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KRISLAI
Milijonieriai j valdžią 
Veikėjų balsai.
Naujasis popiežius.
Dievai ir šventieji.

Rašo R. Mizara

Seniau JAV stambieji kapi- 
tal istai-nii 1 i jonieria i vengdavo 
kandidatuoti j valdvietes. Jie 
statydavo valdininkais bied- 
nesnio luomo asmenis, ištiki
mai jiems tarnaujančius.

Bet dabar jau yra kitaip. 
Prezidentas Eisenho w e ris j 

IR savo kabinetą turi pasiskyręs 
eilę milijonierių. O šių metų 
rinkimuose savo kandidatūrą 
stato vienas iš turtingiausiųjų 
Amerikoje — Nelsonas Rock- 
efelleris! Jis nori, kad New 
Yorko valstijos piliečiai jį iš
rinktų gubernatorium. Toly
džio šis multi-milijo ni e r i u s 
galvoja ir apie I960 metus: 
tuomet jis manys kandidatuoti 
šalies prezidento vietai.

Matot, kas darosi! Finansi
nio kapitalo viešpačiai ne juo
kais bando pagrobti j savo naj 
gus “liaudiškąjį kapitalizmą.’’ 

Jiems reikia kelią pastoti!

Worcesteryje šiemet “Lais
vės” vajininko pareigas eina 
K. Kasulis. Jis rašo:

“Už dienos kitos prisiųsiu 
pluoštą atnaujintų prenume
ratų. Skaityojai mielai ‘Lais
vę’ atsinaujina sekamiems me
tami Aš turiu vilties, kad 
aplankysiu visus laikr a š č i o 

t skaitytojus mūsų mieste...”
Puiku, broli Kasuli! Paban

dykite pasibelsti į duris ir tų 
lietuvių, kurie dar “Laisvės” 
ne prenumeruoja.

J. A. Bekampis jau rašė 
“Laisvėje,” kad jis ir eilė 
philadelphiečių būtinai atvyks 
j mūsų metinę šventę, į kon
certą, kuris bus lapkričio 9 d. 
Richmond Hillyje.

Mes labai prašome visus 
laisviečius, iš toliau ir iš ar
čiau, būti koncerte! Ir New 
Jersės ir Connecticut© laisvie- 
čiai: ruoškitės būti mūsų laik
raščio metinėje šventėje!

Na, tai ką, jau naujas po
piežius išrinktas. Angelo Gi
useppe Roncalli jau “šventa
sis tėvas.” Jis jau J o n_a s 

*XXIII-asis.
Žmonės pasigamino dievus, 

žmonės vieni kitus padaro 
šventaisiais.

Argi ne juokinga?!
Pasirodo, kad tarp kardino

lų kova dėl to, kas turi būti 
padarytas šventuoju ir neklai
dinguoju, buvo aštri. Net 11 
kartų jiems teko balsuoti. Ve
necijos patriarchas Roncalli, 
sako, buvo “kompromiso bū
du” išrinktas. Roncalli ne tik 
kardinolas — jis ir politikie
rius, diplomatas. Kaip jis ga
nys aveles, matysime.

Man patinka, kad popie
žium išrinktas italas. Tik pa
galvokime, kas būtų buvę, jei 
juo būtų buvęs pastatytas 
kardinolas Spellmanas! Val
dančioji Amerikos klasė būtų 
visiškai palindusi po “šventuo
ju sostu.”

Amerikos istorijoje dar nie
kad stambioji spauda dėl po
piežiaus rinkimų nesisielojo 
tiek, kiek šiemet. Tiesiog kok- 
w buvo kai kuriuos didlapius 
įlankas paimti.

Išnaudotojai ir jų agentai, 
ryždamiesi sulaikyti žmoniją

Ir vėl įvyko baisi 
nelaimė kasyklose

A

Bishop, Va. — Pocahon-1 
tas Fuel C. anglies kasyklo
se žuvo 22 mainieriai. Pir
madienio rytą kasykloje 
įvyko gazo sprogimas ir už
griuvo mainierius. Nelaimės 
metu kasykloje jau buvo 
188 darbininkai. 166 išsigel
bėjo ir buvo iškelti į viršų.

Prieš metus šioje pat ka
sykloje įvyko panagi nelai- 

i mė ir tada žuvo 37 mainie-

“Vakarų vadai nori 
karo”, -Gomulka

Maskva. — Lenkijos va
das Gomulka pareiškė, kad 
Vakarų vadai įsitikinę, jog 
taikos lenktynėse jie nepra
lenks komunistinių šalių. 

(Todėl jie deda viltį tik ant 
agresyvaus karo prieš dar
bininkiškas šalis.

Toliau Gomulka sakė, kad 
Lenkijos ir Tarybų Sąjun
gos užsienio politika yra ne
dalijama.

Obalsis “Right to 
Work” - apgavystė

Washington as. — Darbo 
unijų vadai sako, kad kelios 
valstijos rinkiminėje kam-
panijoje iškėlė o bals į 
“Right to Work” apgavin- 
gais sumetimais. Daugelis 
bedarbiu mano, kad tasV 7

obalsis. žada jiems darbą.
Tikrumoje, tai yra indust- 

rialistų obalsis prieš uniji
nes šapas. Toks įstatymas 
jau vyrauja 18-oje valstijų, 
didžiumoje pietinių, kur jis 
naudojamas laužymui uni
jų.

DIKTATORIAI VALDO 
BURMĄ ir PAKISTANĄ

Rangoonas. —Buvęs Bur
ines premjeras U Nu jau 
pasitraukė ir visą galia ati
davė į generolo Ne Wino 
rankas.

Pakistano prezid e n t a s 
Mirza su savo šeima išskri
do į Irano pasienį. Sako, kad 
jis netrukus persikels gy
venti į Iraną.

Burmoje ir Pakistane da
bar veikia Vakarų šalinin
kai diktatoriai.

Pekinas. — Paskutinės 
kinų karo jėgos pasitraukė 
iš Šiaurinės Korėjos. 1950 
metų pabaigoje 300,000 ki
nų savanorių armija atvy
ko Korėjai į pagalbą.

nuo progreso, ieško talkos pas 
Romos katalikų hierarchiją. 
Del to jai taip pataikauja, ją 
visaip (aitriai) reklamuoja.

Buvęs dipukų rašytojų drau
gijos pirmininkas Benys Bab- 
rauskas viešai per spaudą pa
reiškė :

“Knygos šiandie, deja, nie
kas neieško. Apie ją ne kal
bėti, bet rėkte reikia rėkti...”

B. Babrauskas, žinoma, taip 
kalba apie savišikus. Pažan
gieji lietuviai knygą vertina, 
ją skaito.

riai. Dabar kompanijos vir
šininkai pareiškė, kad jie 
uždaro kasyklą neribotam | 
laikui.

Pereitos savaitės pabai
goje panaši nelaimė įvyko 
Cumberland kasyklose, No
va Scotia, Kanadoje. Ten iš 
požemio jau iškelta 20 žu
vusių mainierių. Dar pože
myje yra 73 mainieria’, ku
rie irgi bus jau žuvę, t

Dar viena nelaimė 
įvyko kasykloje

Summerville, W. Va. — 
Pietrytinėje valstijos daly
je kasyklose įvyko sprogi
mas ir užmušė 13 mainierių. 
Užmuštųjų tarpe yra ka
syklos tvarkytojas ir jo Pa
galbininkas.

Tai trečia nelaimė kasyk
lose bėgiu savaitės laiko. 
Sako, kad pastaroji buvo 
numatoma, nes per dvyliką 
valandų požemyje girdėjosi 
ūžimas ir dundėjimas.

SUSIRŪPINO SENAIS 
VOKIEČIŲ BONAIS

Washington as. — 1924 
metais Vokietijos respubli
ka išleido $110’000,000 ver
tės “German External Loan 
1924” bonusų. Jie buvo pa
skleisti Anglijoje ir Jungti
nėse Valstijose. Buvo paža
dėta mokėti po 7 procentus 
į metus.

Antrojo karo pabaigoje 
jie nupuolė ir Anglijoje 
$1,000 bonusą parduodavo 
už $95. Dabar kaina pakilus. 
Vakaru Vokietijos valdžia 
patvarkė, kad 1924 metų bo- 
nusai būtu naujais pakeitsti 
iki gruodžio 31 dienos.

JIE JAU BIJOSI 
KURDŲ SUKILIMO

Beirutas. — Libano val
dovai bi josi, kad kurdai ga
li sukilti. Jų būriai energin
gai kovojo prieš buvusią Li
bano valdžią. Dabartinė Li
bano valdžia nepildo savo 
pažadų.

1,500,000 kurdų yra Tur
kijoje, 800,000—Irane, 300,- 
Sirijoje ir apie 150,000,Liba
ne.

SAULĖS UŽTEMIMAS 
DAUGIAU IŠTIRTAS

Washingtonas. — Pieti
niame Ramiajame vandeny
ne buvo pilnas saulės užte
mimas. Jį sekė daugelis 
mokslininkų, jų tarpe JAV 
karinio laivyno astronomai 
su Dr. Herbert Friedman 
priešakyje.

Dr. Friedman sako, kad 
šis užtemimas daugiau ištir
tai ir jis. atidengė tūlų sau
lės spindulių keistus veiks
mus, apie kuriuos iki dabar 
dar nebuvo žinota.

Beirutas. .— Peskutiniai 
JAV kariniai daliniai jau 
pasitraukė iš Libano. Prieš 
100 dienų marinų iškėlimas 
į Libaną buvo iššaukęs karo 
pavojų.

TSRS ir Amerikos 
žmonių draugystė

Christchurch, Naujoji Ze
landija. — Tarybinis lėktu
vas “IL-12” po 14 valandų 
skridimo nusileido Ameri
kos tyrinėtojų McMurdo 
Soundo bazėje. Jis atskrido 
iš TSRS “Mirnyji” stoties. 
Pribuvo 8 žmonės, jų tarpe 
ir TSRS mokslinės ekspedi
cijos vadas E. Tolstikovas.

Tarpe TSRS ir Amerikos 
tyrinėtojų Antarktikoje vi
sas laikas yra draugiškas 
sugyvenimas. Jie vieni, ant
riems pagalboj a tyrimų sri
tyje.

Kisr link krypsta
Pakistano valdžia?
Karachi. — Pakistano 

prezidentas Mirza, kuris 
prieš kiek laiko atidavė ga
lią militaristams, dabar pa
sitraukė iš vietos. Jis prezi
dento galią perdavė genero
lui M. A. Khanui. '

Generolas Khanas y r a 
kietas Vakarų šalininkas ir 
tuojau imasi įvesti diktato
rišką tvarką. Nuo spalio 8 
dienos jis jau yra šalyje įve
dęs apgulos stovį. Khanas 
pareiškė, kad “vieno žmo
gaus galia” geriausia šalį i

Vėliausios Žimos
Roma. — Popiežius Jonas 

XXIII atsikreipė'į viso pa
saulio valdžias su raginimu 
palaikyti “ant žemės taiką” j 
ir “suvaldyti baisiuosius ’ 
mirties įrankius”. ;

Springhill, N. S. — Po sa
vaitės laiko pasirodė, kad 
dar yra 12 gyvų užgriūtų 
mainierių. Bet kasykloje 
dar yra 69 mainieriai, kurių 
likimas nežinomas. Gelbėji
mo darbininkai išgręžė sky
lę į kasyklą ir iš ten atsilie
pė šie mainieriai. Dabar de
damos pastangos prakasti 
urvą ir juos išgelbėti. Atsi
rado viltis, kad gal dar ir 
daugiau bus gyvų.

Miaskva. — Borisas Pas-1 
ternakas atsisako nuo No
belio dovanos. Visoje šalyje 
didelis pasipiktinimas jo el
gesiu, kad jis parakė antita
rybinį veikalą ir persiuntė į 
užsienį išleidimui.

Roma. —Jonas XXIII yra 
pirmasis moderninis popie
žius, nes jis rūko papirosus, 
skraido “jet” lėktuvais, bet 
mažai naudojasi daktarų 
pagalba.

Albany, N. Y. — White
face kalnuose, kurie turi 
1,500 pėdų aukščio, jau pri
snigo 30 colių sniego.

New Yorkas. — A. Sobo
levas, TSRS atstovas Jung
tinėse Tautose, pareiškė, 
kad Tarybų Sąjunga “ne
duos nei kapeikos” padengi
mui 1956 metų Jungtinių 
Tautų jėgų užlaikymo prie 
Egipto sienos. Jis sako, kad

Reikalauja naujo 
bloko Europoje

Bonna. — Heidelberge, 
Vakarų Vokietijoje virš 
100 delegatų laikė kongresą 
ir pasisakė už naują bloką 
Europoje. Kongrese dalyva
vo atstovai iš eilės Vakarų 
Europos šalių.

Kongreso dalyviai reika
lauja, kad Europoje susida
rytų valstybių blokas, kuris 
nebūtų susirišęs nei su Na- 
to, nei Varšuvos sąjunga. 
Kongresas išrinko iš 18 as
menų komitetą, kuris veiks 

I nutarimų pravedimui.

kontroliuoti.
Pakistanas didelė šalis. 

Jis užima 361,000 ketvirtai- 
niškų mylių plotą ir turi 
80,000,000 gyventojų. Jo 
silpnumas tame, kad viena 
jo dalis yra prie Bengalio 
užlajos, o kita už 1,000 my
lių į šiaur-vakarus tarpe In
dijos, Afganistano ir Kini
jos.

Indija labai susirūpino 
naujais įvykiais Pakistane. 
Jos ir Pakistano santykiai 
ir pirma nebuvo geriausi.

karą išprovokavo Anglija, 
Francūzija ir Izraelis, tai 
lai jos ir padengia lėšas.

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris pasky
rė JAV naują ambasadorių 
Kanadai. Juomi bus Richard 
Wigglesworth, republikonas 
iš Mass, valstijos.

KORĖJA REIKALAUJA 
JAV PASITRAUKTI

Panmunjomas. — Šiauri
nės Korėjos vyriausybė in
formavo Jungtinių Tautų 
atstovus-pasienio sargyboje, 
kad visi Kinijos kariniai da
liniai jau pasitraukė iš Š. 
Korėjos. Ji reikalauja, kad 
ir JAV ištrauktų savo jė
gas iš Pietinės Korėjos.

NUTEISĖ NEGRŲ 
VADUS

Birmingham, Ala. — Nu
teisė du negrų vadus į kalė
jimą ir pasimokėti po $100 
piniginės baudos. Juos kal
tino už tai, kad buse jie at
sisėdo ten, kur vieta skirta 
baltiems. Nuteisti kunigai 
F. L. Shuttlesworth 9d die
nų į kalėjimą, o J. S. Phife- 
rį 60 dienų . Jie apeliuoja į 
aukštesnį teismą.

Sidney, Aus t r a 1 i j a. — 
Sprogstančių medžiagų ga
minimo fabrike įvyko spro
gimas. Nelaimėje sužeista 
virš 100 žmonių.

New Delhi.—Čionai vyks
ta konferencija nustatymui 
jet lėktuvais skraidymo kai
nų.

! Jau išrinko naują 
l$opiežiy™Joną 25

Roma. — Kardinolų Kon- 
kliavas, po kelių dienų posė-

1 džiavimo, jau išrinko naują 
i popiežių. Popiežiumi išrink
tas Angelo Giuseppe Ron
calli, Venecijos patriarchas.

Kardinolų išrinktasis pat- 
į sai. f pasirenka popiežiaus 
j vardą. Angelo Giuse p p e 
I Roncalli pasirinko Jono
-----------------------------------------------------j...........      ... ..—

Milijonai kiny jau 
matė JAV balioną

Pekinas. — Chekiango 
provincijoje buvo pašautas 
Jungtinių Valstijų balionas. 
Kinijos sostinėje jis pasta- 

I tytas parodai. Kinų specia
listai aiškina, kad iš tokių 
balionų JAV skleidė ligų 
perus Šiaurinėje Korėjoje, 
kada ta šalis buvo puolama.

Kinų militaristai sako, 
kad JAV suteikė tokių ba
lionų Čiang Kai-šekui puo
limui Kinijos sausyno.

JAPONIJOJE “ŽYDI” 
PROSTITUCIJA

Tokio. — Šių metų pava
sarį Joponijos valdžia už
draudė viešus paleistuvys
tės namus. Bet įstatymas 
kiauras. Dabar Japonijos 
viešbučiuose, karčiamose ir 
miesto gatvėse dar daugiau 
“žydi” prostitucija. Biedni 
valstiečiai vis dar atveža į 
miestus savo dukteris ir 
parduoda prostitucijai.

Apie 20,000 buvusių pa-, 
leistuvystės namų (bro
thels) jau gavo leidimus 
kaipo vešbučiai, karč’amos, 
restoranai ir varo biznį iš 
prostitucijos.

“JETAP’-LĖKTUVAI 
“SUMAŽINO” PASAULĮ
Washingtonas. — Pradė

jus skraidyti iš sausyno į 
sausy-ną reaktyvio veikimo 
(jet) lėktuvams, pasaulis 
“sumažėjo”. “Jetai” iš Bos
tono į Miami atlieka kelionę 
per 2 valandas; iš New Yor
ko į Chicagą — 1 vai. ir 20 
minučių; iš New Yorko į 
Londoną — 6 valandas, ir iš 
Seattle į Tokio per 8 valan
das ir pusę.

PRANCŪZŲ IR ANGLŲ 
NAUJI NESUTIKIMAI
Paryžius. — Tarpe Pran

cūzijos ir Anglijos pasireiš
kė nesutikimas tarptautinės 
prekybos reikaluose. Fran
cūzija stoja už plačią, ne
varžomą prekybą. Anglija 
nori nevaržomo prekių išve
žimo, bet nesutinka plačiai 
atidaryti duris į Angliją ir 
savo kolonijas kitų prekėms.

Londonas —• Angli j o s 
valdžia patvarkė, kad 1960 
m. spalio 1 d. ji jau suteiks 
Nigerijai nepriklausomybę.

Nigerija yra Afrikoje, 
užima 372,674 ketv. mylių 
plotą ir turi- 25,000.000 gy
ventojų.

XXIILjo vardą. Per labai 
ilgą laiką nebuvo popiežių 
Šiuomi vardu, tai yra, nuo 
1334 metų, kada mirė popie
žius. Jonas XXII.

Naujas popiežius buvo iš
rinktas vienuoliktame kar
dinolų balsavime. Jie posė
džiavo per keturias dienas. 
Jo karūnavo]imas įvyks sek
madienį, lapkričio 9 dieną.

Izraelio gyventojų 
skaičius paaugs

Tel Aviv. — Susitarta su 
Vengrija ir Rumunija, kad 
iš tų šalių bus išleista žydai, 
norintieji važiuoti į Izraelį 
gyventi. Vengrijoje dar yra 
apie 70,000 žydų tautos 
žmonių.

Po 1956 metų sukilimo į 
užsienį pabėgo 56,000 žydų. 
Iš to skaičiaus 12,000 atvy
ko ir apsigyveno Izraelyje.

DAUGIAU NOBELIO 
DOVANŲ

Stockholmas. —Karališka 
Švedų Alfred Nobel vardo 
Mokslų akademija paskyrė 
daugiau premijų. Tarpe ap
dovanotu yra trys tarybiniai 
fizikai: I Tamm, P. Čeren- 
kov ir I. M. Frank. Taipgi 
apdovanojo anglų chemiką 
F. Stangerį.

Nobelio dovanu fonde yra 
$9,000,000. Nobelio dovana 
amerikiniais pinigais siekia 
$41,420.

GVINĖJOS SKUNDAS
PRIEŠ FRANCŪZIJĄ
Paryžius. — Gvinėja, ku

ri ką tik gavo nepriklauso
mybę, skundžiasi prieš 
Francūzijos valdžią, kad 
pastaroji vis jos dar nepri
pažįsta.

Gvinėja buvo Francūzijos 
kolonija, bet rugsėjo pabai
goje jos gyventojai atsime
tė nuo de Gaulle valdžios. Ji 
užima 105,200 ketv. mylių 
ir turi 2,500,000 gyventojų.

DIDINS JAV KARO 
LAIVYNĄ ATLANTIKE
Washingtonas. — Karinio 

laivyno vadai nori suorgani
zuoti dar vieną laivyną At
lanto vandenyne. Dabar yra 
Antrasis, kuris veikia At
lante, ir šeštasis — Vidur
žemio jūroje. Nori organi
zuoti Ketvirtąjį, kuris veik
tų Rytiniame Atlante, tai 
yra, nuolatos būtų arti Eu
ropos.

NIKSONAS GĄSDINA 
AMERIKOS ŽMONES
Flint, Mich. — Vice-prezi- 

dentas Niksonas, sakyda
mas kalbą rinkimų reika
lais, gąsdino žmones, kad 
Demokratų partijoje yra 
“labai daug radikalų”. Pa
našiai daro visa eilė ir kitų 
Republikonų partijos vadų 
ir kandidatų, kurie gąsdina 
“radikalizmu” ir “socializ
mu”.
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Dar apie rinkimus
MŪSŲ LAIKRAŠTIS turi skaitytojų po visą plačią 

šalį, nuo New Yorko iki Kalifornijos, nuo Maine valsti
jos — iki Floridos.

Ir štai ateina rinkimai — balsavimai, kurie apima 
visą šalį, kiekvieną valstiją. Bus renkami visi Kongreso 
Atstovų Buto deputatai-kongresmanai, bus išrinktas vie
nas trečdalis senatorių. 32-jose valstijose bus renkami 
gubernatoriai ir valstijų seimeliai.

Be to, kad bus renkami kongresmanai, daugelyje 
valstijų piliečiams siūloma visokių kitokių įstatymų pro
jektų: vieni jie žalingi, kiti neblogi ir gal net geri. Ties 
jais balsuotojas turi sustoti, pagalvoti ir tik tuomet savo 
balsą paduoti “už” ar “prieš”.

Pavyzdžiui, šešiose valstijose piliečiai balsuos taip 
vadinamus “Right to Work” (apie tai esame anksčiau 
rašę) įstatymų projektus. Tomis valstijomis yra: Kali
fornija, Ohio, Idaho, Kansas, Colorado ir Washington. 
Ypatingas demesis kreipiamas į Kaliforniją ir Ohio vals
tijas, kurios labai pramoningos, kur daug darbininkų, 
kur unijinis judėjimas yra nemažas. “Right to Work” 
įstatymų projektai yra nukreipti prieš darbo unijas; 
samdytojai ten pasiryžo darbo unijas sužlugdyti. Na, jie 
ir pakišo balsuotojams šiuos įstatymų projektus; už juos 
vedama didžiulė propaganda, nes kapitalistai jaučia, jei 
jiems pavyktų darbo unijas ten sužlugdyti, tuomet jie 
laisvai galėtų jodinėti ant darbininkų sprando, kaip tik 
nori.

Mūsų laikraštis per mažas, kad galėtume apie kiek
vienos valstijos kandidatus į Kongresą, į gubernatorius 
ir kitokias vietas parašyti, duodant skaitytojams patari
mus. Mes nepajėgiame pakalbėti ir apie kai kuriuos ki
tus įstatymų projektus, siūlomus balsuotojams. Mes ma
nome, kad kiekvienas balsuotojas turėtų gerai apsisvars- 
tyti pirmiau negu jis paduos savo balsą.

Mes, tačiau, patariame balsuotojams tų valstijų, ku
riose yra siūlomi “Right to Work” įstatymų projektai, 
balsouti prieš juos; neklausyti fabrikantų ir jų agentų, 
kurie varo propagandą už tai, kad tie įstatymų projek
tai būtų priimti.

O kiek tai liečia kandidatus į Kongresą, gubernato
rius-ir kitas vietas, mes patariame balsuoti prieš reakci-. 
ninkus; patariame užduoti smūgį Dulleso politikai, kuri 
vos neįvėlė mūsų šalies į karą.

New Yorko balsuotojams patariame paduoti savo 
balsus už Independent Socialist Party kandidatus: 
Corliss Lamont — senatoriaus vietai, kapitonas Hugh N. 
Mulzac — kontrolieriaus vietai.

IŠGĄSDINTOS 
ŽVAIGŽDĖS

Dar ir šiandien iš persi - 
gandimo negali išsilaisvinti 
mūsų filmų karalystės Hol
ly woodo aktoriai. Jie tebė
ra nepamiršę likimo dešim
ties įžymių pažangių filmų 
rašytojų ir kitų darbuoto
jų, kurie anais metais bu
vo reakcionierių užpulti ir 
neteko darbų. Iš žvaigždių 
tik viena kita, pasak kolum- 
nisto Roscoe Drummond, 
išdrįsta parodyti savo poli
tinį veidą. Jau nekalbant 
apie viešą pritarimą komu
nistams ar kitokiems pa- 
ž a n g i e č i a ms, tos mūsų 
“skaisčiosios” žvaigždės bi
jo viešai pritarti net ir de
mokratams, arba republiko- 
nams. O kur užtikrinimas, 
kad įsigalėjus viena kuri 
partija nepradės terorizuo
ti kitos partijos šalininkų?! 
Jokio užtikrinimo 
da.

Sako šis kolumnistas, ap-

Iš JUNGTINIŲ TAUTŲ

V. A. Zorino kalba del niukliniu 
ginklų bandymo 

jeigu JAV ir Anglija tebe- 
eksploduoja niuklinius gin
klus, tai ir ji pradeda tai 
daryti. Ir Tarybų Sąjun
ga atliks tiek pat bandymų, 
kiek nuo kovo 31 d. JAV ir 
Anglija atliko iki spalio 31

Nerimtas politikavimas
ŠIŲ METŲ NOBELIO premija už literatūrą tapo 

paskirta rusui rašytojui Barisui Pasternakui, 68 metų 
amžiaus vyrui. Švedijos politikieriai jam premiją pasky
rė už apysaką “Daktaras Živagas”, kuri buvo išversta 
italų kalbon, išleista Italijoje, o vėliau — Amerikoje, ang
lų kalba.

“Daktaras Živagas” — anti-revoliucinė apysaka, už 
tai ją buržuaziniai literatūros kritikai gretina su L. Tols
tojaus “Taika ir karu”. Tarybų Sąjungoje šios knygos 
ligi šiol neišleido, ją skaito mažaverte, tarybinėms tau
toms naudos neduodančia.

Skirdami šių metų premiją už literatūrą B. Paster
nakui; skynėjai pasirodė, kas jie iš tikrųjų yra, ko jie 
siekiasi. Rusų rašytojų buvo ir tebėra žymesnių už Pas
ternaką, bet jiems Nobelio premijos nebuvo duodamos. 
Sakysime, M. Gorkis, A. Tolstojus, Šolochovas, Uja Eren- 
burgas sukūrė puikių veikalų, bet kadangi jie rašė už 
darbo žmonių reikalus, už dirbančiųjų išsilaisvinimą iš 
išnaudotojų varžtų, už socializmą, tai tie, kurie skiria 
Nobelio premijas, jų nematė ir nemato!

Skirdami premiją Borisui Pasternakui, Švedijos 
ponai, matyt, galvojo šitaip: pas k irsime jam 
premiją, tai gal jo tarybinė vyriausybė neišleis atvykti į 
Stockholmą premijai pasiimti — tada rėksime prieš tary
binę vyriausybę; o jei ir išleis ir Pasternakas čia atvyks, 
tai gal jis ir pasiliks “šitoje uždangos pusėje” — tada vėl 
turėsime gerą kortą savo rankose.

Kai šie žodžiai rašomi, dar nėra aiškių žinių, ar Pas
ternakas vyks į Stockholmą , ar ne. O jei vyks, jei jį iš
leis, ar jis Stockholme pasiliks, ar, gavęs pinigus, grįš 
atgal.

Pasternakas, matyt, yra vienas iš tų Tarybų Sąjun
gos žmonių, kuriuos tarybinių tautų klestėjimas, jų eko
nomikos, mokslo, kultūros bujojimas ne džiugina, o gąs
dina. Pasternakas su socialistiniu gyvenimu nesutapo; jo 
pasaulėžiūra link socializmo kaip buvo, taip ir tebėra 
svetima.

Nemanykite, Pasternakas Tarybų Sąjungoje neba
dauja, neskursta! Jis verčia iš kitų kalbų raštus į rusų 
kalbą ir už tai gauna gerai atlyginti, gali gražiai gyventi. 
Jis turi netoli Maskvos savo namus.

Tie, kurie tikėjosi su šia premija suklaidinti vieną 
kitą žmogų, neatrodo, ar savo tikslą pasieks.

?J).-Laisvė (Liberty)— Penktad., spalio (Oct.) 31, 1958

gi negalėtų užtekti tiktai 
Kristaus?

Kitas dalykas. Aplinkraš
tyje įsakoma, tarp kitko, 
“kad pamaldų metu, ypa
tingai priimant šv. komuni
ją, būtų meldžiamasi, kad 
išrinktasis naujas popiežius 
būtų tokio pat šventumo, iš
minties ir toks pat lietuvių 
tautos draugas-globėjas, ko
kiu buvo Pijus XII.”

Atrodo keista. Reikia ei
liniams katalikams prašyti 
dievo, kad šventas tėvas bū
tų šventu. Antra, kodėl 
naujasis popiežius negalėtų 
būti dar šventesnis ir ge
resnis už mirusįjį? Kodėl 
pasitenkinti tik tokiu pat 
šventumu?

Mums atrodo, Federacijos 
valdyba galėjo surasti tin- siems laikams. 
kamesnę formą parapijonų į Taip pareiškė Tai? ’ _ ~ _

I jungos delegatas Valerian 
! A. Zorinas JT Pirmajame 
Į politiniame komitete spalio
27 d. Zorinas yra Tarybų 
Sąjungos užsienio reikalų 
ministro padėjėjas.

Mos jau rašėme, kad JT! kiek laiko čia pat buvo pa
kojoje Asamblėjos sesijo
je yra dvi atominių ginklų 
bandymų klausimu rezoliu
cijos: Amerikos ir Tarybų

(Mūšy korespondento)

Jungtinės Tautos.—Penk-

neva suvažiuos JAV, TSRS 
ir Anglijos atstovai pasita
rimams dėl niuklinių gink
lų bandymų sulaikymo. 
Ppf. rlnhnv Vakaru vaIstv- dienos.Bet dabar Vakarų valsty
bių diplomatai mano, kad 
iš tos konferencijos nieko 
gero neišeis. Kodėl jie taip 
mano?

Todėl, sako jie, kad Tary
bų Sąjunga yra griežtai nu
sistačiusi už tai, kad niuk- 
linių (atominių ir hidroge
ninių) ginklų bandymai bū
tų sulaikyti dabar ir vi

mulkinimui.
ybų Są-

VISIŠKAI TURĖTŲ
nesiran- įjžSIDARYTI

Sako šis kolumnistas, a p- Lietuvos priešai reiškia
lankęs Hollywooda ir pastų- dideli nepasitenkinimą su 

padėtį: Įdomu štai |uždarymudijavęs 
kas: Susieik aktorių ir kal
bėk su juo apie muilo ar 
dantims peisto garsinimą, 
jis garsiai kalbės, ir jeigu 
užmokėsi, su mielu noru 
duos tau savo vardą panau
doti. Bet prisimink apie 
rinkimus, apie partijas, 
apie politiką, jis užsičiaups 
kaip klemsas!

ĖET KUR STOVI 
KATALIKŲ BAŽNYČIA?

Chicagos dienraštis “Vil
nis” (spalio 25 d.) pastebi:

Krikščioniu Bažnyčių Tarp
tautine Konvencija, St. Louis, 
Mo., priėmė su mažu pasipric- J 
šinimu rezoliuciją, kuri verta 
dėmesio.

Rezoliucija pasisako už tai
kos išlaikymą, priėmimą Kini
jos į Jungtines Tautas, sulai
kymą branduolinių bandymų, 
nusiginklavimą, erdvės kont
rolę ir gimdymo kontrolės 
įvedimą.

Tai yra dideliai reikšminga. 
Tas rodo, kad žmonių senti
mentas prieš karą smarkiai 
plinta ir paveikia Į dvasinin
kus, ir kad tai negali nepa
veikti Į valdžios pareigūnus. 
Dvasininkai taipgi turi dide
lės įtakos žmonėse. Kada jie 
stoja prieš karą, už geresnius 
tarptautinius santykius, dau
gelis žmonių irgi stoja.

Svarbu pabrėžti tą faktą, 
kad į tokius sąjūdžius už 
taiką ir žmoniškumą nesi
deda galingoji katalikų baž
nyčia. Pastarosios dvasinin
kija daugumoje sudaro stip-; 
niausią reakcijos jėgą. Jei-i 
gu, pavyzdžiui, paimsime 
lietuviškąją kunigiją, tai 
joje nerasime nė vieno žmo
gaus, kuris iki šiol būtų 
prie kurio nors taikos judė
jimo prisidėjęs.

Sutinkame su “Vilnies” 
patarimu, kad eiliniai kata
likai visur turėtų pradėti 
daryti spaudimą ant savo 
dvasininkijos, griežtai jos 
reikalaujant pasisakyti už 
taiką. Juk liaudies balsas 
yra “dievo balsas.” Jį tu
rėtų išgirsti kunigai ir vys
kupai, ir išgirstų, jeigu pa
sirodytų, kad jiems tenka 
pasilikti “generolais be ar
mijos.” Kunigo pilvas ir 
kišenė yra opiausios vietos.

l “Amerikos Balso 
Europoje.” Girdi, “Ameri
kos Balsas Washingtone, 
trims milijonams pavergtų 
lietuvių per savaitę trans
liacijoms skiria tik 3 vai. 
30 minučių...”

TJai ir tai dar labai per 
daug. Tos transliacijos yra 
niekas kitas, kaip niekini
mas, šmeižimas ir kiršini- 
mas Lietuvos žmonių. Ta 
sauja lietuvių, kurie iš A- 
merikos Balso lietuviškų 
transliacijų riebias algas 
gauna ,yra sunkiai nusikal
tę prieš lietuvių tautą. Ge
rai būtų, kad mūsų vyriau
sybė tas taip vadinamas 
“lietuviškas p r o g r a mas” 
uždarytų;

Amerikinė rezoliucija, ku
rią remia ir kai kurios ki
tos šalys, siūlo, kad niukli
nių bombų bandymai būtų 
sulaikyti vieneriems me
tams, o po to — žiūrėti ir 
tartis.

Tarybinė rezoliucija gi 
sako: niukliniu ginklu ban-

BET ARGI NEGALĖTŲ 
BŪTI DAR 
ŠVENTESNIS?

Amerikos Lietuvių Rymo 
Katalikų Federacijos valdy
ba išleido aplinkraštį į vi
sus katalikus. Reikalauja, 
kad visose bažnyčiose ir pa
rapijose būtų švenčiama 
“Kristaus Karaliaus šven
tė.”

Kam “Karaliaus,” kurie 
baigia išeiti iš mados? Ar-

V. A. Zorinas sako, su
laikymas niuklinių ginklų 
bandymų vieneriems me
tams nieko nereiškia, nes 
apie metus laiko užims pa
tyrimas, kokias pasekmes 
padarė prieš metus atlikti 
bandymai, o tada JAV ir 
Anglija ir vėl gali pradėti 
naujus bandymus. Dėl to 
Zorinas kategoriškai pa
reiškė: jei JAV ir. Anglija 
nesutinka atsisakyti nuo 
niukliniu ginklu bandymų 
visiems laikams, tai Tary
bų Sąjunga pasilieka sau 
teisę daryti, kaip ji nori.

Panašų pareiškimą prieš

Zorinas dabar tai tik ka
tegoriškai pakartojo.

Savo kalboje V. A. Zori
nas prileido ir tai: Gerai, 
sako, jis, priimkime rezo
liuciją tokią, kuri skelbtų, 
kad mes tarsimės dėl niuk
linių ginklų bandymų su
laikymo, bet turi būti aiš-

savo ilgoj kalboj, argumen
tavo, kodėl neturėtų būti 
sulaikyti niuklinių ginklų 
bandymai visiems laikams, 
kaip siūlo V. A. Zorinas.

—Sutinku su Kubos de
legato nuomone, — sakė jis, 
—kad jeigu niuklinių gink
lų bandymai būtų sulaikyti, 
tai tarybinių šalių blokas, 
turėdamas didesnes armi- 
jas, pataptų galingesnis už 
Vakarus.

Kalba Rumunijos delega
tas Silvia Brucan. Be kit
ko, jis kritikavo Prancūzi
jos delegacijos pareiškimą, 
būk niuklinių ginklų ban
dymų sulaikymas pakenktų 
nusiginklavimui.

Japonijos delegatas Koto 
Matsudaira a p s i s a k ė už 
amerikinę poziciją niukli
nių ginklų bandymų sulai
kymo klausimu. Pasak jo, 
tegu bus sulaikyti tie ban
dymai kad ir trumpam lai
kui, visvien išeis naudon, / 
nes tai būsianti padarytai 
pradžia.

Peru delegatas Dr. 
Belaunde pasisakė už tai, 
kad didžiosios valstybės ieš
kotų niuklinių ginklų ban- ’ 
dymų klausimu kompromi
so. Jis siūlė, kad TSRS, 
1 a i k y damasi pagrindinės 

. tartusi su ■ <

dymus reikia sulaikyti da- JAV su Anglija 
bar, tuojau ir sulaikyti tuos 
bandymus visiems laikams.

MUMS TAI NAUJIENA
Brooklyno “Vienybė” spa

lio 24 d. nei iš šio, nei iš to 
paskelbė:

Antanas Bimba, Laisvės re
daktorius, kaip teko nugirsti, 
rengiasi vykti į Lietuvą. Jis 
jau yra gavęs pasą ir-visas tai 
kelionei reikalingas (vizas. Ka
da Bimba grįš j Ameriką, ne
žinia.

Mums gi tai didelė nau
jiena. A. Bimba kasdien at
eina į darbą ir atlieka visas 
pareigas, kokias iki šiol at
likdavo. Vienybė sako, kad 
ji nežino, kada jis “grįš į 
Ameriką.” Nuo kada gi 
Richmond Hill nebe Ameri
ka?

rt. Tarybų Sąjungos vyriau
sybė paskelbė, kad ji sulai
ko niuklinių ginklų bandy
mus. Ji ragino, kad tą pa
tį padarytų ir JAV ir Ang
lija. Bet pastarosios su tuo 
nesutiko. Jos pradėjo eks- 
ploduoti vieną bombą po ki
tos ir sakė, kad šiuos ban
dymus baigs su spalio 31 d., 
o tuomet reikią susitarti, 
kad per vienerius metus ne
būtų joks niuklinis ginklas 
bondomas, eskploduotas.

Tuomet spalio 7 d. TSRS 
vyriausybė paskelbė, kad,

kiai pasakyta, kad visiems savo pozicijos, 
laikams, o ne vieneriems JAV ir Anglija.
metams. | Penktajame (administra-

Jeigu Tarybų Sąjunga ir ciniame) JT komitete Tary- 
i “savo” lai

kysis ir Ženevos konferen
cijoje, tai aišku, toji konfe
rencija nieko teigiamo ne
žada.

Beje, o Francūzijos dele
gacija JT-ose pareiškė, kad 
ji iš viso nesutinka su niūk-’žmonių-tarnautojų. 
linių bandymų sulaikymo Ketvirtadienį įvyks JT 
politika dėl to, kad Francu- 13-osios Asamblėjos sesijos 
zija neužilgo žada savo a to- generalinis mitingas, 
mintus ginklus bandyti Af-j ---------------- A
rikos Saharoje!
Pridėt prie “Iš Jungtiniu T

Ir rugsėjo 28 d. visos ei
lės šalių delegatai sakė kal
bas JT Pirmajame politi
niame komitete.

JAV delegacijos narys, 
senato rius Hickenlooper,

ciniame) JT komitete Tary
bų Sąjungos delegacija pa
reiškė, kad Jungtinių Tau
tų organizacijoje atsakingi 
postai nėra subalansuoti. 
TSRS reikalauja, kad į at
sakingas vietas būtų įleista 

'daugiau socialistinių šalių

Ketvirtadienį įvyks J T

'Svetimoj padangėj'
Su A. Vaivutsko pagalba, )—Senas Vincas, kuriam šie- 

lėktuvu iš Lietuvos atskrido ! met sukako 78 metai. Pats 
pas mane dailiai išleista A- jauniausias, vos pradėjęs

Detroit, Mich.
FILMAI IŠ TARYBŲ 

LIETUVOS
“žydėk, jaunyste.” “De

kada Maskvoje” ir “Urug
vajaus delegacija Lietuvo
je” bus rodomi sekmadienį, 
lapkričio 2 d., buvusioje 
Lietuvių svetainėje, 25th 
St. ir Vernor Highway, 3- 
čią vai. popiet. Įžanga 85c.

Viršmįnėti filmai labai 
idomūs, tad kviečiami visi 
Detroito, Kanados ir apy-
linkių lietuviai pamatyti, rikietis žurnalistas, 
Pamatysite, ką Lie t u v o s metu veikliai : _
jaunimas yra pasiekęs dai- spaudoje dalyvaująs Lietu- 
nos mene. Nepraleiskite i voje. Telpa ir visų septynių 
progos, būkite visi.

Kviečia Rengėjai

pas mane dailiai išleista A- jauniausias, 
merikos lietuvių poezijos žydėti, buvo P. Storpirštis 
antologija “SVETIMOJ PA- (gimė 1912 m 
DANGĖJ”. Išleido Lietuvos m.).
Valstybinė grožinės litera
tūros leidykla Vilniuje.

Knygoje sudėta septynių 
poetų rinktinių eilėraščių: 
A. Dagilio, Stasio Jasilionio, 
Jono Kaškaičio, Broniaus 
Klimavičiaus, Seno Vinco, 
Pijaus Storpirščio ir Lino 
Valbasio. Eilėraščiai kny- 
gon įeina alfabetiškai.

Daugiausiai eilėraščių tel
pa S. Jasilionio.

Eilėraščius surinko ir au
torių biografijas parašė A. 
Vaivutskas, buvęs pietame- 

, o šiuo 
su plunksna

•> mirė 1937

Šypsenos'
Nesuprato

“Jonai, kas su jumis atsi
tiko, kad jūs buvote sua
reštuotas per savo giminai
tės vestuves?”

“Įvyko dielis nesusiprati
mas, Juozai. Kvietime į 
vestuves buvo aiškiai pasa
kyta, kad įeiti bus galima . 
tiktai su baltais kaklaraiš
čiais. Aš atvykęs nustebau, 
kai radau visus kostiumais 
apsirengusius.”

BUS RENKAMA 32 
GUBERNATORAI

Washingtonas.. — Antra
dienį, lapkričio 4 dieną, bus 
renkama 32-jose valstijose 
nauji gubernatoriai. Tik 
Georgia ir South Carolina 
valstijose yra vien Demo
kratų partijos kandidatai. 
Kitose eina smarkios varžy
tinės tarpe Demokratų ir 
Republikomt partijų.

1 poetų atvaizdai. Knygos re- 
i daktorius A. Maldonis, o 
• dailininkas — A. Kučas. 
Į Knyga turi 238 puslapius, 
| tiražas — 3,000.

Trys iš antologijoje daly
vaujančių poetų, deja, jau 
mirę: Pijus Storpirštis 
(Brazilijoe), Bronius Kli
mavičius (Argentinoje), 
Stasys Ja^ilionis (JAV). 
Trys iš jų gyvena mūsų ša
lyje, o vienas (Valbasys) 
Lietuvoje; ne per seniai jis 
grįžo į gimtąją šalį iš Bra
zilijos. Seniausias amžiumi

Iš visų septynių poetų, tik 
vieno P. Storpirščio, rodosi, 
niekad nebuvo “Laisvėje” 
spausdintų eilėraščių, o visi 
kiti šeši spausdino savo kū
rybą mūsų laikraštyj. (Tie
sa, dėl visos eilės priežasčių 
Br. Klimavičiaus eilėreščių 
“Laisvėje” nedaug tetilpo.)

Knygai įžangą parašė A. 
Vaivutskas, ir ją jis baigia 
šiais įsidėmėtinais žodžiais:

“Amerikos lietuvių poetų 
eilėraščiai — gyvi tos sun
kios praeities liudininkai ir 
kovingi šaukliai į kovą už 
teisingesnę gyvenimo san
tvarką, už darbo žmonių 
laimę ir džiaugsmą. Jie mo
ko mus mylėti ir branginti 
savo gimtąjį kraštą ir liau
dies iškovotus laimėjimus.”

Kaip minėjau, knygą mie
la paimti į rankas — labai 
dailiai ji išleista.

'Netenka nei sakyti, kad 
“Svetimoj' padangėj” turės 
gražaus pasisekimo Lietu
voje. Būtų labai smagu, kad 
juo daugiau jos egzemplio
rių pasiektų ir mūsų šalį, 
mūsų skaitytojus, kurie sa
vo darbo žmonių poetus 
gerbia ir myli!

šeimyninis gyvenimas
— Kodėl tu taip puikiai su

gyveni su savo žmona, kai 
mūsų namuose tikras pra
garas?

— Na, matai, pas mus ir
gi būna nemalonumų, bet aš 
vis tik laikas nuo laiko pa
bučiuoju savo žmoną.

— Tu jau pasakojai man 
apie tai, ir aš vakar paban
džiau pasekti tavo pavyz
džiu.

— žmona apsiverkė.
— Tai reiškia, kad tavo 

žestas ją sujaudino ligi aša
rų.

— Ne visai... ji pasakė: 
“Kokia šiandien nelaimin
ga diena. Rytą aš sumušiau 
vazą, .pietumis atsisakė nuo, 
tarnybos tarnaitė, o dabar 
ir tu namo atėjai visiškai 
nusilakęs”.

Naujas paltas
— Eli, kiek kainavo nau

jasis paltas?
— Tik trys isterikos vy

ro akyse. J

R. M.
Kalbink užsirašyti Laisvę 

tuos, kurie jos dar neskaito.



.LAISVES VAJUS
(Tąsa iš Lmo pusi.) 

BIUDŽETO SUKĖLIMUI 1959 METAMS

Apie žymius žmones
Rašo D. M. šolomskas

AUKŲ GAUTA SEKAMAI:
Iš konferencijos pietų, Hartford, Conn.-------- $33.20
Nuo J. Navalinskienės pares, Binghamton, N. Y. 25.00 
Frank Markevičius, Brockton, Mass.------------- 10.00
N. Grigienė, Rockford, Ill. _________________  0.00
J. Jordan, Queens Village, N. Y. -----------------  5.00
J. Mažeika, Pittsburgh, Pa.---------------------------5.00
Seni rėmėjai, Miami, Fla.___________________ 3.00
M. Bradauskas, Detroit, Mich.----------------.— 3.00
G. Januška, Baltimore, Md. ------------------------- 3.00
J. Miliauskas, McKees Rocks, Pa. __----------------- 2.00
J. Strelčiūnas, Cuddy, Pa. -------------------------  2.00
B. Lukoševičius, Washington, Pa.-------- ------------- 2.00
N. Anglis, Huntington, L. I.------------------------ 2.00
A. Kaladzinskas, Rumford, Me.______________ 2.00

Po $1: J. K. Pens, Pittsburgh. Pa.; J. Gataveckas, 
Carnegie, Pa.; H. Vukadinovich ir M. Yanavich, Wash
ington, Pa.; H. Williamson, Huntington, L. I.; M. Ado
monis, Great Neck, N. Y.; V. Guris, B’klyn, N. Y.; B. 
Kaloscz, Dorchester, Mass.; Ant. Orintas ir J. Vaitaitis, 
Brockton, Mass.; F. Valent, Stoughton, Mass.; Lena 
Gross ir B. Chulada, Lawrence, Mass.; M. Giriunas, So. 
Boston, Mass.; M. Stanys, Baltimore, Md.; S. Vaičiulio- 
nis, K. Mafukaitis ir P. Dauderis, Chicago, 111.; A. Be- 
kešius ir V. Bačiulis, Rochester, N. Y.; O. Martuza, 
Nanticoke, Pa.; Mike Norbutas, Hialeah, Fla.: J. Kalvai
tis, St. Rumšą, B'klyn, N. Y.; S. Radusis, Bayonne, N.

i J.; J. Dementis, Los Angeles, Calif.
¥ -----------

PRIETELIŲ KLUBAS
A. Šopaitis, New York City______________  $15.00

(užbaigė mokestį)
Tai, kaip matote iš viršminėtų rezultatų, vajus eina 

normališkai. Lapkritis jau čia, o dar daugelis iš mūsų 
vajininkų pasilikę, jie turėtų paskubėti prisiųsti savo re
zultatus.

Labai gaila, kad netekome vieno uolaus vajininko, 
tai P. Šlekaičio, Scranton, Pa. Kaip matėte spaudoje, jis 
mirė.

Velionis Šlekaitis rūpinosi savo miesto skaitytojų 
prenumeratomis ir prisiųsdavo aukų nuo Laisvės rėmėjų. 
Mes jo labai pasigendame, bet raminsimos tuo, kad atsi
ras kitas geras rėmėjas užimti velionio Šlekaičio vietą— 
darbuotis taip pat sąžininkai, kaip ir Šlekaitis darbavosi. 
Ir štai, šią savaitę gavome laiškutį nuo vieno gero lais- 
viečio iš Scrantono, ir jis pasižadėjo kiek galėdamas dar
buotis vajaus reikaluose. Sveikiname jį!

Visi tie, kurie prisius tiesiog į raštinę pinigus už sa
vo prenumeratas ir kartu dovanas, viskas bus priskai- 
toma jų miesto vajininkui.

Beje, čia taipgi norime pranešti, kad gavome ir kitą 
gerą, darbščią vajininkę, tai P. Blaškienė, čikagietė, ku- 

x <jri užima L. Prūseikos vietą. Linkime jai geros sėkmės. 
* Ji prisiuntė laišką, iš kurio rezultatai -bus paskelbti vė
liau.

Dėkojame viršminėtiems vajininkams ir rėmėjams 
už jų pasidarbavimą ir dovanas. Laisves Administracija

Nežinomųjų kapas 
Lietuvių Brastoje

Po Pirmojo pasaulinio ka
ro, kuris tiek daug gyvas
čių praryjo, kapitalistinės 
valstybės viena po kitos 
įrengė “Nežinomojo karei
vio kapą.” O tatai pada
ryta todėl, kad su ta pačia 

*diena, kada Pirmasis pa
saulinis karas baigėsi, tai 

, kapitalistinių šalių valdo
nai pradėjo rengtis prie se- 

' kamo.
Tėvams ir motinoms, 

žmonoms ir vaikams, bro
liams ir seserims nėra dide
lio skirtumo, kada valdžia 
praneša, kad jų artimasis 
“užmuštas,” arba “dingo be 
žinios.” Jo jau vis vien nė
ra, niekad jis nesugrįš, nie
kad jo nematys.

Bet “Nežinomojo kareivio 
kapas” yra kaip ir surami
nimas: “Štai, gal jo palai
kai čia guli?” — mąsto mi
lijonai netekusių savo arti
mų asmenų. Prie to, žino
me, kad tam tikru laiku 
valdininkai, politiniai va
dai, diplomatai ateina prie 
“Nežinomojo kareivio ka
po” ir atiduoda jam garbę 
—padeda vainiką.

Suprantama, viso pasau
lio liaudis gerbia žinomų ir 

4fcežinomij karių kapus, ku- 
r^e atidavė savo" gyvastį 
kovoje už žmonijos laisvę 
ir geresnį gyvenimą. Mes 
lygiai gerbiame visus ka

rius, kurie krito Antrajame 
pasauliniame kare prieš 
barbarišką hitlerizmą, fa
šizmą ir imperializmą.

Biskis istorijos
Brest Litovsko, arba Lie

tuvių Brastos, miestas yra 
senas baltarusių tautos 
miestas. Prieš kelis šimtus 
metų įsteigtas ten, kur į 
Vakarinio Bugo upę įteka 
iš lytų pusės kita, mažesnė 
Muchovec upė.

Lietuvių Brasta — tai se
na tvirtuma, sena istorinė 
vieta. Kada Lietuva buvo 
didele ir agresyvi, tai šioje 
vietoje lietuvių pulkai ver
žėsi į Baltarusijos ir Ukrai
nos plotus. Ten Bugo upė 
suskyla ir sudaro salą, nes 
toliau į šiaurės vakarus ji 
vėl susi jungia. Muchoveco 
upė taip pat suskyla ir į 
Vakarinį Būgą įteka dvie- 
mis vagomis, sudarydama 
kitą salą. Suprantama, kur 
vanduo susiskaldęs, sudaręs 
salas, tai upės netaip gilios. 
Todėl ten lietuvių pulkai 
veržėsi į svetimą žemę, ten 
jų laukdavo, ir vietovė įga
vo Lietuvių Brastos vardą.

Po Napoleono nugalėjimo, 
pradžioje devynio liktojo 
amžiaus, Rusijos inžinieriai 
parinko tą vietą ir pastatė 
galingą Brest Litovsko tvir
tovę. Statybos darbai baig
ti 1842 metais. Nuo .Mu
choveco upės prakastas vie
nas kanalas į pietvakarius 
iki Bugo, o kitas į šiaurva^-

Darbininkų Sveikata
X

J. J. Kaskiaučius. M. D.
ORO MAUDYNĖS

Sveikatos sąlygiškum u i 
įgyti pradžia daroma su pa
prastomis oro maudynėmis. 
Šitai turėjo pradėti ir pats 
daktaras Karteris su žmo
na. Išeik vasaros metu oran, 
nuogas, tik su plonučiais 
apatinukais. Pabūk tokioj 
oro maudynėj 10 minučių. 
Daryk taip dukart kasdien. 
Ir kasdien vis užvaryk mi
nutę kitą ilgiau.

Po tokių maudynių jau
sies visas smagesnis, gai
vesnis. Kai pradėjai, tai ir 
praktikuok oro maudynes 
ištisai, kasdien, ar vasara, 
ruduo ar žiema. Žiemą ga
li šitaip maudytis ore ir sa
vo kambary ar miegamaja
me, kur esti vėsiau.

Tai nėra vien tik odos vė
dinimas. Tu paskui jauties 
gerai todėl, kad per tokią 
oro maudynę tavo odoje mi- 
lionai nervų galūnių atsi
gaivina ir siunčia raportus, 
nervinius impulsus į smege
nis. Tokios oro maudynės 
yra puikus būdas odai tvir
tinti, teikti jai sąlygiškumą. 
Ir ne tik odai, bet ir visam 
organizmui susidaro sąly
giškumas atitinkamai rea
guoti į aplinką.

Net ir liganiui gerai ši
taip daryti. Žinoma, smar
kių skersvėjų nereikia. Ta
rybų ligoninės ir kurortai 
nuolat praktikuoja oro 
maudynes.

Dalykas lengvas, papras
tas. Pradėk su 10 minučių.. 
Kasdien maudykis ore vis 
keliom minutėm ilgiau, kol 
prieisi iki 2 valandų. 
Kambarys palaipsniui gali 
būti vėsesnis, net iki 50 
laipsnių, ir tai nesijausi šal
tai. Žinoma, jeigu užsima
nysi iš karto užsigrūdinti, 
galėsi persišaldyt. To nerei
kia. Reikia palaipsniui pra
tintis.

Šitaip galima ore maudy
tis laike žaismų, bet galima

I karius, taip pat iki 
'upės, Tokiu būdu susidarė 
dvi gamtinės ir dvi dirbti
nės salos. Aplinkui paupiais 
ir prie kanalų pastatytos 
aukštos sienos, slupilti že
mių volai, įrengti fortai ir 
kitokie gynybos punktai.

Brest Litovsko tvirtuma 
buvo viena iš galingiausių, 
kurioje galėjo sutilpti apie 
20,000 karių, turėjo erd
vius maisto ir amunicijos 
sandėlius.

Bet pirm Pirmojo pasau
linio karo ji jau nuseno. 
Karo eisenoje besitraukian
ti rusų armija 1915 m. 
daug senų fortų išsprogdi
no. Po karo Brest Litovską 
pagrobė poniška Lenkija. Ji 
ten buvo įrengusi kalėjimą, 
į kurio požeminius urvus 
kimšo politinius nusikaltė
lius, kurie kovojo už savo 
tautos laisvę. 1939 m., ka
da Lenkija susmuko po Hit
lerio smūgiais, tai Tarybų 
Sąjunga atsiėmė Vakarinę 
Baltarusiją, Brest Litovs- 
kas buvo ant sienos su hit
lerininkų pavergta Lenkija.

Tarybų Baltarusija su
tvirtino Brest Litovską. 
Ten buvo vienos divizijos 
centras ir pasienio sargų 
punktas. Kada hitlerinin
kai 1941 m. pasalingai už
puolė Tarybų Sąjungą, tai 
Brest Litovskas gavo pir
muosius smūgius.

Didvyriška kova -
Hitlerininkų užpuolimo 

metu Brest Litovske radosi 
j kelių pulkų dalinių, bet ar
tilerija, tankai ir didesnė 

i pulkų dalis buvo toli už 

ir sėdint, net ir gulint, tik 
kad iš lengvėlio, palaipsniui. 
Gali sau sėdėt ir skaityt 
knygą ar ką dirbinėt.

Šitoks odos ir viso kūno 
sąlygojimas taiso medžiagų 
apykaitą organizme. Gerina 
kraujo apytaką, stiprina 
širdį, visą nervų sistemą, 
net ir smegenis. Taiso viso 
organizmo toną.

Ir tuo patim tarpu vis lai
kotarpiais pakvėpuok giliai. 
Įkvėpuok pilnai ir iškvėpuok 
gerai keletą kartų. • Paskui 
ir vėl kada atsimindamas. 
Gaivina gražiai visą orga
nizmą.

Galimas elektrinis 
regėjimas

Ką reikia turėti norint 
matyti ?

Akis?
Ne tik akis. Ir sapnus 

mes “matome” be akių pa- 
gablos, — kai jos užmerk
tos. Susirgę kai kuriomis 
nervų ligomis, ligoniai 
“mato” tai, ko iš tikrųjų 
nėra — turi regėjimo ha
liucinacijas. Trumpiai ta
riant, milžinišką vaidmenį 
regėjime vaidina nervų sis
temos aukštieji skyriai — 
vadinamasis regėjimo ana
lizatorius galvos smegenų 
žievėje. Taigi, ten ir kyla 
“regėjimo” pojūtis. Šį po
jūtį sukelti dirg i n i m a i, 
gaunami ne tik iš akies.

Šia seniai žinoma mūsų 
regėjimo savybe pasinaudo
jo amerikiečių neuropatolo- 
gas Biutonas, surengęs drą
sų bandymą, su kuriuo lais
vanoriškai sutiko neregė 
aštuoniolikos metų mergi
na Beti Korstofin. Gydyto
jas įvedė į jos smegenis la
bai plonas metalines gijas, 
sujungtas su fotoelementu. 
Gijos baigėsi smegenų re
gėjimo centruose. Fotoele- 
mentą nukreipus į lempą, 
ligonė pamatė šviesą!

Bugo | miesto, stovėjo lageriuose ir 
turėjo vasarinius pratimus.

Hitlerininkai tikėjosi 
Brest Litovsko seną tvirto
vę paimti po pirmųjų smū
gių. To siekdąmi, iš anks
to prisiuntė į miestą persi- 
rengusių savo snaiperių, di
versantų, kad veiktų iš vi
daus. Prieš tvirtovę atiden
gė galingą kanuolių ir tan
kų ugnį. Iš oro bombarda
vo šimtai naciu lėktuvu. Ir 
pradžioje buvo didesnę da
lį tvirtumos užgrobę.

Bet atsigriebė Tarybinės 
armijos daliniai. Jie visu 
drąsumu ir sugabumu ata
kavo priešą, nuklojo tvirto
vės plotus nacių lavonais ir 
hitlerininkus išvijo laukan. 
Miestas pasiliko nacių ran
koje, o tvirtovė Tarybinės 
armijos. Prasidėjo ilga ir 
nelygi kova.

Tarybiniai daliniai Brest 
Litovską gynė apie mėnesį 
laiko, neleisdami hitlerinin
kams naudotis svarbiu ge
ležinkelių ir plentų mazgu, 
taipgi atitraukdami nuo 
fronto porą nacių divizijų, 
daug tankų ir artilerijos.

Priešakyje gynėjų stovė
jo kapitonas J. N. Zubače- 
vas. Svarbįą rolę vaidino 
politinis komisaras E. M. 
Fominas ir jo pagelbininkas 
armėnas S. M. Matevosija- 
nas. Šiaurinio salyno gy
nimui vadovavo P. M. Gav
rilovas ir kiti.

Dauguma kovūnų žuvo.
Dalis jų prasimušė ir vei
kė išvien su partizanais. 
Dalis pateko į nacių nelais
vę ir kai kurie išliko gyvi.

ono Švedo 50-osios metines
Penkiasdešimt metų — 

pusės amžiaus slenkstis. 
Tikriausiai nėra pasaulyje 
žmogaus, kuris, peržengda
mas šį slenkstį, valandėlei 
nestabteltų, neatsigr ę ž t ų 
atgal ir nepaklaustų savęs: 
“Ar tuo keliu aš atėjau iki 
čia, kurį buvau užsibrėžęs, 
vos įžengęs į jį?”

Tai, tur būt, jaučia šian
dien ir visiems mums pa
žįstamas, mylimas Lietuvos 
nusipelniusio Valstybinio 
dainų ir šokių liaudies an
samblio meno vadovas, Ta
rybų Sąjungos liaudies ar
tistas kompozitorius Jonas 
Švedas, kuris peržvelgia 
savo 50 metų kelią.

... Dusliai gaudžia vargo
nai Ylakių bažnyčioje. Ne 
viena moterėlė pakelia akis 
į viršų, stengdamasi pama
tyti, kas čia taip “mandriai 
išraito gadzinkas”. Gi ant 
viškų už klevišų — Ylakių 
mokyklos mokinys, vargoni
ninko padėjėjas Švedų Jo
nukas.

Netrukus jaunuolis pa
tenka į Klaipėdos muzikos 
mokyklą, kuria vadovavo 
įžymus kompozitorius S. 
Šimkus. Čia jis susipažįsta 
su muzikos pagrindais, at- 

' kakliai pučia tromboną. 
Kartu jis nepamiršta dar 
vaikystėje pamėgtų švilpy
nių. Aistringo senovinių 
liaudies instrumentu rinkė
jo Juozo Žilevičiaus ragina
mi, visi mokyklos studentai 
po vasaros atostogų iš kai
mų atsiveždavo daug pas 
senus žmones rastų birby
nių, skudučių, lumzdelių, 
pilnus sąsiuvinius užrašytų 
liaudies dainų. Taip nuolat 
gausėjo garsi Žilevičiaus 
kolekcija. Pastebėjęs, kaip 
jo mokinys J. Švedas domi
si tomis senienomis, J. Žile
vičius paveda jam prižiūrė
ti ir tvarkyti savo kolekci
ją. Studentui atsiveria pui
kios sąlygos pažinti ir iš
mokti groti ant įvairiausių 
liaudies instrumentų. Busi
majam didelio liaudies an
samblio vadovui tai iš tik

Kada naciams pavyko gy
nėjų jėgas sukapoti, tai at
skiros grupės ir pavieniai 
kovūnai dar ilgai kovojo.

1944 m. liepos 28 dieną 
Tarybinė armija ištrenkė 
hitlerininkus iš Brest Li
tovsko. Tada prasidėjo ty
rinėjimas. Ant senų fortų, 
kazematų, urvų akmenų su
rasta daugybė kovūnų įbrė
žimų ir užrašų, kurie sakė, 
kad jie miršta kovoje, bet 
nepasiduoda.

Tarybiniai belaisviai, ku
rie nacių buvo priversti 
dirbti Brest Litovsko tvir
tumos apylinkėje, 1942 m. 
balandžio mėnesį buvo liu
dininkai, kaip vienoje vie
toje iš urvo išėjo gynėjas, 
sumenkęs, apiplyšęs, vos 
besilaikąs ant kojų, ir pa
reiškė :

“Aš likau tik vienas ir 
išėjau pažiūrėti į jus, hit
lerininkai, kurie Tarybų 
Sąjungoje esate bejėgiai ir 
žūsite!”

Brest Litovskas yra šim
tų, o gal tūkstančių, neži
nomųjų kapas. Naciai puo
lė visu pasiutimu, kad įvei
kus tvirtumos gynėjus. Ka- 
nuolės, bombiniai lėktuvai 
dieną ir naktį bombardavo. 
Naciai pylė gazoliną į pože
mio urvus ir padeginėjo. 
Nukirto geriamąjį vandenį. 
Užliejo tūlus susisiekimo 
požeminius urvus miesto iš
viečių nešvarumais. Šaukė 
per garsiakalbius pasiduoti, 
bet kovūnai tęsė kovą, nai
kino priešo pulkus, karinę 
techniką ir patys po tvirtu
mos griuvėsiais mirė.

rųjų buvo puiki mokykla. 
Vėliau, tapęs muzikos mo
kyklos dėstytoju, J. Švedas 
tęsia savo mokytojo pradė
tą darbą. Savo ir mokinių 
pastangomis jis nuolat gau
sina mokyklos muziejaus 
eksponatus.

Po to, dirbdamas mokyk
lose, J. švedas daug laisvo 
laiko atiduodavo saviveikli
ninkams, mokydamas juos 
groti liaudies instrumen
tais.

Ir štai, pagaliau, 1940-ieji 
metai. Kartu su Tarybų val
džios paskelbimu atsiveria 
plačios perspektyvos liau
dies meno vystymuisi. J. 
Švedui pavedama organi
zuoti filharmonijoje Valsty
binį dainų ir šokių liaudies 
ansamblį. Su didele energi
ja liaudies menininkas ima
si šio uždavinio. Jis važinė
ja po visą Lietuvą ieškoda
mas muzikantų-entuziastų, 
kartu su meistrais kuria 
naujus liaudies instrumen
tus. Nuo to laiko iki šiol an
samblyje atmenamos dvi 
datos: 1941 metų sausio 2— 
pirmoji repeticija, 1941 me
tų vasario 23 — pirmasis 
koncertas.

... Daug metų prabėgo 
nuo tos dienos. Sunku iš
skaičiuoti visus šio an
samblio koncertus, atliktus 
kurmius, sunku surasti Lie
tuvoje rajoną, kuriame ne
būtų gastroliavęs šis kolek
tyvas, ilgai tektų vardinti 
Tarybų Sąjungos miestus, 
kur jis pasirodė.

J. švedo neišsenkamos 
energijos, visada pakanka 
ne tik vadovauti liaudies 
ansambliui, bet ir turtinti 
mūsų muzikinį lobyną nau
jais kūriniais, ruošti Lietu
vos Valstybinėje konserva
torijoje naujus muzikus, 
skleisti tarybinę lietuvių 
muziką plačiose darbo žmo
nių masėse.

Washingtoms. — Valsty
bės denartmentas sako, kad 
JAV, iškeldamos. savo kari
nes jėgas Libane prieš tris 
mėnesius, laimėjo politiniai.

Po 15-kos metų 
4

1956 m. liepos mėnesyje 
Brest Litovske buvo pami
nėta 15-os metu tvirtovės 
gynimo suaktis. Iš plačio
sios Tarybų Sąjungos rin
kosi Brest Litovsko išlikę 
gyvi kovūnai. Iš Baltaru
sijos atvyko buvęs kovūnas, 
o dabar poetas A. J. Mach- 
nač, iš Armėnijos — C. M. 
Motevosijanas, o iš kitų 
kraštų kiti.

Kovūnas R. K. Semeniu- 
kas iškasė 393-ojo artileri
jos diviziono vėliavą, kurią 
jis gerai buvo paslėpęs, kad 
nepatektų naciams. Atvyko 
žuvusiųjų žmonos, sūnūs ir 
dukros. Jie padėjo vainikus 
ant' nacių sušaudytų komi
saro Fomino ir kitų kapo. 
Susirinko virš 1,000 Brest 
Litovsko gyventojų ir atlai
kė susirinkimą.

Vėliau paaiškėjo, kad dar 
virš 200 buvusiu Brest Li
tovsko gynėjų yra gyvų. 
Tvirtumoje atliekami kasi
nėjimai. Atkasti kovūnų 
palaikai laidojami bendruo
se broliškuose kapuose. Su
rinkta daug dokumentų ir 
karo technikos liekanų.

S. Smirnovas, pasiremiant 
pasakojimais ir dokumen
tais, jau’ parašė knygą 
“Brestkaja Krepost” (Bras
tos Tvirtuma). Filmų ga
mintojai pagamino filmą, 
kurio pagaminime dalyva
vo ir eilė išlikusių kovūnų.

Toks tai yra . masinis 
“Nežinomųjų kapas” Brest 
Litovske.
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ĮDOMYBES
Suvalgė savo skrybėlę

D. K. Thomson, real estate 
agentas iš Melbourne, Aus
tralijos, pasakė, kad jis su
valgys savo skrybėlę, jei jis 
neatsakys į jam paduotą 
klausimą. Taip ir atsitiko.

Tada jis sukapojo savo 
madišką “panama” skrybė
le sumaišė su bulviu koše 
ir, miniai žmonių tėmijant, 
suvalgė!

Kareivis garbingo likimo
Charles James Patrick 

Mahon (1800 - 1891) iš 
Clare Islandijoje, buvo pa
sakiškai drąsus ieškotojas 
prietikių . Jis gimė St. Pat
rick dieną, jis buvo 21 me
tų, kuomet buvo išrinktas 
Taikosu Teisėju. Jis išbuvo 

16 terminus Britanijos par
lamente. Jis įstojo į duelį* 
13 sykių. Jis perėjo įvai
rias tarnystes armijoje. Jis 
buvo pulkininkas Irish mi
licijoje ir kariuo menėse 
Turkijoje, Rusijoje, Austri
joje, Francijoje, Brazilijo
je, Nicaraguoje, Costa Ri
ca, Peru ir Jungtinėse Vals
tijose. Jis buvo generolu 
Urugvajuje, admirolu Čilės 
laivyne ir gubernatorium 
Nicaragvos provinc i j o j e. 
Jis mirė 91 metų amžiaus, 
buvo universaliai pripažin
tas kaip tos gentkartės gra
žiausias airis.

Laivas pūsčioję
Laivas stovi ant sausos 

žemės daug mylių nuo jū
rų. Kadaise čia buvo eže
ras. Kuomet ežeras išgara
vo, laivas pasiliko ant saus- 
žemio.

Ta vieta randasi -Modoc 
apskrityje, Kalifornijoje.

Be sąmonės jaunavedė
Keisčiausios vedybų cere

monijos yra atliekamos vie
noje mozlemų gentėje, In
donezijoje. Vedybų ceremo
nijos tęsiasi tris dienas. 
Laike vestuvių nuotaka ne
turi pakelti akių ir pažiū
rėti į vyrą, už kurio ji teka. 
Kad užtikrinti tas taisyk
les, nuotakai būna duodama 
tam tikrų vaistų, nuo kurių 
ji išbūna 3 dienas be sąmo
nės. Ir be sąmonės jai bū
nant, ją nešioja ant pečių 
tėvas ar kitas kuris namų 
galva. Kuomet ji atgauna 
sąmonę, tuomet ji skaitoma 
vedusia moterimi.

Formozoj yra gentis, kur 
vedybinės ceremonijos yra 
atliekamos su įspyrimu į 
pasturgalį. Spyrimą atlie
ka jaunavedis. Jis įsiprak- 
tikuoja spirti į medį. Kaip 
greitai jis dasiekia jauna- 

l vedės pasturgalį, taip grei
tai jie skaitomi vedusiais. 
Ir po to ji nebeturi būti 
daugiau spardoma.

Yra gentis, vadinama Ka- 
byls Moroccoi, kur vedybų 
ceremonijos yra tikrai, taip 
sakant, aštrios. Kunigas 
paima aštrų peilį ir peilio 
viršūnę prideda prie nuota
kos gerklės, ir kai jis įdu- 
ria nuotakai į gerklę ir kai 
pasirodo kraujas iš kaklo, ji 
skaitoma vedusia.

Bikanei, Indijoje, kuni
gas suriša karvės uodegos 
mazgą ir prirakina jauno-? 
sios ranką prie uodegos. In
dijoje karvę tam tikros gen
ies laiko šventa. Kuomet 
karvė subliauna “mū,v tuor 
met vedybinės apeigos būna 
pabaigtos ir prasideda vai
šės.

J. Bimba t
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VILNIUS — Tarybų Lietuvos sostine
(Tąsa)

Nuolat augo Vilniaus kaip ekonominio 
Lietuvos centro reikšmė. XIV amžiaus 
pabaigoje Vilniui buvo suteiktos savival- 
dybinės teisės, Vilniaus pirkliams buvo 
leista laisvai prekiauti visoje Lietuvoje, 
nemokant keliu, tiltu ir brastų mokesčio. 
Miesto savivaldybė gavo teisę prekiauti 
svaiginamaisiais gėralais, laikyti pelnin
gą vaško sveryklą, įrengti krautuves 
Rotušės pasieniais, imti rinkliavas už 
turguje parduodamas prekes. Mieste 
vienas po kito steigėsi amatininkų ce
chai. Vilnius savo vidaus tvarka pasi
darė pavyzdžiu kitiems to meto Lietuvos 
miestams.

Gausėjant Krymo totorių puldinėji
mams, 1503 metais buvo pradėta statyti 
gynybinė miesto siena. Ji buvo statoma 
beveik 20 metų. Siena buvo 3 kilometrų 
il'jio, 12-14 metru aukščio ir vietomis 2-3 
metrų storio. Joje buvo įrengti vartai su 
gynybai pritaikytais bokštais.

Vystantis amatams ir prekybai, mies
tas sparčiai augo. XVI amžiaus pradžio
je Vilniuje jau buvo 25,000 gyventojų, 
ir to meto geografiniuose atlasuose jis 
buvo priskiriamas prie didžiųjų Euro
pos miestų. Miesto amatininkai buvo 
susiorganiavę į cechus. Jie turėjo savo 
statutus, papročius ir buvo sudarę gink
luotus-miestiečių būrius. Tuo metu ėmė 
steigtis ir pirmosios pramonės įmonės. 
1524 metais buvo įsteigta popieriaus 
dirbtuvė, o 1547 metais — stiklo fabri
kas. Šių įmonių steigėjai, norėdami už
tikrinti sau pelnus, gavo iš didžiojo ku
nigaikščio privileginius raštus, drau
džiančius kitiems gaminti arba pardavi
nėti iš kitur atvežtas tokias prekes, ku
rias gamino šios įmonės. Įmonininkai 
už tai didžiajam kunigaikščiui atsilygin
davo. Pavyzdžiui, stiklo fabriko savinin
kas kasmet turėjo atgabenti į pilį po 200 
didelių pūslinių ir po 200 mažų stikli
nių.

Miesto valdžią tuomet sudarė magist
ratas: burmistrai, vaitas ir tarėjai, ėję 
pareigas ligi gyvos galvos. Kuriam nors 
iš jų mirus, likę gyvi į jo vietą išrinkda
vo naują. Laikantis šitokios magistrato 
sudarymo tvarkos, burmistrų ir tarėjų 
vietas užimdavo turtingieji, daugiausia 
pirkliai, artimi jų giminės ir net tėvai 
su vaikais. Magistratas ilgainiui virto 
miestiečius engiančia kasta. Jo nariai 
1568 metais, ruošiantis unijai su Len
kija, gavo bajorų teises, įsigijo dvarus ir 
miesto reikalais mažai besirūpino.

Miestiečiai, norėdami pašalinti tokią 
parazitinę miesto valdybą, kartais grieb
davosi ginklo. 1719 metais, kada ma
gistrato valdininkai pareikalavo naujų 
neteisėtų mokesčių, miestiečiai, daugiau
sia amatininkai, užpuolė Rotušę ir su
ėmė magistrato narius. Tik kariuome
nės pagalba sukilimas buvo numalšintas, 
o sukilėliai atiduoti teismui.

zieišgyveno, atsiimti. Vėliau tik 10 me
tų išgyvenęs atbėgėlis galėjo pasilikti 
mieste.

Nuolat buvo varžomas ir laisvųjų kai
miečiu atsikėlimas i Vilnių. XVI am
žiaus viduryje buvo nustatyta, kad toks 
kaimietis, išgyvenęs Vilniuje šešerius 
metus, virsta miestiečiu, o to paties am
žiaus pabaigoje jau buvo reikalaujama 
išgyventi 10 metų, bet ir to nebuvo pai
soma. Feodalai gaudydavo neturtinguo
sius beginklius miestiečius ir prievarta 
veždavo juos į savo dvarus, aiškindamie
si, jog tai esą pabėgę valstiečiai.

Didelė našta Vilniaus miestiečiams 
buvo butų prievolė. Miestiečiai turėjo 
duoti pastogę didžiojo kunigaikščio pa
siuntiniams bei palydovams, o taip pat 
visiems bajorams, atvykstantiems Vil
niun i seimo arba vyriausiojo tribunolo 
posėdžius. Tokiais atvejais būdavo už
imami geriausieji miestiečių namai, ne
paliekant šeimininkui net kampo laiki
nai apsigyventi. Bajoras už butą ne tik 
kad nieko nemokėdavo, bet net posė
džiams pasibaigus iš jo neišsikrausty- 
davo ir reikalaudavo išperkamojo mokes
čio. Jo negavęs, užkaldavo langus, duris 
užrakindavo spyna ir, išvykdamas iš mies
to raktus išsiveždavo. Dėl tokio bajorų 
savivaliavimo miestiečiai ėmė vengti 
statydintis geresnius namus.

Žemės ūkio produktus feodalai eks
portuodavo ir reikiamas prekes iš už
sienio atsigabendavo patys: baudžiau
ninkų transportas ir darbas jiems nieko 
nekainuodavo, o nuo muitų ir kitokių 
valstybinių rinkliavų mokėjimo jie įsta
tymų buvo atleisti. Todėl pirkliai mies
tiečiai tokios prekybos srityje negalėda
vo konkuruoti su bajorais ir dažnai tu
rėdavo. nuo jos atsisakyti. Praturtėję 
miestiečiai pirkdavo arba nuomodavo 
dvarus ir stengdavosi pereiti į bajorų 
luomą.

(Bus daugiau)

Pittsburgh, Pa.
Streikas

Pittsburgho penkių di
džiųjų viešbučių 2,500 dar
bininkų buvo išėję į streiką 
spalio 1 d. Darbininkai rei
kalavo: didesnės algos ir 
geresnių sąlygų. Streikas 
užsibaigė spalio 23 d. Nors 
ne viskas buvo laimėta, kaip 
buvo reikalauta pirm išėji
mo į streiką, bet buvo lai
mėta: kontraktas pasirašy
tas trejiems metams; pir
maisiais metais darbininkų 
algos bus pakeltos 5 centais 
į valandą, antraisiais — 4į 
c., trečiaisiais — 4 c, Taipgi 
buvo laimėta apdraudos pa
gerinimai.

Kitas didelis streikas pra
sidėjo su pradžia spalio, tai 
yra Pittsburgh Plate and 
Glass kompanijos darbinin
kų. Darbininkai reikalauja 
didesnio užmokesčio ir ge
resnių sąlygų. Kol kas dar 
darbininkai tebestreikuoja; 
kompanija atsisako reikala
vimus išpildyti. To streiko 
yra paliesta apie 25 tūks

tančiai darbininkų. Pitts- 
burghe viename yra apie 
penki tūkstančiai.
Vilnies ir Laisves vajus

Pora savaičių atgal pitts- 
burghiečiai veikėjai buvo 
susirinkę pasitarti, kaip pa- 
sėkmingiau pasidarba v u s 
šiam vajui. Draugams Ma
žeikai ir Purtikui atsisakius 
toliau eiti pareigas kaipo 
pittsburghiečių vajaus ve
dėjais ir darbuotojais, buvo 
labai sunku surasti, kas 
tuos draugus galėtų pava
duoti. Mat, per keletą metų 
jie dirbo labai daug dėl pa
žangiosios spaudos. Po ilgų 
kalbų pavyko prikalbėti drg. 
Petrą Martin-Martinkų, ku
ris prižadėjo pasidarbuoti, 
kiek jam aplinkybės leis. Ir 
štai teko girdėti, kad drg. 
Martin jau keletą kolonijų 
apvažinėjo ir pasekmės ne
blogos. Ir aš atsinaujinau 
Vilnies prenumeratą porai 
metų. Turim kiekvienas, 
kiek išgalime, pagelbėti dėl 
šio vajaus. Drg. Martin 
man pasakojo apie savo pla
ną dėl šio vajaus. Man tas

CLEVELAND, OHIO

Atminčiai 5 metų sukakties 
nuo mano brangios

EVUTES S1MANS
išsiskyrimo iš gyvųjų tarpo.

J V OZAS N. SIMANS

sumanymas-planas patiko, 
patiks ir kitiems pittsbur- 
ghiečiams... Apie tą drg. M. 
planą pakalbėsim kiek vė
liau.

V.

Ottawa. —Kanados užsie
nio prekyba nukrito šešiais 
procentais.

Washi ngton as. — Jungti
nės Valstijos padės Francū- 
zijai pasigaminti atominės 
jėgos submariną.

Londonas. — Neleidžia 
karalienės vyrui princui Fi- 
lipui medžioti paukščius. 
Gal bijosi, kad jį kas me
džioklėje nenušautų.

Laisvės Koncertas
LAPKR. 9 NOV., 1958 LIBERTY AUDITORIUM

Pradžia 3:30 popiet. Įžanga $1.50. 110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Vilniaues magistratas toli gražu dar 
nebuvo viso miesto šeimininkas. Jis ne
valdė ne tik mieste gyvenančių feoda
lų—kunigų ar bajorų, bet ir jų tarnų, o 
taip pat valdinių, kuria nebuvo laikomi 
miestiečiais, nors vertėsi amatais, pre
kyba ir kitais miestietiškais verslais. 
Miesto ribose buvo feodalinės valdos, 
skaldžiusios miestą į atskiras ūkines, 
teismines ir administracines dalis. To
kias valdas turėjo vyskupas, kapitula, 
vienuolynai ir feodaliniai didikai-pasau- 
liečiai. Valdos stiprino feodalinius san
tykius pačiame mieste ir trukdė formuo
tis buržuazijai.

XVI amžiuje Lietuvos dvarininkai dar 
labiau ėmė plėsti lažinį ūkininkavimą ir 
tuo pačiu didino baudžiavinę valstcčių 
priklausomybę. Nemaža amatininkų bu
vo pririšta prie žemės, jie nebegalėjo iš
keliauti į miestus ir turėjo savo gami
nių dalį, kaip feodalinę duoklę, atiduoti 
dvarui. Taip pat ir valstiečiams pasidarė, 
žymiai sunkiau patekti į miestą.

1547 metais Vilniaus seime bajorai 
skundė didžiajam kunigaikščiui Vilniaus 
miestiečius, kam jie, naudodamiesi savi- 
valdybinėmis teisėmis ir sekdami Vaka
rti Europos pavyzdžiu, atbėgusius į mies
tą ir išgyvenusius čia metus ir vieną 
dieną baudžiauninkus laiko miestiečiais 
ir ponams jų nebeatiduoda. Feodalai nu
tarė: jeigu baudžiauninkas prieš trejus 
metus atsikraustė į' Vilnių ir čia ramiai 
gyveno, jo nebeieškoti; jeigu trejų metų

Laukų mūsų veidų 
raukšlejo

Kudirkos kolūkį
Man knieta, man rūpi

Apžvelgti gimtinę vietovę,
Kur sūnus kaimiečių
Krūtinę tik riečia,

Šauniai padirbėt pasišovę!..
Kalnai kokie, skardžiai,
K r i a u š a i sk a m bi a va i •dž i a i

Laukų mūsų veidą raukšlėje!
Bedugnės versmynės,
Asiuklės, kimsvnės,

Kur mano vaikystė kerėjo . . .
Man šiurpas supurto—
Liūnvnė užburta, t z

Kur aitvaras raganą jodė,—
Vaidenos skenduoliai,
Liuciperio šuoliai

Mūs’ aklažerin taką skrodė . . .
Žaltvyksles po raistą
Vidurnaktį švaistė,

Kur užkastas katilas turto . . .
Kakaip pakaruoklių, 
Krūmynai girtuoklių

Tau susuka galvą užburtą...

Kaip čičirio spalvos?
Tebeburia galvas?

Gražuolės trys seserys salos?
Rytais saulės takas
Tviskėdamas plakas—

Nuo kalno grožėjaus apsalęs...
Stebiu įsirėžęs,
Baidau, gaudau vėžius—

Ragelio velėnos siūbavo—
Čia Dainio Juzokas,
Čia pat Tumošiukas

Su žnyplėm tik žnekt ir pagavo...
O lakstymas, riksmas—
Net sudreba viksvos—

Ir nendrės žvaliai išsitiesia,
Net alksniai pakrantėj
Ir tie mus supranta—

Pakloja mum gaivų pavėsį...
Tad raukšlės neleido
Lauku mūsų veido

Nušluostyt gražiai, nudoroti
Supleišėję karpos— \
Tai menkos ir varpos—

Klampojo kaimynai vyžoti . . .
Jonas Kas Imtis
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SUZANNA KAZOKAITĖ
Solistė-sopranas

ALDONA WALLEN
Solistė-sopranas

AUGUSTINAS IEŠMANTĄ 
Solistas-baritonas

ELENA BRAZAUSKIENE
Solistė-sopranas

MILDRED STENSLER
Chorvedė

ALBERT POTSUS
Chorvedys NELLIE VENTIENE

Solistė-sopranas

IŠTISA KONCERTO PROGRAMA

MONTELLO VYRŲ DAILĖS
Vadovaujamas Alberto Potsaus

GRUPE

Aldona Wallen
Solistė, sopranas, iš Connecticut

Augustinas Iešmantą
Solistas, baritonas, vietinis

Suzana Kazokaitė
Solistė, dramatiškas sopranas, vietinė

Elena Brazauskiene
Solistė, sopranas, vietinė

ROŽĖ STRIPINIS ir WM. JUODELIUS,
Duetas i

UKRAINIEČIŲ ŠOKĖJŲ GRUPE

Elena Brazauskiene ir
Nellie Ventiene V

•t
Dainuos duetus V

Aido Choras
Vadovaujamas Mildred Stensler

Aido Motery Choras
Vadovaujamas Mildred Stensler J



So. Boston. Mass
Įdomūs filmai dinti spaudoje veiklesnius 

asmenis, tačiau man ne vi
sų vardai gerai žinomi, gal 
pasitenkinsite bendru visų 
pagyrimu už vedimą drą
sios kovos ir nugalėjimą vi
sokių kliūčių. Jei ne ši drą
suolių pažangiečių grupė, 
susispietusi prie L. P. Klu
bo, tai Bostone naujieji at
eiviai sykiu su jiems prita
riančiais galėtų didžiuotis 
pilnu Bostono lietuvių užka
riavimu. Ir štai naujas da
lykas — Lietuvos liaudis ko
voje su atžagareiviais su sa
vo filmais ateina mums į 
pagalbą. Smagu matyti, kai 
liaudies ryžtas atneša gerus 
vaisius.

Sekite “Laisvėj” Bostono 
korespondencijas bei skelbi
mus, nes bus pranešta apie 
kito filmo rodymo laiką.

Draugai-gės, dabar eina 
“Laisvės” vajus dėl naujų 

i skaitytojų, atnaujinimo se- 
parodo, kaip žvėriškie- nųjų prenumeratų ir finan-

jo ir buvo šalta. Bet oro 
prastumas nesustabdė no
rinčių matyti iš Lietuvos at
vežtus filmus nuo atsilan
kymo į L. P. Klubą. Apie 
šimtas susirinkusių labai 
mylėjo žiūrėti ekrane vaiz
duotą kanadiečių lietuvių 
delegaciją Lietuvon ir antrą 
filmą “Tiltas”. Be to, filmų 
rodymui aparato savininkas 
nuo savęs pridėjo keletą 
trumpų vaizdelių. Tai buvo 
entuziastiškas bostoniškių 
atsinešimas link iš Lietuvos 
atvežtų filmų. Ir užklausus, 
ar ateityje pageidauja jų 
daugiau matyti, dauguma 
pasisakė už.

Kanadiečių delegaci j o s

tos, kurias jie atlankė, pasi
kalbėjimai su grupėmis, pa
vieniais asmenimis ir abel- 
nai jų kelionė. Filme “Til
tas” Į
ji naciai Lietuvą griovė, 
kaip mechanizuota armija 

| ją naikino, ir parodo tik 
* naujai pastatyto per upę til

to iš vokiečių orlaivių meta
momis bombomis susprogdi-

BINGHAMTON, N. Y
mintį, kad būtų gražus da
lykas, jeigu mes sudėtumėm 
aukų, kiek katras išgalime, 
parėmimui spaudos, Lais
vės ir Vilnies. Beveik visi 
dalyviai tai minčiai pritarė.

šį drg. J. K. Navalinskie- 
nės pagerbimui banketą su
rengė jos arti m i a u s i os 
draugės: E. Čekanauskienė, 
L. Mainionienė, E. Tinkū- 
nienė, A. Žemaitienė, P. Ya
silionienė, M. Sadauskienė 
ir U. Šimoliūnienė. Joms pa
gelbėjo K. Staniulis ir Mai- 
nionis Jr.

Visi banketo dalyviai so
čiai prisivalgę skaniai paga
minto maisto ir prisivaišinę 
gėrimais, leidosi į ypatiškus 
pasikalbėjimus įvairiais die
nos įvykiais. Ir taip vaka
ras tęsėsi iki vėlumos.

Spaudos parėmimui aukų 
sudėta $65. Pagal draugės 
J. K. Navalinskien.es pa-

Chicago, Ill.San Francisco, Calif.1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

. .50 

. .50 

. .50 

. .50

L. Mainionienė ........
O. Globičienė ...........
J. ir O. Kireiliai.......
Anna Wellus.............
P. Mikolajūnas.........
P. ir N. Mačiukai .... 
J. Kaminskas ...........
E. Čekanauskienė ...
M. Sadauskienė.......
H. Žukienė................
A. Klimas ................
M. Gober..................
Anna Baka ..............
S. Pakila ..................
L. Čeponienė............
Pinigai pasiųsti kam jie 

priklauso.
Anna Wellus

Laukiame garsiosios 
operos “Zaporožietis 
už Dunojaus”

S. Gulak-Artemovskio 3 
veiksmų operą Roselando 
Aido choras pastatys Mildos 
teatre lapkričio 19 dieną.

Iš svarbesniųjų veikian
čiųjų asmenų, minėtini šie: 
Oksanna—našlaitė, Karasių 
auklėtinė, kurios tėvas žuvo 
kovoje gindams turkų sulto
ną. Andri jus — jaunas Ku- 
banės kazokas, Oksannos 
mylimasis.

Oksannos partiją atliks 
WANDA ZALLYS, sopra
nas; Andrijaus — ROD
GER ŽILIS, tenoras.

Apie mūsų draugus
Spalio 15 d. čia lankėsi iš 

Seattle, Wash., d. Jievutė 
Baltrušaitienė. Ji čia pabu
vus keletą dienų, išvyko į 
Los Angeles.

Ligonis Ig. Kamarauskas 
jau grįžo namo iš ligoninės. 
Mano pradėti dirbti, bet dar 
nesijaučia gana stiprus.

Mūsų mylimas draugas 
Stasys Šlegeris sunkiai ser
ga ir labai daug kenčia 
skausmų nuo tos nelabosios 
vėžio ligos.

Draugas Vincas Burda 
anksti pavasarį buvo skau
džiai užgautas automobilio. 
Dabar, po penkių mėnesių 
sirgimo, sugrįžo į savo kas
dieninį darbą (barberiau- 
ja).

Draugė Burdienė irgi bu
vo užgauta tuo patim laiku, 
bet ji gal netaip skaudžiai,' 
todėl ji nebuvo pasidavus į 
ligos pašalpą.

Draugė Balčiūnienė atro
do silpna, bet ji gana kant
ri. Kada nuvykstam ją ap
lankyti, tai gražiai pasikal- 
bam, ir net pajuokauja.

Iš politinio taškaregio
Spalio 21 d. čia į San 

Francisco buvo atskridęs 
prez. Eisenhower, pasakė 
prakalbą miesto auditorijo
je, pašūkavo po miestą ir iš
skrido į Los Angeles. Jo at- 
skridimo tikslas: sustiprin
ti dvasioje Republikonų 
partijos kandidatus. Mat, 
ponas gubern. Goo d w i n 
Knight siekia si užimti 
Washingtone senatoriauos 
vietą, o sen. William Know- 
land peršasi į Kalifornijos 
gubernatorius. Bet demo
kratai smarkiai varosi, kad 
būtų išrinktas ponas Atty. 
Gen. Edmund G. Brown. Aš 
būčiau linkęs, kad ponas 
Knowlandas pralaimėtų, o 
gubernatoriaus vietą laimė
tų ponas Brown. Kaip jau 
yra žinoma, Knowland yra 
aršus reakcionierius, darbo 
unijų priešas. Per jo suma
nymą dabar nori, kad būtų 
Kalifornijoje priimtas 
“Right to Work” įstatymas, 
tai reiškia, kad gali dirbti 
dirbtuvėje tarpe unijos na
rių neunijistas darbininkas, 
ir niekas negali jį priverst 
mokėti duokles. Arba kom
panija gali samdyti į dirb
tuvę neunijistą darbininką 
kada tik ji nori. Todėl dar
bininkai, balsuodami, gerai 
apsižiūrėkite, už ką bal
suojate.

Aršūs trys sumanymai
Dabartiniuose rinkimuose 

lapkričio 4 d. yra pateikti 
trys pasiūlymai balsuot, kad 
liktų įstatymais. Tiesa, to
kių sumanymų yra 18, bet 
trys iš jų yra priešingi vi
suomenei arba piliečiams. 
Tai pasiūlymai 16, 17, ir 18. 
Juos reikia balsuoti NO, ar
ba prieš.

Alvinas

Atžymėjo gimtadienį 
Ir parėmė spaudą

Spalio 18 d. įvyko didelis 
puikus banketas. Tai banke
tas atžymėjimui draugės J. 
K. Navalinskienės gimtadie
nio ir pagerbimui jos už jos 
gražų-prakilnų darbavimąsi 
mūsų organizacijose, spau
dai gavimą naujų skaityto
jų bei atnaujinimą Laisvės 
ir Vilnies prenumeratų ir, 
žinoma, parašymą žinučių, 
kas įvyksta mūsų gražioje 
kolonijoje.

Baigiant valgyti skaniai 
pagamintus įvairius valgius 
ir gėrimus, vakaro pirmi
ninkė Ona Wellus palinkėjo 
draugei J. K. Navalinskie- 
nei sulaukti dar daug gim
tadieniu ir darbuotis tiems 
prakilniems darbo žmonių 

i reikalams, kaip ir iki šiol. Ir 
pakvietė eilė draugų-drau- 
gių tarti žodį kitą, kurie iš
reiškė jai šiltus linkėjimus tvarkymą, pinigai padalinti 
sulaukti dar daug liksmų taip: Laisvei $25, 
gimtadienių ir atžymėjo, 
kaip yra svarbu darbuotis 
dėl organizacijų ir dėl dar
bininkiškos spaudos. Tuos 
gražius linkėjimus išreiškė 
draugai svečiai: St. ir L. 
Rauduvės, A. Valinčius ir J. 
Grusalionienė iš Pittston, 
Pa., ir V. Žilinskas iš Ply
mouth, Pa. Ir vietiniai 
draugai: L. Šimoliūnas, J. 
Vaicekauskas, V. Millerie- 
nė, P. Mikolajūnas, E. Če
kanauskienė, P. Yasilionie
nė ir E. Tinkūnienė. O prie 
pabaigos buvo pakviestas 
drg. A. Navalinskas ir gar
bės draugė J. K. Navalins- 
kienė, kuri išreiškė širdin
gą padėką visiems daly
viams ir už surengimą jai 
tokios gražios sueigos ir už 
gimtadienio linkėjimo kor- 

’ tas, kurių gavo bent kelias, 
koncerte, ir už dovaną nuo visų daly

kuos įvyks Lietuvių Kultu- vių - rašomąją plunksną.
triniame centre. Jie nori bu- Vakaro vedėja išreiškė 
so užpildymui pašalinių I 
žmonių, gal net iš Bostono i 
kas nors atsiras (žiūrėkite i 
jų skelbimą “Laisvėje”.) į 

Nevažiuojant ir kelionės! 
išlaidas skiriant laikraščiui, j 
“Laisvė” gautų dešimtine 
daugiau, tačiau laikraščiui

sinės laikraščiui paramos 
gavimo. Butkus, yra vajinin- 
ku, jis sutinka visiems kuo 
nors norintiems prie šio va- 
jauis sėkmingumo prisidėti, 
patarnauti. Yra nemažai to- 

nimą, kuris per trumpą lai-|kių lietuvių, kurie reakcijos
ką (1940-1941 m.), liaudies 
valdžiai įsikūrus Lietuvoj, 
buvo pabudavotas. Parodo, 
kaip vokiečiams okupavus 
Lietuvą, žmonės tapo demo
ralizuoti: diduma nežino
jo, ką daryti. Nors daug bu
vo norinčių naciams priešin
tis, bet su vietinių ponų fa
šistų pagalba ėjo vokie-

metu metė skaitę laikraštį, 
o dabar gal norėtų vėl jį 
skatyti, todėl “Laisvę” skair 
tan tieji tapkime vajinin- 
kais, pakalbinkime juos tuo 
reikalu. Ypatingai “Lais
vei” išeinant dusyk į savai
tę ir pasaulinei politikai kas 
kart smarkiau keičiantis, 
yra labai svarbių ir įdomių

čiams tarnauti ir tik vėliau į pasiskaitymų mūsų laikraš- 
susiprato ir stojo į kovą ėio šešiuose puslapiuose, 
prieš nacius ir Lietuvos vo-~ , TRiečiams parduotoje, nes j. Par vlenas dalXkas- 
kaskart aiškėjo, l._. 
veda naciai. Taipgi 
nušviečiamas tas faktas, 
kad jokių blogų priepuolių 
alkoholyje nepaskandinsi ir 
kad nėra lengva karo metu 
išsilaikyti neutrališkai. Tą 

a pamačius, liaudis stojo į ko- 
i va su ginklu rankoje ir lai

mėjo. Nors Lietuvos tauti
ninkai, stodami už saujelės 
buržujų reikalus, per kelis 
metus sykiu su naciais lėba
vo, tačiau liaudžiai nepasi
duodant jų vergijai, galų 
gale buvo nugalėti. Kurie 
fašistai suspėjo, išbėgo, o 
kiti buvo suimti arba, kaip 
filme parodo, vieni kitus iš- 

. sišaudė... Mūšį laimėjusieji
vėl atstatė tiltą, sugriautus 
namus ir kt. Nors dalinai! 
kariškas, bet abelnai filmas 
turi muzikos, dainų ir kito-1 rican Society for Enginee- 
kių įdomių vaizdų. j ring paskelbė, kad 8 ameri-

kur link!kričio 9 Montellos vYrh 
filme £rul)e autobusu važiuoja į

Richmond Hill, N. Y., daly
vauti “Laisvės”

Vilniai 
$25 ir Liaudies Balsui $15. 
Aukas surinko Viktorija 
M'illerienė ir Nellie Strolie- 
nė.

Didelis, ačiū visiems daly
viams šiame bankete ir už 
tokią gražią paramą spau
dai. O draugei J. K. Nava- 
linskienei ilgiausių metų gy
venti ir darbuotis, kaip ir 
iki šiolei.

Aukotoju vardai:
A. ir J. K.

Navalinskai ... $17.00 
St. ir L. Rauduvės ... 5.00 
Jonas ir Nellie Stroliai 5.00 
Paul Jozokas ...........
P. Yasilionienė .......
V. Kapičauskienė ... 
V. ir O. Žilinskai .... 
Ig Liužinai ..............
A. Valinčius .............
J. ir A. Žemaičiai .... 2.00 
J. ir K. Vaicikauskai 
P. ir K. Juozapaičiai

F. ir V. Milleriai’...'. 
U. Šimoliūnienė ....

5.00 
4.00 
2.00 
2.00
2.00 
2.00

Cleveland, Ohio
DRG. ROGERS 

GRAŽIAI SVEIKSTA
Mūsų nenuilstantis spau

2.00 i
1.50
1.50
1.00

SCRANTON, PA.
Dar v.enas naujas kapas .buvo dievotas žmogus, kaip 

j---____ • tt-sti piltas senajai kartai
Po ilgo negalavimo, bet 

susirgimo, spalioi staigaus 
reikia ne tik finansinės, bet 1? ck Petras Šlekaitis.
ir moralines paramos. Tą 
padarysite nuvykę į niujor
kiečių rengiamą koncertą ir 
sykiu pamatysite did'miestį, 
didžiausią centrą pasaulyje.

Urbana, Ill. — The Ame-

kių įdomių vaizdų.
Už minėtą įdomaus vaka- j kiečiai vyks mokytis į Tary- 

ro surengimą kreditas ten-’bu Sąjungos 
ka M. K. ir jo padėjėjams, o 
už parengimo sėkmingumą
—publikai. Gal būtų ne pro vyks į Amerikos ipžinierijos i 
šalį karts nuo karto išvar

inzimerijos 
mokyklas. Toks pat skai
čius tarybinių inžinierių at- i

mokyklas.

SCRANTON, PA.

Mirus

PETRUI ŠLEKAIČIUI
Reiškiame širdingiausią užuojautą likusiai jo 
šeimai: dukrai Elenai, dviem sūnums, Jonui 

ir Antanui, žentui, marčioms ir anūkams.

B. Tuškis E. Sekavičiūtė
K. Genys A. Petruškevičius
J. ir M. Gluoksniai S. Rauduvė,
E. Geležauskienė pittstonietis
I. Klevinskas A. Valinčius
A. Kundraskas pittstonietis
F. Mankauskas V. Žilinskas
R. Janušaitis plymouthietis
W. Pėstinikas O. Krutiulienė
J. Liepa plymouthietė
Čerkauskaitės P. Jasilionienė
P. Pėstinikas binghamtonietė
P. Indrulienė J. Seniauskas

5 p.-Laisve (Liberty)—Penktad., spalio (Oct.) 31, 1958

j Jis buvo gimęs ir augęs Lie
tuvoje, Bartninkų kaime. 
J šią šalį atvyko pačioje 
jaunystėje, 1905 ar 1906 
metais, į Pittston, Pa., ir vi
są laiką dirbo kietosios 
anglies kasyklose. Gi prieš 
trisdešimt penkerius metus 
persikėlė gyventi į Scanto- 
ną ir čia išgyveno iki mir
ties.
micelė Petraškaitė, mirė 
prieš keliolika metų, tad jis 

įgyveno pavienis. Nors pa- 
Į liko dukterį ir tris posū
nius, bet visi gyvena kitose 
valstijose.

Šlekaitis buvo gana pasL 
turinčio ūkininko sūnus, ir 
jis atvyko į šią šalį ne lai
mės ieškoti, bet nuo Rusijos 
caro žandarų atbėgo už 
veiklą 1905 metų revoliuci
niame judėjime. Petras 
drąsiai dalyvavo tame ju
dėjime ir už tai jam pasi
sekė pasprukti pro žandarų 
kordoną iš bažnyčios apsi
rengusiam mergiškais dra
bužiais, nes Šlekaitis, nors 
ir veikė revoliuciniame ju
dėjime, bet tarnavo ir prie 
altoriaus už klapčiuką, tai 
jam ir buvo gera proga per
sirengti į merginą, kada ki
ti jo draugai atnešė žinią ir 
drabužius į zakristiją, kad 
žandarai laukia jį areštuo
ti, kai tik išeisiąs iš baž
nyčios. Tai taip Petrui ir 
pasisekė per žandarų siųs
tus ištrūkti nuo arešto. O 
kadangi Lietuvoje pasilikti 
gyventi nebuvo galima, tad 

1 jis ir atvyko j šią šalį.
Petras, atvykęs į šią šalį,

i ir visi kiti atėjūnai. Vie
nok, kaip buvusiam revoliu
cionieriui, ilgai neteko klai
džioti tikėjimiškam migly- 
ne; jis išsiblaivė iš tų mig
lų ir patapo laisvai mąstan
čiu žmogum, ir tokiu išgy
veno iki mirties. Ir ne tik 
kad jis buvo laisvas pats, 
bet ir skleidė laisvąją min
ti ir kitiems. Jis dalyvavo, 
veikė visą laiką darbinin
kiškame judėjime, ėjo įvai
rias draugijose pareigas, 
užrašinėjo laikraščius, pla-

I dos vajininkas Petras Ro
gers per pastaruosius kelis 
mėnesius niekur nepasiro
dė, ir aš esu tikras, kad ne 
man vienam, o ir daugeliui 
kitų atėjo mintis, kas atsi
tiktų, jeigu mūsų mylimą 
Petruką kokia nelaboji liga 
pasiguldytų ilgesniam lai
kui. Tiesa, mes kadaise tu
rėjome net organizuotą va- 
jįninku grupę, kuri vei
kė sulyg grupės numaty
tu planu. Bet, dabar gal 
sunkiau būtų grupę suorga
nizuoti.

Gavęs progą nuėjau drg. 
Rogers atlankyti, Ogi Pet
rukas vaikštinėja sau ir at
rodo gražiau negu bet ka
da pirmiau. Rūpinasi drau
gas spaudos vajumi — ne 
vien, kad patarnauti skai
tytojams išrinkdamas jų 
prenumeratas, bet rūpinasi 
atnaujinti ir tiems, kurie 
metai kiti mūsų laikraščių 
jau nebeskaito. Juk tai ste
bėtis reikia: žmogus, susi
pažinęs su pažangiu laik
raščiu, kuris jam per kele
rius metus teikė teisingas 
žinias ir pamokinimus, be 
jokios priežasties pametė 
skaitęs! Žinoma, d-gui Ro
gers jo žmona Onutė irgi 
pagelbsti, ypatingai, kada 
Petrukas nesveikuoju.

Mes irgi privalome pagel
bėti, priduodami d-gui Ro
gers savo prenumeratas, ir 
nuoširdžiai palinkėti jam 
geriausios sveikatos ir dau
gelio metų.

Vienas iš draugą

Miami, Fla

Iš sėkmingos LDS 
2-ros apskrities 
konferencijos

Spalio 19 d. Mildos patal
pose įvyko LDS 2-ros aps
krities konferencija. Spren
džiamu balsu dalyvavo 45 
atstovai. Tačiau ne visos 
kuopos prisiuntė delegatus, 
tai negerai.

Iš kuopų raportų paaiškė
jo, kad veikimas gerėja. 
Gaunama naujų narių.

Po plačių ir konkrečių 
diskusijų, pasisakyta, kad 
turime daugiau veikti naujų 

marių gavime. Turime dau
giau kreipti rimto dėmesio 
naujų ateivių gavimui į 
LDS. Taip pat ir čia gimu
sių jaunų žmonių reikia 
gauti.

Nutarta per 1959 metus 
gauti mūsų apskrities ribo
se ne mažiau 50 nauju na
rių.

Nutarta daugiau bendra
darbiauti su čia gimusiais 
ir padėti jiems sporte..

Nutarta pradėti rinkti 
medžiagą išleidimui Ameri
kos lietuvių veiklos istori
jos.

Nutarta rūpintis švieti
mo reikalais, ypač sveikatos 
paskaitomis ir panašiai.

Šlekaičio žmona, Do- . , . ......
Petraškaitė, mirė tlno ęny,Sas n* visokiais ki- 

tais budais skleidė apsvie- 
tą ir laisvąją mintį. Ir 
nors paskutiniais keleriais 
metais jis ir negalavo, mai
nų dusulys jį nemažai kan
kino, betgi jis rankų nenu
leido; dirbo, kiek turėjo 
spėkų, iki mirties. Tiesa, 
Petras dar būtų galėjęs pa
gyventi kiek ilgiau, bet vie
na. silpnybė pas jį įsigalėjo, 
kas gal ir paskubino jam 
mirtį. O gal gi tai neteki
mas sūnaus, kuris žuvo ka
re, ir vėliau netekimas žmo
nos pakirto jam atsparumą. 
Gaila netekus veiklaus 
draugo ir gero pažangiečio! 
Vargu bus galima užpildyti 
tą spragą, kurią padarė 
mirtis, išplėšdama Petrą iš 
mūsų tarpo, 
negalima padaryti, 
gimsta, turi ir mirti, 
Petras, nužygiavęs 
niasdešimt dvejus 
gyvenimo žygiuotės, 
šęs vargų naštą iki kapui, 
lai ilsisi amžinai gražiame 
Abingtono kalnyne, Ameri
kos žemelėj! O jojo duk
rai ir posūniams—širdinga 
užuojauta.

Vienas iš draugą

Vienok nieko 
Kas 

tad ir 
septy
ni e tus 
atne-

Spalio 26 pasibaigė busu 
vairuotojų -draiverių strei
kas. Streikavo kelias dienas 
apie 250 vairuotojų. Strei
kas buvo laimėtas. Pirmiau 
gaudavo po $1.77 į valandą 
ir minimum savaitinė alga 
būdavo už 44 valandas 
$77.88 be viršlaikių. Dabar 
gaus po $2.12 į valandą. Sa
vaitinė alga bus už 45 va
landas $95.04, neruokuojant 
viršlaikių. Bet jie dažnai 
gauna padirbėt viršlaikius, 
už ką gauna pusę tiek dau
giau mokesčio.

Nereiks tų baikų, busų 
kompanijos neprakišo nė 
cento, nes ir važinėjimo fė- 
rai dėl publikos bus pakelti 
nuo 15 centų iki 20, o vėliau 
gal ir daugiau pakels.

V. J. Stankus

Huntington, L1.
GRAŽUS NAUJAS FILMAS 

bus rodomas sekmadienį
LAPKRIČIO (NOV.) 2 

DANIELIAUS 
BAR & GRILL 

WEST HILL RD.
Huntingtone

Pradžia 5 v. vakare
Kviečiu vietinius ir iš apy

linkės lietuvius atsilankyti 
ir pamatyti ši p u i k ų filmą. 
Ištisai lietuviškas vaidinimas 
su daugeliu gražių dainų, ku
rias atlieka gabūs vaidintojai- 
artistai.

Filminiu kas
Jurgis Klimas

PHILADELPHIA, PA.

Pagelbekite 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 pačių dienų, 
kai aplaikome nuo jūs. Gaunate 
pašto kvitų už kiekvienų paketų.

GENERAL PARCEL & 
TRAVEL CO., INC.

632 W. Girard Ave.
Phils 23, Pa.

Walnut 5-8878
Atdara kasdien 9 v. r. iki 8 v. v. 
Mykolą Cenko •— O. Stojkewyc?

Wiashingtonas.—S. Weeks 
rezignavo iš prekybos sek
retoriaus vietos. Preziden
tas tuojau jo vieton pasky
rė Lewisą Straussą.

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
1 ■m. .......... ■'**. I. ................ .. N ■I'J     
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New Jersey naujienos
New Jersey LDS kuopų va

karienė, kurią rengė- Trečioji 
Apskritis, pavyko puikiai. 
Svečių buvo apsčiai, valgių 
pakankamai ir gerų. Grybai
buvo visų mylimi ir giriami. Į nieko nereiškia, bet pasirodo, 

kad vienas darbštus draugas 
daug

Ir nepaisant didelio lietaus, 
kuris lijo visą dieną, rengė
jų svečiai nesuvylė. Jie žino
jo, kad vakaras rengiamas ge
ram tikslui, ir jie prasto oro 
nenusigando. Ačiū jiems!

Gaspadinėmis buvo Kudir
kienė ir Gasparaitienė. Prie 
stalo patarnavo Vaičionienė, 
abi Makutėnienės ir L. No
vak. šios draugės aukojo sa
vus iškeptus pyragus ir L. No
vak padabino stalus gražio
mis gėlėmis. Iš tolimų svečių 
buvo d-gė žukienė iš Bing
hamton, N. Y., ir d-gė Philipse 
iš Stamford, Conn. Meninės 
programos nebuvo, apart kal
bų, 
sėsi 
ko.

Susirinkusieji kalbu klau- 
ramiai, kas retai pasitai-

šį rudenį turėjome jau du 
parengimus ir abu gražiai nu
sisekė ir rengėjams suteikia 
noro tolesniam darbui.

šį kartą serga ir randasi li
goninėse sekami mūsų organi
zacijų nariai: George Žukaus
kas, buvęs ilgametis Newarko 
pažangių organizacijų veikė
jas, sveikatos sumetimais šiuo 
tarpu gyvenąs Point Pleasant, 
N. J., randasi Memorial ligo
ninėje, Long Beach, N. J. Jo 
namų antrašas—1416 Joseph 
St., Point Pleasant, N. J.

Bayoniečiai Skiparis ir Ma
ziliauskas randasi Bayonnės 
ligoninėje, W. 30th St. Sako
ma, kad d-sui Skiparui reikės 
daryti operaciją.

Draugė O. Vertelienė su 
sveikata irgi nesigiria; ji taip
gi gyvena Pt. Pleasant, N. J.

P. Kalanta, LDS 133.-os kuo
pos narys, iš Jersey City, da
bar gyvenąs pas gimines P’dlr- 
lawn, N. J., rimtai serga.

Prieš kiek laiko ilgamečiui 
Jersey City gyventojui Baži- 
liuį nupiovė kojas iš priežas
ties cukrinės ligos.

Linkiu ligonams greitai ir 
pilnai pasveikti.

šį sekmadienį įvyksta LDS 
Trečiosios apskrities metinė 
konferencija, 408 Court Sreet, 
Elizabeth port, N. J. Apskri
ties komitetas prašo kuopų at
stovus būti laiku. Teko nu
girsti, kad šioje konferencijo
je bus rodomi judžiai iš drg. 
A, Skairiaus įvykusio banketo. 
Svečiai ■ kviečiami pasiklausy- 
i dalyvių diskusijų LDS reika
lais ir pasižiūrėt banketo pa
veikslų.

Jdomus dalykas: praėjusį 
šeštadieni įvykusiame bankete 
visų kalbos rišosi su mūsų jau
nąja karta. Senoji karta šiuo 
tarpu rimtai susidomėjusi mū
sų LDS 
džiuma 
amžiaus 
amžiaus

6;

ateitimi. Bankete di- 
susidėjo iš senyvo 

žmonių. Jaunesnio 
buvo mažuma.

Pusantro milijono dolerių 
senoji karta nenusineš į ka
pus. ši organizacija ir jos 
turtas pasiliks ir priklausys 
jaunajai kartai. Tačiau čia 
augęs jaunimas nelinksta prie 
savo tėvų sukurtos organizaci
jos. Reakcija daugelį jaunų 
LDS narių išvijo iš mūsų. Iš
sireikšta ir ta mintis, kad ir 
tėvai, norinti, kad jų vaikai 
'priklausytų prie LDS, neturi 
geidautinų sėkmių. Bet yra 
viltis, kad su laiku grįš į LDS 
ie buvusieji jauni nariai.

Livingston© LDS 47-a kuopa 
būdavo pavyzdinga savais su
sirinkimais ir atstovybe paren
gimuose ir konferencijose. Ta
čiau šiuo tarpu ji yra pasili
kusi užmirštyje. Nesimato jos 
narių parengimuose nei kon

6 p.—Laisve (Liberty)—Penktad., spalio (Oct.) 31, 1958

ferencijose. Ir taip yra dėl 
vieno draugo sveikatos pašli- 
jimo.

Mes dažnai sakome, kad 
vieno žmogaus pasitraukimas

reiškia. Pilietis

Mil-

ir “Žydėk, jaunys-

dainos: “Leiskit į 
leiskit pas savus,

Chicago, Ill.
Gražūs filmai iš 
Tarybų Lietuvos

Praeitą sekmadienį 
dos teatre buvo rodomi net 
tiys kino filmai iš Lietu
vos: “Dekada Maskvoje,” 
“Urugvajaus lietuvių dele
gacija” 
te,”

Anot 
Tėvynę, 
ten pradžiugs krūtine, at
gaivins jausmus.” Tas bu
vo ir dabar. Tikrai atgai
vino jausmus ir buvo kuo 
pasigėrėti. Ypač tuo Lietu
vos jaunimu, jų gražia pa
kilusia dvasia. Koks gausus 
jaunimas, kokie milžiniški 
chorai ir ansambliai, kaip 
maloniai skamba jų dainos, | me Dalyvaukime i
kokie puikūs dainininkų iri 
muziku talentai. Tie tau
tiniai šokiai, tautiniai rū
bai visus žavėjo.

Smagu, kad iš Lietuvos 
vis daugiau ateina gražių 
filmų ir mums, seniems lie
tuviams ir jauniesiems, su
teikiama proga pasigrožėti 
mūsų krašto vaizdais 
abelna jo kūryba. R.
LDS 2-ros apskrities 
įvairenybių vakaras

Sekmadienį, lapkričio
d., Mildos patalpose yra niai ir medžiaginiai pastip- 
rengiamas LDS įvairenybių rinsite komiteto darbą.
vakaras. Čia bus apdovano-

ii

ti tie dalyviai, kurie daly- , sveikinimus priduokite per
vąus žaidimuose ir pasiro
dys esą sumanesni už kitus.

Cleveland, Ohio
“Teisė prie darbo”

Tai vienas iš pavojingiau
sių dalykų, kuriuomi kiek
vienas darbo žmogus priva
lo susirūpinti ir dėti visas 
pastangas, kad būtų atmes
tas “teisė prie darbo” suma
nymas.

Dabar jau pasirodo gali
mybė pastoti kelią tai ne
dorybei balsavimo dienoje 
todėl, kad šiemet Ohio 
valstijoje yra užsiregistra
vusių balsavimui daugiau 
negu bet kada istorijoje. Vi
sos unijos pradėjo skleisti 
daugybes lapelių, stambios 
protestantų o r ganizacijos 
veikia priešais. Prietam vys
kupų, rabinų suvažiavimai, 
Clevelando miesto Taryba 
ir kitos žymios organizaci
jos vienbalsiai išleido rezo
liucijas prieš tą klastingą ir 
darbininkams, žalingą su
manymą Bet tas dar nereiš
kia, kad jau galėtume pa
liauti veikę. Komunistų par
tija ragina kiekvieną narį 
kviesti savo draugus ir vi
sus darbo žmones abelnai 
balsuoti prieš tą sumanymą, 
kuris ant baloto Ohio vals
tijoje bus pažymėtas No. 2.

Policija surado, kad prieš 
kelias dienas iš Hudson, 
upės ištrauktas žmogaus la
vonas dėžėje yra Richardo 
Hicks, 45 metu amžiaus. Jis 7 v
nušautas.

Sulaikytas be kaucijos jo 
sūnus Richard, 18 metų. Po
licija jį įtarė žmogžudystė
je. Skelbiama, kad jis pri
sipažino. Sakoma, kad jie 
pykosi dėl sūnaus mokini- 
mosi. Richardo motina ir se
nutė žada kovoti teisynuose 
už jo išteisinimą.
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DIDYSIS NEW YORKAS
Kvietimas-prašymas 
ruoštis konferencijai
Dvidešimt šeštmetinė Na

cionalinė Sveturgi m i a m s 
Ginti konferencija įvyks 
gruodžio 6 ir 7-tą dienomis 
Hotel Belmont Plaza, Lex
ington Ave. ir 49th St., New 
Yorke.

Komitetas prašo organi
zacijas atsiųsti delegatus 
ar stebėtojus į konferenciją. 
Kiekviena gali atsiųsti 1,2 
ar 3 atstovus. Laiškais kvie
timų prašome nelaukti. Lai
kykite šį pranešimą kvieti
mu.

Laikas trumpas. Svarbu 
išrinkti skaitlingą atstovy
bę konferencijai. Mes, rytie
čiai, irgi nepasilikime pas
kutiniais. Konferencija ne 
visada esti taip arti, tai pil
nai išnaudokime šią progą.

Komitetas deda visas pa
stangas, kad konferencija 
pasisektų. Mes, nors kartą 
į metus, gerai pasirodyki- 

ir me
džiaginiai prisidėkime.

Yra ruošiamas konferen- 
cijinis žurnalas-souveniras. 
Pavieniai sveikinimai nuo 
$1. Visas puslapis $100.00. 
Sveikinimus į žurnalą reikia 
priduoti re vėliau poros sa
vaičių prieš konferenciją.

Konferencijos pirmos die
nos programos užbaigai— 
banketas. Tikietas $6. Labai 
būtų malonu, kad vietas j 
banketą jau dabar užsitik
rintumėte. Tuomi morali-

Konferencijai ar žurnalui 

lietuvius, arba per Ameri
can Committee for Protec
tion of Foreign Born, 49 E. 
21st St., New York 10, N. Y.

Reporteris

12-kos apaštalu 
suvažiavimas

Praėjusį šeštadienį Brook- 
lyno Liet, piliečių klubo 
svetainėje įvyko dipukiškų 
rašytojų suvažiavimas. Iš 
viso, sakoma, dalyvavo apie 
12-ka asabų. Ir tos asabos 
diskusavo “labai svarbius 
klausimus”, bet nieko tei
giamo nenutarė.

Buvo atvykęs B. Babars- 
kas., buvęs dipukiškų rašy
tojų organizacijos pirminin
kas. Jis pateikė iš savo “di
džių darbų” apyskaitą. Re
ferendumu buvo išrinkta 
nauja valdyba, kurios pir
mininku paskirtas J. Tys- 
liava.

Rama. — Popiežius Jonas 
XXIII paskyrė Domenico 
Tardini Vatikano valstybės 
užsienio reikalų sekreto
riumi. Popiežius skiria nau
jus žmones į Vatikano ir 
katalikų bažnyčios admini- 
stratyves vietas. Sakoma, 
kad apie 4,000 senųjų parei
gūnų bus atleista, o jų vie
toje bus paskirta nauji.

Paskutiniai pasiruošimai New 
Yorko valstijos rinkimams

Visos partijos faktinai už
baigė savo rinkiminę kam
paniją. Paskutinėmis die
nomis labai pagyvėjo re- 
publikonai. Beveik visi mū
sų didžiojo miesto didieji 
k o m e r c iniai laikraščiai, 
įskaitant ir “New York 
Times,” pasisakė už Rocke- 
fellerio kandidatūrą. Jie 
pradėjo skelbti, kad labai 
galimas daiktas, jog repub- 
likonai New Yorko valstijo
je laimės ir naujuoju gu
bernatoriumi bus Rockefel- 
leris. Tai labai išgąsdino 
demokratus su Harrimanu 
priešakyje. Ypač susirūpi
no didžiosios darbo unijos, 
kurios visos remia Harri- 
maną ir kitus demokratus. 
Visur dirbtuvėse praveda
ma plačiausia kampanija 
už demokratus. Leidžiama 
ir skleidžiama daug lapelių. 
Apart demokratų, darbo

Laukiame ir tikimės svečių 
iš toli ir iš visur

Mūsų metinė iškilmė jau 
čia pat. Mes kalbame apie 
metinį “Laisvės” koncertą, 
kuris įvyks Kultūrinio Cen
tro auditorijoje lapkričio 9 
d. Prie šio koncerto smar
kiai ruošiamasi. Mūsų di
džiausias troškimas yra 
svečius draugiškai priimti 
ir viskuo patenkinti. Ne-į 
tenka nė sakyti, jog šiemet 
koncerto p r o g r a m a bus 
įvairi ir smagi. Jos išpildy
me, kaip matote iš garsi
nimų, dalyvaus pačios šau
niausios meninės jėgos.

Jau turime gražių pasiža
dėjimų iš Philadelphijos ir 
kitų Pennsylvanijos miestų 
ir miestelių. Žinome, kad 
svečių pribus iš Plymoutho 
ir Wilkes-Barres. Seniai 
besimatėme su Šenadorio 
draugais.' Širdingai juos 
kviečiame i svečius.

O kaip su N e w Jersey 
valstijos miestais ir kai
mais? Jiems Ric h m o n d 
Hill netoli, lengvai ir grei
tai pasiekiamas. O New 
Jersey mes turime didžiulę 
armiją labai patriotingų 
laisviečių. Tikimės su jais 
šiame koncerte pasimatyti.

Turime gražių žinių iš 
Connecticut valstijos. Ne
norime nė pradėti įvardyti 
miestus ir miestelius, iš ku
rių tikimės brangiųjų sve
telių. Labai džiugu, kad

TSRS RAŠYTOJAI 
IR PASTERNAKAS

Londonas. — TSRS žinių 
agentūra “TASS” pranešė.
kad Tarybų Sąjungos Rašy-lvoj 
tojų unija išmetė iš savo ei
lių Borisą Pasternaką ir at
ėmė TSRS rašytojo vardą:

Boris 'Pasternakas parašė 
antitarybinį veikalą, už ku
rį jam buvo suteikta Nobe
lio dovana.

unijų, dar, kaip žinia, de
mokratų sąrašą remia ir 
Liberalų‘partija. Todėl re- 
publikonų džiaugsmas gali 
nueiti vėjais.

New Yorko valstijos pa
žangūs žmonės labai dar
buojasi, kad šiuose rinki
muose daug balsų būtų pa
duota už Lamont ir Mulzac, 
kurie kandidatuoja Inde
pendent Socialist Party są
rašu. Lamont kandi datuo
ja s e n a t o r i aus vietai, o 
Muizac valstijos iždininko. 
Abudu yra populiarūs, pa
žangūs žmones. Jiedu yra 
dideli taikos šalininkai. 
Mes irgi karštai raginame 
lietuvius piliečius paduoti 
savo balsus už šiuos vyrus

Kaip jau pirmiau sakėme, 
šiuose rinkimuose visų pa
žangių žmonių obalsis yra: PRANEŠIMAI
“Republikonai turi nepraei
ti r ’ 

šiemet turėsime didžiulį bu
ri svečiu iš Massachusetts 
valstijos. Pranešama, kad 
busti su Montellos choru 
pribus daug laisviečių.

Viską sudėjus į daiktą, 
matosi, jog šiame mūsų 
koncerte turėsime svečių 
daug ir iš visur. Mums tai 
labai džiugu girdėti.

Paieškojimai
Norėčiau labai susisiekti su Žu

vaus ar Petnono šeima, arba su Pet
ro Prasausko šeima. Būsiu dėkin
ga, jeigu parašytumėt man, taipgi 
norėčiau girdėti nuo Julės šeimos! 
bei sesers Matildos ir brolio Petro. 
Adresas: Šeštokienė Petronė (Pra
no), M. Meldikaitės g-vė, Nr. 2, 4- 
as aukštas, b. 18, Lithuania, USSR.

(102-104)

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, j 
Kuriam būtų jdomus man’o gyve-! 
nimas, prašau rašyti, suteiksiu dau
giau informacijų: S. K., Box 22, 
Meshoppen, Pa. (102-103)

Ieškau savo cocčs Lidaitės Do
mės, d. Stepono. Po vyru pavardė 
Piktusienė. Prašau jos atsiliepti. 
Rašykite: Telšiai, Ežero g-vė Nr. 13, 
Ona Žavarankova (Lidaitė, Prano), 
Lithuania, USSR.

Ieškau giminaičių, emigravusių į 
JAV apie 1915-17 m. Mes su jais 
palaikėme ryšius iki 1938, ir dabar 
nežinome nieko apie jų likimą. Ieš
kau savo mamos tetos ir jos krikš- 
tomotinos Valeckienė - Valeckas - 
Končiutė, Julija, kilusios iš Vabal
ninko parapiojs. Amerikoje gyve
no 96 Dorchester St., Boston, Mass. 
Taipgi ieškau antrosios tetos Mag
dalena Šapaila (Petrulytė), gyveno 
320 Earp St., Philadelphia, Pa. 
Bandėme rašyti šiais adresais, bet 
jokio atsakymo nesulaukėme. Jeigu 
mirusios, tai manau, jt) vaikai 
tikrai gyvena ir panorės už- 
megsti ryšius su giminėmis Lietu
voje. Valeckieriės - Končiutės brolis 
Pranas Končius, dar gyvena Vabal
ninke.

Rašykite: Skūpienė-Končiutė Ade
lė, Kupiškio rajonas, Subačiaus 
miestelis, Lithuania, USSR.

(102-103)

SIŲSKITE DOVANŲ PAKUS JŪSŲ GIMINĖMS IR DRAUGAMS 
Patikimiausia firma išsiuntimui pakų į USSR: LIETUVĄ, UKRAINĄ, BALTARUSIJĄ, 

LATVIJĄ, ESTONIJĄ, ARMĖNIJĄ ir kitas respublikas.

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

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

Siunčiami tik nauji daiktai—medžiagos, drabužiai, valgomieji produktai, gyduolės, siuvamosios maišnos. 
Pristatymas garantuojamas, taipgi adresato parašas. Visi kaštai, įskaitant muitą, apmokami išanksto. 

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

Atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 ryto uk 4 popiet.
NEWARK0 RAŠTINI! ATDARA ŠEŠT. IR SEKMAD., 9 V. R. IKI 4 V. DIENĄ.
SECOND AVE. RAŠTINI! ATDARA ŠEŠT. IR SEKMAD., 9 V. R. IKI 4 V. DIENĄ.

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

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

K. Stanislovaitienė 
bus koncerte

Sužinota, kad dailininkė 
ir visuomenininke Katryna 
Stanislovaitienė, iš Water- 
burio, atvyks į Laisvės kon
certą, būsiantį lapkričio 9 d. 
Ji sakė, kad su ja kartu ir 
daugiau waterburieciu at-

Kviečiame ir iš kitų 
Conn, valstijos vietų lietu
vius, kurieiųs leis sąlygos, 
atvykti mūsų laikraščio me
tinei! šventėn.

Iš Hudson upės ties 49th 
St., Manhattane, ištraukė 
dėžę ir joje rado žmogaus 
lavoną. Nužudytasis yra 
apie 30 metų amžiaus. Spė
ja, kad jis yra portorikietis. 
Eina tyrinėjimai.

Bellevue ligoninės dakta
rai sako, kad Mrs.
Ware Curray, ' 
sužeidė negrų veikėją Dr. 
Martin Luther King, yra 
nesveiko proto.

WODHAVEN, N. Y.
Didelis, 13 kambarių vienai šei

mai namas (naudojamas trims šei
moms). Geroj vietoj. Didelis plo
tas. Viskas moderniškai įtaisyta. 
2 ¥2 vonios. Kaina $27,000. Kreip
kitės pas agentą:
DeBiase. VI. 9-1060 ar DA. 6-1337.

įvyks 
kam- 
visųsv.

BROCKTON, MASS.
LLD 6 kp. susirinkimas 

lapkričio 3 d., L. T. Namo 
bariuose, 7:30 v. v. Prašome 
narius dalyvauti, išgirsite raportą iš 
7-os apskrities konferenciojs ir pa
sekmes iš parengimo (krutamu pa
veikslų). Geo. Shimaitis.

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1-os kuopos susirinkimas 

įvyks antradienį, lapkričio 4 d., 
7.30 vai. vakare, Liberty Auditori
um, 110-06 Atlantic Avė., Richmorid 
Hill. Visi nariai kviečiami daly
vauti. Kurių duoklės neužmokė
tos, malonėkite užsimokėti, kad ne- 
susispenduotumėt. Valdyba

(102-103)

DETROIT, MICH. i
Filmai iš Tarybų Lietuvos. ŽY

DĖK, JAUNYSTE; DEKADA 
MASKVOJ ir URUGVAJAUS LIE
TUVIU DELEGACIJA LIETUVO- 

i J E. Bus rodomi lapkr. 2 d., buvu
sioj Lietuvių salėj, 25th St. ir. Ver- 
nor Highway, 3 vai. dieną. Bus žin- 
geidu pamatyti, kaip Lietuvos jau
nimas darbuojasi po nauja valdžios 
sistema, kaip jie gražiai dainuoja, 
išgirsime naujų lietuviškų dainų. 
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės 
dalyvauti, nepraleiskite progos. 
Įžanga 85c. Rengėjai.

JOHN KRAUSS, Inc.
117-09 Liberty Ave.

Richmond Hill, N. Y. 
(Smulkmeniškas pardavinėjimas) 

MĖSOS IR WURSTWAREN

Sveikinimas

Konstancijai ir Vincui Kartonams
MASPETH, L. I.

Sveikiname Jus, miela pussesere Konstan
cija, ir Jūsų vyrą Vincą Jūsų vedybų 50- 
osiomis metinėmis ir linkime Jums sulaukti 

daug laimingų metinių (lapkr. 1) !

ANNA J. EITUTIS
—Cleveland, Ohio

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

11601 Jos. Campau Avė. 
Detroit 12, Mich.
TOwnsend 8-0298

Į New York? 
atvyksta Beriozka >

*T
Šiomis dienomis iš Mask

vos į New Yorką atvyks 
garsusis tarybinis ansamb
lis Beriozka. Ansamblį su
daro daugiausiai mergi
nos — dainininkės ir šokė
jos. Tik keletas vyrų muzi
kantų jame dalyvauja.

Beriozkos ansamblis susi
organizavo 1948 metais, ta
čiau jis jau spėjo išgarsėti 
ne tik Tarybų Sąjungoje, o 
ir visame pasaulyje. Ne
daug yra Europos sostinių, 
kuriose ši sceninio meno pa
žiba nebūtų davusi koncer-

Beriozka duos koncertus 
New Yorke, Broadway te
atre, per keletą savaičių. 
Jau dabar publika perka ti
kietus masiniai. Tikietai 
nėra pigūs, bet žmonės iš

Izola paskutiniųjų bando juos įsi- 
kuri peiliu gyti iš anksto.

Tik visai neseniai Ameri
kos žmones sužavėjo Moi- 
siejevo Baleto trupė, dabar 
tą patį padarys, be abejoji
mo, Beriozkos dainų ir šo
kiu ansamblis.

Beje, pirmas šio ansamb
lio koncertas įvyks lapkr. 
4 d.

Policininkai areštavo T. 
Waberį, 17 metų jaunuolį. 
Jis išdavė dar penkis savo 
sandraugos nuo 16 iki 19 
metų amžiaus. Jie buvo pa
vogę du šautuvus ir jau at
liko užpuolimų.

Help Wanted—Female
Abelnas namų ruošas. Nuosavas 

kambarys ir vonia. Guolis vietoje. 
Nėra skalbimo. Gera alga. Gražūs 
namai. Kalbanti biskj angliškai. 
Paliudijimai. TRafalgar 7-2365.

» . .(101-103)
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MATTHEW A
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

•og**og* • •

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

426 Lafavette St

y

'ž

1241 Ashland Avė.
Chicago 28, III.
HUmbold 6-2818

121 S. Vermont St. 
Los Angeles. Calif. 
Dunkirk 5-6550
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