nėra 
naujas. Praėjusiais metais 
Tarybų Sąjunga tokį pat 
sumanymą Asamblėjai pa 
siūlė, bet jis buvo atmestas. 
Tuomet Tarybų Sąjunga 
pasakė: jei mūsų sumany

tai 
nusi- 

ŠYPSENOS^
Iš įsitikinimo

Kalėjimo kunigas pasiti
ko naujai atvykusį kalinį su 
klausimu:

“Ar jūs turite kokius 
nors religinius įsitikini
mus?”

Kalinys:
“Ir dar kokius. Juk ir čia 

patekau už bažnyčios api
plėšimą”.

i _________

Anglai mas nebus priimtas, 
šis mes neįeisime į jokį 

nutarimas neduosiąs, dėl to ginklavimo klausimu komi-
tetą. Taip ir buvo.

Ką Asamblėjos sesija da
bar darys su Indi jos-Jugo
slavijos pateikta rezoliucija, gal tamsta malonėsite nusi- 
liekasi palaukti ir pamatyti.

Beje, Indijos delegecijos 
galva, energingasis Krishna 
Menon, išlėkė į Londoną, o 
iš ten grįžta namo, Indijon. 
Ar jis sugrįš į šią Asamblė
jos sesiją, dar nežinia.

Dešimteriopai
— Atleiskite, madam, bet

imti savo skrybėlę, kuri 
man kliudo žiūrėti į sceną! 
Aš juk už vietą sumokėjau 
keturis :litus.

— O aš už savo skrybė
laitę sumokėjau keturiasde
šimt litų.

tJrogvajiečiji 'Darbas
mų, rūpesčių, bet taip pat yra l damas sudarė mums visiems 

didelio malonumo, siunčiame 
nuoširdžių sveikinimų U. L. 
Centro pirmininkui, draugui 
St. Rasikuį ir visai U. L. Cent
ro valdybai ir bendrai visiems 
Urugvajaus lietuviams. Taip 
pat dėkojame už mums pa
siųstus iš Urugvajaus lietuvių 
malonius sveikinimus. Drau
ge Kasike, mes, Chilės Res
publikos lietuviai, vertindami 
Urugvajaus lietuvių visuome
ninę veiklų, per mus aplan
kiusį svečią perduodame 50 
urugvajiiškų pezų, kaipo soli
darumo ir visuomeninės para
mos gestą, Urugvajaus lietu
vių visuomeniniam darbui. 
Esame nusiteikę bendradar-> 
biauti su Jumis už mūsų vi
sų lietuvišką vardą, už mūsų 
tradicijas, už mūsų nacionaiP1 
nę kultūrą, už mūsų dainas, 

įgyta ir rimtų patyrimų toli
mesnio darbo vystymui. Pa
stebime, kas nudirbta, kaip 
galvota, kaip žiūrėta j ateiti, 
sprendžiant painius ir sudėti
nius gyvenimo klausimus.

Savo straipsnį redaktorė 
baigia:
Einant prie išvados, siunčia

me draugiškų sveikinimų Ar
gentinos, Brazilijos ir bendrai 
Pietų Amerikos kraštuose gy
venantiems mūsų tautiečiams, 
kviesdami visus dar daugiau 
sustiprinti tarpusavį sąryšį pa
žangiosios išeivijos darbo sri
tyje. Taip pat siunčiame svei
kinimų pažangiosios veiklos 
draugams Š. Amerikoje, Ka
nadoje ir kitur. Gerai supras
dami, kad svetur gyvenantieji 
tautiečiai yra ne kas kita, kaip 

Į visos Jautos kamieno mažutės o taip pat ir kovoje už viso 
“Darbo” sukakties pasaulio žmonijos taiką.

Atsisveikindami su Jumis,
atskalos.
proga sveikiname Tarybų Lie- i
tuvos vyriausybę, tautos atsi -1 reiškiame gilų ir tikrą nuošit- 
kūrimui vadovaujančius žmo-, dumą. Tegyvuoja lietuviai vi
nes ir visą Lietuvos darbo liau-Įsoje Pietų Amerikoje.
dį, kuri su dideliu pasiryžk i Jose Janusas, Pedro JaluŠis, 
mu ir noru darbuojasi mūsų ' Antonio Gerizis ir Mari Inez 
tautos progreso ir geroves sri-ĮLugas.
tyje.” ' Santiago de Chile, 13 de

I Setiembre de 1958.
Daug Urugvajaus lietu- _ ;__

vių sveikina (su aukomis) 
laikraštį, argenti n i e č i a i

Turiu prisipažinti, jog aš 
šį (kasmetinį) “Darbo” ju- 

i “pražiūrėjęs”taipgi. Gaila, kad Brazdi-!biliejų buvau x______
jos' lietuviai tuo atžvilgiu _n§ žodžio darbiečiams”ne- 
atsiliko. Neturint savo laik
raščio, man rodosi, jie tu
rėtų daugiau padėti urug- 
vajiečiams.

Būdingas sveikinimas iš
Čilės respublikos. Pasirodo,-

r*’! dedu jų

draugui, 
aplanky

pasiunčiau. Dėl to jų atsi
prašau.

Šia proga nors per “Lais
vę” linkiu redaktorei R. 
Diktoraitei, taipgi visam 
“Darbo” ko lėk t y v u i, vi- 
___ ; jo rėmėjams nenu
ilstamai veikti, kad palai
kytų ir sustiprintų laikrai^ 
tį, Pietų Amerikos lietuvių 
žibintą!

R. Mizara

ir ten yra mūsų tautos sū- sjems 
nų, kurie įvertina pažangią 
savo spaudą. Čia 
sveikinimą ištisai:

Tarpininkaujant 
M i kol ui, kuris mus



Vėžiai
Vėžių yra daugelis rūšių. 

Vieni veisiasi gėlame van
denyje, kiti sūriame. Jung
tinių Valstijų pakraščiais 
yra trijų rūšių vėžių. Net 
Atlanto vandenyne Maine 
valstijos vėžiai skiriasi nuo 
Caroline valstijos pakraš- v • CIO,

Bet visi vėžiai turi vieną į 
ypatybe, kuri kreipia dėme-! 
šio. Jie yra “šarvuoti” kie
tu lukštu. Kaipgi vėžiai au
ga, ar kartu auga ir jų' 
“šarvas”?

Paprastai vėžiai yra tam
siai žalsvi, bet išvirus jų 
“šarvas” parausta. Jie tu
ri po keturias poras kojų. 
Dvi kojos yra jų replės, 
viena su ilgesniu snapu, 
aštresniais dantimis—gau
dyti aukas ir apsiginti, kita 
trumpesnė, storesnė, labai 
stipri — maistui arba prie
šui sulamdyti. Maistą prie

i
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AIDLD REIKALAI

savo žiaunų jie pritraukia 
eiupliais, panašiais į storus 
'ūsus.

Vėžys, pastebėjęs priešą, 
jeigu mato reikalo bėgti, tai 
atgalias padaro ilgą šuolį. 
Tame jam gelbsti jo sudur
tinė uodega.

Vėžio priekinė dalis pa
dengta vienlypio “šarvo,” 
kojos padengtos sudurti
niais “ša išveli a is,” uodega 
taip pat.

Maži vėžiukai, kada jau 
atsiskiria nuo motinos, tai 
jiems užauga “šarveliai.” 
Pirmais metais vėžiukai

lių. Jie yra labai mažyčiai. 
Juos motina nešioja pauo
degyje, kur ji turi kaip ir 
šerių. Kada mažyčiai išsi- 
peri, tai jie dar ilgai pasi
lieka ten pat. Dažnai vė
žių patelė susiranda kokį 
urvą ar narą, įkiša ten uo
degą (kiti dažnai tą jos da
lį vadina kaklu), ir taip 
kokį laiką mažyčius globo
ja.

Paskui mažyčiai plaukio
ja vandens sluoksnyje ir 
maitinasi mažais gyvūnė
liais. Didelė jų dalis tam
pa kitų gyvūnų pašaru. Po 
penkių ar šešių savaičių 
mažyčiai nusileidžia į jūros, 
ežero ar upės dugną ir ten 
visą laiką gyvena. Jie grei
tai auga, kada šeriasi, o 
užsiauginę lukštą būna vie
nodo dydžio. Vėžiai ėda jū
rinius vabaliukus, žuvytes, 
kas tik pakliūva ir ką jie 
įveikia. L

LAIKAS IR TECHNIKA
1937 m. birželio 18, 19 

ir 20 dienomis iš Maskvos, 
per šiaurinį žemės ašigalį, į 
Jungtines Valstijas atskri
do trys tarybiniai lakūnai: 
Čkalovas, Beliajevas ir Bai
dukovas. Liepos 12-14 dd. 
tuo pat keliu atskrido Gro
movas, Jumšajevas ir Da
nilinas.

Pastarasis lėktuvas ore 
išbuvo 62 valandas ir atliko 
6,262 mylias. Dabar per tą 
patį laiką galima būtų visą 
pasaulį apskristį.

sparčiai auga. Jie bent 15 
kartų išsineria — numeta 
lukštą ir užsiaugina naują. 
Po pirmųjų metų vėžys jau 
tik vieną kartą i metus še- 
riasi — numeta lukštą.

Vėžių patelė padeda nuo 
5,000 iki 10,000 kiaušinė-

Albany, N. Y. — Abidvi 
partijos giriasi, kad šių me
tų rinkimuose daugiau da
lyvaus žmonių kaip bent 
kada pirmiau. Sako, kad 
New Yorko valstijoje yra 
užsiregistravusių bals a v i- 
mams 6,770,000 žmonių.

Iš PA VYKUSIOS LLD i 
VI APSKRITIES 

KONFERENCIJOS
Konferencija atsibuvo Phi- 

ladelphijoje spalio 19 dieną. 
Nors konferencijos apskri
ties sekretorius viešai ne
skelbė, ji buvo sušaukta 
patylomis, bet konferencija 
buvo viena iš geriausių, ka
da nors buvusių per dauge
li metu.

Konferencijoj dalyvavo iš 
viso, su Veikiančiuoju ko
mitetu, 15 delegatų.

Konferencijos pirmininku 
išrinktas A. Žemaitis, sek
retorium—J. A. Bekampis.

A. Žemaitis patiekė pla
čią dienotvarkę, kuri buvo 
priimta. Kiekvienas klausi
mas buvo apkalbėtas ir tam 
padaryta atitinkami tari
mai.

Iš išduotų kuopų delegatų 
raportų paaiškėjo, kad vi
sur, visuose miestuose, na
rių ūpas pakilęs, kad “Vil
nies,” “Laisvės” ir “Liau
dies Balso” vajininkai vei
kia organizuotai atnaujini
mui prenumeratų, gavimui 
daugiau naujų skaitytojų 
ir sukūlimui piniginės pa
ramos jų palaikymui. Iš 
Veikiančiojo komiteto ra
porto paaiškėjo, kad ap
skritis sukėlė kultūriniams 
reikalams ir spaudos palai
kymui apie $800.

Daugiausia dėmesio dis
kusijose kreipta į gavimą 
naujų narių į organizaciją, 
filmų iš Lietuvos rodymą įr 
prakalbų rengimą. Kas link 
išleidimo pažangiosios Ameri
kos lietuvių visuomenės is
torijos, f iladelf iečiai ir bal- 
timoriečiai turi paskyrę as
menis, kurie darbuojasi su-' 
rinkime medžiagos.

Į Veikiantįjį komitetą se
kantiems metams išrinkta 
Lietuvaitė, Žemaitis, Be
kampis, Lipčius, Kazlaus

kas, Puodis ir Plėtienė. Al- 
ternatai — Kučiauskaitė ir 
Griciūnienė.

Visi jautėsi pakiliame 
ūpe, dalinosi įspūdžiais iš 
konferencijos, džiaugdamie
si labai gerai pavykusia ap
skrities konferencija. Visų 
nuotaika kuo geriausia.

Varde visų tariu ačiū 
gaspadinėms už gerus pie
tus, o labiausiai A. Zalne- 
rienei, kuri, šalia darbo, 
aukojo visą maistą, nors ir 
Merkiai šiek tiek aukojo. 
Labai ačiū Jums už tai!

Užbaigus pietus, buvo pa
klausta, ką mes manome 
apie ateinantį “Laisvės” 
koncertą, kuris įvyks lap
kričio 9 d. Pasižadėjo va
žiuoti Merkiai, Walantai, 
Bekampiai, Patten, Senas 
Vincas, Liaudanskienė, Lie
tuvaitė, Šlajus, Lipčius, 
Plėtienė ir Zalner.

Tai iki pasimatymo kon
certe! J. A. Bekampis

“Smakai”
Liaudyje yra pasakų apie 

smakus, visokius laumažir- 
gius, devyngalvius, jūrinius 
smakus, “praryjančius lai
vus,” ir net posakis: “Ry
ja, kaip smakas.”

Bet tai žmonių atsiliki
mo vaidentuve ir senovės 
pasakos. Kinijos imperato
riai ilgą laiką savo vėliavo
je turėjo baisiojo smako at
vaizdą.

Jūrininkai dažnai sutver
davo legendas ir pasakas 
apie smakus. Bet kokį di
desnį jūrinį gyvūną jie 
persistatydavo už smaką ir 
paskui vienas po kitam dai
lindami sutverdavo pasibai
sėtinas pasakas.

Pasaka apie Šv. Jurgio 
nudurtą smaką yra tik re
liginė legenda; jai šiandien 
netiki nė vienas kultūriškas 
žmogus.

Apie žymiuss žmonės
Rašo D. M. šolomskas

F. Dzeržinskis
1896 metais įsikūrė Lie

tuvos Socialdemokratų par
tija, kuri vėliau virto Lie
tuvos Komunistų partija. 
Tarp steigėjų buvo ir Fe
liksas Dzeržinskis, aistrin
gas kovotojas.

Feliksas Dzeržinskis gi
mė 1877 m. rugpiūčio 30 
d. (rugsėjo 11 d. pagal n. 
kalendorių), Ašmenos ap
skrityje, o mirė 1926 m. lie
pos 20 d. Maskvoje.

Feliksas Dzeržinskis mo
kėsi Vilniaus gimnazijoje ir 
ten susipažino su marksis
tais studentais. Jis su vi
sa energija atsidavė mark
sizmo mokslo, skleidimui ir 
jaunimo organizavimui. Vė
liau jis pats savo atsimini
muose rašė:

“1895 metais įstojau į 
Lietuvos socialdemokratijos 
eiles, mokiausi pats mark
sizmo ir vadovavau dirbtu
vių ir fabrikų moksleivių 
rateliams.”

1897 m. Lietuvoje jau bu
vo atžymėta tarpta utinė 
darbo žmonių solidarumo 
šventė — Gegužės Pirmoji. 
Šventes išvakarėse Vilniuje 
ir apylinkėje buvo plačiai 
paskleista socialdemokrati
niai atsišaukimai. Juos pla
tino ir Feliksas.

Tais pat matais netoli 
Vilniaus, Klariškiu miške, 
susirinko Lietuvos SDP na
riai minėti gegužinės. Fe
liksas Dzeržinskis pasakė 
kalbą.

1897 metais LSDP vado
vybė pasiuntė Dzeržinskį į 
Kauną organizuoti mark
sistų ratelius. Sunkūs buvo 
laikai. Darbininkų dar bu
vo nedaug, jie atsilikę, ne
turėjo jokio supratimo ne 
tik apie marksizmą, bet ir 
organizuotumą.

Kaune Dzeržinskis imasi 
energingai darbo: platina 
marksistinius lapelius; su
rinkęs darbininkų grupeles 
aiškina jiems jų reikalus ir 
pareigas, organizuoja soci
aldemokratų kuopas, vado
vauja streikams. Feliksas, 
s u p rasdamas darbininkiš
kos spaudos reikšmę, Kau
ne ėmė leisti hektografuotą 
laikraštuką “Kauno darbi
ninkas.”

Į trumpą laiką Dzeržins- 
kiui vadovaujant Kaune iš
augo revoliucinės darbinin
kų organizacijos. Tas at
kreipė caro žandarų dėme
sį. 1897 m. liepos 17 (29) 
d. Dzeržinskis buvo suim
tas. Po išlaikymo vienerių 
metų kalėjime ca rista i iš
trėmė jį trims metams į | 
Viatkos guberniją.

Bet Dzeržinskis, kaip ir 
daugelis tų laikų revoliucio
nierių, pabėgo iš ištrėmimo. 
Grįžęs, vėl veikė, organiza
vo ir savo -energija prisidė
jo prie Lietuvos ir Lenkijos 
s o c ialdemokratinio judėji
mo. Kelis kartus jis buvo 
areštuotas, kalinamas, iš
tremiamas ir, vėl pabėgęs, 
stojo į darbą.

Dzeržinskis suprato bend
ruosius reikalus visų Rusi
jos darbo žmonių. Jo pa
stangomis Vilniuje įvyku
sioje socialdemokratų kon
ferencijoje 1900 m. buvo 
ap vieny ta Lietuvos ir Len
kijos SD partijos į vieną 
partiją. Jis energingai, ko
vojo prieš nukrypėlius ir 
stojo už Lietuvos ir Lenki
jos SD partijos susijungi
mą su Rusų Socialdemokra
tų darbininkų partija. 1906 
metais toks jų apsivieniji- 
mas įvyko.

1912 metais caristai vėl 
areštavo Dzeržinskį ir nu* 
teisė šešeriems metams ka-

torgos^darbams. ‘ Iš Butyrlo 
katorginio kalėjimo Mask
voje jį išlaisvino tik revo
liucija 1917 m. kovo mėne
syje, kuri padarė carizmui 
galą.

Po nuvertimo carizmo 
Dzeržinskis pirmose bolše
vikų eilėse kovojo už liau
dies revoliuciją. Laike spa
lio (proletarinės) revoliuci
jos Dzeržinskis buvo nariu 
Kariniai - Revoliucinio ko
miteto P e t r ograde, kuris 
vadovavo galios paėmimui 
i Sovietu rankas.

Įsisteigus tarybinei san
tvarkai, ją puolė ne vien 
rusai kontr-revoliucionie- 
riai, bet ir užsienio impe
rialistai. Tarybinė vyriau
sybė suorganizavo Ypatin
gąją Komisiją kovai prieš 
vidujinius p r i e š u s . Jos 
priešakyje buvo pastatytas 
Feliksas Dzeržinskis. T a 
komisija atidengė daugybę 
vidujinių suokalbių, antita
rybinių grupių, kurios buvo 
ginkluojamos ir finansuo
jamos užsienio imperializ
mo. Dzeržinskiui vadovau
jant tie suokalbiai buvo lik
viduoti. Dzeržinskis užsi
traukė pasaulinės .buržuazi
jos didžiausią neapykantą.

1920 metais, kada poniš
koji Lenkija su užsienio pa
galba vedė karą prieš Ta
rybų Rusiją, tai lenkų re
voliucionieriai buvo suorga
nizavę Lenkijos Revoliucinį 
K o m i t etą (laikinąją val
džią), kuriame buvo ir 
D z e r žinskis. Dzeržinskis 
dalvvavo Vilniaus fronte ir 
su Raudonąja Armija pa
siekė Varšuvos priemies
čius.

Pasibaigus intervencijos 
karams Dzeržinskis ėjo Vi
daus komisaro, taip ir ki
tas svarbias pareigas, kaip 
tai atsteigime transporto, 
industrijos, vystyme elek
trifikacijos. Jis mirė nuo 
širdies smūgio, nesulaukęs 
nė 50 metų.
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ATLANTIDA
(Pabaiga)

Kai kada požeminės jėgos 
iškelia iš vandens nedideles 
saleles, kurios netrukus vėl 
pasislepia po vandeniu. Ma
tyt, intensyvios kalnodaros 
.epochoje vulkaninė veikla 
Atlanto rajone buvo žymiai 
stipresnė. Todėl nieko nėra 
neįtikimo tame, kad 
Atlanto vandenyne galėjo 
atsirasti didelis sausumos 
masyvas, kurį priimta va
dinti Atlantida.

Slinko tūkstantme č i a i. 
Pamažu Atlantida galėjo 
pradėti grimzti į vandeny- 

<no dugną. Pagaliau teliko 
centrinė jos dalis. Tai ir 
galėjo būti ta Atlantida, 

'kurią aprašo Platonas ir 
mini dar senesni autoriai.

Žinoma, per vieną dieną 
ir naktį nugrimzti visa At
lantida, kurios dydis “kaip 
Libija ir Azija drauge pa
imtos,” negalėjo. Sala ga
lėjo pradėti grimzti daugelį 
šimtmečių prieš tai. 
vieną parą galėjo nugrimz
ti pagrindinė jos dalis su 
garsiąja Poseidon i j a.

Atlanto vandenyną tyrė 
daugelis ekspedicijų. Buvo 
sudarytas gylių žemėlapis, 
kuriame matyti, kad Atlan
to vandenyno dugnu drie
kiasi kalnų grandinė, ištį- 
susios raidės S formos. Ji 
prasideda šiaurėje ties Is
landijos krantais ir eina 
visu vandenyno dugnu iki 
pat Pietų poliaračio. Vidu
tinis šios aukštumos aukšt
ais siekia 3.000 metrų. Vi- 
abs Atlanto salos, išskyrus 
Antilų salas, yra šio kalna
gūbrio viršūnės.

Šio povandeninio kalna

gūbrio reljefas labai su
skaldytas, jis primena Rytų 
Alpes. Rytiniai ir vakari
niai šio kalnagūbrio šlaitai 
nusileidžia į gilius •'slėnius.

Taigi Atlanto dugno rel
jefas primena žemyną. Ar 
tai atsitiktinumas, ar tai iš 
tikrų jų nugrimzdęs žemy
nas? Iki šiol nė viena moks
linių ekspedicijų specialiai 
netyrinėjo šios problemos. 
Tačiau kaupiasi vis dau
giau faktų, patvirtinančių 
nugrimzdusio žemyno At
lante buvimą, v

Štai, pavyzdžiui, 1898 m. 
tarp Bresto ir Kodo rago, 
maždaug 900 kilometrų į 
šiaurę nuo Azorų salų, nu
trūko ir į 3,100 metrų gylį 
nugrimzdo transatlantinis 
kabelis. Buvo nustatyta, 
kad šios vandenyno srities 
dugnas užgriozdintas kalnų 
uolų ir lavų srautų su labai 
aštriais kraštais. Iš aštria- 
braunės lavos matyti, kad 

per ji išsiveržė prieš pat nu-
grimztant sausumai. Jei ta 
dugno vieta būtų buvusi 
sausumoje ilgiau, erozija ir 
jūros goža būtų spėjusios 
išlyginti aštrius lavos srau
tų kraštus. ■.

Iškėlus kabelį, keliamojo 
aparato aštrūs plieniniai 
nagai atplėšė ir tachilito — 
stikliškos lavos — atplai
šų. O kitados nustatyta, 
kad kristalinė lava, stings
tanti normalaus atmosferos 
slėgio sąlygomis, smarkiai 
skiriasi nuo lavos, stings
tančios 1,000-3,000 metrų 
vandens tulpo slėgio sąlygo
mis. Lava būna tachilito 
struktūros, jei ji stingsta 
normaliomis atmosferos slė-

gio sąlygomis. Vadinasi, iš 
vandenyno dugno iškelta la
va išsiliejo sausumoje.

Toliau, žinoma, kad lavos 
kristalai, išbuvę jūros van
denyje ilgiau kaip 15,000 
metų, skyla. Vadinasi, iš 
vandenio dugno iškelta la
va po vandeniu buvo ma
žesnį laiko tarpą. Taigi ne
jučiomis prieiname išvadą, 
kad sausuma, esanti 900 
kilometrų į šiaurę nuo Azo
rų salų, o, gal būt, apiman
ti ir pačias salas, nugrimz- vo šiltas klimatas. Kodėl gi 
do į vandenyno gelmes, pa
lyginti, neseniai.

Kitas įdomus faktas, lie
čiantis Atlantidos proble
mą, yra giliavandenių smė
lių mįslė, 
daugelyje 
dinamieji 
smėliai, 
nė sudėtis rodo jų žemyni
nę kilmę. Sausumos grimz-1 
dimą taip pat rodo ir po 
vandeniu dešimtis ir net 
šimtus kilometrų nutįsę 
upių slėniai — povandeni
niai kanjonai.

Ledynai
Su Atlantida yra siejama 

ir viena įdom i a u s i ų j ų , 
mokslo dar neišspręstų Že- galėjo vykti milžiniški kli- — • . •• 11 l__ 1 _ _____ •__ * _ 1 —

Atlanto dugne, 
vietų, aptikti va- 
giliavan deniai 
Smėliu minerali-

mės istorijos problemų 
tai ledynų problema.

Pastaraisiais metais 
kelta daug apledėjimo prie
žastims išaiškinti hipote
zių. Jų yra kelios kategori
jos: kosminio pobūdžio — 
Saulės radiacijos pakitimas, 
mūsų • planetos praėjimas 
pro ūką; planetinio pobū
džio — Žemės sukimosi, jos 
ašies polinkio pakitimai; 
hipotezės, laikančios, kad 
apledėjimą sukėlė grynai

iš-

atmosferoš sudėties, reljete darydamos okeano viduryje sėdų tyrimas parodė, kad į da žmonija vystytis grei
to, vandenyninių srovių masyvą, galutinai pastojusį tą ’’ ' - : ......... ..........'.............. ..

kelią šiltosioms srovėms. 
Poliarinės sritys ėmė smar
kiai šalti, o stora ledo dan
ga, padengusi jūrą ir salas, 
pajudėjo į pietus Eurazijos 
ir Š. Amerikos teritorijo
mis. Prasidėjo ledynmetis.

Nugrimzdus Atlantidai, 
ekvatorinės šiltosios sro
vės plačiu srautu pasuko į 
šiaurę, nešdamos šilumą 
ledų sukaustytiems Euro- 
p o s krantams. Klimatas 
ėmė smarkiai šilti. Ledai 
tirpo ir traukėsi į šiaurę. 
Ledynmetis baigėsi.

Šios hipotezės naudai kal
ba ir ta aplinkybė, kad . 
lantidos žuvimo laikas 
tampa su ledynmečio 
baiga.

Kada Atlantida žuvo? f
Pagal Platono pasakojimą, 

Atlantida žuvo maždaug 
prieš 11,500 metų (Egipto 
žyniai pasakojo Solonui, 
kad Atlantida žuvusi prieš 
9,000 metų. O Solonas E- 
gipte lankėsi maždaug 560 
metų prieš mūsų erą b Ge
ologai laiko, kad atšilimas 
ir ledų traukimasis Euro
poje prasidėjo maždaug 
prieš 10-12 tūkstančių me
tų. '

Tačiau yra ir kitų įdo
mių faktų.

Nustatyta, kad Golfo van
denys į Šiaurės Ledjūrį pa
teko prieš 10-12 tūkstan
čių metų. Atlantidos lieka
nos negalėjo iškart nu
grimzti į didelį gylį. Gali
mas dalykas, kad prieš 3-5 
tūkstančius metų ji nu
grimzdo kaip tik į tą gylį, 
kuriame yra dabar, ir šiltas 
vanduo siūbtelėjo į Šiaurės 
Ledjūrį visa savo galia.

Giliausias vandenyno vie
tas užpildančių jūrinių nuo-

pakitimas ir kt. Nors ir la
bai įdomios ir į tiesą pana
šios šios hipotezės, nė viena 
iš jų pilnai neišaiškina, ko
dėl prasidėjo ir baigėsi le
dynmetis šiauriniame pus
rutulyje. Tačiau, atrodo, 
galima patenkinamai atsa
kyti j šiuos klausimus.

Kasinėjimai Šiaurės ir 
Pietų ašigaliuose parodė, 
kad terciaro periode čia bu-

Užpoliarėje taip smarkiai 
pasikeitė klimatas, ir sub
tropinė šiluma pasikeitė 
šalčiu?

Šiluma, kurią atneša oro 
srovės iš vandenyno, žy
miai smarkiau veikia tem
peratūrą virš žemyno negu 
šiluma, gaunama iš Saulės 
radiacijos toje pačioje Že
mės vietoje. Tuo daugiau 
tam tikra žemyno vieta 
gauna šilumos, kuo arčiau 
prie jos prieina šiltosios jū
rinės srovės. Šiltosioms sro
vėms dėl kokių nors prie
žasčių pasukus toliau, per
nešamos šilumos kiekis tam 
tikoroje vietoje turėtų su
mažėti. Dėl šios priežasties

mato svyravimai geologinė
se epochose. Galima tarti, 
kad iki terciario periodo 
krantų apybraižos ir sausu
mos padėtis buvo tokios, 
kad pietinių tėkmių vande
nys be kliūčių tekėjo už po- 
liaračio ir ten nešė šilumą. 
Bet paskui šiose, šiaurinėse 
srityse prasidėjo atšalimas.

Matyt, atsirado kokia 
nors kliūtis, kuri pastojo 
šiltosioms srovėms kelią į 
šiaurę. Tokia kliūtimi ga- 

Žemės sąlygos — šioms są-1 Įėjo būti tik sausumos da- 
lygoms priklauso žemynų lys Atlante. Pamažu šios 
ploto padidėjimas, Žemės dalys galėjo susijungti, su-

gvli jos nugrimzdo taip čiau negu paprastai mano
te?___• __ I ? TV/Tni iri- iteztepat nesenais geologiniais 

momentais.
Tarus, kad tikrai egzista

vo Atlantida, žuvusi prieš 
11,500 metų, ledynų proble
ma supaprastėtų.

Lieka dar viena sunkiau
sia Atlantidos probl e m o s 
dalis — žmonijos egzistavi
mo joje klausimas, ypač at
lantų civilizacijos lygis. 
Net ir tas civilizacijos ly
gis, aprašytas Platono pa
davime, neįtikimas epochai, 
kuri buvo prieš Atlantidos 
žuvimą. Tiesa, seniausios

ma? Matyt, tokie atvejai 
galimi.

Senovės materialių kultū
rų tyrimas rodo, kad jų 
vystymasis buvo labai neto
lygus. Kartais randami to
bulesni įrankiai sporadiškai 
išnyksta, o įsigali tik po ke
liu tūkstančiu metu.

Galima teigti, kad jei 
kur nors žmonija vystėsi 
progresyviai, kitur jos vys
tymasis galėjo būti stabdo
mas tam tikrų veiksnių. 
Pavyzdžiui, “priešlaikinio” 
akmens poliravimo metodai 
žinomi dar prieš mezolitą.

At- 
su- 
pa-

iš mums žinomų civilizaci- Tai lgjo būtį h. AtIanti. 
jų, issivysciusios Egipte ir j ° 
M e z o p otamijoje, klestėjo J 
5-6 tūkstančius metų prieš - 
mūsų erą. •
v Gamtinės sąlygos vystytis atokiu keii^'kaipapiedini- 
žmogui Atlantidoje buvo 
tinkamos. Gal būt, dėl su- 
stiprėjusios vulkanų veiklos 
ir prasidėjo žinomas to me
to tautų kraustymasis. Yra 
nurodoma, kad mezolitas 
(chronologiškai kaip tik atiti
kęs šią epochą) yra metas, 
kai ypač pagyvėjo pirminių 
žmonių kraustymasis, tada 
buvo apgyventa daugelis 
anksčiau negyvenamų rajo
nų. Jie sumodernintai ir 
vadinami Atlantidos “kolo
nijomis.”

Amerikoje žmonės 
gyveno seniau

įdomu tai, kad Ame- 
riko j e žmogus gyveno to
li prieš Atlantidos žuvi
mą. Arizonoje ir Nevadoje 
randami piešiniai ant ak
mens, kuriuose vaizduoja
mas žmogus greta mamutų, 
mastodontų ir kitų išmiru
sių gyvūnų.

Tačiau ar galėjo kai ka-

Viduržemio jūros pakran
čių pirminės bendruome
nės vystymasis irgi ėjo kiek

jimų paliestose srityse.-
Atlantu civilizacija galė

jo atitikti tarpinę kultūrą 
tarp chalkolito ir bronzos, 
kai buvo ribotai pritaiko
mas metalas — daugiausia 
papuošimams, o ne buityje. 
Šią kultūrą galima maž
daug prilyginti priešdinas- 
tinio Egipto kultūrai. Skir
tumas galėjo būti kokybi
nis, nes Atlantida buvo 
gausi gamtos turtų, ypąč 
metalų, o tuo negarsėjo E- 
giptas ankstyvose savo eg
zistavimo epochose.

Taigi matome, kad Atlan- 
tidos buvimu būtų galimą 
išaišknti ne vieną dat moks
lo neišspręstų problemų. 
Labai galimas dalykas, kad 
kruopščiai tiriant tos sri
ties vandenyno dugną,- bus 
rastos atlantų kultūros ma
terialinės liekanos, nors jas 
vikriausiai dengtų lavų 
srautų r pelenų sluoksniai.
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VILNIUS — Tarybų Lietuvos sostine
MIESTO ISTORIJOS BRUOŽAI

Lietuvos Tarybų Socialistinės Respub- 
kos sostinė Vilnius yra prie dviejų upių 
—Neries ir Vilnelės (Vilnios) santakos, 
plačiame ir vingiuotame Neries slėnyje. 
Miestą supa kalvos ir kalnai, todėl ge
ležinkeliu arba bet kuriuo plentu važiuo
jančiam Vilnius pasirodo staiga. Betgi 
vienu žvilgsniu aprėpti viso miesto neį
manoma, nes prieš akis drauge su bokš
tais, namų stogais ir fabrikų kaminais 
iškyla net keli medžiais apaugę kalnai, 
užstojantieji vieną miesto dalį nuo kitos. 
Neris, tekėdama per Vilnių, sudaro 
mieste kilpos pavidalo vingį. Antroji 
Vilniaus upė — Vilnia (dabar vadina
ma Vilnele) — yra neplati ir labai srau
ni. Plaudama kalno šlaitus, vietomis ji 
sudaro stačius slenkančio smėlio skar
džius. Nuo šios upės vardo kilęs ir mies
to pavadinimas. XV-XV1 amžių doku
mentuose ši upė ir miestas vadinami tuo 
pačiu Vilnios vardu. Be to, 1613 metais 
išleistame Lietuvos žemėlapyje rašoma: 
“Vilnius — šalies sostinė, didelis ir gar
sus miestas, aplinkui su priemiesčiais 
apimąs apie 2 vokiškas mylias, stovi Ne
ries ir Vilnios upių santakoje. Iš jų toji, 
kuri miestui yra davusi vardą, yra ma
žesnė, o antroji didesnė ir tinka laivy
bai.” Žemėlapio teksto autorius neabe
jojo dėl miesto vardo kilmės.

Vilniaus praeitis labai sena. Archeo
loginės iškasenos rodo, jog toje vietoje, 
kur dabar yra miestas, V-VIII mūsų 
eros amžiais, pirmykštės bendruomeni
nės santvarkos laikais, gyveno žmonės. 
Šios vietos gyventojai palaikė prekybi
nius ryšius su kaimyniniais ir net toli
mais kraštais. Archeologinių kasinėji
mų metu čia rasta X amžiaus pirmosios 
pusės arabiškų monetų. Gyvenviete, ap
supta miškų ir pelkių, buvo palyginti 
saugi nuo išorinių puldinėjimu. Feoda
linės Lietuvos valstybės susidarymas 
XIII amžiuje padėjo vystytis gamybi
nėms jėgoms, plisti prekybai, amatams 
ir išaugti miestams. Dėl patogių geogra
finių sąlygų Vilniaus sodybvietė virto 
miestu — Lietuvos didžiųjų kunigaikš
čių sostine. Rašytiniuose šaltiniuose Vil
niaus vardas pirmą kartą paminėtas 
1129 metais. Tuos metus nurodo rusų 
(Voskresensko) metraštis, pasakodamas 
apie asmenis, gyvenusius žymiai vėliau; 
todėl šios datos negalime laikyti tikra, 
Tikroji, jau dokumentais paremta, Vil
niaus istorija prasideda nuo to laiko, 
kai Lietuvos didysis kunigaikštis Gedi
minas apsigyveno Vilniuje. Kuriais me
tais Gediminas iš Trakų persikėlė į Vil
nių, tuo tarpu dar nėra tiksliai nusta
tyta. Iš Gedimino laiškų, rašytų į už
sienius kviečiant į Lietuvą pirklius ir 
amatininkus, tėra aišku, kad 1323 me
tais Vilnius jau buvo miestas ir feoda
linės Lietuvos valstybės sostinė. Todėl 
1323 metai laikomi Vilniaus įkūrimo me
tais, o Gediminas—Vilniaus įkūrėju.

Keltis iš Trakų į Vilnių Gediminą pa
skatino politinės ir ekonominės to meto 
sąlygos. Svarbiausi Lietuvos susisiekimo 
keliai buvo Baltijos jūra, Nemunas su 
savo intaku Nerimi, o taip pat Daugu
vos upė. Šios upės jungė lietuvių žemes 
su tolimomis rusų žemėmis. Vakarų Eu
ropos feodalai, XIII amžiuje pradėję 
veržtis į lietuvių ir rusų žemes, visų pir
ma siekė užgrobti šituos kelius. Pir
miausia jie užgrobė Dauguvos ir Nemuno 
žiotis ir po to, panaudodami šias upes 
susisiekimui, brovėsi gilyn. Priešui vcr- 
žimuisi sulaikyti tinkamiausia priemo
nė buvo statydinti pilis upių santakose 
arba krantinėse. •

Karams prieš plėšikus kryžiuočius ir 
kalavijuočius reikėjo ginklų ir aprangos, 
kurių dalį lietuviams teko pirkti svetur. 
Didžiajan) kunigaikščiui buvo reikalin
gas patogus prekybinis kelias, kuriuo 
naudojantis būtų galima parduoti dalį 
iš valstiečių surinktų duoklių ir parsi
gabenti trūkstamų dalykų. Todėl Neries 
ir Vilneles santakoje buvusią nuo išo
rinių puolimų palyginti saugią gyven- 

xvįetę Gediminas ryžosi paversti ne tik 
tvirtove, bet drauge prekybos ir amatų 
centru. Į užsienius siųstuose savo laiš
kuose jis kvietė atvykti į Vilnių pirk
lius ir amatininkus, žadėdamas jiems 
įvairių lengvatų. Palyginti sparčiai plė
tėsi vilniečių prekyba su kaimyniniais 
kraštais. Radinių su lietuviškais lydi
niais topografija leidžia nustatyti ketu
ris pagrindinius prekybos kelius, ėjusius 
Rygos įlankos link, į Novgorodo ir Psko-

yo žemes, į Tverę bei Smolenską ir į pie- 
tų-vakarų Rusiją per Gardiną ir Kijevą. 
Kelyje į Rygos įlanką rastieji sidabriniai 
lietuviškieji pinigai yra archaiškiausios 
formos: kaltiniai, išlenkti spiralėmis. 
Jie rasti su seniausiomis Novgorodo gri
vinomis, o taip pat su Vakarų Europos 
X-XI amžių monetomis. Vėlesnio laiko
tarpio lietuviškų monetų Livonijos teri
torijoje neberasta. Tai rodo, kad šis pre
kybinis kelias dėl vokiečių agresijos vė
liau kurį laiką buvo nutrauktas.

Kol kryžiuočių ordinas buvo stiprus 
ir vokiečių Hanzos miestai veikė sutar
tinai, Lietuvos prekyba su Vakarų Eu
ropa ėjo per Gdansko miestą. Gdanskas 
tuomet neturėjo prekybinių ryšių su ru
sų. žemėmis. Prekyboje su Rusija tiek 
Gdanskui, tiek ir Rygai Lietuva, visų 
pirma jos sostinė Vilnius, pasidarė tran
zitinės prekybos centru. Lietuvos rinka 
buvo dažnas ginčo objektas tarp Rygos 
ir Gdansko. Tai išryškėdavo Lietuvos 
didžiųjų kunigaikščių politikoje, suda
rant prekybos sutartis arba organizuo
jant karo žygius. Keletą kartų lietuviai 
bandė užimti Rygą ir net Gdanską, nuo 
kurio Lietuvą skyrė kryžiuočių valstybė, 
ir prasimušti į Baltijos jūrą kaip lais
viausią kelią.

XIV amžiuje Vilnių sudarė aukštasis 
miestas — pilis su didžiojo kunigaikščio 
dvaru — ir žemasis miestas — miestie
čių sodybviete.

Pilis gynybiniu požiūriu stovėjo pato
gioje vietoje. Vilnelė, tuomet tekėdama 
dabartine Gedimino aikšte, juosė kalną 
su pilimi iš pietų ir vakarų, iš šiaurės 
pilį saugojo Neris, o iš rytų—kalnų vir
tinė. Tuo būdu, pilis buvo sunkiai pri
einama priešams.

Daug kartui kryžiuočiai teriojo Lietu
vą, daug kartų jie buvo įsibrovę į Vil
niui, tačiau pilies paimti nė karto ne
įstengė. Kiek kartų jie bandė pili imti, 
tiek kartų, patyrę didžiausius nuosto
lius, turėjo pasitraukti.

Ypač didelį žygį Vilniui užimti kry
žiuočiai suruošė 1365 metų vasarą, pasi
naudodami Kęstučio sūnaus Butauto iš
davyste. Butautas, susimokęs su kai ku
riais bajorais ir kryžiuočiais, tuo metu, 
kada Algirdas ir Kęstutis buvo išvykę į 
Volynę, mėgino Vilniuje padaryti per
versmą ir pagrobti valdžią. Mėginimui 
nepavykus, Butautas pabėgo pas kry
žiuočius, Karaliaučiuje su ypatingomis 
iškilmėmis buvo pakrikštytas Henriko 
vardu ir tą pačią vasarą drauge su or
dino magistru ir jo kariuomene žygiavo 
užimti Vilniaus. Šio žygio metu jiems 
pavyko sudeginti Kernavės ir Maišioga- 
los pilis, įsiveržti į Vilnių ir net priar
tėti prie pilies sienų. Betgi čia jie sutiko 
smarkų pasipriešinimą, ir, palikę daug 
žuvusių, buvo priversti bėgti. Butautas 
nebegrįžo į Liethvą, ir iki mirtties bas
tėsi po Vakarų Europos stambiųjų feo
dalu dvarus.

Kitas didelis Vilniaus puolimas buvo 
Įvykdytas 1377 metų vasario mėnesį, 
prieš pat Algirdo mirtį. Ir šį kartą iš 
12,000 kryžiuočių riterių, priartėjusių 
prie Vilniaus, tik maža dalis sugrįžo 
atgal.

Prie pilies sienų yra įvykę daug įnir
tingų mūšių, kuriuose lietuviai atkakliai 
gynė savo valstybės sostinę. Pilies griu
vėsiai yra tų didvyriškų kovų liudinin
kai. r

Vilniaus apylinkėse buvo nemaža pilių, 
kurios saugodavo kelius į miestą. .Tai 
buvo Maišiogalos, Kernavės, Trakų pi
lys. 33 kilometrus į pietų vakarus, prie 
Sudervėlės upelio, dabar yra gyvenvietė, 
vadinama Pilaite, kur kalno viršūnėje 
krūmais ir medžiais apaugę tebėra pilies 
griuvėsiai. Apie Pilaitę, kaip apie kry
žiuočių grobikų kapus, liaudis yra sukū
rusi nemaža padavimų.

1410 metais bendromis lietuvių, ru
sų ir lenkų jėgomis sumušus kryžiuo
čius, Vilniaus jie daugiau nebepuldinėjo, 
ir Gedimino pilis retai kada bebuvo pa
naudojama kariniams tikslams. Didysis 
kunigaikštis Aleksandras joje įrengė 
ginklų sandėlį, o'Žygimantas Augustas, 
statytindamasis pilies kalno papėdėje 
rūmus, į ją buvo perkėlęs dalį turto ir 
biblioteką. 1610 metais Gedimino pilyje 
buvo įrengtas bajorų kalėjimas. Pasku
tinį kartą kariniams tikslams pilis buvo 
panaudota 1661 metais ir gerokai ap
griauta. Po to ji nebebuvo atstatyta ir 
apleista pamažu ėmė irti.

(Bus daugiau)

Didysis žmonijos 
draugas I'I .

Viso pasaulio geros valios 
žmonės žemai nulenkė gal
vas neseniai mirus vienam 
didžiausių ir šviesi ausiu 
mūsų epochos žmonių — 
prancūzų tautos sūnui, pa
saulinio garso mokslinin
kui, nenuilstančiam kovoto
jui dėl taikos Frederikui 
Žolio-Kiuri (Joliot - Ciuri). 
Pirmą kartą pamačiau jį 
1 9 5 0 metais Varšuvoje, 
“Lenkų žodžio rūmuose,” 
kur vyko Antrasis Pasau
linis taikos kongresas. 
Šis žmogus, seniai nusipel
nęs didžiausią mokslininko 
autoritetą kaip vienas pir
mųjų ir vienas žymiausių 
atominės energijos tyrinė
tojų, įvertintas Nobelio pre
mija, visas savo jėgas ati
davė tam, kad šis stebuk
lingas mūsų epochos atra
dimas būtu skirtas ne žmo
nijos pražūčiai, o jos pažan
gai. Buvo gera kongreso 
tribūnoje matyti lieso vei
do, gyvų įkvėptų akių, la
bai mielos, labai draugiškos 

| šypsenos žmogų ir žinoti, 
‘ kad jis milžinišku moksli
ninko svoriu ir rimtumu I • ,
stojo ginti žmonijos atei
ties. Tai buvo didis moksli
ninkas ir taurus žmogus, vi- 

Įsa savo širdimi mylėjęs gy
venimą ir laisvę. Šita mei
lė jį dar 1942 metais, ka
da jo tėvynė — Prancūzija 
dejavo hitlerininkų nelais- 
vėje, atvedė į komunistų 

i partiją. Jis dalyvavo Pasi- 
i priešinimo sąjūdyje, jis nuo 
i hitlerininkų nuslėpė visą 
j turimą sunkiojo vandens 
i atsargą, kurią buvo galima 
i panaudoti atominės energi
jos gamybai ir atominio 
ginklo sukūrimui. Žolio- 
Kiuri laboratorijoj buvo ga
minami ginklai kovai dėl 
Prancūzijos laisvės. Žolio- 
Kiuri jau po karo paleido į 
darbą Prancūzijoje pirmąjį 
atomini reaktorių, tačiau, 
amerikoniškiesiems imperi
alistams reikalaujant, buvo 
pašalintas iš Prancūz i j o s 
Vyriausiojo atominės ener
gijos komisaro posto. Bet 
niekas jo negalėjo pašalinti 
iš tautų jam patikėtos Pa
saulinės Taikos Tarybos 
pirmininko vietos.

Šiemet, liepos mėnesį, su
sirinkę Stokholme į Pasau
linį kongresą dėl nusigink
lavimo ir tarptautinio ben
dradarbiavimo, mes laukė
me atvykstant ir seno, iš
mėginto savo vadovo. Deja, 
F. Žolio-Kiuri liga neleido 
atvykti, tačiau kongresas 
išgirdo jo atsiųstus drąsius 
žodžius,- pilnus tikėjimo 
žmonija, jos ateitimi, proto 
ir gerųjų galių pergale.

Frederikas Žolio - Kiuri 
buvo vienas didžiausių ko
votojų dėl taikos, puikiųjų 
savo tautos humanistu — 
Viktoro Hugo, Romėno Ro- 
lano, Anri Barbiuso, Polio 
Lanževeno tradicijų tęsė
jas. Milijonai pasaulio žmo
nių, šiandien stovinčių po 
taikos vėliava, niekad ne
užmirš žmogaus iš didžio
sios raidės, didžiojo taikos 
kario — Frederiko Žolio - 
Kiuri, mirusio tada, kada 
jo karštas, įkvepiantis žo
dis, jo autoritetas žmonijai 
toks reikalingas. Nauji mi
lijonai žmonių stoja po tai
kos vėliava, kad taika tarp 
tautų galutinai laimėtų.

Ant. Venclova
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Budapeštas. — Buvęs 
Vengrijos premjeras ir Ko
munistų partijos vadas Ma
ty as Rakosi turėjo širdies 
smūgį ir sunkiai serga.

Kanakas, Venezuela. — 
Susikūlė didelis lėktuvas 
“Constellation” ir žuvo 24 
žmonės.

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
Worcesterietis J. Jaške- 

vičius gavo laišką iš savo 
pusbrolio mokytojo, gyve
nančio Vilniuje. Žemiau pa
duodame kai kurias įdomes
nes laiško dalis. '— Red.

ll958.X.2d.
Mylimas ir brangus 
Broli ir Broliene,

Jūsų laiškutį gavau dar 
liepos mėnesio pabaigoje, 
bet tą pačią dieną jums at
sakymo neparašiau, o po to 
prasidėjo pasirengimas eks
kursijai į Leningradą. Ma
tote, reikalas toks, kad aš 
nors ir senyvo amžiaus, bet 
mėgstu mokslą ir neaki
vaizdiniu būdu studijuoju 
aukštojoje mokykloje.

Dabar baigiau 4 kursus 
istorijos fakulteto, perėjau 
į penktą kursą ir, jeigu 
sveikata leis, tai ateinan
čią vasarą baigsiu visus 5 
kursus, laikysiu valstybi
nius egzaminus prie Valsty
binės egzaminų Komisijos 
ir gausiu aukštojo mokslo 
baigimo diplomą.

Tai, o t, mūsų istorikų 
kursas ir rengė ekskursiją 
į Leningradą. Man, kaip is- 

i torikui, jau seniai rūpėjo 
aplankyti šį miestą — revo
liucijos lopšį. Juk šiame 
mieste Leninas ruošė Spalio 
revoliuciją. Čia daug yra is
torinių įžymybių, todėl aš 
seniai ir svajojau aplankyti 
Leningradą. Tik man savų 
lėšų maža, nes gi žinote, 
kad turiu išlaikyti didelę 
ir skaitlingą šeimą. Aš jau 
jums rašiau, kad mano visi 
vaikai dideli, suaugę, visi 
mokslus eina. Juos reikia ne 
tik pavalgydint (o jaunas 
turi apetitą gerą), bet ir 
aprengti, visiems mokslo 
knygas nupirkti, todėl dėl 
virš minėtų priežasčių, savo 
sumanymą vis atidėliojau, 
o šiemet kartu su kitais pra
dėjau organizuoti ekskursi
ją, kurioje dalyvavo virš 30 
asmenų — visi istorikai, 
kurso studentai. Visas ke
lionės išlaidas apmokėjo vy
riausybė ir dar Leningrade 
apsigyventi davė gerą ben
drabutį. Vadinasi, mums 
kainavo tik pragyvenimas 
ir asmeninės išlaidos. O 
pragyvenimas Leningrade 
beveik toks pats kaip ir Vil
niuje.

Jūs ten, Amerikoje, neti
kėkite tiems, kurie nori 
šmeižti Tarybų Sąjungą ir 
pasakoja, kad pas mus nie
ko nėra, kad visur prie mais
to produktų didžiausios ei
lės. Reikia atsiminti, kad 
mūsų .šalis pergyveno bai
siausi ir žiauriausi hitlerinį 
įsiveržimą. Karas buvo pa
daręs nesuskaičuo j amus 
nuostolius ir sugriovimus, 
todėl per atstatomąjį laiko
tarpį buvo ir sunkumų, bet 
dabar Tarybų šalis tuos 
sunkumus j a u nugalėjo, 
maisto produktų yra užten
kamai ir prie jų jokių ei
lių nėra.

Mes Leningrade išgyve
nome apie 10 dienų. Aplan
kėme visas istorines įžymy
bes: Žiemos rūmus, Petro- 
paulausko tvirtovę, Smolnio 
Institutą, visus muziejus, 
kreiserį “Aurorą”, Feter- 
hofą, Lenino slapstymosi 
vietą — Rozlyvą ir kitas is
torines vietoves. Iš šios eks
kursijos bus daug įdomių 
nuotraukų, kurių dalį vė
liau ir jums pasiųsiu. Jau ir 
dabar keletą turiu, bet jos 
per didelės ir siuntiniui ne
patogios. Čia įdedu Petro I, 
t. y. Peterburgo įkūrėjo pa
minklo nuotrauką

Ši ekskursija buvo labai 
įdomi ir naudinga, bet aš 
jau per daug apie ją rašau 
ir jus varginu. Dovanokit. 
Sugrįžęs iš Leningr ado 
perskaičiau jūsų prisiųstus

’ Antras laiškas 
Brandus Broli ir Broliene!

Prieš keletą dienų aš pa
siunčiau Jums laišką ir p»r 
rašiau, kad belaukdamas 
jūsų išsiųstų knygų pavėla
vau ir su laiško parašymu. 
Taip pat parašiau, kad tos 
knygos, gal būt bus žuvu
sios pašte, arba jūsų valdžia 
jų nepraleido. Bet štai už
vakar iš pašto gavau jūsų 
abi knygas ir jau “Ameri
kos prezidentai” suspėjau ir 
perskaityti. Puikiai ir pa
žangioje dvasioje parašyta 
knyga. Dabar pradėsiu 
skaityti antrą knygą “Gy
dymo istorija”.

Šių knygų laukiau ne tik 
aš, bet ir daugumas mano 
pažįstamų (o aš jų turiu 
daug) nori jas perskaityti. 
Pirmiausiai šių knygų užsi
prašė mūsų Komunistų 
partijos sekretorius. Pir
miausiai jam ir duosiu. Vė
liau duosiu kitiems. Tegul 
skaito iš eilės visi. Taigi, 
Broli, Tu atlikai didelį pasi- 
tarnavimą ir savo Darbi
ninkų Literatūros Draugi
jai padėdamas populiarinti 
jos leidžiamas knygas Ta- 
rybų Lietuvoje. Tai nema-* 
žas dalykas. Dėkui. Aš ir 
skubu apie tai parašyti, kad 
jūs ten pašte jų neieškotum. 
Aš čia redakcijose, kurioms 
daviau jūsų laikraščius ir 
pasiteiravau, ar Amerikos 
valdžia įsileidžia į savo šalį 
mūsų spaudą. Man paaiški
no, kad labai sunkiai įsilei
džia. Na, bet aš, Broli, ma
tau, kad pats įdomaujiesi 
politiniu ir visuomeniniu 
gyvenimu, todėl pabandysiu 
jums pasiųsti mūsiškės 
spaudos. V adinasi, lauki 
laikraščių iš Lietuvos.

Petras

laikraščius (visi jie įdomūs) 
ir jau norėjau rašyti jums 
laišką, bet vis laukiu tos 
nelaimingos knygos “Ame
rikos prezidentai”, kurios 
dar ir šiandien negavau, to
dėl ir su laiško parašymu 
užtrukau. Man atrodo, kad 
knyga bus įdomi ir gaila, 
jeigu pašte kur užsimes.

O dabar, rangus Broli ir 
mylima Broliene, parašysiu 
kokios iškilmės įvyko mano 
šeimoje gavus jūsų laišką j 
ir nuotraukas. Aš nuotrau
kas pastačiau rėmeliuose 
ant stalo, o duktė Birutė 
apipynė jas gražiai lietuviš
komis rūtomis ir gėlelėmis. 
Visi nutraukas išbučiavo
me. Aš atnešiau iš krautu
vės bonką vyno,, porą bon- 
kų alaus ir atšventėm to
kias iškilmes, lyg tai būtu
mėt abu: Brolis ir Brolienė 
atvažiavę pas mus į svečius. 
Ta proga aš papasakojau 
savo šeimai apie Tavo, Bro
li, kilmę, papasakojau kaip 
mūsų tėveliai gražiai sugy
veno, kaip Tu, Broli, mane 
mokinai pirmąsias raides 
rašyti ir kaip paskui išvy
kai į tą “aukso šalį” laimės 
ieškoti. Tik gaila, kad niego 
negalėjau papasakoti apie 
mylimą Brolienę, nes Tu, 
mielas Jakūbai, nieko man 
apie ją neparašei. Taigi bū
tinai parašykit. Per šias iš
kilmes aš, begerdamas stik
lą vyno už jūsų abiejų svei
katą, ir pagalvojau, kokia 
tai būtu laimė ir džiaugs- 
mas, jeigu jus tikrai parva
žiuotumėte. Aš žinau, kad 
judu abudu esate išponėje, 
nuo kaimo atpratę ir ten 
gyvent negalėtumėt, bet aš 
turiu gerą ir erdvų butą, 
jame sutilptume visi ir 
linksmai pagyventume. Tai 
būtų puikus dalykas!

Šiame laiške įdedu vieną 
nuotrauką su savo penktos 
klasės mokiniais. Savo vi
sos šeimos nuotraukos ne
turiu šiuo metu. Susitvar
kius reikės nusifotografuot 
visai šeimai. Tuomet ir 
jums pasiųsiu.

Petras

Am manas. — Premjeras 
Samir el-Rifai sako, kad 
būk visos anglų ginkluotos 
jėgos pasitrauks iš Jorda
nijos su pabaiga sekamo 
mėnesio. ,1

Auckla'ndas, Naujoji Ze
landija. — Tarybiniai tyri
nėtojai plačiai skraido Ant- 
arktike.

Moksliniai išaiškinimai religinių prietarų. Taipgi 
paduodama interesingų istorinių bruožų iš Amerikos 
lietuvių gyvenimo, ypatingai iš angliakasyklų srities.

ši įdomi knyga yra pavadinta:

Antano Metelionio Raštai
APIE DIEVUS ir ŽMONES

2-ras Tomas

Šią Knygą Išleis “Laisvė”
Su Parama Apšvietą Branginančios Visuomenės

Ji bus išleista iš anksto užsiprenumęravimo būdu. Prenu
meratorių vardai bus išspausdinti knygoje. Knygos spaus
dinsime tik tiek, kiek iš anksto surinksime prenumerati|.

Prašome Tuojau Užsisakyti
Knygą norime išleisti kaip galint greičiau. Tačiau tikrą 
išleidimo laiką nustatys patys prenumeratoriai: kuo grei
čiau knygą užsiprenumeruos, tuo greičiau ji bus išleista.

Prašome Veikti Greitesniam Išleidimui
Nelaukite asmeniškų paprašymų knygą Aižsisakyti, bet 

tuojau imkite plunksną, išrašykite čekį sumoje $2.00, 
dekite į voką ir siųskite “Laisvei.” Aiškiai parašy
kite savo vardą, nes jis bus išspausdintas knygoje.

Siųsdami Money Orderį ar čekį, LAISVĖ
išrašykite tik “LAISVĖ’* 110-12 Atlantic Ąvenue

ir adresuokite— Richmond Hill 19, N. Y.

>



San Francisco, Cal.
j Apie sirgimo padėtį, ii* 

padėka draugams ir 
draugėms

Nuo ankstyvo pavasario 
man prisiėjo susidurti su 
nesmagumais, ir lankyti sa
vo gydytoją. Kadangi mes 
priklausom prie tokios ap- 
draudos kompanijos, kuri 
duoda veltui gyytoją ir li
goninę, kada tik yra reika
las dėl sveikatos patikrini
mo, tai nuo kovo iki birže
lio mėn. teko lankytis pas 
kelis tos įstaigos gydytojus. 
Bet nė vienas nepastebėjo, 
kad mano ligos priežastis 
yra pavojinga ir kad aš tu
riu šalintis nuo darbo ir 
saugotis tam tikro maisto. 
Tik birželio 30 d. gydyto
jas surado, kad turiu būti 
atsargus su darbu ir su 
maistu, nes širdis ir širdies 
raumenys yra patęsti. Toks 
pažeidimas gali labai atsi
liepti ant sveikatos. Tad aš 
prašiau, kad mane padėtų į 
ligoninę, bet gydytojas sa
kė, kad mano sveikatos sto
vis nėra taip jau blogas ir 

į kad galiu gydytis namie. 
W Praslinko tik penkios die
nos ir mano sveikatos stovis 
taip pablogėjo, jog per tą 
laikotarpį buvau apalpęs 
tris sykius, šeštą dieną sku
biai reikėjo pasiduoti ligo
ninėn, ir pergyvenau sunkią 
širdies ataką, kad vos tik 
atgaivino su geromis medi- 
kalėmis priemonėmis suma
nūs gydytojai.

Ligoninėn pakliuvau per 
du sykius — pirmu sykiu iš
buvau tris savaites, o antru 
sykiu tik 10 dienų. Gydyto
jas tikrina, kad už mėnesio 
kito aš susveiksiu iki nor
malaus laipsnio, nors dar 
vis sykį į savaitę lankau 
gydytoją.

Nors teko virš šešis mė
nesius laiko praleisti ligoni
nėje ir turėti daug nemalo
numų, bet nuoširdus draugų 
ir draugių aplankymas, 
simpatijos kortelės ir laiš
kai, kurių gavau arti 300, 
taip suramina ir padaro 
linksmesniu ir sveikesniu, 
jog, rodosi, nė gyduolių ne
reikia. Katrą dieną niekas 
neatvyksta aplankyti, ta 
diena pasidaro keleriopai 
ilgesnė ir marudnesnė.

Draugų ir draugių prijau
timas ligoje ar nelaimėje 
yra tikrai malonus. Aš tą 
skaitau už brangų daiktą ir 
visų draugiškumą didžiai 
įvertinu. Tas jūsų draugiš
kumas pas mane pasiliks gi
liai širdyje, kolei gyvas bū
siu. Už laiškus, korteles, do
vanėles ir draugišką aplan
kymą namie ir ligoninėje, 
tariu visiems širdingai ačiū. 
Jūsų draugiškumas ir sim
patija padarė mane sveiku, 
ir gal dar teks pagyventi 
keletą metų. Stengsiuosi 
darbuotis dėl savęs ir visuo
meninių reikalų, kiek galė
siu.

Dar norisi kelis žodžius 
priminti apie savo gyveni
mo draugę. Mano draugė 
tuo laiku, kada aš sirgau, 
irgi nesijautė gerai. Taip, 
jog ir jai reikėjo porą sykių 
kreiptis pas gydytoją. Bet 
ji visados dėjo pastangas 
atvykti kas dieną į ligoninę 
aplankyti mane ir rūpintis 
manęs gydymu. Daug dienų 
praleido prie manęs nuo 
ankstyvo ryto iki vėlyvo 
vakaro ligoninėje. Tai šir
dinga padėka jai už tokį at
jautimą.

Kaip aš prisikcliau 
iš numirusių

Gal būt skamba keistai

pilnai patirti, todėl mano 
sveikatos stovis vis ėjo silp
nyn. Vieną ankstyvų rytą 
apie 7:30 vai. atsibudau, 
bet jaučiaus silpnas ir ap
svaigusia 'galva. Kitoj pusėj 
kambario gulėjo jau gero
kai pasveikęs ligonis, kuris 
mylėdavo daug kalbėti. Jis 
mane paklausė, kaip aš jau
čiuosi. Aš jam pasakiau, 
kad esu silpnas ir norisi val
gyti. Pajuokavę porą minu
čių, nutarėm laukti, kolei 
atneš pusryčius, iki 8 vai. 
Aš dar pasitaisiau pagalvį 
ir skubiai atsiguliau. Bet 
tik spėjau atsigulti, lyg 
elektros smarkumu perėjo 
per mane šaltas šiurpulys, 
tad aš supratau, kad bus 
blogai. Tuojau griebiau už 
skambučio šaukti slaugę. 
Bet žaibo greitumu taip 

I trenkė visą kūną, kad ne- 
i spėjau nė skambutį pa- 
I spausti ir jau buvau negy
vas. Tas mano sandraugas, 
matyt, vis mane ko tai klau
sė, o aš jam nieko neatsa
kiau. Tada jis pažiūrėjo į 
mane ir pamatė, kad aš vi
sas mėlynas, ir kad rankos 
nupuolę nuo lovos. Tad jis 
skubiai pašaukė slaugę. Ji 
pribėgus griebė už rankos, 

i bet pamatė, kad mano ranka 
I styva, kaip pagalys, ir šal
ta. Su nepaprastu greitumu 
ji pašaukia tris gydytojus 
ir 4 slauges, sunešė visus 
gaivinimo įrankius ir viso- 

! kius vaistus. Man sakė, 
į kad trys gydytojai ir ketu
rios slaugės darbavosi suši
lę per ilgą laiką, kol pajuto, 
kad mano širdis jau pradė
jo plastėti tik dešimt sykių 
per minutę. Tada suprato, 
kad gal bus galima duoti 
vaistų dėl gyvumo. Jie dar
bavosi tolei, kol širdis pra
dėjo plastėti iki 24 sykių 
per minutę. Tada pradėjo 
duoti oksigeno ir leisti gaivi
nančius vaistus į gyslas, 
daugiausia į rankas. Gydy
tojas sakė, kad aš buvau ne
gyvas 20 minučių, ir kad jie 
mažai vilties turėjo mane 
atgaivinti

Nežiūrint, kad mano šir-! 
dis pradėjo plastėt ir kadi 
man davė vaistų, bet aš sa
vo sąmonę atgavau tik už 
trijų ir pusės valandos. Kai 
atidariau akis, pamačiau, 
kad prie mano lovos stovi 
trys gydytojai ir keturios 
slaugės. Pakėlęs galvą pa- 
sižvalgau ir manau sau, kas 
čia dabar darosi, kad jie vi
si į mane atidžiai žiūri ir 
tarpe savęs nesikalba? Pa
žiūrėjau į langą. Skaisčiai 
saulė šviečia, o aš žinau, 
kad buvo ūkanotas rytas, 
kada aš pabudau pirmiau. 
Tikrai negalėjau suprasti, 
kas darosi aplink mane. Ki
ta, atsiminiau, kad aš lau
kiau pusryčių, bet nema
čiau, kada atnešė ligoniams 
valgyti. Mat, jau buvo pie
tų laikas, kada aš pabudau. 
Man gi atrodė, kad dar ry
tas, nes aš nieko nemačiau, 
kaip tas viskas įvyko!

Tas mano iš numirksiu 
prisikėlimas įvyko š.m. lie
pos 25 d. Jeigu man teks 
gyventi dar keletą metų po 
šio prisikėlimo, tai liepos 
25 d. bus didžiai pažymėtina 
diena, visų svarbiausia, taip, 
kaip gimtadienis. Ir aš ją 
atžymėsiu, kolei gyvas bū
siu, su didelėmis iškilmėmis, 
mat, ligoninėj, būdamas iš
mokau numirti ir iš numi
rusių prisikelti!

J. K. Alvinas

toks. pasakymas, bet tas' ro pagalbininkas Karei Po- 
tikra tiesa. Man išbuvusilacek bus ministras naujai 
^nkias dienas ligoninėje, sudarytos inžinierijos mi- 
gyfdymo vaistai dar nebuvo nisterijos.
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Baltimore, Md.
Filmai “Tiltas” ir Kanados 

lietuvių delegacija 
Lietuvoje

Laį)ai puikiai pavyko pas 
mus parodymas filmų iš 
Lietuvos. Rodymas įvyko 
spalio 19 d. Žmonių prisi
rinko pilna Workmen’s sa
lė. Didžiumoje publika su
sidėjo iš naujų imigrantų. 
Buvo paprašyta aukų lė
šoms padengti. Sudėjo $64. 
Ačiū visiems. Publikos už
silaikymas buvo kuo gra
žiausias.

Bet, žinoma, atsirado ir 
niekšų. Po visko jie nubė
go ir paskundė policijai. 
Policija pribuvo, pasiteira
vo pas rengėjus ir tris jų 
nusivežė į stotį. Ten pa
klausinėjo ir liepė -eiti na
mo. Skundėjai nieko nepe
šė. O rengėjai džiaugiasi 
gerai pavykusiu filmų pa
rodymu.

Žmonės, kurie matė šiuos 
filmus, buvo labai paten
kinti, ir klausė, kada galė
sime pamatyti daugiau fil
mų iš I Liet u vos?

A. Paserskis

Praga. — Buvęs premje
ro pagalbininkas Karei Po-

Philadelphia, Pa.
Čia tenka nugirsti kartais 

ir svarbiu dalyku. Spalio 
19 d. įvyko ALDLD VI ap
skrities konferencija, ir jo
je kalbėta apie apšvietos, 
meno ir mokslo skleidimą 
tarp lietuvių — ne vien su 
knygų pagalba, bet ir fil
mais, ypač tokiais, kokie 
dabar gaunami iš Lietuvos. 
Tai gerbtinas pageidavimas 
ir labai vertinga, įdomi 
naujenybė, kurioje g 1 ū d i 
daug pamokinimo ir malo
naus atjautimo mūsų vien
taučių pakilimui mene, kul
tūroje.

Taipgi kalbėta ir rūpinta
si dalyvauti “Laisvės” me
tiniame koncerte, o vietinių 
rūpestis, kad “Laisvės” ir 
“Vilnies” vajus būtų sėk
mingai pravestas. Gerų pa
sekmių geriems užmojams.

DRAUGIJŲ 
“JUBILIEJAI”

Čia turime pašaipiu ių 
draugijų, kurių amžius jau 
viršija pusę šimto metų. 
Mažai beliko gyvų tų drau
gijų tvėrėjų, bet ir jaunes
nieji myli surengti poky
lius, balius sukaktims atžy
mėti. Spalio 19 d. Muzika
liais klubas minėjo tokią 
sukaktį savo name, ir ten 
dalyvavo skaitlingas būrys 
jos narių ir prijautėjų.

Priladelphijos Šiaurinės 
Dalies Lietuviu Dailės Klu
bas rengia labai iškilmingą 
50 metų sukakties minėji
mą lapkričio 2 dieną, ir jau 
ne savame name, bet pa
rinktoje puikioje vietoje net 
Frankford Avenėj prie ‘Le- 
vick gatvės. Pokylį pradė
sią nuo 5 vai. vakare.

Šis klubas turi gana įdo
mią praeitį. Jo įsikūrimo 
laikais lietuviški kunigai 
buvo dideli despotai: bent 
kiek nepaklusnius parapijo- 
nus ne tik prakeikdavo, bet 
ir skaudžiai mušdavo. Kas 
bus negirdėjęs, kaip Šv. Ka
zimiero parapijos klebonas 
surengė kruviną n-edėldienį 
ir bažnyčioje policija lazdo
mis taip skaudžiai daugelį 
maldininkų sumušė, sužalo
jo?! Nuo tada prasidėjo 
organizavimas laisvų drau
gijų ir klubų. Šiaurinės 
Dalies Lietuvių Republiko- 
nų Klubas nuo tų laikų bu
vo laisvas ir pažangus.

Taipgi pietinėje miesto 
pusėje buvo taip vadina
mas “Laisvės Klubas,” ku
ris vėliau pasivadino Lietu
vių Tautišku Klubu ir pasi- 
budavojo puikų namą s-u

Hartford, Conn.
Kiek laiko atgal Laisvėje 

buvo pranešta, kad Hart
forde bus rodomas, iš Lietu
vos filmas “Tiltas” lapkri
čio 16 d. Dabar atšaukiama, 
filmas nebus rodomas.

Spalio 20 d. LLD Lietuvių 
Moterų Klubas turėjo susi
rinkimą, gyvą ir smagų, 
gražus būrelis narių daly
vavo. Buvo raportas iš 
3-čios apskrities konferen
cijos, kad viskas ėjo gerai, 
nors kuopų veikimas silp
nesnis kaip buvo. Pietų dėl 
svečių rengimo komisija 
pranešė, kad ji labai links
ma, nes, bilas apmokėjus, 
dar liko $$33.20 pelno! Pel
ną visos narės vienbalsiai 
nutarė skirti Laisvei.

Susirin k i m a s nutarė 
rengti vaišes savo narėms 
bei prieteliams lapkričio 15 
d., 5 vai. po pietų, 155 Hun

gerford St. salėje. Narėms 
vaišės bus veltui, o svečiams 
—prieinama kaina. Tai pra
šome įsitėmyti dieną ir atsi
lankyti. Gražiai laiką pra
leisite. Bus gera vakarienė 
iš įvairaus maisto. O po to 
bus žaidimu.

V. K.

svetaine. Bet dabar ta gar
binga draugija baigia mer
dėti. Ten buvo įlindęs gud
rus j-ezuitas kunigutis ir su 
pagalba naujųjų imigrantų 
viską nutempė į kazimierie- 
čių pastogę, prie bažnytėlės, 
kur pirmųjų i m i g r a n t ų 
krauju buvo aplaistytos ir 
sienos, ir gatvės...

Laikas perkeitė daug ką. 
Romos tinstąs turtingas, 
turi gabių agentų, kurie 
nemažai ir buvusių laisva
manių nusitempė pas sa
ve—gyvų ir daug mirusių.

Bet ateitis priklauso pa
žangai, mokslui, o tai reiš
kia — laisvam žmogui. Už 
tai laisvos minties, laisvo, 
sąmoningo nusistatymo dar 
likusiems senukams nerei
kėtų nuleisti rankų. Reikia 
dar tvirčiau kovoti, kad at
remti tamsos, prietarų ir 
krikščioniškų inkvizito r i ų 
p uoli mus. Ji ižintiškis

Rochester, N. Y.
Filmas iš Lietuvos

Visi pamatykime Lietuvo
je gamintą filmą “Tiltas” 
apie naują gyvenimą Lietu
voje. Kartu bus rodomas ir 
filmas Kanados lietuvių de
legacija Lietuvoje.

Parengimas įvyks sekma
dienį, lapkričio 9 d., 2:30 
vai. po pietų, Ukrainą sve
tainėje, 975 Joseph Ave., 
Rochester, o

Broliai ir sesutės! Ateiki
te kuo skaitlingiausiai ir 
pamatykite Lietuvos vaiz
dus, kaimus, lankas, miškus 
ir žmones! Filmas yra kal
binis. Atėję ir pamatę nesi
gailėsite. Kviečia,

Rengėjai

Klaidos atitaisymas
/Laisvėje” spalio 24 d. 

straipsnyje apie popiežius, 
pirmoje špaltoje, kur kalba
ma apie ppopiežių skaičių, 
yra pasakyta: “Todėl, kad 
dabartiniai popiežiai pir
muosius 36 popiežius pa
skelbė ‘netikrais’...” Turėjo 
būti: 36 popiežius paskelbė 
‘netikrais’.

Antroje špaltoje pasaky
ta, kad 1095 metais Pran
cūzijoje, Klemento mieste, 
įvyko bažnytinis suvažiavi
mas. Turėjo būti Klermonto
mieste.

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kurie jos dar neskaito.

Lawrence, Mass.
VISOKIOS ŽINIOS

Serga d-gė Mary Skrodis, 
gera “Laisvės” skaitytoja. 
Guli lovoje. Teko su ja pa
sikalbėti. Sakė, kad jau 
jaučiasi geriau ir povaliai 
pradeda vaikštinėti. Kam 
laikas leidžia, atlankykite 

į sergančią., Ji gyvena 24 
Motgomery St., Lawrence. 
Linkiu draugei greitai ir 
pilnai pasveikti!

250 darbininku K. L. 
Shoe Co. fabrike buvo su
streikavę. Jie reik alavo 
daugiau algos. Visi priklau
so prie A F L - C I O unijos. 
Laikėsi gerai ir po dviejų 
savaičių streiko nors dali
nai laimėjo.

Fabrikas yra Arlingtone. 
Iš pradžios kompanija ban
dė darbininkus g ą s d i nti, 
kad ji kitur išsikraustys. 
Bet vėliau sutiko dalinai jų 
reikalavimus patenkinti.

Suprantama, dabartiniais 
laikais sunku yra streikuo- 

l' ti, bet darbininkai netu
rėjo kito pasirinkimo, kada 
pragyvenimo re i k m e n y s 
brangsta.

Western Electric Co. dar
bininkai buvo pasirengę ei
ti į streiką. Bet kompani
ja derybose su unijos at
stovais sutiko pakelti algas 
nuo 4 iki 9 centu valandai.

Čionai darbininkams yra 
i sunku kovoti, nes fabrikas 
nesiskaito unijiniu. Darbi
ninkai, kurie nori, priklau
so prie unijos, o kurie ne- 
nori, — nepriklauso. Tie 
darbininkai daro didelę 
klaidą, kurie nepriklauso 
unijoje, nes jie ne tik patys 
nekovoja, bet ir kitų kovą 
trukdo.

“Laisvės” vajaus pradžia 
yra gera. Pasirodo, kad dar 
galima gauti ir naujų skai
tytojų, tik reikia padirbėti.

Draugai ir draugės, pa
kalbinkite savo draugus 
užsirašyti “Laisvę,” kurie 
jos dar neskaito. “Laisvė” 
ne tik iš viso pasaulio, bet 
ir iš Lietuvos duoda daug 
žinių. O visiems yra svar
bu žinoti, kaip ten gyvena 
mūsų giminės, kokį progre
są daro.

Ig. Chulada jau atliko sa
vo užduotį — gavo naują 
skaitytoją. Jis ketino gau
ti ir daugiau.

Prašome senus “Laisvės 
skaitytojus tuojau atsinau
jinti savo prenumeratą. 
Būtų gerai, kad užrašytu- 
mėt “Laisvę” ar “Vilnį” 
savo giminėms, kaip Kalė
dų dovaną. S. Penkauskas

Brockton, Mass.
MŪSŲ LIGONIAI

Helena Rindziavičienė bu
vo susirgus, bet jau pasvei
ko. Sako, kad jau senatvė 
kalta, nes moteriškė turi 81 
metus.

Kalbėjausi su “Laisvės” 
skaitytoja Vaškiene iš 
Quincy, Mass. Ji jau baigė 
87 metus, bet dar gerai at
rodo. Laisviečių vasarinius 
piknikus visus lankė. Turi
gerą sūnų, kuris motiną 
kur tik reikia, nuveža — į
parengimus ir kitur.

J. Masteika dar vis tebė
ra Bro c k t o n o ligoninėje, 
nors jam koją jau ir pa- 
liuosavo iš virvių. Dabar 
jam abidvi kojas sudėjo į 
gibsą, tai ligonis skundžia
si, kad yra dar prasčiau, 
negu buvo pirmiau.

Aplankiau Alexa Lucą, 
kuris yra ligoninėje. Jo ko
ja sulaužyta, bet jis vis tiek 
yra linksmas, juokus kre
čia, kaip ir seniau.

K. Balsevičius, senas 
“Laisvės” skaitytojas, tu

re jo sunkią operaciją. Jį 
atlankiau ligoninėje. Gerai 
atrodo.

MIRĖ
Spalio 2 d. mirė Martin 

Kemzūra. Paliko liūdesyje 
savo žmoną Marijoną, pus
brolį Mateušą Kemzūrą ir 
kitų giminių . Iš Lietuvos 
paėjo nuo Seredžiaus.

Rugsėjo 21 d. mirė Lu- 
jus Kapišauskas. Paliko 
liūdesyje savo žmoną Pau
liną, dukterį Frances ir 
anūkų.

Abu velioniai tapo palai
doti Melrose kapinėse su 
p r o t estantiškomis apeigo
mis.

Viktoras Minkiewicz, 41 
metų amžiaus, atvažiavo iš 
P h i 1 a d e 1 phijos pas savo 
žmonos dėdę John Savalionį 
vežtis jį į Pennsylvaniją, 
pas save gyventi, kur Sava- 
lionis galėtų senatvėje baig
ti savo dienas.

Bet ant rytojaus Viktorą 
Minkiewicz rado negyvą. Į 
Philadelphiją, vietoje dėdės, 
parvežė žmonai negyvą vy
ra. Tai didelė nelaimė.

Geo. Shimaitis 

New Haven, Conn.
Mūsų naujienos

Spalio 21 d. LLD 32 kuo
pa turėjo susirinkimą. Turi
me narių, kurie yra pritingę 
ir nelanko organizacijų su
sirinkimų. Jie blogai daro, 
nes todėl keletas narių turi 
atlikti visas kuopos užduo
tis.

Delegatai iš LLD 3-čios 
apskrities konferencijos iš
davė raportą. Kuopa užgy- 
rė apskrities konferencijos 
nutarimus.

Jonas Petkus, Laisvės va- 
jininkas, išdavė raportą. Sa
kė, dar tik pradėjo darbuo
tis ir jau turi gerų pasek-1 
mių. Nusiskundė, kad važi
nėjimai daug kaštuoja. 
Kuopa nutarė visas važinė
jimo išlaidas atlyginti.

LLD 32 kuopa rengia pie
tus, kurie įvyks sekmadienį, 
lapkričio 16 d., 1:30 vai. pie
tų laiku, L. B. Svetainėje, 
243 N. Front St. Prašome 
atsilankyti kuo skaitlin
giausiai. Kviečiame svečius 
ir iš kitų kolonijų, o mes 
priimsime tinkamai.

Įdomi buvo LLD trečio
sios apskrities konferenci
ja. Susitikome su daugeliu 
gerų draugų ir draugių ir 
labai buvo malonu. Konfe
rencija padarė daug gerų 
nutarimų. Iš delegatų kal
bų ir veiklos pasirodo, kad 
mūsų brangi Lietuvių Lite
ratūros Draugija dar gali 
ilgai gyvuoti.

■■ ■• I

Mūsų mieste yra darbi
ninkų treikai. Atrodo, kad 
darbininkai laimės, nes jau 
kompanijos linksta prie su
sitarimo. Suprantama, kad 
dabartiniu laiku yra sunku 
streikuoti, bet nuolatos 
brangstantys gyvenimo reik
menys verčia darbininkus 
kovoti. i

Kalbėjausi su vienu jau-j 
nu dipuku ir klausiau, kodėl '•

BROCKTON-MONTELLO, MASS.
Važiuokite su vyrų grupe į Brooklyną lap

kričio 9 d. Vyrų grupė dalyvaus Laisvės kon
certo programoje. Jie važiuos busu ir gali pa
imti daugiau pasažierių. Kelionė tik $10.00 Į 
abi pusi. Tačiau, jei pripildysime pilną busą, 
tai kelionė kainuos tik $8.50.

Prašome tuojau užsisakyti buse vietas pas 
Albert Potsų ir William Yuodeikį. Kurie norite 
važiuoti iš apylinkės, kreipkitės į Tautiško na
mo restoraną ir čia susisieksite su buso komisi
ja. Bet turi būti žinoma, kiek asmenų važiuoja, 
iki spalio 30-os dienos. Tad prašome greit re
gistruotis važiavimui busu.

Vyrą grupės komisija

jie nusistatę prieš Lietuvoje 
gamintą filmą “Tiltas”. Jis 
sakė, kad D.P. bijosi vienas 
kito. Mat, jų tarpe yra Lie
tuvoje prasikaltusių, kurie 
Amerikoje gyvena po sveti
mais vardais ir pavardėmis. 
Jie bijosi, kad kartais fil
mas juos neišduotų. Jis sa
kė, kad D. P. eilėse yra to
kių, su kuriais nebus galima 
sutikti. Dipukas prašė jo 
vardo viešai neskelbti, nes 
bijosi užpuolimo.

LLD 32 kp. nariai dėkin
gi Juzei žolynas, kuri po 
susirinkimo pavaišino ska
niais pyragaičiais ir kava.

J. S. K.

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

gerokai pagyventi. Ir kvaila 
būtų ją už tai smerkti.

Gavau ir perskaičiau nepa- 
i prastai didelio formato 470 
knygą “Kupiškėnų senovė.” 
Ją parašė. Elvyra Dulaitienė- 
Glemžaitė.

Kupiškis! Viena iš gra
žiausių Lietuvos vietovių. A- 
nais laikais Kupiškyje ketvir
tadieniais įvykdavo dideli tur- 
gai. Keletą kaitų ir man te
ko juose būti. Važiuodavome 
su tėvu.

Kupiškis nuo mūsų Užsienių 
už penkių rusiškų mylių. Pu
sėtina kelionė. Važiuodavome 
per Skapiškį.

Kupiškyje tuo laiku buvo 
statoma milžiniška mūrinė 
bažnyčia — statoma aplinkui 
senąją. Kai naujosios mūrai 
buvo baigti, senoji bažnyčia 
buvo sugriauta ir išvežta.

Kupiškyje buvo Amerikos 
lietuvių laisvamanių aukomis 
įkurtos laisvos kapinės.

Kai 1945 metų žiemą ten 
buvau sustojęs, žmonės man 
pasakojo apie baisų karo me
tu Kupiškyje hitle r i n i n k ų 
siautėjimą, apie masines žmo
nių skerdynes.

Bet štai, šioje didžiulėje 
knygoje apie tai nė žodžiu ne
prisiminta. Beveik visa knyga 
.susideda iš pasakojimų apie 
prietarus, burtus, žmonių pa
pročius ir padavimus.

Papasakojimas mums apie 
tai, kas su Kupiškiu atsitiko ir 
vėlesniais laikais, būtų pada
ręs šią knygą daug įdomesne 
ir svarbesne. Tokia, žinoma, 
mano nuomonė.

AREŠTAVO “ŽINGEIDŲ” 
AMERIKIETI

Berlynas. — Demokrati
nės Vokiečių Respublikos 
policija areštavo amerikietį 
George Milroy, iš Ann Ar
bor, Mich. Kaltina, kad jis 
traukė paveikslus tarybinių 
militarinių įrengimų. Mil
roy sakosi, kad jis fotogra
favo su TSRS kario leidimu.

PHILADELPHIA, PA.

Pagelbėklte savo giminėms Lie
tuvoje, Kazakstane ar Sibire, ypač 
prieš Kalėdas. Galite siųsti paketus 
oro ar paprastu paštu. Paketai Iki 
44 colių. Turime visokių medžiagų 
ir daiktų. Kainos prieinamos. Pa
ketus išsiunčiame tą pačią dieną, 
kai aplaikome nuo jūs. Gaunate 
pašto kvitą už kiekvieną paketą.

GENERAL PARCEL &
TRAVEL CO., INC.

682 W. Girard Ave. 
Phila 28, Pa.

Walnut 5-8878
Atdara kasdien 9 v. r. iki 8 v. v..
Mykolą Cenko — O. Stojkewycz,

I



Laisvoji Sakykla
HORMONAI 
IR JŲ VERTĖ

Man rodos, kad didžiuma 
žmonių girdėjo apie hormo
nus, bet mažai kas supran
ta, kas jie yra ir kokia jų 
svarba sveikatai. Lietuvių 
progresyviską spauda, arba 
progresyviški t______
bai mažai rašė, arba visai 
nerašė. Teisybė, Dr. J. Kaš- 
kiaučius biskį rašė ir kalbė
jo apie hormonų svarbą, bet 
labai mažai.

Angliškoji spauda apiel. , , . .. • , . , . •
juos kibai daug- rašo. Medi- ^ala”Ja ir skirtingo kiekio senųjų partijų, 
cinos daktarai, universitetų 
profesoriai ir žmonių svei
katos tyrinėtojai išsireiškė, 
kad hormonai lošia labai 
svarbią rolę.

Hormonai dar yra tik 
tyrinėjimo padėtyje, dakta
rai dar daugelio atsakymų 
neturi, bet iš to, ką jau jie! 
žino, tai 80 procentų vyrų| 
iš hormonų jau gauna pa
galbos.

Tyrinėjimo darbas eina 
lėtai, todėl ir daktarai vie
ni Jšsi reiškia teigiamai, o 
kiti neigiamai. Todėl hor
monų vartojimas dar nežy
mus.

Pirmutiniai hormonai bu
vo surasti anglų fiziologis- 
tų, Bayliss ir Starling, 
1912 metais ir pavadinti 
“secretin.”

Tuojau po atradimo tų 
svarbių liaukų syvų, Ame
rikos medicinos tyrinėto
jai perėmė iš anglų tyrinė
jimą ir gaminimą to “jau
nystės cieksi ro.” Pradžioje 
šie vaistai buvo išimami iš 
gyvūnų tam tikrų liaukų, o 
dabar jau gaminami labo
ratorijose dirbtiniu būdu.

Per dvidešimt metų aš 
skaičiau gana daug litera 
tūros tuo

| veikia kitaip, prie jų nieka
dos nepripranti. Vaistai 
veikia ūmai ir ne visada 
pagydo, bet pakeičia žmo
gaus nervų jautimą, arba 
“stimuliuoja” jausmus.
Hormonų didžiausia slap
tybė, tai kiekis (dose) jų 

daktarafla-' vartojimo. . Tyrinėtojų nu- 
įstatytas vidutinis vartoji- 
' mas 25 miligramai du ar 
i tris kartus savaitėje. Žmo- 
I nių kūno subudavojimas ir 
i sveikatos stovis yra skirtin- 
j gas vieno nuo kito, tai rei-

DIDYSIS NEW YORKASKaip ir už ką balsuos 
N. Y. valstijos piliečiai

Dabar jau aišku, kad leris ir republikonai 
šiuose New Yorko valstijos 
rinkimuose ant baloto bus 
trijų partijų kandidatai — kandidatūros, bet nieko ne- 

1 daro ir nedarys, kad padėti 
republikonams laimėti.

Bet komunistai ir visi pa
žangiečiai, sako Davis, yra 
nusistatę balsuoti už Inde
pendent Socialist Party 
kandidatą į valstijos sena
torius Corliss Lamont ir jos 
kandidatą į valstijos iždi
ninkus Hugh Midzac. Abu
du žymūs pažangiečiai. Už 
juos padavimas balsų nepa
dės Rockefelleriui laimėti, o 
tuo tarpu parodys, kad yra 
New Yorko avlstijoje pilie
čių, kurie priešingi kapita
listinėms partijoms ir nori 
nepriklausomos darbo žmo
nių partijos.

Kiek naujoji partija gaus 
balsų, sunku pasakyti. Įsta
tymai reikalauja, kad ji tu
ri gauti mažiausiai 50,000 
balsų, jeigu nori, kad kitais 
rinkimais jos kandidatai 
automatiškai būtų uždėti 
ant baloto, kad nereikėtų 
vėl rinkti parašus dėl uždė
jimo. Todėl McManus, La
mont ir Mulzac deda visas 
pastangas, kad jie bent jau 
tiek balsų surinktų 
rinkimuose.

Svarbu lietuviams 
čiams neatiduoti nė 
balso už Rockefeller}.

Koresp.

war"’
turi 

nepraeiti! Jie neindorsluo- 
ja demokrato Harrimano

nuo D e m ok r a tų partijos 
Harrimanas, nuo Republi- 
konų partijos Rockefelleris 
ir nuo Nepriklausomų soci
alistų McManus. Gerai, kad 
nauja Independent Socialist 
Party laimėjo vietą ant ba
loto. Dabar tiems, kurie ne
norės balsuoti už nė vieną 

, yra proga 
paduoti savo balsus už nau
ją partiją.

Pasirodo, kad Komunistų 
partija kandidatų valstijos 

TT __ ... Imastu nestatė. Dabar par-
Hormonų 2o0 mi igiamų |jjos pirmininkas Ben Da

vis patiekia komunistų nu
sistatymą. Kadangi anais 
metais Harrimanas rinki
mus laimėjo tiktai keliais 
tūkstančiais balsų, tai bijo
masi, kad šiemet atitrauki
mas nuo demokratų kandi
dato keleto desėtkų tūks
tančių balsų gali reikšti re- 
publikonų kandidato laimė
jimą. Ogi republikonų kan
didato Rockefellerio laimė
jimas reikštų laimėjimą re
akcinio kapitalo. Jo laimė
jimas labai neigiamai atsi
lieptų Į 1960 m. prezidenti
nių rinkimų perspektyvas. 
Jo laimėjimas tuojau su
stiprintų reakcinį kapita
lą visoje šalyje. Juk vy
riausiai todėl šiuose rinki
muose demokratus remia ir 
darbo unijos ir visos libera
liškos organizacijos. Taip 
nurodinėja Ben Davis.

Todėl komunistai vyriau
siu obalsiu stato: Rockefel-

hormonų vartojimo. Jeigu 
vartosi per daug ar per ma- 

Iža, negu tavo kūnas reika
lauja, tai jie tau ir neduos 
pageidaujamų pasekmių.

Tai pigiausias bū- 
būti sveikam. Einant 
daktarą, tai kainuotų 
$80 iki $150 per me- 
Kad turėti geras pa-

bonkutė kainuoja $2.50. 
Užtenka viene r i e m s me
tams.
das 
pas 
nuo 
tu s.
sėkmes, tai reikia kiekvie
nam vyrui vartoti nuo 40 
metų amžiaus. Aš labai dė
kingas Dr. J. Kaškiaučiui į 
už suteiktą pirmą suprati-l 
mą apie šiuos vaistus.

Turiu priminti, kad žmo
gus gali būti jaunas visą 
savo amžių. Tik tie yra se
ni, kurie yra apsileidę, gir
tuokliai arba liguisti. Mo
terims irgi yra hormonų, 
bet aš į juos nesigilinu, pa
čios moterys gali apie tai 
patirti. John Balsys

(Mūsų nuomone, su hor
monų vartojimu kiekvienas 
turi būti atsargus. Pirmiau 
negu juos imsis vartoti, tu
rėtų pasiteiriauti pas gydy
toją. — Red.)

riuose

pilie- 
vieno

irTokio. — Japonijos 
JAV atstovų derybose dėl 
pakeitimo gynybos sutar
ties kilo daug ginčų.

klausimu, todėl: Lietuvoje mirė kun.
Juozas Stankevičius

» i \
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dėl paduosiu dviejų medici
nos tyrinėtojų pareiškimus.

Victor Robinson, Ph. C. 
M. D., profesorius ir tyri
nėtojas medicinos istorijos

26Vilnius.
dieną, eidamas 93-uosius 
metus, Vilniuje mirė kun. 
d-ras Juozas Stankevičius. 
Tai, tur būt,, seniausias Lie- 

Temple unievrsitete, išdės- tu vos dvasininkas, 
to savus patyrimus veikale gavęs beveik^70 jnetų. 
“The New Modern Home 
Physician.” ’ 
tas labai didelis autorite
tas, tyrinėjęs žmogaus am-

iškuni-

■-- - -- ? Rugsėjo 28 dieną kun.
Taip pat ir ki- Stankevičius palaidotas Šv.

Petro ir Povilo kapinėse. Tą 
dieną buvo atlaikytos gedu
lingos pamaldos. Po pamal
dų šv. Petro ir Povilo para
pijos 'klebonas kun. Tarvy- 
dis pasakė pamokslą, apibū
dindamas velionies ilgametį 
gyvenimą ir jo nuopelnus.

Kun. d-ras J. Stankevi
čius, be dvasinės seminari
jos studijavo Friburgo uni
versitete ir čia įgijo teologi
jos daktaro laipsnį. Grįžęs 
iš Šveicarijos, kurį laiką Su
valkijos mokyklose dėstė ti-

aiškina savo straipsnyje: 
“Kaip ilgai nori gyventi” 
žurnale “U. S. Ne w s & 
World Report.” Jis nurodo 
daug dėl senstančio žmo
gaus sveikatos. Yra ir kitų 
autoritetų, kurių čia nemi
nėsiu.

Daug yra skirtingų hormo
nų, naudingų skirtingoms 
liaukoms. Bet aš čia kalbė
siu tik apie vieną rūšį pe-\ .
randren propionate, kuris! kybą ir 1914 metais apsigy- 
yra labai naudingas sens-| veĮĮ° Nuo to laiko
tančio vyro prostate liau- ve‘khai dalyvavo beveik vi-

balsą, 
syvus, 
kūnui

hormo-

kai. Šie hormonai veikia 
sekamai, kaip daktarai aiš
kina:

Jie stiprina žmogaus kau
lus, palaiko sveiką odą, su
tvarko nervus, gelbsti nuo 
raumenų ir sąnarių gėlimo, 
padaro gyvesniu, vikresniu 
ir pakelia žmogaus 
gelbsti pasigaminti 
naudingus žmogaus 
ir gyvybei.

Aš vartoju tuos
nūs jau per 15 metų ir gau
nu geras pasekmes. Juos 
vartodamas, patyriau kele
tą gerų dalykų, kurie nėra 
nė daktarų knygose sužy
mėti.

Reikia pažymėti, kad ir 
taip yra gerų vaistų, kurie 
žmogui pagelbsti, esant rei
kalui. Tik su vaistais ta bė
da, kad prie jų žmogus pri
pranta, ir jie praranda tam 
tikrą vertę. Gi hormonai

sose lietuvių draugijose, o 
vėliau mokytojavo Vilniaus 
lietuvių mokytojų seminari
joje.

Velionis buvo plačiai ži
nomas bibliografas, per vi
są savo gyvenimą surinkęs 
daug senų ir vertingų kny
gų, daugiausia iš lituanisti
kos srities, paveikslų ir šiaip 
vertybių.

Velionis kun. Stankevi
čius visas savo kultūrines 
vertybes paliko Lietuvos 
mokslo įstaigoms: Kauno M. 
Čiurlionies vardo muziejui 
—egiptologijos, Vilniaus en- 
tografijos muziejui — etko- 

I grafinius, Lietuvių kalbos 
ir literatūros institutui -r- 
visus lituanistikos ir Vil
niaus Dailės muziejui—dai
lės rinkinius.

Daugiau įvairių parengi
mų Laisves naudai.
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LAISVES KONCERTAS
ĮVYKS SEKMADIENĮ

pkričio M November
PRADŽIA 3:30 V AL. POPIET

Liberty Auditorium
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

IŠTISA KONCERTO PROGRAMA:

MONTELLO VYRŲ DAILĖS GRUPĖ 
vadovaujamas Albert I’otsus

ALDONA WALLEN 
solistė—sopranas iš Connecticut

AUGUSTINAS IEŠMONTA 
solistas—baritonas, vietinis

SUZANNA KAZOKYTĖ 
solistė—dramatiškas sopranas, vietine

ELENA BRAZAUSKIENĖ 
solistė—sopranas, vietinė

AIDO CHORAS
vadovaujamas Mildred Stensler

AIDO MOTERŲ CHORAS
Vadovaujamas Mildred Stensler

UKRAINŲ ŠOKĖJŲ GRUPĖ

ELENA BRAZAUSKIENĖ IR 
NELLIE VENTIENĖ - DUETAS

Atsilankykite, išgirskite ir pamatykite šią gražią 
programą. Sulyg laikų, įžanga visai žema, tik $1.50.

Bus svečių ir iš kitų miestų. Taigi, brooklvnie- 
čiai, pasirūpinkite pasimatyti su svečiais.

amsburge. 
buvo 
1939 
apie 
Tam

Taigi, ėmė

Jungi. Tautų organizacijos 
jubiliejinis koncertas

dalyvauti programoje JT 
jubiliejiniame koncerte.

Bostono Simfonijos or
kestras atliko kompozito
riaus Honeggerio Penktąją 
simfoniją.

Tenka pasakyti, kad Čelis- 
tą Casalsą publika sutiko 
didžiuliu entuziazmu. Visi 
labai gėrėjosi jo atliktu nu
meriu.

Stebėtis reikėjo, kaip 81 
metų amžiaus žmogus gali 
tokį sunkų, tokį sudėtingą 
veikalą taip meistriškai su
groti !

(Mūsų korespondento)

Jungtinės Tautos. — Spa
lio 24 d. Jungtinių Tautų 
Generalinės Asamblėjos au
ditorijoje įvyko jubiliejinis 
koncertas. Publiką sudarė 
vyriausiai įvairių šalių di- 
plomatai-delegatai su savo 
artimaisiais, muzikos kriti
kai ir bendrai muzikai. 
‘Palšos’publikos tilpti daug 
negalėjo. Viso buvo apie 
4,000 žmonių.

Programą atliko vienas 
_ _ J,

ispanas, (kuris gyvena Pu
erto Rike) Pablo Casals, 

žmo- taipgi Bostono Simfonijos 
orkestras Charles Munch 
vadovybėje. Casalas jau 81 
metų amžiaus, bet čello jo 
dar vis gerai klauso. Jis 
meistriškai atliko Bacho So
natą No. 2, taipgi paties sa
vo kūrinį — “Paukščių dai
na”.

Čelistas P. Casals New 
Yorke griežė jau labai se-]v< 
niai — prieš 30 metų. Vė- i širdies.

aPie žymiausių pasaulio čelistųdole

Jau atidarytas 
Dariaus-Girėno 

paminklas
Paminklo atidarymas įvy

ko spalio 19 d. Iškilmes 
surengė Dariaus-Girėno pa
minklo komitetas su J. Šal
čiu prešakyje. Kaip žinia, 
šis paminklas pastatytas 
Lituanica aikštėje Willi- 

Jo pastatymu
pradėta rūpintis dar 
metais.

18 metų pastatymas, 
tikslui buvo plačiai 

renkamos aukos. Pamink
las, sakoma, kaštavo 
aštuonis tūkstančius 
riti, v

Atidarymo iškilmėse
nių dalyvavo nedaug, gal ne 
visas šimtas. Iš lietuvių 
kalbėjo prelatas Balkonas, 
Juozas Tysliava, S. Briedis, 
B u d r ys, Vaitukaitis, A. 
Matulis ir kiti. Be to, buvo 
pastatyti kalbėti ir keletas 
kitataučių politikierių. Tar
pe jų buvo J. Freidman, E. 
S. Lentol, James Brener ir 
dar keli.

Truputį keista ir negra
žu, kad nors komitete per 
visą laiką atktyviškai dar
bavosi pažangiųjų lietuvių 
atstovai, ir nors pažangieji 
lietuviai ir jų organizacijos 
paminklo pastatymui nuo
širdžiai aukojo, paminklo 
atidarymo iškilmėse jiems 
nebuvo leista pasirodyti. 
Komiteto vadovybė, matyt, 
tuo pasirūpino. Sukvietė 
nemaža elementų, kurie nie
ko bendro su paminklo pa
statymu neturėjo, o nepri
leido gerų- nuoširdžiu lie
tuvių. Rep.

LDS 3-čics Apskrities 
metinė konferencija
Apskrities metinė konfe

rencija įvyks šį sekmadie
nį, lapkričio 2-rą, 10-tą vai. 
ryto, Rusų svetainėje, 408 
Court St., Elizabethport, N.

Išrinktieji delegatai pra
šomi būti laiku. Įsitėmykite, 
kad LDS 13-to seimo dele
gatams kelionės lėšų dalis 
bus išmokama šioje konfe
rencijoje.

Ir čia norime priminti, 
kad dalyvavę seime delega
tai ar kuopų valdybų nariai 
dalyvautų ir šioje konferen
cijoje. Pinigai nebus siun
čiami kuopoms.

A. Matulis

AIDO CHORAS
Aidiečiai praėjusias porą 

praktikų pasigedo Klemen
so Briedžio, savo naujo bo
so, kurio atėjimu į chorą 
buvo labai apsidžiaugę. Din
go ir Beatrice Briedienė. Ži
nant, kad jie iš tų, kurie sa
vo užduotis ir pasižadėji
mus ima rimtai ir atsakin
gai, pradėjome vieni kitų 
teirautis. Sužinojome, kad 
Klemensas buvo sunkiai su
sirgęs, o Beatrice turėjo ku
pinas rankas darbo priežiū
roje ligonio ir pastangose jį 

! užvaduoti darbe.
Linkime greit sustiprėti 

ir laukiame greit sugrįžtant 
į chorą ir kitus veiksmus.

Keli kiti choriečiai neat
vyko į paskiausią pamoką. 
Linkime sveikatos ir lauksi
me pasimatymo spalio 30d. 
Taipgi labai laukiame nau
jų, nes pradėjome mokytis 
naujų dainų. Chorui labai, 
labai reikia daugiau jėgų.

liau jis atsisakė Jungtinėse 
Valstijose duoti koncertus 
dėl to, kad Washingtono 
valdžia pripažino Ispaniios 
fašisto Franco valdžią. Se
nukas čelistas. yra antifa- 
^:stas, ir jis mielai sutiko

Rašo iš New Mexico
Dr. J. F. Borisas su žmo

na Anna rašo mums iš New 
Mexico valstijos. Linki vi
siems laisviečiams daug 
sveikatos ir laimės.

Kuriuo tikslu jiedu ten 
atsidūrė, mums nerašo. Gal 
tai padaryta iš kelionės į 
Kaliforniją.

Kas kaip gina 
sveturgimius

Dauguma žmonių labiau 
linkę dirbti vien asmens 
naudai, negu visuomenės 
naudingą darbą. Džiugu, y 
kad, anų tarpe, atsiranda ir^ 
tokių, kuriems visuomeninis 
veikimas lygiai arti prie

Malonu žymėti, kad šio
mis dienomis mus pasiekė 
ryžtinga ranka ir suteikė 
paramą gynimui sveturgi- 
mių ir paties komiteto. Štai

Brooklyn kolektyvas $26.00 
Aidiečiai .................. 26.00

2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

j Senas Juozas 
A. Bimba ..
K. Dzevečka

M. Stakovas

Kada Niksonas lankėsi 
New’ Yorke su 
kampanijos reikalais, tai 
įdomiai jį pasitiko United 
Taxpayers partijos pirmi
ninkas Vito Battista. Vito 
Battistą įlindo į medinę sta- — 
tinę, kiaurą abiem galais, 
ant kurios buvo 1 
“This fits you”, ir pikietavo 
Niksono pas’rodymą Wall 
ir Nassau gatvėse, Manhat- 
tane.

Šiltas ačiū visiems ankš
čiau minėtiems už paramą. 
Ją aukštai įvertinsime ir 
ateityje. Lauksime, kad ir 
kiti pridėtų savo donį šiam 
taip svarbiam reikalui..

Money Order-,perlaidą ra
šykite: M. Stakovas, o jį

rinkimų g^g^j^ A^ne Jones, 3l9 E.
98th St., Brooklyn 12, N. Y.

Komitetas

Help Wanted—Female

Abelnas namų ruošas. Nuosavas 

užrašyta Į kambarys ir vonia. Guolis vietoje, 
i Nėra skalbimo. Gera alga. Gražūs 

namai. Kalbanti biskį angliškai. 
Paliudijimai. TRafalgar 7-2365.

(101-103)

HUNTINGTON, L. I.
“KATRIUTĖS GINTARAI/’ bus “ 

rodomi filmininko Jurgio Klimo, «. 
lapkričio 2 d., žinomo Danieliaus sū- J ’ 
naus įstaigoj — West Hill Inn Bar •• 
& Grill. Pradžia 5 v. v. 
me vietinius ir 
vius dalyvauti, 
nų ir pamatyti

Kviečia
is apylinkės lietu- 
išgirsti gražių dai- 
gražų filmą.

Jurgis Klimas

Paieškojimai
Ieškau gyvenimo draugo, kuriam 

nusibodo vienam gyventi. Amžiaus 
gali būti nuo 65 iki 70 m. Esu mo
teris 62 m. ir turiu savo biznį, esu 
viena, be vaikų, tad liūdna gyventi. 
Kuriam būtų įdomus mano gyveni
mas, prašau rašyti, suteiksiu dau
giau informacijų: S. K., Box 22, i 
Meshoppen. Pa. (100-101)

MATTHEW A
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Newark 5, N. J. I

MArket 2-5172 *

426 Lafayette St. •
* <

Dabartinės Lietuvių kalbos

Išleido Valstybinė Politinės ir Mokslinės 
Literatūros Leidykla Vilniuje, Lietuvoje

Stambi Knyga, 987 Puslapių, Kaina $5.00

žodynas yra mūsų namuose mokytojas ant lentynos. 
Ar jis randasi jūsų namuose? Jei ne, tai greit įsigy
kite jį. Gaunamas Laisves knygyne. Užsisakydami 
adresuokite sekamai:

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

v

Kartu su užsisakymu prašome prisiųsti ir pinigus.
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