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Lyg ieškoma durnių.
Turėjo grįžti.
Iš istorijos.
Ir vėl gaunu barti.
Tautų draugystė.

A. Bimba

Quemoyf Mat su salos 
Čiangas ir Amerika

LAISVES VAJUS Pasauline prekyba
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Atominė bomba, išsprogdin
ta giliai žemėje Nevarios val
stijoje spalio 30 d., supurtė 
visą pasaulį. Tokia ji buvo 
baisiai galinga!

Dabar mūsų šalies atstovai 
Ženevos konferencijoje sako 
Sovietams: Jūs liaukitės savo 

^bombas bandę per vienerius 
metus. Mes savo bandymus 
baigėme ir galime pailsėti.

Bet kai šių metu kovo mė
nesį Sovietai pasakė: Mes su
laikome bandymus ir jūs su
laikykite, jiems buvo atsaky
ta :

Jūs pasikarkite, mes savo 
bandymus tęsime!

Washingtonas. •— “Que-- 
moy ir Matsu salų išlaiky
mas čiang Kai-šeko ranko
se Amerikai atsieina bilijo
ną dolerių per metus laiko”, 
rašo Robert Allen.

Nuo rugpjūčio mėnesio, 
kada Kinija pradėjo bom
barduoti salas, tai Jungti
nės Valstijos Čiang Kai-še- 
kui pasiuntė už $250,000,000 

i ginklų ir amunicijos, sako 
kongresmanas C Zablocki iš 
Wis. valstijos, kuris yra 
Komitete Tolimųjų Rytų 

I reikalams.
Krizei prasidėjus, Jung

tinės Valstijos sudrūtino 
savąsias jėgas Formozoje ir 
Okinavoje, kas sudarė $600,-

000,000 pridedamų išlaidų, 
kaip tai pristatymas karių, 
lėktuvų, amunicijos ir Čian- 
go transportų lydėjimas.

Kongresmanas A. S .Car-I 
nahan, demokratas iš Mon-i 
tana valstijos, sako, kad jei
gu Amerikos laivai ir vėl j 
turės lydėti Čiango trans- i 
portus, tai jau tada JAV Į 
nepakaks ir bilijono dolerių.,

David Sentner rašo, kad i 
Dulles visai nereikalavo : 
Čiango, kad jis pasitrauktų į 
nuo Quemoy ir Matsu salų. Į

į

Belgradas. — Jugoslavi
jos naujas ambasadorius- 
Tarybų Sąjungoje bus La-I 
zaris Možovas.

Vajus prasidėjo spalio 1 (1. ir tę sis iki gruodžio
KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA

Philadelphijos vajininkai ________
Waterburio vajininkai __________
Baltimorės vajininkai-----------------
Rochesterio vajininkai -----------------
New Jersey valstijos vajininkai__
Brooklyno vajininkai —_________
S. Penkauskas—-J. Blažonis, 
Lawrence-Lowell, Mass. _________
Pittsburgho vajininkai__________
Great Necko vajininkai---------------
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass. .

Scranton, Pa.............................
So. Boston, Mass.......................
Bridgeport, Conn.....................
P. Blaškienė, Chicago, III ....
L. Tilwick, Easton, Pa. .......

Tai kodėl dabar Sovietai [ 
turėtų klausyti mūsų padikta-Į Iš Jungtinių Tautų
vimo ?

žinia iš Varšuvos:

I 
I

Lenkija
Alžyro valdžios balsas

31 (I. 1958
TOKS:

Punktai
____ 888'
____  792:
____  684
_____ 660,

ir Vakaru išgąstis
Washingtonas. — Čionai 

; jaučiamas didelis susirūpi- 
1 nimas užsienio prekybos 
i reikalais. Visiems jau aiš- 
' ku, kad Tarybų Sąjunga ir 
: Kinija labai praplatino sa- 
i vo užsienio prekybą.

Tarybų Sąjunga

grįžta prie kolūkių sistemos!
Kitaip ir būti negalėjo. So

cializmas tik miestuose nega
li būt pilnas socjalizmas. So
cializmas turi prigyti ir kai
me.

Kas to nemato ir nesupran
ta, tas negali rimtai kovoti už 
socializmą.

Gerai, kad lenkai susipra-

Pripuolamai atsiverčiau 19- 
34 metų kovo 13 dienos “Lai
svę’. Skaitau : “čiango val
džia pasiūlė $100,000 už Chu 
Teh arba Mao Tse Tung gal
vą“.

O kur šiandien čiangas ir 
anie du vyrai ? čiangas vos 
tik Formozos saloje išsilaiko 
Amerikos ginklais, tuo tarpu 
Chun Teh ii” Mao Tse Tung 
vadovauja 600 milijonų kinų 
tautai.

• Istorija iš čiango labai gra
žiai pasijuokė.

Aš vis labiau ir labiau ' įsiti
kinu, kad man gal jau teks 
ir numirti neįtikus menševikų 
“Naujienų“ redaktoriui. Aš 
maniau, kad aš gerai darau, 
ragindamas lietuvius, išsiblaš-

(Mūsų korespondento)
Jungt. Tautos. — Jung

tinėse Tautose neoficiaoliai 
dalyvauja laikinosios Alžy
ro valdžios (kuri, neseniai 
buvo suorganizuota Kaire) 
atstovas. Juo yra informa
cijų ministras Mohamedas 
Yazidas.

Praėjusi savaitgalį M. 
Yazidas išleido savo val
džios vardu pareiškimą, at
kreiptą į Francūziją. Pa
reiškimas sako: jei Francū- 
zijos valdžia nori tartis su 
laikinąja Alžyro valdžia, 
tai tegu ji paskiria savo 
atstovus, kad jie susirinktų 
su Alžyro valdžios atstovais 
kur nors neutralioje šalyje, 
i)* lai tariasi dėl taikos Al
žyre. O jei Francūzijos 
valdžia to nepadarys, tai 
karas Alžyre ne tik nesu
stos, bet paaštrės. Alžyrie
čiai nenuleis ginklo, kol ne
bus pripažinta Alžyrui ne
priklausomybė.

Kaip žinia, gen. de Gaul
le taipgi andai prisiminė

apie tarimąsi su alžyrie
čiais, bet de Gaulle patarė 
patriotams (Alžyro laikino
sios valdžios jis, žinoma, 
nepripažįsta), kad jie pri
siųstų savo atstovus į Pary
žių. Alžyro patriotai atsi
sako į Paryžių vykti.

Šiomis dienomis sukako 
lygiai ketveri motai, kai Al
žyro liaudis pradėjo karą 
už išsilaisvinimą iš Fran
cūzijos imperialistų jungo.

Pareiškime sakoma:
“Nieks negali nugalėti to

kios armijos, kokia yra 
Tautinio išsilaisvinimo ar
mija, kadangi ši armija yra 
pati laudis.”

Jungt. Tautų diplomatai 
abejoja, ar de Gaulle pri
ims šį sukilėlių patriotų 
valdžios siūlymą.

Alžyro laikinąją vyriau
sybę jau pripažino keletas 
arabiškų šalių. Tos šalys, 
atrodo, jei tik bus proga, 
tars savo žodi ir JT 13-osios 
Asamblėjos sesijos posė
džiuose.

kiusius po visą pasaulį, už- 
v megzti ryšius ir bendradar

biauti su Lietuva. Kitaip gal
voja Grigaitis. Jis mane už 

* tai dar kartą biauriai išplūdo.
Ta savo agitacija, girdi, 
“Bimba dumia žmonėms a- 
kis”.

Teisybę pasakius, agituoda
mas už kultūrinį bendradar
biavimą su Lietuva, aš visiš
kai nė mintyje neturėjau 
“Naujienų“ redaktoriaus. Aš 
kalbėjau i tuos lietuvius, ku
rie labai myli savo1 senąjį 
gimtąjį kraštą, kurie trokšta 
bendradarbiavimu su juo pa
dėti nedidelei lietuvių tautai 
klestėti ir pakelti lietuvių var
dą visur kitur. Grigaitis gi 
tokiu nesijaučia. Todėl jis ne
turi nė pagrindo ant manęs 
taip smarkiai pykti už tą agi
taciją.

Tautų ir rasių neapykanta 
yra baisus dalykas. Tai bylo
ja visos istorijos.

štai kodėl tokiu dideliu is
toriniu žmonijos laimėjimu 
peikia laikyti tautų draugys- 
i»s suklestėjimą socialistiniuo- 

kraštuose, štai kodėl mes
(Tąsa 6-tam pusi.)

Šį antradienį 
yra rinkiniai

New Yorkas. — Antra
dienį, lapkričo 4 yra visoje 
šalyje rinkimų diena. Balsa
vimuose dalyvaus desėtkai 
milijonų žmonių. Bus ren
kama 32 valstijų gubernato
riai, šimtai kongresmanų ir 
daugybė kitokių valdininkų.

ČIANGAS neatsisakė 
PULTI KINIJĄ

Taipei.— K. C. Yek, Čian
go ambasadorius Jungtinė
se Valstijose, kuris dabar 
yra čionai, pareiškė: “Ne
paisant pareiškimų, nacio
nalistai pilnai neatsisakė 
nuo ginklų pagalba išlaisvi
nimo Kinijos... Tos kalbos 
yra visiška nesąmonė.”

Varšuva. — Jungtinių 
Valstijų milžiniškas karo 
transportas “Globemaster- 
C-124” nusileidę į orlaukį. 
Jis atvežė JAV ambasadai 
sunkvežimį.

“Mes irgi pasirengę 
apsiginti” -Kinija

Pekinas. — Čiang Kai-še
ko komandieriai grūmoja 
pulti Kinijos sausyną. Kini
jos generolas Yang Yung, 
kuris sugrįžo su kinų lais- 
vanoriais iš Š. Korėjos, pa
reiškė: “Jeigu priešas pa
bandys išlipti, tai jis bus su
naikintas... Mes pasirengę 
ne tik apsiginti, bet ir For- 
mozą išlaisvinti.”

Generolas Yung sako, kad 
Kinijos kariai jau Korėjoje 
parodė užsienio imperialis
tams, kad “jų senų laikų 
viešpatavimui atėjo galas.”

Bangkokas. — Thailando 
reakcininkai areštavo 70 
“komunistų”.

Ypatingai ji daug pagami
na audinių. Anglijos kara- 
likoje kolonijoje Hong 
Konge audimo pramonė už
darė 84 procentus savo pa
jėgumo, nes Kinijai nerei
kia audinių, ji jau pati pasi- 

rr i o • r. -i i gamina ir dar išveža i užsie-Tarybu Sąjunga, suteik-!”.
dama kitoms šalims finansi-1 ’k j b vj 

624 mų paskolų >r imdamas) pa- tQ nesutjkinqai ^rekybo/rei.
kainose. Per e’lę metų vyra- 

ivo Jungtinių Valstijų politi- 
Azi’o*e'^a: kuo mažiausiai vesti 

. N °J.e’ | prekybos su socialistiniais 
ie 1 e J e | kraštais. Bet dabartinė eko

nominė krizė jau laužo tą 
politiką, nes v.'sa eilė NATO

statyti joms fabrikus, tuo 
520 pat kartu išplėtė ir užsienio ' 
<165: prekybą. Artimuosiuose Ry- j 
428

. 360 LLD 20 kp. Moterų Klubas 
.. 345 
. 252 
.. 252
. 180 V. Ramanauskas, Minersville, Pa. 36'

Binghamton, N. Y.............
Geo. Zebrys, Cleveland, Ohio 
A. Apšegienė, Auburn, Me......
John Patkus. New Haven, Conn.

112
108
102 j

72 i

tuose, Pietinėje
Centrinėje ir
Amerikoje ir Afrikoje jos
prekyba pakilo.

Kinija taip pat padidino • valstybių reikalauja plačios 
prekybą su kitomis šalimis. I prekybos.

Plymouth--Wilkes-Barre, Pa. 144 ! Worcestorio vajininkai .............  36

Po vieną naują prenumeratą ir atnaujinimų pri
siuntė: J. Butkus, So. Boston, Mass.; Geo. Shimaitis, Į 
Brockton, Mass.; Ig. Chulada, Lawrence, Mass.; J. Stan-■ 
ley, Rochester, N. Y.

Sekanti vajininkai pakilo punktais su atnaujini
mais Rochesterietė L. Bekešienė; S. Penkauskas, Law
rence, Mass.; P. Blaškienė, Chicago, Ill.; Senas laisvietis, 
Scranton, Pa.: P. Bechis, Great Neck, N. Y.; P. J. Mar
tin, Wexford, Pa.; J. Kalvaitis, Brooklyn, N. Y.; S. Ra- 
dušis, Bayonnė, N. J.; P. Paserskis ir A. Žemaitis, Bal
timore, Md. - .

(Antroji šio pranešimo dalis jam tilpo pereito 
penktadienio laidoje)

Vėliausios žinios
Geneva. —Pras'dėjo Ang

lijos, Jungtinių Valstijų ir 
Tarybų Sąjungos delegatų 
konferencija atominių gink
lų reikalais. Tarybų Sąjun
gos atstovas S. Carapkinas 
reikalauja, kad atominiai 
ginklai būtų ant visados už
drausti ir kad prižiūrėji
mas būtū pavestas specialei 
tarptautinei komisijai.

Little Rock, Arkansas. —j 
Rasistai sakosi, kad jie jau 
turi sukėlę $150,000 fondą 
palaikymui “privatinių” 
mokyklų.

Lietuvaite pasaulio 
rekordininkė

(Telegrama iš Vilniaus)
Vilnius, spalio 30 d.— 

Šiandien iš Gruzijos sosti
nės Tbilisio (buv. Tifliso) 
gauta telegrama, kuria pra
nešama, kad ten vykstan
čiose lengvosios atletikos 
pirmenybėse puikų laimėji
mą pasiekė Lietuvos spor
tininkė Birutė Za'lagaitytč. 
Ietį ji numetė 57 metrus 49 
centimetrus. Tai naujas pa
saulio rekordas.

A. Vaivutskas

Atominė jėga ir , 
radioakcija

Washingtonas. — John 
McCone, atominės energijos 
komisijonierius, paskelbė, 
kad bus keblumo su atomi
nės jėgos naudojimu civili
niams reikalams. Jis sako, 
kad dar tebėra nesuvaldo
mas “radioakcijos tekėji
mas”, kuris pavojingas žmo
nių sveikatai.

Bet manoma, kad bus su
rasta būdai, kada jau galės 
radioak c i j ą kontroliuoti. 
Tik kyla klausimas, kaip 
dar daug laiko tas užims.

NORI RAMIAI DIRBTI 
KONFERENCIJOJE

Geneva. —Anglijos, Jung
tinių Valstijų ir Tarybų Są
jungos delegatai į konferen
ciją uždraudimui atominių 
ginklų susitarė. Į konferen
cijos atidarymą bus įleisti 
spaudos atstovai tik išklau
symui įžanginių- kalbų, o 
po to, konferencija bus prie 
uždarų durų.

Brazilų policija 
šaudė į minią

Sao Paulo. — Savininkai 
pakėlė busų ir gatvekarių 
važiuotės kainas beveik 50 
procentų. Tas iššaukė gy
ventojų masinį protestą.

Kada minia maršavo gat
vėmis, tai policija pradėjo 
ją pulti ir mušti. Įvyko tar
pe policijos ir žmonių susi
rėmimų. Policija šaudė į mi
nią. Penki žmonės nušauti, 
keli desėtkai buvo sužeistų. 
Busų ir gatvekarių judėji
mas visai sulaikytas.

Reikalauja trauktis 
| iš Vakarų Berlyno

Bonna. — Walter, Ulb- 
richt, Rytų Vokietijos ko
munistų vadas, pareiškė, 
kad Anglija, Francūzija ir 
Jungtinės Valstijos turi pa
sitraukti iš Vąkarinio Ber
lyno, nes' jų buvimas nele
galus.

Ulbricht, tarpe kitko, sa
kė, kad nei Vienas karo lai
kų didžiųjų valstybių susita
rimo dokumentas neduoda 
Vakarams teisių būti Berly
ne ir linkui jo turėti kelią 
per Rytų Vokietijos plotą.

JAU IŠGELBĖJO
12 MAINIERIŲ

iSpringhill, N. S. — Po 
sunkaus darbo buvo pra
muštas tunelis ir į viršų iš
kelta 12 mainierių. Jie ka
sykloje išbuvo virš šešias 
paras. Kasyklos dalis, ku
rioje jie išliko gyvi, buvo 
didelio kambario pločio. Vi
si labai suvargę ir sumen
kę. Jie paimti į ligoninę

Maskva. — Masinės or
ganizacijos reikalauja 
Borisą Pasternaką ištremti 
iš Tarybų Sąjungos. Rezo
liucijose sako: “Tegul va
žiuoja į užsienį ir paragau
ja ‘kapitalistinio rojaus’”.

Pasternakas parašė laiš
ką TSRS premjerui Chruš
čiovui

Springhill, N. S. — Dar 
septynis mainierius gyvus 
išgelbėjo iš Cumberlando 
No. 2 kasyklos.

Varšuva. — Lenkijos už
sienio min’stras Rapacki vėl 
panaujino savo siūlymą, 
kad Centrinėje Europoje 
būtų sudarytas saugumo

N. Y. valstijoje 
auga nedarbas

Albany, N. Y. — Rinkimų 
kampanijos metu Republi- 
konų valdžia' ir jų partijos 
žmonės garsiai šūkavo apie 
“mažėjantį nedarbą”. Jie 
sakė, kad sumažėjo skaičius 
gaunančių nedarbo apdrau
dę.

Ir tai buvo laiku, kada 
milijonai žmonių dirbo prie 
žemės ūkio, sodininkystės 
ir kitų darbų.

Artinasi žiema. Bedarbių 
skaičius vėl padidės. New 
York o valstijoj jau padidė
jo 8,600,z ir viso turime 
351,000 bedarbių.

Londonas. — Tarybų Są
junga, paskolindama Jung
tinei Arabų Respubl i k a i 
$100, 000,000, uždavė smūgi 
Jungtinių Valstijų politikai' 
Mat, 1956 m. JAV atsisakė 
skolinti Egiptui Aswano 
projektui pinigų.

ruožtas, kuriame būtų su
mažintos armijos ir nebūtų 
atominių ginklų.

Roma. — Lapkričio 9 die
ną popiežius Jo^as XXIII 
bus karūnavotas ant. Šv. 
Petro Bazilikos balkono, 
kad minia, susirinkusi į Šv. 
Petro aikštę, galėtų matyti 
ceremonijas. Popiežiaus ka
rūna yra išdabinta deiman
tais.

Havana. — Keturi gink
luoti Castro sukilėliai ban
dė ore užvaldyti Kubos lėk
tuvą. Lėktuvas susikūlė ir 
žuvo 17 žmonių. Lėktuvu 
skrido ir 7 amerikiečiai.

Maskva. — Tarybų Są
junga įteikė Italijos amba
sadoriui protesto notą. 
TSRS protestuoja prieš tai, 
kad Italija leido JAV įreng
ti raketų bazes.

Washingtonas. — Mirė 
Jozef Lipski, buvęs Lenki
jos ambasadorius. Berlyne, 
kuriam hitlerininkai 1939 
m. įteikė Lenkijai karo pa
skelbimą. Lipski gyveno 
Washingtone, nes jis nesu
tiko su dabartine Lenkijos 
santvarka.

PAVOJAI NUO ATOMŲ 
BOMBŲ BANDYMŲ

Los Angeles, Calif. — Ka
rinės jėgos Nevada valstijo
je išsprogdino labai galin
gą atominę bombą. Radio- 
akčijos baigos pasiskleidė 
labai plačiai. Los Angeles 
mieste sukėlė didžiausią pa
niką. Miesto majoras Nor
ris Poulson reikalauja tuo
jau sula:kyti atomų bandy
mus. Eisenhowerio valdžios 
specialistai tvirtina, z kad 
“nėra pavojaus”.

Tokio. — Japonai teisia 
amerikietį lakūną Jimmy 
Williams, kuris rugpiūčio 1 
d. nušovė taksio vairuotoją. 
Amerikietis sakosi; kad, 
būk, jo revolveris, netyčia iš
šovė.

Los Angeles, Calif. —Ore 
susikūlė du lėktuvai ir žuvo 
3 žmonės.
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Bedarbiai pamiršti...
REPUBLIKONŲ propagandistai, įskaitant patį pre

zidentą Eisenhowerį, rinkiminės kampanijos metu skel
bė, būk jų partijos sudaryta valdžia JAV žmonėms ger
būvį atnešusi. Bet tie patys propagandistai “pamiršta”, 
kad šiandien, einant valdiniais duomenimis, dar vis tebė
ra daugiau kaip 4,000,000 bedarbių!

Prieš keletą mėnesių bedarbių buvo tarp 5-6 milijo
nų, dabar jų yra tarp 4-5 milijonų. Daugelio tų bedarbių 
padėtis tiesiog tragiška: nedarbo apdrauda pasibaigė, jie 
neteko jokių pajamų pragyvenimui, nebegali gauti dar
bo, nors deda didžiausias pastangas!

Turčių valdžiai ir jos propagandistams keturi milijo
nai bedarbių yra “tik vienas juokas.” Jie tebeskelbia, būk 
recession (“atoslūgis’*) jau esąs pasibaigęs ir nedarbo 
nebūsią, kol republikonų valdžia bus Washingtone.

Visa tai yra netiesa, visa tai yra įžūli republikonų 
partijos agitatorių propaganda, kad suklaidinti žmonės 
paduotų už jų kandidatus savo balsus.

Tik šiomis dienomis buvo paskelbta, kad New Yor- 
ko valstijoje bedarbių skaičius ir vėl padidėjo.

Į septynių valandų darbo dieną
VILNIAUS “TIESOJE” (spal. 9 d.) skaitome:
“Šiomis dienomis LTSR Liaudies ūkio taryba ir Lie

tuvos Respublikinė profesinių sąjungų taryba priėmė 
nutarimą nuo š. m. lapkričio 1 d. Kauno J. Janonio var
do popieriaus fabriką pervesti į 7-nių valandų darbo 
dieną.”

J. Janonio vardo popieriaus fabrikas gamina pirmos 
rūšies popierių. Didžioji Tarybinė enciklopedija taipgi 
buvo išspausdinta šio fabriko gamintame popieriuje. Ir 
šis fabrikas nėra pirmas, pereinantis į 7 vai. darbo die
ną — kiti Lietuvos fabrikai jau seniau tai padarė.

“Tiesa” rašo, jog darbo valandų sutrumpinimas ne
pakenks popieriaus gamybai: teks darbą suorganizuoti 
taip, kad per 7 valandas būtų popieriaus pagaminta tiek, 
kiek buvo pagaminta per astuonias valandas.

Palaipsniui visoje Tarybų Sąjungoje fabrikai ir ki
tos darbo įmonės pereis į 7 valandų darbo dieną.

Rėksniai rėkia
PRIEŠIŠKOJE Lietuvai spaudoje sielojamasi dėl to, 

kad Miunchene iš amerikinės radijo stoties — Amerikos 
Balsas — panaikinta lietuviškų valandėlių programos, 
kurios seniau buvo transliuojamos į Lietuvą.

Tos programos, aišku, buvo sudarytos iš šmeižtų, 
siunčiamų tarybinės Lietuvos adresu. Buvo užlaikomi 
specialistai-šmeižikai, daugiausiai iš dipukų tarpo pa
rinkti. kad jie ambrintų, ką tik išmano, šmeižiant Lietu
va.. £

Taupant lėšas, Washingtono valdžia pasiuntė į Miun
cheną, kaip rašo tautininkų Dirva, Mr. John Albert “lik
vidacijai pravesti.” Jis ir pravedė likvidaciją taip, kaip 
jam buvo įsakyta. Dėl to dabar Clevelando Dirva suriko 
nesavu balsu. Tik paklausykite: buvusieji lietuviškieji 
Am. balso tarnautojai “atleisti be jokios kompensaci
jos,” lyg iš gatvės paimta mergaitė!..

Prikišama Mr. Albertui ir daugiau nuodėmių. Girdi:
“Direktoriaus John Alberto įsakymu, sunaikinti lie

tuvių skyriaus surinkti ir vertingi sovietinės spaudos 
rinkiniai, iškarpos. Sunaikinta makulatūron atiduoti Vil
niaus radijo programos sekimo monitoringai, o taip pat 
šešerių metų lietuvių kalba transliuotų programų archy- 
vas, su prijungtais žymių lietuvių Amerikos balsui įteik
tais rankraščiais. Sunaikintas gausus magnetofono juos
tų rinkinys su turtingais, istorinę vertę turinčiai^ gyvo 
žodžio įrašais.” (Dirva, spal. 27 d.)

Matot, kas ten buvo padaryta, pasak tautininkų 
laikraščio.

O mes pasakysime, kad, jeigu Mr. Albertas taip iš 
tikrųjų padarė, kaip rašo Dirva, tai labai gerai padarė. 
Visa tai, ką per kelerius metus lietuvių tautos atmatos 
dare, “kaupė”, buvo nereikalinga, buvo šlamštas! Pana
šią! reikėtų padaryti ir su ta “Lietuvai skiriama” pro
grama, kurią mūsų tautos priešai duoda iš Amerikos 
balso stoties Washingtone.

Gana eikvoti Amerikos žmonių sudėtus dolerius vi
sokių nenaudėlių-lietuvių tautos šmeižikų užlaikymui!

PENKTA KOJA 
PRIE STALO

Čikagos Vilnis rašo:
Pastaruoju laiku apie vy

riausią komitetą (VLlKą) bu
vo labai mažai girdėti. Jį nu
stelbė šimučio-Grigaičio tary
ba, kuri ji remia savo auko
mis. Jį nustelbė net tautinin
kų nepriklausomybės talka, 
kurį nedalyvauja t a r y b o j . 
VLIKas dabar kaip ta penkto
ji koja prie stalo.

Neseniai įvyko jų mitingas 
New Yorke, kuriame p. Tri
makas ir jo gizeliai atkartojo 
senas, nuvalkiotas pasakas 
apie “laisvinimą,” ryžtą ir ta
riamą nepriklausomybę. Tri
makas atkartojo ir nuvalkiotą 
pasaką apie konsolidacijos 
nebuvimą. Konsolidacija jiems 
reiškia koegzistenciją su tau
tininkais, o jos kaip nėra taip 
n era. Trimako leitenantai, 
bandydami iš nykščio iščiulp
ti įvairius klausimus, braižo 
Lietuvos rubežius vakaruose 
ir rytuose, gerai žinodami, 
kad tie jų braižiniai neverti 
lukšto išvalgyto kiaušinio.

Už tai, kad tie poneliai 
ką nors braižo, negalim jų 
kaltinti. Jie gi turi ką nors 
veikti. Gauna algas, nau
dingo darbo dirbti neturi, 
tai ii- braižo, sapnuodami 
apie turėtus gerus laikus 
Lietuvoje, kai Smetona ten 
viešpatavo.

Prieš kurį laiką šiuos žo
džius rašantysis klausė vie
no “veiksnių” veikėjo, ką gi 
dabar daro socialdemokratų 
lyderis Kairys-Kaminskas? 
Buvo atsakyta: Jis—visiš
kai suvaikėjo. Kaip inži
nierius, turi po ranka Lie
tuvos žemėlapį, tai suradęs 
jame kurią nors upę, brai
žo per ją tiltams projektus- 
planus! Kai sugrįš į “iš
laisvintą” Lietuvą, tada 
statys tiltus.

Visokių kvailybių tie “bu
vusieji žmonės” sumislija, 

Įdirba ir jais didžiuojasi!
Toliau Vilnis primena:
Pinigų jie, matyt, turi labai 

mažai, nes jų finansų specai 
nieko nepranešė apie finansų 
stovį — nei kiek pinigų ga
vo iš tarybos, nei kiek suplau
kė į “tautos fondą.” VLIKo 
sesija b u v o melancholiškai 
nuobodi, skysta, apatiška.

Vliko poneliai yra gerai

Darbi ninku Sveikata
J. J. Karkiančius, M. D.

Kviečiame koncertą n!
LAPKRIČIO 9 I). Liberty Auditorijoje, Richmond 

Hill, N. Y., įvyks mūsų laikraščio metinė šventė — kon
certas.

: Mūsų metiniai koncertai teikia ne tik materijalės 
naudos laikraščiui, o ir moralės naudos tiems, kurie į 
juos atsilanko.

Prašome visus mūsų bičiulius, iš arti ir toli, visus 
pažangiosios spaudos mėgėjus dalyvauti šiame koncerte.

2 p.—Laisve (Liberty)— Antrad., lapkr. (Nov.) 4, 1958

Sauiė ir ultravioletiniai 
spinduliai

Tarybų Sąjungoje labai 
plačiai vartojami gamtiniai 
būdai sveikatos sąlygišku
mui vykdinti (“health con
ditioning”). Pradedama oro 
maudynėmis, būtinai pagal 
planą: iš lengvėlio, palaips
niui.

Panašiai ir su saulės švie
sa. Nnųosaikumas čia dar 
griežčiau reikalingas. Jei 
lengvabūdiškai perdėsi, blo
gai padarysi. Mūsų kūno 
■paviršiaus nervinė sistema 
labai jautri ultravioleti
niams spinduliams. Pučkai, 
išbėrimas, apsidegi n i m a i 
tai tik paviršutiniai blogu
mai.

Saulė yra galingas gamti
nis vaistas. Bet kokį vais
tą reikia’ vartoti atitinka
momis dozėmis. Ultraviole
tiniai spinduliai padeda ga
minti odoje vitaminą D — 
saulės šviesos vitaminą. Ši
tas vitaminas tvarko kalcio 
apykaitą žmogaus organiz
me: stiprina kaulus, neduo
da išsivystyti rachitui — 
angliškai ligai.

Tarybų Sąjungoje net ir 
kūdikiai gauna ultraviole
tinių spindulių. Žiemos me
tu tam tikslui vartojamos 

pavalgę ir apsirengę, nes 
pinigų jie turi. Jie jų gau
na “iš šalies,” jie jų gau
na ir iš kvailių, kurie au
koja savo dolerius “Lietu
vai išlaisvinti.” Sumulkinti 
aukotojai nežino to, kad jų 
aukas sumaumoja “veiks
nių” vadovai.

Pastarajame jų mitinge 
buvo pripažintas (jiems) 
liūdnas faktas: Lietuvoje 
nebus kontrrevoliucijos, ne
sitiki jie ir pasaulio karo, 
“kuris išlaisvintų” Lietu
vą. Pripažinę tai, aišku, tie 
poneliai, nusiminę, sėdasi ir 
braižo Lietuvos sienas-rube- 
žius!

Can vou blame them?! v

SUGRĮŽUSIEJI STOJA 
Į KP EILES

Vilniaus “Tiesoje” (iš 
spal. 14 d.) skaitome:

Po keliasdešimt metų išgy
venę emigracijoje, lietuviai 
pastaruoju metu gausiai grįž
ta į Tėvynę. Čia jie greitai 
įsitraukia į kūrybingą socialis
tinį gyvenimą.

Savo elgesiu ir sąžiningu 
darbu buvusieji emigrantai iš- 
kovoja autoritetą ir pagarbą. 
Daugelis reemigrantų šiandien 
— garbingosios Tarybų Są
jungos partijos nariai. Tai iš 
Brazilijos sugrįžęs dirbantis 
“Kauno audimuose” S t a s y s 
Bendžius, iš Argentinos atvy
kę Benjaminas Mitras, Jonas 
Kožinskas — Grąžtų įmonės 
darbininkai, Vladas Buckus—■ 
Eidukevičiaus vardo odos-ava- 
lynės kombinato darbininkas, 
Vilniaus Valstybinio V. Kap
suko vardo universiteto biblio
tekos darbuotojas Jonas Ja
nušonis, Lietuvos Respubliki
nės profsąjungų tarybos reika
lų valdytojas Juozas Balčiū
nas, Valstybinės Grožinės li
teratūros leidyklos techninis 
rodaktorius Danielius Jakubo
nis, Kauno “Drobės’’ fabriko, 
audėjas Pranas Žilinskas, Vi
to vardo kailių ‘ apdirbimo fab
riko darbininkas Krislus Bali- 
konis, “Puntuko” mechaninio 
fabriko inžinierius - konstruk- 
orius Henrikas Černiauskas 
Vilniaus septynmetės muzikos 
mokyklos mokytoja Jani n a 
Černiauskienė, partinės - tary
binės mokyklos klausytojas 
Jonas Dijokas, grįžęs iš Urug
vajaus “Tiesos” laikraščio iš- 
Jeidžiantysas Antanas Zokas ir 
kai kurie kiti.

ultravioletines lempos. An
gliakasiai būtinai g auna 
švitintis tokiais spinduliais, 
bent kartą kas savaitę, o tai 
ir kasdien.

Šitie spinduliai stiprina 
ir visą organizmą, padeda 
įgauti sveikatos sąlygišku
mą. Stiprina visą nervų 
sistemą, tai ir smegenis, 
taiso žmogaus emocinį toną, 
sąjūdžių poreiškius.

Tarybų šalyje profsąjun
gos, darbo įmonių organiza
cijos, mokyklos, vaikų dar
želiai plačiausiai prakti
kuoja saulinį gydymą, vis 
gydytoju priežiūroje, pagal 
laikrodį. Tikslus saulės kie
kis, iš lengvėlio didinamas 
kasdien, taiso miegą, apeti
tą, stiprina raumenų ir 
nervų toną, taiso visą fizio
logiją ir psichologiją žmo
gaus organizme. Tačiau, 
jei perdedi, kad ir neapsi
degini, vistiek silpnini šir
dį, gadini apetitą, miegą, 
neduoti jai įsigalėti. Svei
katos apsaugos ministerija 
prižiūri šitą tvarką.

Kai dėl saulės maudynių, 
veikia taisyklės. Jei ore vė
su, jei temperatūra žemiau 
64 laipsnių, neik Saulėn 
nuogas. Po valgio lauk bent 
2 valandas ir tik tada gali

Laišką gavo laisvietis 
losangelietis d. Repečka

1958 m. spalio 14 d. 
Brangieji
Broli ir Broliene!

Nesinorėtų būti įkyriam 
Jums, Brol, su savo dažnu 
rašymu (rašau jau antrą 
laišką iš Birštono sanatori
jos), bet, turėdamas pirmą 
kartą savo gyvenime tiek 
daug laisvo laiko, turiu tą 
laisvą laiką sunaudoti pa
gal savo sveikatą. Jauni
mui čia yra pramogų: kas 
vakaras rodomas kinas, bū
na šokiai, r u o š i a m o s po 
gražias apylinkes ekskursi
jos, sanatorijoje yra knygy- 
nas-skaitykla, šachma tai, 
šaškės, bilijardas. Gi se
nesniems, daugiau ligotiems 
(yra einančių ant ramentų) 
ir neturintiems atliekamo 
rublio dėl kino, ekskursijų, 
tenka tenkintis nemokamo
mis pramogomis: knygo
mis, laikraščiais, ž-u ma
tais, šachmatais ir kit.

Mano ir visų rudens lai
ku besigydančių ligonių lai
mei ir džiaugsmui pasitaikė 
nepaprastai šiltas ir daug
dienų saulėtas oras. Nuo 
mano čia atvažiavimo, rug
sėjo 28 dienos iki spalio 13 
dienos, nebuvo lietaus. Po 
g y d y m o procedūrų, kiek 
sveikata leido, leidau laiką 
ore. Ir tik šiandien pradė
jo lyti ir oras gerokai at
vėso. Teko sėdėti palatoje. 
Sanatorijoje būti liko dar 
11 dienų. Kad nebebus gra
žaus oro, — iškentėsim pa
latose.

Vakar tikrino daktaras 
gydymo rezultatus. Mano 
ligų gydymas nustatytas 
sėkmingas. Buvęs, nuo per- 
sidirbimo ir nuovargio, di
delis kraujo spaudimas bai
gia daeiti1 iki normalaus 
spaudimo; plaučių išsiplėti
mas, nors mūsų drėgno oro 
klimate ir mano gyvenimo 
sąlygose nebepagydo m a s , 
nuo per 16 dienų gydymo 
procedūrų, konst a t u o t a s 
mažoje pagerėjimo būklėje. 
Blogiau bus su nervais, ku
riems vaistas — atitinka
mos gyvenimo sąlygoj.

Gydymas čia toks mano 
ligoms: vieną dieną duoda
vonią (angliarūgšties arba 
pušų), kitą dieną—elektri
nis šildymas., Pusvalandis 
prieš valgį prirašyta gerti 
mineralinio vandens pusė 
stiklinės ir dar kokių ten 
kitokių vaistų. Nustatytas 
laikas ligoniams keltis, da-
lyti rytinę mankštą (aš dėl 
silpnumo į mankštą neinu), 
nustatytu laiku valgoma ir 
einama gulti. Valgyti duo
dama net 4 kartus per die
ną. Valgis pasirenkamas 
pagal meniu sąrašą. Valgis 
geras-maistingas, tik gaila, I 
kad aš visos duoklės nesu- 
valgau. i

Palatoje esame du ligo
niai. Palata užlaikoma di
delėje švaroje, yra centrinis 
apšildymas, rūbams pasika
binti spinta, stalas, prie lo
vų spintelės - tambočkos, iš 
vandentiekio prausykla, ra
dijo—kambarinis ruporas.

Birštono kurortas, kaip 
nuo reumatizmo, taip ir 

imti saulės maudynes. Sau
lėj besi švitindamas, nieko 
neskaityk ir neužmik. Pat 
pirmą dieną tik 5 minučių 
tau gana. Paskui pabūk 
kasdien ilgėliau p e n k e t u 
minučių. Po to bent 15 mi
nučių pasilsėk pavėny. Ta
da apsimazgok švirkštynėj 
ir paskui dar pusvalandį 
pasilsėk. Tatai, žinoma, 
taikoma sveikam, norma
liam žmogui.

nuo kitų ligų gydykla iš
garsėjusi visoje Tarybų Są
jungoje. Gydymui atsiųsti 
yra ligoniai net iš Tolimųjų 
Rytų — Sibiro, Archangels
ko ir kitų Tarybų Sąjungos 
vietų. Reumatikai gydomi 
taip vadinamose purvo vo
niose. Tas purvas čia pat 
vietoje kasamas, džiovina
mas, pagal medicinos reika
lavimą apdirbamas ir juo 
gydoma. Jei ligonis turi 
stiprią širdį, reumatizmas 
purvo voniomis išgydomas, 
o jei jau ta liga įsisenėjusi 
—apgydomas.

Gydomojo mineralinio van
dens yra 4 šaltiniai, iš ku
rių vanduo mho spaudimo 
trykšta per vamzdžius iš 
80-120 metrų g i 1 u m o s . 
Kiekvieno šaltinio vanduo
turi skirtingą skonį. Vy
tauto šaltinio vanduo turi 
sūrų, gėrimui nem a 1 o n ų 
skonį; tas vanduo gazuoja

mas, pilamas į bonkas ir iš- 
i siuntinėjamas plates n i a m 
• vartojimui. Kito šaltinio 
I vanduo atsiduoda supuvu
sio kiaušinio skoniu, trečio 
—sieros skoniu. Visų šalti

Iš JUNGTINIŲ TAUTŲ

Kas turi mokėti sąskaitas?
(Mūsų korespondento)
Jungtinės Tautos. — JT 

13-osios Asamblėjos specia
liame politiniame komitete 
pradėtas debatuoti klausi
mas dėl-Jungt. Tautų “ne
paprastų jėgų” palaikymo 
Artimuosiuose Rytuose.

Pavyzdžiui, iškilo klausi
mas dėl tų Jungt. Tautų jė
gų, kurios dabar veikia tarp 
Jungtinės Arabų Respubli
kos ir' Izraelio.

Kaip žinia, 1956 metais Iz
raelis, Didžioji Britanija ir 
Francūzija užpuolė Egiptą: 
naikino jo miestus, žudė 
žmones —- pradėjo tikrąjį 
prieš Egiptą karą.

Visa tai pasaulį didžiai 
sujaudino. Buvo sušaukta 
speciali Jungt. Tautų 
Asamblėjos sesija, kuri rei
kalavo, kad Izraelis, Fran
cūzija ir Didžioji Britanija 
liautųsi kariavusios prieš 
Egiptą, kad jos ištrauktų iš 
ten savo karines jėgas.
Jungt. Tautos tuomet priė
mė nutarimą, skelbiant, kad 
tuojau į Egiptą būtų pasiųs
ta jų kariuomenės daliniai, 
kurie neprileistų iškilti nau
jiems susirėmimams tarp 
Egipto ir Izraelio ginkluotų F* ____________

Anglų-lietuvių kalbų žodynas 
išleistas Lietuvoje

Rašytojo Ant. Venclovos 
siųstą “Anglų-Lietuvių kal
bų žodyną” gavau šiomis 
dienomis. Knygą šiemet iš
leido Valstybinė politinės ir 
mokslinės literatūros lei
dykla Vilniuje.

žodyną sutaisė V. Bara
vykas, o redagavo A. Lauč- 
ka ir A. Dantaitė. Knyga 
turi 589 pusi. Tiražas 15,000. 
Kaina 12 rublių.

Naujasis, Lietuvoje iš
leistas “Anglų-Lietuvių kal
bų žodynas”, be abejojimo, 
labai naudingas Lietuvos 
žmonėms, kur daug jauni
mo mokosi anglų kalbos; 
naudingas ir reikalingas jis 
ir mums, Amerikos lietu
viams.

Amerikoje išleistas A. La- 
lio sutaisytas žodynas jau 
nebeatsako visiems porei
kiams, kadangi jis buvo pa
rašytas prieš daugiau kuaip 
50 metų, kai daugelio lietu
viškų terminų-žodžių pats 
autorius dar nežinojo.

nių vanduo turi gydomųjų 
savybių.

Vasara buvo be karštų 
dienų, lietinga, pavasaris-y- 
vėlyvas. Gi ruduo iki 
laiko išsilaikė gražus-sau
sas. Geras oras buvo nuva
lyti laukus: nuimti vasaro
jų, nukasti bulves. Ši vasa
ra Lietuvoje nepaprastai 
turtinga vaisiais: oboliais, 
kriaušėmis, slyvomis. Teko 
prisivalgyti vaisių iki so
ties.

Laikraštyje “Laisvė,” ku
rį, dėkui, Brolis išrašėte, 
radau skelbimą, kad yra iš
leistas angliškas - lietuviš
kas žodynas. Duktė, Marga- 
reta, studijuoja istoriją - 
filologiją. Apart istorijos 
studijuojamos anglų ir lo
tynų Laibos. Prašyčiau, 
brangus Brol, jei galėtu
mei, anglišką-lietuvišką žo
dyną atsiųsti. Būčiau labai 
dėkingas. Duktė pati norė
jo Dėdės to žodyno prašyti, 
bet neišdrįso, v

Būsiu dėkingas gavęs Jū
sų man malonų laišką ir 
džiaugsimės, jei sužinosime 
Jus visus esančius sveikus.

Su broliška meile,
Jūsų Povilas

jėgų po to, kai karas baig
sis.

Netrukus tai ir buvo pa
daryta. Visa eilė šalių pa
siuntė ten savo karių, kurie 
ir po šiai dienai ten veikia. 
Tie kariuomenės daliniai ir 
vadinasi Jungtinių Tautų 
“nepaprastomis jėgomis”!

Bet kas turi jas užlaiky
ti? Kas turi,padengtilė^as? 
Jungt. Tautų generalinis 
sekreto r iu s D a g . H a m-, 
marskjoldas sako: lėšas tu
ri. padengti Jungtinės Tau
tos, nes tai jų toji kariuo
menė. ,

Bet Tarybų Sąjunga į tai 
kitaip žiūrį.

Spalio 28 d. minėtame ko-į 
mitete TSRS delegacijos na-4 
rys Arkadijus A. Soboliovas 
pareiškė, kad visas lėšas, 
susijusias su tų jėgų užlai
kymu, turi padengti Izrae
lis, Didžioji Britanija ir 
Francūzija, kurios pradėjo 
prieš Egiptą karą, kurios 
viso to kaltininkės.

Panašią mintį pareiškė 
Bulgarijos, Čekoslovakijos 
ir Rumunijos delegacijos.

Kuo visa tai baigsis, šiuos 
žodžius rašant, dar nėra ži
nių.

Žodyno gale yra keletas 
puslapių (labai naudingų 
visiems) “sutrumpin i m ų” 
paaiškinimų, var t o j a m ų 
anglų kalboje, pav., AFL 
(Amerikos darbo federaci
ja), JAV (Jungtinės Ame
rikos Valstijos), etc., etc. 
Sudėti ir retesni pirmieji 
asmenų vardai.

Tai pirmas toks anglų-lie
tuvių kalbų žodynas išleis
tas Lietuvoje.

Žinoma, jis toli gražu ne
pilnas. Knygon sudėti tik 
dažniau vartojami žodžiai, 
spaudoje ir literatūroje, o 
tai reiškia ir gyvenime.

Viso žodyne telpa apie 
30,000 žodžių ir posakių.

Ligišiolkai kurie žmonės 
iš Lietuvos rašė savo gimi
nėms Amerikoje, prašyda
mi, kad šie pasiųstų iš čia 
jiems anglų-lietuvių kalbų 
žodyną. Dabar, vadinasi, jie 
galės tą žodyną įsigyti ten 
pat, ir tobulesnį negu Amen 
riko j e išleistas. J

l R. M.

i



Ligonines
Suprantama, kad gilioje 

senovėje ligoninių nebuvo. 
Net tautos, prieš kitas tau
tas kariaudamos, nematė 
reikalo Įsteigti ligoninių. 
Riteriu, jeigu jis buvo su
žeistas, rūpinosi jo moki- 
kiniai, kurie į karą jojo 
kartu su juo.

Senosios Graikijos gady
nėje nebuvo ligoninių. Ro
mos imperijoje, kada ten 
pakilo krikščionybė, tai ser
gančiais rūpinosi bažnyčios 
ir klioštoriai. Ilgai kliošto- 
riai tarnavo gydymo vieto
mis. Vienuoliai ir vienuo
lės rūpinosi ligoniais.

Europoje tik 18-ame am
žiuje atsirado valstybinių 
ligoninių. Jos buvo tik 
didmiesčiuose. Ame rikoje, 
Mexco City, 1524 metais 
pirmąją ligoninę įsteigė is
panas užkariautojas Cor
tes gydymui sužeistųjų jo 
kareivių.

Nauji apmušalai
Apmušalai, kuriuos galima 

aptrinti sudrėkintu audiniu 
arba kempine, ir apmušalai, 
beveik neblunkantieji sau
lėje, yra higieniški ir tveria 
ilgiau, negu senųjų pavyz
džių apmušalai.

Maskvos apmušalų fabri
kas pradėjo taip pat gamin
ti daugiaspalvius, drėgmei 
atsparius apmušalus su alie
jiniu gruntu.

Daug naujų piešinių ap
mušalų, panašių į šilką, pa
gaminta panaudojant pig
mentinius, šviesai atsparius 
da^us, spalvotus bronzinius 
miltelius ir “miki” — maltą, 
kuris specialiai termiškai ■ sukietėtų, reikia tik valan- 
apdirbąs žėrutį. Tokių £p-l dos ar dviejų, o jeigu pakel- 
mušalų neveikia saulės spin-. ti temperatūrą — dar ma

ruliai. I žiau.

Apie žymius žmones
Rašo D. M. šolomskas

W. Churchillas
Laike Antrojo pasaulinio 

karo antihitleriškoje koali
cijoje buvo trys žymūs va
dai: F. D. Rooseveltas, J. 
Stalinas ir W. Churchillas. 
Pu pirmieji jau mirę, o 
Churchillas neseniai minėjo 
savo 84-ąjį gimtadienį.

Jis gimė 1 8 7 4 metais. 
Winstonas yra sūnus anglų 
lordo Randolpho, labai tur
tingos šeimos. Jaunas Win- 

4stonas ėjo i karinę mokyk
lą, baigė karo akademiją.

* Jis jau 1897-1898 metais 
dalyvavo Indijoje žmonių 
sukilimo malšinime, vėliau 
— Sudano gyventojų slopi
nime.

1899-1902 metais Anglija 
įsivėlė į ilgą ir sunkų karą 
Afrikoje prieš burus. 
Churchilas nuvyko ten su 
anglų armija, kaip dienraš
čio “Morning Post” kores
pondentas. Buvo patekęs į 
būrų nelaisvę.

1900 metais Churchillas 
buvo išrinktas į parlamen
tą nuo konservatorių parti
jos. 1904 metais jis jau 
“liberalas” ir veikė su jais.

Smūgis prie Dardanelių
Pirm Pirmojo pasaulinio 

karo Anglijos ir Prancūzi
jos valdovai buvo slaptai 
susitarę su caristine Rusi
ja. Jie sutiko po karo ati
duoti Rusijai Konstantino
polį, Bosforo ir Dardanelių 
sąsiaurius.

Bet Anglija ir Prancūzi
ja prieš tai per šimtus metų

Ar žinai?
Australijos mokslinė eks

pedicija Naujoje Gvinėjoje 
atrado nežinomą gentį, ku-

1 rioje yra apie 200 žmonių. 
'Šios gentės žmonės ir šian
dien visus savo nesudėtin
gus įrankius pasidaro iš ak
mens. Maitinasi vabzdžiais 
ir įvairiomis šaknimis

Pati ilgiausia gatvė pa
saulyje — Riva d a v i j a — 
yra Argentinos sostinėje 
Buenos Aires. Ji turi 20,000 
namų numerių.

Įvairiausių vab z d ž i ų 
kiekis peržengia 800,000 ri
bą. Daugelis jų nepaprastai 
greitai dauginasi. Kaip an
tai termitu “karalienė” kas 
dvi sekundes deda kiaušinė-

Kiekvieną minutę visa- 
j me pasaulyje gimsta 90 
i žmonių. Praeitais metais že
mės rutulyje gyventojų pa
daugėjo 47 milijonais, tame 
skaičiuje 24 milijonais Azi- 
joję. 1958 m. sausio 1 d vi
same Žemės rutulyje buvo
2 milijardai 737 milijonai 
gyventojų.

Glaistas iš plieno
Kai kurie plieno liejiniai 

išeina su-nedideliais defek
tais. Kaip padaryti? Iš nau
jo atlieti? O gal galima šiek 
tiek “pagydyti” šiuos gami
nius? Pasirodo, kad galima. 
Neseniai išrastas specialus 
glaistas, su kurio pagalba 
lengva užtaisyti prakiuru
sius vamzdžius ir rezervu
arus, o taip pat ir gaminti 

'liejinių formoms. Naują 
' glaistą gauna iš ' smulkių 
plieno miltelių (80 proc.) ir 
specialios dirbtinės dervos 
(20 proc.). Kad toks mišinys 

darė viską, kad tik tie stra
teginiai sąsiauriai nepatek
tų Rusijai. Laiky damos 
tuos sąsiaurius Turkijos 
rankose, laikė Rusiją atsky
rę nuo pasaulio. Taigi, nors 
slaptai sutiko Rusijai ati
duoti Bosforo ir Dardane
lių sąsiaurius, bet Anglijos 
ir Prancūzijos valdonai pa
tys norėjo juos pagrobti 
pirmiau negu karas bus 
baigtas.

Churchillas pasiūlė, kad 
anglų - francūzų kariniai 
laivynai prasil a u ž t ų pro 
Dardanelių sąsiaurį, užim
tų Konstantinopolį ir Bos
foro sąsiaurį.

Dardanelių sąsiauris jun
gia Viduržemio jūra su 
Marmoro jūra, o Bosforo— 
pastarąsias su Juodąja jū
ra. Dardanelių sąsiauris 
turi 42 mylias ilgio ir nuo 
vienos iki penkių mylių plo
čio.

Generolas7 A. DeLazari, 
aprašydamas Pirmąjį pa
saulinį karą, rašo: “Ang
lija, nenorėdama leisti, kad 
Rusijai tektų Konstantino
polis ir pertakos, tai Į 915 
metais, išvien su Prancūzi
ja, po priedanga išgelbėji
mo Egipto ir atidarymo ke
lio į Rusiją, pradėjo Galli- 
polio (Dardanelių) kampa
niją, kurios tikslas buvo: 
pirmiau ten būti, negu bus 
rusai.”

1915 m. vasario 19 d. apie 
50 anglų ir francūzų karo 
laivų pradėjo puolimą ant 
Dardanelių. Bet turkai, su 
pagalba vokiečių, atmušė 
anglų - francūzų karinį lai-

Žinios iš Lietuvos
LIETUVIŲ AVIACIJOS 
KONSTRUKTORIAUS 

LAIMĖJIMAS
Maskvoje sėkmingai iš

bandytas naujas sklandytu
vas “BRO-12”, kurį sukūrė 
žinomas lietuvių konstruk
torius Bronius Oškinis. Tai 
—eilinė jo konstrukcija, pri
imta serijinei gamybai. 
Ankstesnių skland y t u v ų 
“BRO-11” pagaminta apie 
tūkstantis egzempliorių ir 
jie plačiai naudojami pradi
nio mokymo sklandymo ra
teliuose.

Įdomu pažymėti, kad ban
domasis pavyzdys “BRO- 
12” buvo pagamintas avie- 
cijos sporto entuziastų Kau
no sklandymo stotyje.

AUGA IR GRAŽĖJA 
RAJONO CENTRAS

Kavarskas. — Per pasta
ruosius trejus metus mieste 
pastatyta daug naujų na
mų: viešbutis, universalinė 
parduotuvė, keturių ir šešių 
butų gyvenamieji namai, 
administracinis pasta tas, 
pirtis.

Pradėtas statyti duonos 
fabrikas, statomas naujas 
aštuonių butų namas. Ne
trukus bus atiduotas naudo
tis dviaukštis buitinio ap
tarnavimo dirbtuvių pasta
tas.

Miestas puošiamas žalu
mynais. Pernai rudenį ir šį 
pavasarį pasodinta apie 
600 jaunų vaismedžių ir 
krūmų.

VIENO KOLŪKIO 
MUZIKINĖ SAVIVEIKLA

Anykščiai. — “Lenino ke
liu” žemės ūkio artelės na
riai moka ne tik gerai 
dirbti, bet ir kultūringai 
praleisti savo laisvalaikį. 
Ypač didelį polinkį jie turi 
muzikai. Atlikėjų eilės nuo
lat auga.

Treti metai čia veikia 
kaimo kapela, kuri dažnai 

vyną ir daug laivų nuskan
dino.

Balandžio 25 d. virš 100 
anglų-francūzų karo laivų 
ir apie tiek transportų iš
kėlė 45,000 armiją į Galli- 
polio pusiasalį. Bet turkai 
metė 300,000 vyrų armiją 
komandoje vokiečio genero
lo Liman von Sanders Galli- 
polio ir Dardanelių apgyni
mui.

Anglija ir Francūzija iš
kėlė daugiau jėgų. Gallipo- 
lio pusiasalyje ir Dardane
lių srityje mūšiai ėjo be
veik iki 1915 m. pabaigos. 
Jie baigėsi anglų ir fran
cūzų pralaimėjimu. Angli
ja neteko 120,000 užmuš
tais, Francūzija — 25,000, 
turkai — 186,000 užmuš
tais ir sužeistais. Anglų ir 
francūzų armijos daliniai 
turėjo pasitraukti. Pasi
traukė ir karinis laivynas.

Puola Sovietų Rusiją
Winstonas Churchillas iš 

karinio laivyno vadovystės 
pasitraukė 1917 m. Jis ta
da užėmė karo ministro ir 
karinio orlaivyno koman- 
dieriaus vietą. Kaip ži
nome, 1917 metais Rusi
jos liaudis įsteigė tary
binę santvarką. Chur
chillas, kaip turčius, nuo 
pat tarybinės respublikos 
įsisteigimo puolė ją. Jis 
pats savo veikale “The 
World Crisis” vėliau rašė:

“Talkininkai šaudė sovie
tini^ žmones, kur tik pro
ga pasitaikė. Jie buvo rusų 
teritorijoje, kaip užkariau
tojai. Jie ginklavo Sovietų 
Rusijos priešus ir blokada- 
vo jos p r i e p 1 a u kas. Jie 
skandino. Sovietų Rusijos 

&

koncertuoja savo kolūkyje 
ir rajono centre. Neseniai 
kolūkio valdyba įsigijo in
strumentų komplektą pučia
mųjų orkestrui. Naujai su
darytame muzikiniame ko
lektyve mokosi groti 13 ko
lūkiečių.

TARPTAUTINIAI LIET. 
MOKSLININKŲ RYŠIAI

Vilnius. — Lietuvos TSR 
Mokslų akademijos prezi
diumas peržiūrėjo ir patvir
tino mokslines problemas, 
kurias 1959 metais kartu 
nagrinės respublikos ir liau
dies demokratijos šalių 
mokslinio tyrimo institutai. 
Pagal numatytą planą tary
biniai istorikai, kūrybiškai 
bendradarbiaudami su savo 
kolegomis lenkais, išaiškins 
ir ištirs dokumentus, susiju
sius su 1863 metų valstiečių 
sukilimu. Šį pradėtą darbą 
dirba TSRS Mokslų akade
mijos Slavistikos institutas, 
Lietuvos respublikos Moks
lų akademijos Istorijos Ins
titutas ir Lenkijos Mokslų 
akademijos Istorijos insti
tutas. Tyrinėjimo rezultatai 
bus skelbiami ryšium su 
šimtosiomis sukilimo meti
nėmis.

Kartu su čekoslo v a k ų 
mokslininkais lietuvių biolo
gai toliau, atliks tyrinėji
mus helmintologijos srityje. 
Nagrinėjant temą, susijusią 
su šia biologijos sritimi, da
lyvaus Lenkijos Mokslų 
akademijos Parazitologijos 
institutas.

Bendrai dirbant sustiprės 
ryšiai tarp mokslinio tyri
mo įstaigų. Tuo tikslu pla
nuojamos lietuvių moksli
ninkų komandiruotės į ati
tinkamas užsienio moksli
nes įstaigas ir liaudies de
mokratijos šalių specialistų 
lankymasis Lietuvoje. An
tai į Lenkijos Liaudies Res
publiką numatomos kelios 
mokslinės komandiruotės, 
susijusios su darbais arche

karinius laivus... Jie darė 
viską, kad. pražudžius bbl- 
ševistinę Rusiją.”

Kaip žinome, ir čia Chur
chillas savo neatsiekė.
Antrasis pasaulinis karas

1939 m. rugsėjo 1 d. Hit
leris užpuolė Lenkiją ir 
prasidėjo Antrasis pasauli
nis karas. Dvi dienos vė
liau Churchillas tapo Ang
lijos karinio laivyno vadas 
(First Lord of the Admi
ralty).

1941 m. birželio 22 dieną 
Hitleris pasalingai užpuolė 
Tarybų Sąjungą. Churchil
las jau nuo 1940 m. buvo 
Anglijos premjeras. Jis pa
sakė, kad Anglija stovės su 
Tarybų Sąjunga, nes “pa
vojus Rusijai, kartu yra 
pavojus Anglijai ir Jungti
nėms Amerikos Valsti
joms.”

1942 metais susitarė su 
tų laikų Tarybų Sąjungos 
užsienio ministru Molotovu, 
kad dar “1942 metais Ang
lija ir Amerika atidarys 
antrąjį frontą prieš Hitlerį 
Europoje.” Bet laike viso 
karo Churchillas atidėliojo 
antrojo fronto atidarymą. 
1942 metų pabaigoje Angli
jos ir Amerikos jėgas iškėlė 
į Šiaurinę Afriką, 1943 me
tais — į Italiją ir tik jau 
1944 m. birželio mėnesį—į 
Francūziją, kada Tarybų 
Sąjungos jėgos buvo išva
rę hitlerininkus iš Tarybų 
Sąjungos ir laisvino Euro
pos tautas iš hitlerininkų 
jungo.

Hitlerininkai, matydami, 
kad karą pralaimėjo, darė 
provokacijas, idant iššau-| 
kus karą tarpe Tarybų Są
jungos iš vienos pusės, ir

ologijos, istorijos, geografi
jos ir biologijos srityse. Be 
to, numatomos taip pat lie
tuvių mokslininkų kelionės 
į užsienį dalyvauti tarptau
tiniuose moksliniuose kon
gresuose.

' ____ ._______
GAUSĖJA LIETUVOS 

GYVŪNIJA
Šią vsarą į Kauno apylin

kių miškus atvežti fazanai 
iš Bulgarijos. Ežeruose ir 
upėse atsirado sterlės ir vai
vorykštinio upėtakio mai- 
liai. Bandymui miškuose 
pradėtos apgyvendinti juod
sidabrės lapės iš žvėrinin
kystės fermų.

Sparčiai veisiasi pokario 
metais atvežti į respubliką 
dėmėtieji ir taurieji elniai, 
Sibiro laukinės stirnos ii’ 
Sibiro voveraitės.

Gerai aklimatizavosi Tra
kų ežeruose ondatra. Žuvin
to draustinyje susikūrė di-

i

džiausia Pabaltijyje gulbių 
kolonija. Lietuvos pietry
čiuose paplito bebrai, meš
kėnai. Padaugėjo briedžių, 
šernų. Kai kuriuos sparčiai 
besidauginančius žvėris ir 
paukščius leista medžioti.

Lietuvos gyvūnijos atkū
rimo ir gausinimo darbą 
dirba šimtai valstybinio 
draustinio, 150-ties rezerva
tų, daugelio medžioklinių 
ūkių darbuotojai. Jie orga
nizuoja žvėrių apsaugą, 
ruošia jiems žiemai maisto, 
biologų padedami, tiria gy
vulių, paukščių ir žuvų gy
venimą naujose sąlygose.

ALYTUS 1965 METAIS
Alytus. — Rajono vykdo

masis komitetas apsvarstė 
rajono liaudies ūkio vysty
mo planą 1959-1965 metams. 
Kartu su sparčiu žemės 
ūkio kilimu smarkiai vysty
sis ir pramonė. Gamyklų ir 
fabrikų bendrosios produk
cijos gamyba 1965 metais 
padidės trigubai. Ypač pa
didės plytų, drenažo vamz-
džių, baldų, siuvimo dirbi- kovos priemonės, ornamen- 
nių, maisto produktų ga-(tųota keramika. Iš jų pami

Anglijos ir Jungtinių Vals
tijų — iš antros. Po karo 
pabaigos Churchillas prisi
pažino, kad jis tokiam ka
rui ruošėsi ir net Hitlerio 
jėgas ruošėsi panaudoti ka
rui prieš buvusią savo tal
kininkę. Po karo Churchil
las prisipažino:

“Dar pirm to, — sakė jis, 
—kai baigėsi karas, kai jau 
vokiečiai šimtais- tūkstan
čių kapituliavo, kada Ang
lijoje paprasti žmonės už
liejo gatves švęsdami per
galę, tai aš pasiunčiau te- 
legrmaą maršalui1 Montgo
mery, anglų armijos ko- 
mandieriui Vokietijoje, ir 
įsakiau jam: surinkti vo
kiečių ginklus ir juos laiky
ti tvarkoje, kad ūmai būtų 
galima jais vėl apginkluoti 
vokiečius belais vius, ku
riuos galėtume mesti prieš 
Tarybų Sąjungos jėgas...”

Churchillas aštrino 
“šaltąjį karą”

Churchillas dalyvavo an- 
rihitlerininkų konferencijo
se Teherane 1943, Kryme 
ir Potsdame 1945 m. Laike 
Potsdamo konferencijos 
Anglijoje įvyko parlamen
tariniai rinkimai, kuriuose 
laimėjo darbiečiai. Chur
chillas turėjo pasitraukti iš 
konferencijos, jo vieton at
vyko naujas Anglijos prem
jeras darbietis Attlee.

Churchillas nenusirami
no, 1946 metais atvyko į 
Ameriką ir Fulton mieste, 
dalyvaujant prezid e n t u i 
Trumanui, pasakė agresy
vią kalbą, kurioje reikalavo 
tautas priimt angliškai kai- 
bančių vadovybę, nes kitaip 
bus karas. Jis piktai puolė 
Tarybų Sąjungų. ■ 

myba ir durpių gavyba. Nu
matyta pastatyti stambų 
baldų kombinatą, rekon
struoti ir žymiai išplėsti 
siuvimo fabriką, “Ūkmaši- 
nos” mašinų gamyklą, linų' 
fabriką ir kitas įmones.

Paruošta didelė progra
ma komunaliniam ūkiui ir 
gyvenamųjų namų statybai 
išvystyti. Mieste numatyta 
įrengti vandentiekį ir kana
lizaciją, pastatyti tiltą per 
Nemuną, eilę buitinio ap
tarnavimo įmonių. Iki 1965 
metų Alytus pasipuoš nau
jais kino, kraštotyros mu-| 
ziejaus, rajoninės bibliote
kos, poliklinikos, dviejų vi- 
durinių mokyklų pastatais. 
Bus pastatyta dešimtys gy
venamųjų namų bendro 24 , 
tūkstančių kvadratinių met
rų gyvenamojo ploto.

Didelės permainos įvyks 
per septynerius metus kul
tūriniame gyvenime. Kai-
muose pradės, veikti nauji 
kultūros namai, mokyklos, 
bibliotekos. Bus telefonizuo
tos visos žemės ūkio artelės, 
apylinkių tarybos ir daugu
ma kolūkių gamybinių bri
gadų.

ĮDOMŪS 
ARCHEOLOGINIAI 

RADINIAI
Rokiškis. — Važiuojant 

iš Kamajų Svėdasų link, ša
lia kelio, tarp žaliuojančių 
kalnelių dunkso padavimais 
apipintas Juodonių piliakal
nis. Vasarą prie jo sustoja 
turistų grupės, ant jo viršū
nės suliepsnoja Joninių lau
žai, suskamba kaimo jauni
mo dainos.

Šis piliakalnis patraukė ir 
istorikų dėmesį. Respubli
kos Mokslu akademijos ir 
rajono kraštotyros, muzie
jaus moksliniu darbuotojų 
grupė atliko čia archeologi
nius kasinėj imus. Rasti 
žemdirbystės ir amatinin
kystės įrankiai, smulkūs na
mų reikmenys, papuošalai, 

1954 metaais konservato
riams laimėjus Churchillas 
vėl tapo Anglijos premjeru. 
Bet jis jau nuseno ir patys 
turčiai “gražiuoju” jį iš tos 
vietos išprašė.

Po karo Churchillas para
šė šešių tomų karo istoriją. 
Jis ir ten rado reikalo Hit
lerio pralaimė j i m u s prie 
Maskvos, 1941 metų pabai
goje, teisinti, būk juos “nu
galėjo žiema.”

Churchillas “pami r š o ’ ’ 
net tai, ką patys nacių ge
nerolai pripažino, kad juos 
įveikė tarybinė armija, nes 
vokiečiai buvo “pavargę” ir 
per toli nuėję.” Churchillas 
“pamiršo” ir tai, kad 1943 
m. daug didesni ir žiaures
ni mūšiai buvo Kursko lan-l 
ke. Ir tai buvo liepos-rug- 
piūčio mėnesiais, kada ta
rybinė armija ištaškė Hit
lerio jėgas ir jo armija pa
statė į katastrofišką pozi
ciją. Churchillas “pamir
šo”. ir tai, kad 1944 metų 
pabaigoje jis prašė Stalino 
pulti hitlerininkus, kad iš
gelbėtų Anglijos ir Ameri
kos armijas vakarų fronte 
(Bulge). Jis “pamiršo” ir 
tai, kad tarybinė armija 
g r a ž i a me pavasario ore, 
1 9 4 5 m. gegužes mėnesį 
įveikė juos jų sostinėje Ber
lyne.

Kaip asmuo, Churchillas 
yra gabus žmogus. Jis mo
ka sakyti kalbas ir rašyti. 
Jis moka gudriai politikie- 
riauti. Ir, žinoma, kaip 
turčius, tą atlieka savo kla
sės naudai. Jis moka savo 
klasės reikalus ginti ir jų 
apgynimui kitus apgaudi
nėti.
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nėtini gerai išsilaikęs geleži
nis kaplys žemei dirbti, kau
linės šukos, ornamentuoti 
varpstukai, akmeninės kul
kos. Atkastos ugniakuro ir 
karių kapų liekanos. Moks
linių darbuotojų nuomone, 
visi radiniai priklauso V-X 
mūsų eros amžiui.

Archeologinius kasinėji
mus kraštotyros muziejaus 
kolektyvas atliko taip pat 
Meškėnų apylinkės Turdva- 
rio kaime, kur rasti IX-XII 
mūsų eros amžių karių ka
pai.

Paryžius. — NATO padė
jo į šalį Kipro salos planus, 
nes Graikija jiems griežtai 
pasipriešino.

KALENDORIUS
SVARBU ĮVYKIAI 

LAPKRIČIO MĖNESYJE
3 d., 1957 — Tarybų Są

jungos mokslininkai iššovė 
į erdę Sputniką No. 2, ku
ris svėrė 1,120 svarų.

5 d., 1892 — Jungtinės 
Valstijos patvarkė, kad ki
niečiai nebūtų į šią šalį įlei
džiami, — paniekinimas vi
sos tautos.

6 d., 1943 — Tarybų ar
mija išlaisvino U k r a i nos 
sostinę Kijevą.

6 d., 1879 — gimė kalbi
ninkas Kazys Būga.

7 d.. 1805 — Lewis ir 
Clark ekspedicija pasiekė 
Ramųjį vandenyną.

8-11 dd., 1942 — Jungti
nių Valstijų ir kitų talki
ninkų jėgos buvo iškeltos į 
šiaurinę Afriką.

10 d., 1635 — įsisteigė 
baltųjų kolonija Saybrook, 
Conn.

11 d., 1918~— pasirašyta 
pertrauka mūšių tarp Vo
kietijos ir talkininkų — pa
baiga Pirmojo pasaulinio 
karo.

12 d., 1775 — Montrealis 
pasidavė kolonijų jėgoms.

16 d., 1920—Tarybų ar
mija galutinai įveikė Vran
gel i o jėgas.

17 d., 1800 — pirmu kar
tu Kongreso nariai susirin
ko posėdžiui į Kongreso rū
mus.

19 d., 1942 — Tarybų ar
mija p radėjo generalinį 
ofensyvą prieš nacius Sta
lingrado srityje.

19 d., 1863 — preziden
tas Lincoln pasakė garsiąją 
kalbą Gettysburg© kovos 
lauke.

19 d., 1711—gimė didysis 
rusų mokslininkas ir išra
dėjas M. V. Lomonosovas.

19 d., 1899—mirė lietu
vių rašytojas Dr. Vincas 
Kudirka.

20 d., 1910 — mirė ru
sų rašytojas Levas Tolsto
jus.

20 d., 1942—Tarybų ar
mija sumušė hitlerininkus 
Vladivostoko srityje.

20 d., 1918 — Amerikos 
armija įžengė į Vokietiją 
laike Pirmojo pašau 1 i n i o 
karo.

22 d., 1851 — gimė Dr. 
Jonas Basanavičius.

23 d., 1942—Tarybų ar
mija sumušė hitlerininkus 
Stalingrado srityje ir apsto* 
po dvi jų armijas 330,000 
vyrų.

24- d., 1864 — mirė lietu
viu istorikas Simanas Dau
kantas.

25 d., 1783 — Anglijos 
armija pasitraukė iš N e w* 
Yorko.

26 d., 1832 — New Yor
ke pradėjo veikti pirmasis 
gatvekaris. ’ -

26 d., 1924 — Mongoli
jos liaudis paskelbė Mongo
lijos Liaudies Respubliką.

30 d., 1782 — prasidėjo 
taikos derybos tarp Jungti-, 
nių Valstijų ir Anglijos.



J. Jurginis, V. Mikučiams ($)

VILNIUS — Tarybų Lietuvos sostine
(Tąsa)

Miestui kenkė ir muitų rinkimo tvar
ka. Muitų rinkimas buvo išnuomojamas 
privatiems asmenims, kurie tikrindavo 
ir apmuitindavo prekes, gaudydavo pirk
lius. Sugauto šunkeliais keliaujančio 
pirklio prekės būdavo konfiskuojamos. 
Dvarininkai buvo įpareigoti prižiūrėti 
per jų žemę einančius kelius, juos taisy
ti, remontuoti ir statyti tiltus. Už tikra 
ir tariamą kelių priežiūrą jie rinkdavo 
pinigus iš pravažiuojančių miestiečių ir 
valstiečiu. Tokia tvaraka buvo ir Vil
niaus mieste.

Žaliąjį tiltą per Nerį XVI amžiaus 
viduryje pastatė pilies prievaizdas Ho- 
zijus. Kad statytojo pajamos būtų už
tikrintos, didžiojo kunigaikščio raštas 
uždraudė nuo Kernavės ligi Bistricos 
(Baltarusijoje) per Neri tiesti bet kokį 
kitą tiltą, o nuo Verkių iki Panerių — 
tiesti lieptus arba daryti keltus. Visi 
turėjo naudotis Hozijaus tiltu ir už tai 
mokėti pinigus. Kadangi mokestis buvo 
didelis, 1652 metais Šnipiškių kaimo 
žvejai pasistatė keltą ir ėmė žymiai pi
giau kelti per Nerį pėsčiuosius ir va
žiuotus. Tilto savininkai, remdamiesi 
beveik prieš šimtą metų išduotu raštu, 
pareikalavo žvejų keltą nugriauti. Tai 
ir buvo padaryta.

Ilgainiui muitai ir kitos rinkliavos vir
to paprastu plėšikavimu. Kelių niekas 
netaisė, jie buvo sunkiai išbrendami, o 
pirkliai būdavo gaudyte gaudomi. Pini
gus dvarininkai ėmė, galima sakyti, net 
už orą ir vandeni. Pavyzdžiui, Vilniaus 
vyskupas reikalavo mokėti muitą už sie
lius, plaukusius Nėrini pro jo Verkių 
dvarą, o Rūdininkų klebonas — už tai, 
kad būdavo vykstama per jo parapiją.

Lietuvos muitų brangumas t r u k d ė 
prekiauti su Rusija ir Vakarų Europa. 
Vilniaus pirkliai jau 1621 metais skun
dėsi didžiajam kunigaikščiui, kad jų 
prekyba su Maskva visai apmirusi, nes 
Maskvos pirkliai iešką pigesniu kelių.

Bajorai vengė pirkti Lietuvos amati
ninkų gaminius ir vartojimo reikmenis 
gabenosi daugiausia iš užsienio. O jeigu 
jie ir pirkdavo vietinius gaminius, tai 
stengdavosi pirkti pusdykiai, nustatyda
mi seimuose jų kainas. Priverstinis kai
nų mažinimas sunkia našta slėgė ama
tininkus. Vilniaus amatininkai tuarėjo 
tenkintis nedidele ir nuolat siaurėjančia 
rinka. XVII amžiaus pabaigoje kai ku
rie cechai nebepaėgė išsilaikyti, likvida
vosi arba susiungė su kitais, giminingos 
šakos cechais. Dalis amatininkų pragy
venimo šaltinio ieškojo žemės ūkyje.

Po Linublino unijos, kuri 1569 metais 
Lietuvą sujungė su Lenkija, ėmė mažėti 
Vilniaus kaip sostinės reikšmė. Lenki
jos karaliai, nors vadindavosi didžiai
siais Lietuvos kunigaikščiais, bet Lietu
voje retai kada tebūdavo ir Vilniuje ne
gyvendavo. Ponų taryba ir Lietuvos ba
jorų seimai XVII amžiuje iširo ir Vil
niuje nebesirinkdavo. Vilnius kaip sos
tinė tik tuo tepasi reikšdavo, kad čia tu
rėdavo savo rezidencijas aukštieji vals
tybės pareigūnai — kancleriai, -etmonai, 
iždininkai bei kiti didikai — ir posė
džiaudavo Vyriausiasis Tribunolas.

Lietuvos valstybinis gyvenimas persi
kėlė į vaivadijų ir pavietų seimelius, ku
riuose feodalai žiūrėjo tik savo siaurų 
grupinių interesų ir dažnai su ginklu 
rankose kovojo vieni prieš kitus.

Vilnius kentė ir nuo feodalų savavalia
vimo, ir nuo karų su užsienio valstybė
mis.

1654-1667 metų karo laikotarpiu, ka
da Rusija kariavo su Lenkija dėl Uk
rainos, Vilniuje kilo maro epidemija, 
siautusi ištisus metus. Nuo maro ir ba
do tuomet išmirė beveik pusė Vilniaus 
gyventojų. Karui pasibaigus, miestas 
kentėjo nuo samdytosios kariuomenės, 
kuri, negaudama algų, plėšikavo.

Dar labiau Vilnius nukentėjo XVIII 
amžiaus pradžioje nuo švedų antplūdžio. 
Vilniaus gyventojai atkakliai priešinosi 
grobikiškai Karolio XII kariuomenei. 
Tik po įnirtingų mūšių 1702 metų balan
džio 5 dieną 20,000 švedų kareivių užė
mė Vilnių. Čia jie pareikalavo iš gyven
tojų didžiulių kontribucijų ir miestą api
plėšė. Kelioms savaitėms praėjus, Vil
niaus miestiečiai drauge su Lietuvos ka
riuomenės daliniu sukilo prieš okupan
tus. Sukilimo metu daug švedų buvo 
nuginkluota ir užmušta. Numalšinę su
kilimą, okupantai žiauriai atkeršijo vil

niečiams: kai kuriuos sukilimo dalyvius 
viešai pakorė, kitus sušaudė, o miesto 
valdybai ir miestiečių organizacijoms už
krovė didžiules kontribucijas.

Šitame kare, kaip ir daugeliu kitų at
vejų, lietuviai ir rusai kovojo bendromis 
jėgomis. 1705 metų liepos mėnesį Ru
sijos caras Petras T, persekiodamas šve
dus, su 30,000 vyrų armija įžengė į Vil
nių. Prie Rotušės Petrą I kaip sąjungi
ninką miestiečiai pasitiko sa duona ir 
druska. Vilniuje Petras I išbuvo 6 sa
vaites. Antrą kartą jis čia buvo atvykęs 
1708 metų pradžioje, vis dar tebevyks
tant karui su švedais.

šio karo metu miestas kelis kartus ėjo 
iš rankų į rankas, ir kiekvieną kartą 
švedai vienokiu arba kitokiu būdou jį 
nusiaubdavo ir apiplėšdavo, kol dar bu
vo ko plėšti.

1709 metu birželio 27 diena ties Pol
tava ivvko garsusis mūšis, nulėmęs 
šiaurės karo baigtį. Šiame mūšyje prie
šas buvo sutriuškintas. Rusų pergalė 
prie Poltavos bematant pakirto švedų 
jėgas Lietuvoje. Prieš juos sukilo visas 
kraštas. Nors karas tarp Rusijos ir 
Švedijos dar truko iki 1721 metų, ta
čiau Lietuva po Poltavos mūšio iš švedų 
okupacijos buvo išvaduota.

Karas Lietuvoje pasibaigė. Žmonės 
būtų galėję laisviau atsikvėpti, jei nebū
ti] buvusios tokios baisios to karo pasek
mės. Del nuolatinio okupantu plėšikavi
mo valstiečių tvartai ir aruodai buvo 
tušti, o čia dar sausra sunaikino tuo me
tu. laukuose buvusius pasėlius, šuliniuose 
išdžiūvo vanduo. Samanomis, šiaudais 
ir medžiu pjuvenomis mintančių valstie
čių tarne sklido gandas, kad Vilniuje 
valdžia duodanti badaujantiems duonos. 
Žmonės ėmė būriais plūsti į Vilnių. O 
duonos čia niekas nė nemanė dalyti; iš- 
badėjusiame mieste siautė maras, jame 
buvo pilna žmonių lavonų.

Po šios nelaimės miestui atsigauti 
reikėjo daugiau kaip pusės šimto metų.

(Bus daugiau)

Darban kas kiek
l r vėl aš lakiojo,
Svajoju, spalioju, 

Kaip varo kolūkis brangusis—
Tai vardo Kudirkos—
Plieninis jo žirgas

Tik šoka, tik šniokia pridusęs...
Tik urzgia kombainas,
Jo šoferis žvainas, 

Sukrutina, trūktelia ranką:
Tik gula rugeliai,
Tik byra grūdeliai, 

Artelė sukrauna, surenka...
Po dirvą it skruzdės,
Linguoja subruzdo—

Vežimai braškėdami traukia . . .
Čia puola, čia kelias
Galvytės, skarelės— 

Nuskamba daina po palaukę...
Krūtinė kilnojas,
Išjudintos kojos

Talkon mane neša savaime,—
Į p uola u į būrį—
Aplinkui sužiūro-1-

O man linksmumėlis, palaima!
Kelte mane kelia—
šypsojos veideliai

Ir kažką slaptingai kuždėjo...
—Aš tik pagyvenęs,
Bet dar juk nesenas, 

šalelėj gimtoj pajaunėjęs...
Aš jum talkininkas,
Nemėgstu būt dykas,

Padėsiu ir aš bent truputį...
Darban kas kiek gali!
Tarybinę šalį

Aukščiau pakylėsim sukrutę!..
O kas ten do rūmai?
Medeliai ir krūmai?

Šniukštų mokykla septynmetė?
Tai centras kultūros—
Matai kas do mūras!

Mūsiškis kolūkis pastatė...
Didžiulę mokyklą,
Čia pat ir skaityklą— 

Ir salę čia turite gražią!..
Keli tik meteliai—
Pridėjot vargelio—

Bet šaunią padarėt jau pradžią!
Jonas Kaškaitis
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SKAITYTOJU BALSAI
AR GIRDĖJOTE?

Kad Sovietų Sąjungoj ar
ba bent kurioj liaudies res
publikoj, kur komunistai 
vairuoja šalis, būtų buvus 
išdinamituota bent vieno 
kokio nors tikėjimo bažny
čia? Negirdėjome.

Amerikoje kapitalistine 
spauda ir daugelis net ir 
aukštų valdžios pareigūnų 
kasdien ant visų skersgat
vių labai garsiai ir išdi
džiai triūbija apie “Rusijoj 
persekiojimą kunigų, baž
nyčių ir tikėjimų,” o pas 
mus apie buvimą pilnos re
liginės laisvės. Laisvoje A- 
merikoje tik šiomis dieno
mis (šiandien, spalio 19 d.) 
dvi žydų bažnyčios (mald- 
namiai) išdinamit u o t o s . 
Buvo atsitikimų, kai prie 
baptistų (negrų) bažnyčių 
rasta padėtos bombos tikslu 
jas sugriauti, sudeginti, jų 
pamokslininkus užmušti. 
Visiems labai gerai žinoma, 
kaip biednos yra pietinėse 
valstijose negrų baptistų

bažnyčios. Tai didžiausia 
geda Amerikai ir dievui į 
jas.žiūrint, o dar didesnė 
gėda mūsų šalies Kongresui 
ir pačiam prezidentui.

Jokiu būdu negalima nu
tylėk kuomet mūsų valdi
ninkai, komercinė spauda, 
televizija ir radijas taip 
įžūliai apmeluoja Sovietų 
Sąjungą, būk ji šnipinėja, 
būk ji tyko užpulti Ameri
ką. Bet niekur ir niekas 
Amerikoje niekuomet nėra 
matęs arba nušovęs Sovietų 
Sąjungos orlaivį ant Ameri
kos žemės, kuris būtu atlė- 
kęs tikslu šnipinėti arba 
karą pradėti. Amerikos gi 
orlaiviai jau nebe vieną sy
kį buvo nuskridę nepateisi
namai blogais mieriais virš 
Sovietų Sąjungos teritori
jos ir buvo nušauti arba 
priversti nutūpti. Paskuti
nis Jungt. Valstijų orlaivis, 
sakoma, buvo nušautas virš 
Sovietinės Armėnijos ir net 
vienuolika įgulos narių žu
vo, negalima jų surasti.

Sekmadienį, spalio 19 d.; 
5:30 vakare, per radiją ke
li korespondentai turėjo pa
sikalbėjimą apie pasaulinę 
padėti. Vienas jų statė klau
sima: “Kam mūsų valdžia 
siunčia Amerikos orlaivius 
lekioti prie Sovietų rube- 
žių?” Bet ar p. preziden
tas ir p. Dulles teiksis apie 
tai paaiškinti Amerikos pi
liečiams?

Iš tų korespondentų pa
sikalbėjimų davėsi labai 
aiškiai suprasti, kad mūsų 
valdžia įklimpo į neišsikaps
tomas pelkes pasaulinėje 
politikoje. Amerikos pres
tižas, įtekmė visame pasau
lyje aplaikė labai skaudų 
smūgį, skaudų antausį ne 
tik ginčuose su Sovietų Są
junga (su Chruščiovu), o 
dabar ir su liaudiškąja 600 
milijonų žmonių Kinija. 
Dar prie viso to prisidėjo 
labai opus integracijos pie
tinėse valstijose klausimas. 
Pasaulio spalvotuose žmo
nėse sukėlė didžiausios pa
giežos ir neapykantos prieš 
Ameriką paaštrėjusi pieti
nėse valstijose kova už pra-

vedimą integracijos, kuriai 
įnirtusiai priešinasi ataklūs 
rasistai. Visa tai, esą, 
gelbsti komunistų prestlžp 
kilimui ir jų galybės stiprė
jimui. Taip buvo nukalbė
ta. . i

Liūdna!
Pasvaliskis

GAMINA DAUGIAU 
AUTOMOBILIŲ

Detroitas. — Pereitą sa
vaitę jau buvo pagaminta 
69,049 automobiliai, gi sa
vaitė prieš tai tik 45,000. 
Bet vis tai toli nuo to, kiek 
būdavo seniau gaminama. 
1957 metais jau nebuvo 
aukščiausi gamyba, b et ir 
tai per tą pačią savaitę bu
vo pagaminta 105,100 auto
mobiliu. c

Washingtonas. — Karo 
vadai reikalauja padidinti 
armijos skaičių iki 1,000,000 
vyrų.

Londonas. — Tarybų Są
junga paskyrė A. A. Aruti- 
janą savo ambasadoriumi 
Kanadoje.

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

SUZANNA KAZOKAITĖ
So listė-so pranas

ALDONA WALLEN
Sol istė-so pranas

MILDRED STENSLER
Chorvedė

AUGUSTINA? IEŠMANTĄ
Solistas-baritonas

ELENA BRAZAUSKIENĖ
Solistė-sopranas

ALBERT POTSUS
Chorvedys

i

NELLIE VENTIENĖ
Solistė-sopranas

IŠTISA KONCERTO PROGRAMA

MONTELLO VYRŲ DAILĖS GRUPĖ
Vadovaujamas Alberto Potsaus

Aldona Wallen
Solistė, sopranas, iš Connecticut

Augustinas Iešmantą
Solistas, baritonas, vietinis

Suzana Kazokaite
Solistė, dramatiškas sopranas, vietinė

Elena Brazauskiene
Solistė, sopranas, vietinė

ROŽĖ STRIPINIS ir WM. JUODEIKIS, 
, Duetas i

UKRAINIEČIŲ ŠOKĖJŲ GRUPĖ

Elena Brazauskienė ir
Nellie Ventienė

Dainuos duetus

Aido Choras
Vadovaujamas Mildred Stensler

Aido Motery Choras
Vadovaujamas Mildred Stenslcr



I PITTSBURGH, PA
Iš ATSIMINIMŲ 

r l Dabar bedarbiai ir bedar
bės gauna apdraudą, o se
neliai pensiją. Bet visi ži
nome, kad tas buvo atsiekta 
tik per liaudies kovas. Tik 
veikiant ir reikalaujant bu
vo pravesti toki įstatymai.

Pamenu vieną bedarbių 
eiseną į Washingtona rei
kalauti nedarbo apdraudos. 
Mums pranešė, kad į Pitts- 
burghą atmaršuoja dvi ko
lonos: viena iš San Fran
cisco, Calif., o antra iš Los 
Angeles, Calif. Jos abi tu
rėjo Pittsburghe susivieny
ti į vieną ir maršuoti to
liau.

Spalio 26 d. LDS 
skrities komitetas 
posėdį 1024 Beaver 
tai yra, LDS 160 kp. name. 
Iš raportų pasirodė, kad ko
miteto nariai savo užduotį 
atliko, kad pravedė užbrėž
tus planus gyvenimam

Iš iždininko raporto pasi- 
£ rodė, kad ižde yra $326.63. 

Iždo globėjai su raportu su
tiko.

Posėdyje buvo plačiai dis
kusuota apie filmą iš Lietu
vos, kaip jį gauti ir čionai 
parodyti. J. Mažeika apsiė
mė susirašyti ir sužinoti vi
sas sąlygas.

Plačiai buvo diskusuota 
Nutarta 

kreiptis į LDS kuopas ir su 
jų pagalba toje srityje dar
buotis. ,

turėjo 
Avė.,

Mes, Pittsburgh! e č i a i, jaunimo reikalat 
progresyviai žmonės, turė
jome daug darbo, kad pasi
ruošti ir padėti atžygiavu
siems. LLD apskritis išrin
ko komitetą - delegatus ir

darbių tarybą tartis.
Delegatai sugrįžę rapor

tavo Bedarbių tarybos pla
nus. Visos LLD ir APLA

Spaudos vajaus reikalais
Noriu atkreipti dėmesį 

Laisvės ir Vilnies skaityto
jų vajaus reikalais. Šiemet 
mūsų spaudos vajui vado- 

kuopos stojome darban iri vauja ir veikia Pittsburghe 
/ visi bendrai dirbome su ki
etomis tautomis. Lietuvių 

sekcijai davė didelį darbą. 
Jonas Gasiūnas 
APLA Centro 
ir čionai gyveno, 
energijos įdėjo, 
ilstantis žmogus.

Reikėjo daug 
atvykstančių apsistojimui 
ii’ maisto. Bedarbių tary
ba davė mandatus, tai ėjo
me pas biznierius ir kolek- 
tavome 
duonos, 
kitko.

Daug buvo susirinkimų ir 
prakalbų. Sujudo North ir 
South pusių miesto gyven
tojai. Tais laikais pažan
gūs čekoslavai, jugoslavai, 

*!’■ lenkai, žydai, rusai ir kiti 
turėjo svetaines bei klubus. 
Buvo ten vietos delegatams, 
buvo gauta kambarių ir pas 
privačius žmones. Miesto 
gyventojai sim p a t i z a v o 
•maršuotojams. Prie maisto 
gaminimo d a u g lietuvių 
moterų dirbo. Daugiausiai 
veikė LLD ir APLA orga
nizacijų nariai. Su bendra 
delegacija į Washingt o n ą 
mes nuo lietuvių pasiuntė
me Joe Kudes.

Suprantama, kad jų ke
lionė buvo sunki. Nebuvo 
pinigu ir negalėjome pa
samdyti autobusų ar auto
mobilių. Viešbučiuose buvo 
daug tuščių ir šiltų kamba
rių, bet bedarbiai turėjo 
svetainėse ir klubuose mie
goti ant patiestų šiaudų, o 
toliau važiuoti trokais. Bu
vo žiema, oras šaltas. Taip 
ilgoje kelionėje daug iš' 
maršuojančių susirgo. Ne- 

4ęnažai pateko į ligonines, o 
kai kurie ir mirė.

Pamenu, kad tais laikais 
ne vien turčių spauda darė; 
juokus iš “alkanų eisenų,” 
bet buvo tokių ir tarpe pa
prastų žmonių, kurie juokė
si ir sakė, kad eisenų da
lyviai “patys nežino, ko rei
kalauja.”

Buvo lietuvių klubai, Lie
tuvių Rymo Katalikų susi
vienijimo kuopos, S LA kuo
pos, kitos jų organizacijos, 
bet jie nieku neprisidėjo 
prie eisenų paramos. Jų va
dai buvo tam priešingi. At
vykusioms nedavė nei nak
vynei kambarių, kad tik 
“nesutepti savo vardo” ir 
neprasikalsti miesto politi
kieriams.

Taip, tai buvo nelengva 
liaudies kova. Kaip žinome, 
vėliau Rooseveltui būnant 
prezidentu, buvo į tai at
kreiptas dėmesys ir įvestas 
“Social Security” įstaty-

tada buvo 
sekretorius

Jis daug
Tai nenu-

kam bariu

maista. G a vo m e 
mėsos, groserio ir

ir apylinkėje senas ir paty
ręs vajininkas, tai P. J. 
Martin.

Prašau Laisvės ir Vilnies 
skaitytojus kooperuoti ir 
neatsisakyti pasimokėti sa
vo prenumeratas, taipgi pa
dėti gauti naujų skaitytojų. 
Pakalbinkite savo gimines 
ir pažįstamus užsirašyti 
šiuos laikraščius. Galite sa
vo giminėms užrašyti ir į 
Lietuvą.

Visi ir visos padėkime P. 
J. Martinkui vajaus darbe. 
Padarykime spaudos vajų 
pasekmingu. Aš padėsiu, 
kiek tik galėsiu.

J. Mažeika

HARTFORD, CONN
kolonijose mažiausiai bent 
po vieną parengimą sureng
tų s p a ūdos palaikymui. 
New Haveno kuopos drau
gai pasižadėjo surengti 

■bent du tam tikslui paren- 
s gimus.

Apskrities Komitetas pa
liktas senasis toliau eiti 
pareigas. Ir jei bus patogu, 
vėl kuopų atstovybė seka
mais metais čia pat susi
rinks apkalbėti apšvietus 
reikalus. Nepamirštos ir 
tos bitelės gaspadinės, ku
rios iškėlė labai skanius pie
tus delegatams - svečiams, 
kurių labai graži grupė bu
vo susirinkus. Padėkota 
joms už jų puikų darbą.

Koresp. V.

POSĖDŽIAVIMO 
NUOTRUPOS

Kasmet LLD II Los ap
skrities įvykdoma konfe
rencija tai vienam, tai ki
tam mieste. Šiemet ji atsi-|u^ 
buvo Hartforde, Laisvės 
Choro patalpose, spalio 19 
d. Visos apylinkės kuopos 
ir Moterų Klubas atsiuntė 
po didoką atstovybę, tik pa
sigedome bridgeportie č i ų . 
Pirmu kartu jie kažkodėl 
nepribuvo.

Pranešimai iš kuopų veik
los gana gerai skambėjo, 
jog, pagal esamą išgalę, 
veikiama, kultūrinis darbas 
be sustojimo tęsiamas. Sun
kiau waterburieciu kuopai; 
ten jie grumiasi su gyvavi
mo sunkenybėmis, nes kuo
pos veiklai priešai mūro 
sieną užtvėrė. Bet, kaip be
būtų, ne vien palaikoma di
doka kuopa, o surandama 
galimybės sukėlimui para
mos ir spaudai. Kitos kuo
pos kur kas laisvesnes dar- 
ouotei turį rankas, bet vei- moters kapo.
k imas apsilpęs. Dar kitos 
narių skaičiumi neskaitlin- Vos: Vilko viskio apylinkės, 
gos, daug iš jų negalima ir Bartnikų valsčiaus. Į šią ša-
norėt, bet veikia, ir pasek
mes turi. Hartfordo Mote
rų Klubas atsižymi su fi
nansiniu stoviu, jos tuo net 
didžiuojasi. Šio klubo na
rės yra išsidirbusios savo 
rūšies tokią taktiką, kad 
visos narės, tvirtais ryšiais 
susirišusios darbe, žygiuo
ja pirmyn — ką klubas su
rengia, visados turi geras 
pasėkas.

Dar šen ir ten esama ke
lių narių, nepasimokėjusių 
duoklių už šiuos metus. Bet 
yra viltis, kad iki nauja na
riam knyga ateis, pasimo
kęs. Daug diskusuota, net 
įsikarščiuota, bet tarimų 
menkai padalyta. Bene 
svarbiausias, tai kad
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Washington,. Pa.
Mirė P. Kazakevičius

Rugsėjo li9 d. mirė Pra
nas Kazakevičius ir palai
dotas rugs. 22 d. Jis buvo 
senas Washingtono gyven
tojas, sunkaus darbo darbi
ninkas — angliakasys.

Velionis buvo pažangus 
žmogus. Priklausė prie dar
bininkiškų organizacijų ir 
buvo ilgametis Laisvės skai
tytojas. Jis buvo ramaus 
būdo, gražiai sugyveno su 
kaimynais ir draugais.

Reiškiu d. Kazakevičienei 
ir jos šeimai gilią užuojau
tą liūdesio valandose, o Pra
nui linkiu ramiai ilsėtis že-

Būtų gerai, kad kas iš 
vietinių plačiau parašytų 
apie velionio gyvenimą.

J. Mažeika

se

Baltimore, Md.
MIRĖ C. JACOBS 
(YUŠKAUSKAS)

Spalio 21 mirė namie 
dint prie televizijos C. Ja
cobs (Yuškauskas). Palai
dotas spalio 25 d. Buvo pir
mojo pasaulinio karo vete
ranas, tai buvo veteranų 
apeigomis laidojamas kre- 
matorijoj. Nuliūdime liko 
žmona, du sūnūs ir jų šei
mynos, ir daug artimų 
draugų. Buvo ilgametis 
“Laisvės” skaitytojas, na
rys progresyvių draugijų. 
Gaila netekus gero draugo. 
Reiškiu eilią 
žmonai, sūnam 
artini i-ems.

užuojautą 
ir visiems

Pittston, Pa.
Palaidojome Petrą 

Šlekaiti v
Spalio 20 d. Abbingtono 

kalnelio kapuose palaidojo- 
me Petrą Šlekaitį šalia jo

Veliones paėjo iš Lietu-

lį pribuvo prieš virš 5o me
tų, dar jaunas būdamas. 
Daugelį metų gyveno Pitts- 
tono apylinkėje ir visą laiką 
dirbo giliai žemėje imdamas 
anglį iš po akmenų.

Petras atliekamu 
darbo laiku veikė su pro
gresyviais, o ypač su tų lai
kų socialistais 7-tame rajo
ne. Jis būdavo delegatas į 
konferencijas ir dalyvavo 
prakalbų rengime.

Man važinėjant’Lietuvoje 
1925 metais dar teko sueiti 
jo tėvą, brolį ir seseris, ku
rie tikėjosi ir Petrą sulauk
ti parvažiuojant, bet išėjo 
kitaip...

Apie velionį, manau, 
scrantoniečiai parašys pla
čiau. Aš rašiau tik todėl, 
kad jį pažinojau puo jaunų 

metų. Jau 1903-1904 metais 
tekdavo su juomi susitikti, 
kai nunešdavome į Bartni- 
kus gautų iš Vokietijos atsi
šaukimų (proklama c i j ų), 
kaip tai: “Šalin caro val
džia!”, arba “Šalin kunigai 
išdavikai!” ir kitų.

Tada nekartą teko girdėti 
nuo senesnių: “Ką gi jūs 
piemenys padarysite tokiam 
galingam carui? Užtrauks 
kazokus ir gausite kan
čių”. Bet, kaip žinome, išėjo 
kitaip.

Prieš porą savaičių mirė 
jo buvęs draugas, su ku- 
riuomi Petras drauge veikė, 
kada gyveno Pittstono apy
linkėje, tai Adomas Sava- 
rauskas. Jis jau buvo apie 
74 metų amžiaus. Iš Lietu
vos paėjo iš Vilniaus rėdy- 
bos, Širvintų apskrities, nuo 
Galvoniu, Kalikinės kaimo. 
Iš amato buvo plaukų kirpi- 
kas. Per kelis metus jau sir- 
ginėjo.

Prie Petro Šlekaičio kapo 
pasakė labai tinkamą kalbą 
d. Klevinskas. Nors tai bu
vo nelabai smagu kalbėti 
prie savo draugo kapo, bet 
nesirandant kito, tai nors 
su ašaromis akyse jis turėjo 
kalbėti.

Velionis Petras jau buvo 
virš 70 metų, bet jeigu ne 
anglies dulkės plaučiuose, 
tai dar būtų galėjęs pagy
venti keletą metų. Ilsėkis, 
Petrai, Abbingtono kalnely
je!

A. V. Gražiškietis, 
tavo draugas.

Waterbury, Conn.
Iš LPK Parengimo

1892 metais, tai yra prieš 
66 metus, buvo sutvertas 
Lietuvių Piliečių Klubas. 
Per visą šį laiką jis pusėti- 

į nai gerai gyvavo. Klubas 
’ turi nuosavą namą, dvi sve
taines parengimąms ir susi
rinkimams. Tūri gražų 
kambarį svečiams, kuriame 
galima pasikalbėti ir links
mai laiką praleisti.

Per daugelį - metų klubo 
yra įprotis rengti metinę 
vakarienę. Taigi, ir šiemet 
tokia vakarienė įvyko spalio 
25 d. Žmonių prisirinko pil
na svetainė, kad jau dau
giau nebūtų ir tilpę.

Tenka pasakyti, kad šią 
vakarienę rengė jaunuoliai. 
Jauni žmonės, tai skirtinga 
buvo ir tvarka. Viskas labai 
gerai pavyko. Kalbėjausi su 
svečiais, tai jiems nauja 
tvarka geriau patiko, kaip 
sena.

Į pirmesnes vakarienes 
žmonių ateidavo 
žiau ir rasdavosi 
nepasitenkinusių, 
svečių .stebėjosi,
daug žmonių susir i n k o. 
Publika buvo maišyta įvai
rių tautų ir įsitikinimų. Ir

daug ma
jų tarpe 
Daugelis 

kad tiek

Susirinkusių dauguma buvo 
jaunimas. Iš senų klubo tvė
rėjų jau nieko nebuvo.

J. Strižauskas

Springfield, Ill.
Spalio 1 9d. įvyko LLD 

7-os kuopos susirinkimas. 
Jame nutarta rengtis paro
dyti iš Lietuvos filmus — 

nuo “Žydėk, jaunyste,” “Deka
da Maskvoj” ir Urugvajaus 
lietuvių delegaciojs apsilan
kymas Lietuvoje,

Teko matyti spaudoje, 
kur šie filmai buvo rodomi, 
visur publiką patenkino. 
Filmuose parodoma, kaip 
Lietuvos jaunimas dainuo
ja liaudiškas lietuvių dai
nas, šoka įvairius šokius ir 
atlieka kitus meniškus 
veiksmus. Filme “Dekada 
Maskvoj” pamatysime, kaip 
išleidžiamos iš Lietuvos kol
ūkių, dirbtuvių ir kitų 
įstaigų gabiausios meninės

Del A. Metelionio knygos
Prenumeratų jau gavome 

610. Turime gauti viršaus 
tūkstančio. Kurie dar neuž
sisakėte, prašome pasisku
binti. Ypač prašome Laisvės 
vajininkų pasidarbuoti ir 
knygai prenumeratų gavi
mui.

Prenumeratų šį sykį pri
siuntė :
George Shimaitis,

Brockton, Mass......... 15
Wm. Patten,

Gloucester Hts.., N. J. 14 
K. Čiurlis,

Elizabeth, N. J.......... 13
H. Thomas,

Hingham, Mass.......... 13
M. Uždavinis,

Norwood, Mass. ..... 12 
J. Bendokaitis,

Chicago, Ill.......... .  10
Joseph Kazmer,

Pittsburgh, Pa............10
M. Masys, Detroit, Mich. 9 
A. Apšegienė, Auburn, Me. 6 
P. Paserskis,

Baltimore, Md.............. 3
V. Smudin,
St. Petersburg, Fla.......... 2
J. Grayson,

Žinios iš Lietuvos
GALINGAS SVIESTO 

MUŠTUVAS
Klaipėda. — Klaipėdos 

pieno kombinate sumontuo
tas pajėgiauosias respubli
koje sviesto muštuvas, gau
tas iš Vokietijos Demokra
tinės Respublikos. Į jį gali
ma iš karto supilti 2-2.5 to
nos grietinės, kuri per 30- 
45 minutes sumušama į 
sviestą. Muštuve svietas iš
plaunamas ir supresuoja
mas į vieną gabalą. Per pa
mainą naujuoju įrenginiu 
pagaminama daugiau kaip 
1,500 kilogramų. Naująjį 
agregatą aptarnauja tik du 
žmonės.

STAMBIAUSIAS 
PABALTIJYJE

Panevėžys. — Viename 
miesto pakraštyje statoma 
stambiausia Pabaltijyje ka
belinių dirbinių gamykla. 
Emaliuotų, instaliacinių ir 
montažinių laidų, sujungia
mųjų laidų ir montažinių 
kabelių ji ganūs* per metus 
už 240 milijonų rublių. Savo 
produkcija gamykla visiškai 
aprūpins “Elfos”, elektros 
skaitiklių, kasos aparatų, 
“Elektros” gamyklas ir ki
tas Lietuvos Liaudies ūkio 
tarybos prietaisų gamybos 
įmones.

NAUJA GYDYMO 
ĮSTAIGA

Šiauliai. — Mieste pradė
jo veikti nauja gydymo 
įstaiga — prieštuberkuliozi- 
nis dispanseris. Jame yra 
100 lovų stacionaras su tri
mis skyriais— vaikų, tera
pinio ir chirurginio.

Naujasis dispanseris ap
tarnauja 15 rajonų gyven
tojus.

Dispanseris aprūpintas 
naujausia tėvynine ir užsie
nine gydymo aparatūra. 
Dirbti čia pakviesta 14 pri
tyrusių įvairių specialybių
gydytojų.

jėgos, tūkstantinis skaičius 
išvyksta į Maskvą, kaip 
juos pasitinka maskviečiai 
ir ką ten Lietuvos meninin
kai atlieka.

Gerbiami Springfieldo ir 
apylinkės lietuviai ir lietu
vės, visi ir visos, pasižymė
kite lapkričio (Nov.) 16 d. 
atsilankyti į Illinois Build
ing Auditorium, ant State 
St. Fair Ground, pamatyti 
įdomių filmų iš Lietuvos, 
įžanga asmeniui tiktai 75c. 
Užtikriname, atsilankiusie
ji būsite patenkinti.

LLD 7 kp. komisija I

Pt. Pleasant, N'. J........ 2
P. J. Martin, Wexford, Pa. 2 
K. Naravas,

Shenandoah, Pa............2
V. Kralikauskas,

Lawrence, Mass...........2
L. Bekešienė, Rochester, 

N.Y.’ R. Merkis, Phila, Pa.; 
Laisvietis, Scranton, Pa., po 
vieną.

Aukų knygos išleidimui 
gauta.
M. Prakevičius,

Detroit, Mich............. $3
B. Stupelis,

Philadelphia, Pa........ $2.
J. Vainikas,

Brockton, Mass.......... $1
V. Maurukas,

Shenandoah, Pa..........$1.
A. Zalenkas,

Frackville, Pa............ $1
K. Naravas,

Shenandoah, Pa.........$1.
Dėkojame visiems pasi

darbavusiems knygai pre
numeratų rinkimui ir vi
siems, kurie patys užsisakė
te knygą. Labai laukiame 
daugiau užsakymų.

Laisvės Administracija

NAUJOS STATYBOS 
KUPIŠKYJE

Kupiškis. — Čia baigtas 
naujas dviaukštis gyvena
masis namas Tarybų aikš
tėje. Patogius butus gaus 14 
statybininkų, vietinio ūkio 
valdybos darbuotojų, rajo
no centro įstaigų tarnauto
jų šeimų.

Kupiškis puošiasi na jais 
gyvenamaisiais namais ir 
kultūrinės - buitinės paskir
ties pastatais. Dar šiais me
tais bus perduotas naudoji
mui rajono vartotojų koope
ratyvo sąjungos pastatas, 
kurio du aukštus užima val
gykla. Statoma ket u r i ų 
aukštų. 880 vietų vidurinė 
mokykla. Pradėtas statyti 

i dar vienas gyvenamasis na
mas, pirtis. Iš viso šiemet 
statybai rajono centre iš
skirta daugiau kaip trys 
milijonai rublių.

ŽUVŲ ATSARGOMS 
DIDINTI LIETUVOJE
Vilnius. — Visuose Lietu

vos respublikos žuvų ūkiuo
se prasidėjo karštas žuvų 
perkėlimo į ežerus darby
metis. Iš žuvų ūkių tvenki
nių į daugelį respublikos 
ežerų įleidžiama 220 tūks
tančių sidabrinių karosų 
šiemetukų, 9 tūkstančiai 
sterkų, daugiausia iš Dys
nos ežero,7,700 karšių, o taip 
pat daug sykų, ripusų ir se
liavos mailių.

Dabar Lietuvoje yra dau
giau kaip 20 ežerų, kuriuo
se auginamos vertingos žu
vys visiems respubl i k o s 
vandens telkiniams užveisti 
jomis.

Atliekami dideli darbai 
aklimatizuojant naujas žu
vų rūšis Lietuvoje. Į vietos 
vandens telkinius paleistas 
Čiudo ežero sykas, Amūro 
fazanas, iš Čekoslovakijos 
gauti vaivorykštinių upėta
kių ikrai, o iš Kinijos lėktu

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 busti.

Vyrų grupes komisija

vu atvežti baltojo amūro Ir 
plačiakakčio šiemetukai.

Perspektyviniame septy* 
nerių metų plane numatyta 
rekonstruoti esamus žuvų 
ūkius ir įsteigti naujus. 
Tvenkinių ir žuvų ūkių plo
tas padidės daugiau kaip 
trigubai,, žymiai pakils jų 
produktyvumas. Daug y b ė 
žuvų kasmet bus perkelia
ma iš tvenkinių į ežerus. Ig
nalinos rajone numatyta 
statyti sykinių - lašišinių 
žuvų veisyklą, į kurią jau 
pirmaisiais metais bus įleis
to 50 milijonų vertingų žu
vų rūšių ikrų. Bus sutvar
kytos gausios natūralios 
neršyklos Kuršių Marių 
įlankoje.

PINIGAS, SVERIANTIS 
DAUGIAU KAIP 

KILOGRAMĄ
Klaipėda. — Prieš kurį 

laiką pilietis L. Jančys per
davė kraštotyros muziejui 
žalvarinę, keturkampę 
16x18 cm dydžio plokštelę. 
Vienoje plokštės pusėje 
įmušti 5 antspaudai: ketu
ri — kampuose ir vienas — 
viduryje. Kampiniuos ant
spauduose ryškiai matyti 
data “1685 metai”, o viduri
niame — galima įskaityti 
įrašą “I Daler”.

Šią savotišką plokštę pi
lietis L. Jančys surado Ni
dos gyvenvietėje kasdamas 
rūsį, maždaug vieno metro 
gilumoje.

Neseniai muziejaus dar
buotojams pavyko nustaty

si, kad ši vieną kilogramą 
350 gramų sverianti žalva
rinė plokštė yra ne kas ki
tas, kaip 1685 metų Švedijos 
karalystės pinigas.

KINIJA REIKALAUJA:
Pekinas. —Proga Kinijos 

armijos pasitraukimo iš 
Šiaurinės Korėjos čionai 
įvyko > masinis susirinkimas. 
Kalbėjo miesto majoras Pen 
Chen ir generolas Yang.

Generolas Yang buvo ki
nų jėgų komandierius Š. 
Korėjoje. Jis sakė: “Jeigu 
Jungtinės Valstijos neiš
trauks savo karo jėgų iš 
Formozos srities, tai jos su
silauks gėdingesnio likimo, 
kaip Japonijos imperialis
tai”.

Washingtonas. — Admi
rolas Charles Brown, buvęs 
Šeštojo karinio laivyno ko
mandierius Viduržemio jū
roje, sako, kad Trečias pa
saulinis karas yra jau pra
sidėjęs, tik dar nepilnai už- 

* siliepsnojęs.
PHILADELPHIA, PA.

Pagelbėkite savo giminėms Lie
tuvoje, Kazakstane ar Sibire, ypač 
prieš Kalėdas. Galite siųsti paketus 
oro ar paprastu paštu. Paketai iki ' 
•14 colių. Turimo visokių medžiagų 
ir daiktų. Kainos prieinamos. Pa
ketus išsiunčiame tų pačių dienų, 
kai aplaikome nuo jūs. Gaunate 
pašto kvitų už kiekvienų paketų.

GENERAL PARCEL & 
TRAVEL CO., INC.

632 W. Girard Ave. 
Phila 23, Pa.

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



Lietuvių kalbos tarmės ĮDOMYBES
Kai kada tenka girdėt 

išsireiškimą:
“Moku s-eptynias kalbas, 

ir visos lietuviškos.”
Bet jei surinktume visas 

skirtingas lietuvių kalbos 
tarmes, gal rastume jų net 
dvigubai tiek.

J. Petrulis (Lietuvoje) 
kadaise parašė komediją 
“Pirmasis prizas,” kurioje 
veikia Įvairiomis lietuviško
mis tarmėmis kalbanti cha
rakteriai.

štai tos komedijos veiks
nių pokalbis dėl pirmojo 
prizo:

PAULE VIČIA (že maitis 
telšiškis): Mon tas miests 
(Vilnius) yr dėdele bron- 
gos. Ten Aušruos Varta, 
ten Vytautą grabs, ten mū
sų tėkruojė suostinė.

DUNDENĄS (aukštaitis 
rytietis, kupiškėnas): Ti- 
noj yra būvį mono tavas, 
dada, senelis. Prieš vainų 
tinoj važdavom parduot’ 
orklius, korvas, avalas. 
Teisyba, dabar ir Kauni 
par porodų ažu ardomi gau
siu šimtelį i)’... pirmas pri
zas—tai ne jokai.

PAULEVIČIA: Er viel! 
Kon to, Dondiena, vės sa
ka? Ož mona žemaitoką 
ons yr prėžadiets!

GERULAITIS (žemaitis 
klaipėdiškis): Man tor būt’ 
pėrmas prizas už trakėną. 
Mona ne arklys, bet tėkrs 
paukštis; karšts, kep pra
gare būt augįs; beg kėp 
cūgs... Man nomė no agro
nomą grometike tapė at
siųsta.

PAULEVIČIA: Mon per
iną prinzą puons doud.

PAULEVIČIENĖ (že
maitė raseiniškė): Juona, 
t ieva, ar tata tysa, ar tata 
tu nemelūji?

PAULEVIČIA: Tėisa, 
tikra tėisa.

PAULEVIČIENĖ (že- 
baisė noru, kad man kuokį 
duovenikį dūtų. Biegsu ir 
aš. Aš tikra žinau, kad už 
mana raštūtus mezginius, 
audinius būs pirmas prizas. 
Tuokės gražės . išm-egstas 
pirštines, justas, servetikes, 
staltyses. Tuoki dideli ly
tima, tuokė pluona druobi, 
tuoki visuoki rasta...

TERESĖ (dzūkė): Dzie- 
vuliau mano! Iš pradzų no
rėjau cylėc, nesakyc... Nagi 
mano parodon margiausios 
juostelės, gražausi audzi- 
mai, balcausių drobelių rie- 
cimai... Kap ponia pažadė
jo pyrmų prizų, tep man 
širdzis pradzugo. Dzievu- 
liau! kap aš apsidzaugiau...

DUNDĖNIENĖ: (aukš- 
taitė rytietė, joniškėlietė): 
Kogi to, žmonel, pat’ galėję 
soverpt, ėšaust,’ kad tau vis 
ronko somt’s, kad tau reik’ 
ont torgo ait’ pėrkt’ vištų, 
žosų, ončių.

TERESĖ: Žinau, martel, 
kad nepacikėsi. Pirma aš 
buvau sodzun. Dzienų nak- 
cį darbujau. Užtai mano 
skaiseausia poniulė žada 
pyrmų dovanų duoc.

DUNDĖNIENĖ: Aš ėr 
mano, kad tau labiau tiok 
rupėntės, kad viošt būt no- 
pešt, kad nopiorkta žo’s būt 
suriošt, kati svetiom ont’s 
pro tvoro ėškiošt.

Tokiame mišriame tar
miškame pokalbyje ne visa
da galima vieniems kitus 
pilnai suprasti.

Prisimenu, plaukiant lai
vu i Ameriką, susidrauga
vau su tokio pat amžiaus 
bernioku. Aš cikras dzūkas, 
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o jis—nežinau kas. Kartą 
pavaikščiojęs po laivo denį 
einu laiptais žemyn į savo 
kajutę ir sutinku tą savo 
draugą. Jis mane klausia:

—Ai' motos lauke?
—Nemačiau nė vienos 

parmotos, — jam atsakiau.
—Ar motos? ar motos?’ 

—jis kartoja.
—Dzievaži, išvaikščiojau 

visų ši pu ir neregėjau nei 
vienos anuotos!

Taip ir išsiskyrėm vienas 
kito nesupratę. Kai apie 
tai papasakojau kitiems sa
vo draugams kajutėj, jie 
pradėjo iš manęs juoktis:

—Durniau, jis tave klau
sė, ar matosi, ar ne miglo
ta, o tu jam atsakei anuo
tomis !

Tai ot kodėl buvo reika
las Lietuvos kalbininkams 
lietuviu kalba subendrinti.

Dabar ir mokyklose, ir 
literatūroje jau vartojama 
bendrinė kalba. Ilgainiui 
skirtingos lietuviu kalbos 
tarmės gal pasiliks tik už
rašuose. Nekantrus

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

taip karštai sveikiname taip 
gražiai suklestėjusią tautų 
draugystę Tarybų Sąjungoje.

Skaitau tarybinėje spaudoje 
apie tai ir negaliu atsidžiaug
ti. Skaitau apie baltarusių 
delegacijos lankymąsi Lietu
voje ir negaliu akyse išlaikyti 
džiaugsmo ašarų. O kad gi 
visame pasaulyje tokia tautų 
ir rasių draugystė suklestėtų!

Pasitinkant ir sveikinant 
tuos mylimus svečius, žurna
las “Priekalas” įdėjo Eugeni
jaus Matuzevičiaus eilėraštį 
“Broliams baltarusiams”. Tiek 
jame šilto, broliško sąjausmo! 
Prašau:
Užgyja karo žaizdos gilios, 
Skaidrėja protas ir širdis. 
Virš Minsko, lyg aušra paki

lus,
Sparnus išskleidžia ateitis.
Ir palinkėt norėtųs ^šiandien 
Jums laimės, saulės ir žiedų, 
Nes visad draugas draugą 

randa
Ir laime jiems—pabūt kartu.
Jus pasitinkam, brangūs bro

liai !
Tokia šviesi, gera diena . . .
Jau Lietuvoj girdėt iš tolo: 
Atplaukia Nemunu daina.

O baltarusis poetas Piatro 
Prichodzka patiekia eilėrašti 
“Lietuva”. Jis iš visų širdies 
gelmių dainuoja:
O Lietuva! O jūros plotai, 
Upeliai gelstantys krantai.
Su tavimi kelius vienodai 
Nušviečia aušros mums antai.

Dabar, kai pievos vainikuo
tos,

Kai spindi gėlės nuo rasų, 
Ašai eiles, žiedais žieduotas, 
Tau dovanot širdy nešu.

O Lietuva! Priimk šią meilę 
Ir šilumą mano širdies.
Tegu ir šitos mano eilės 
Draugystei mūsų augt padės.

J<arachi. — Pakist ano 
diktatorius generolas Kha- 
nas sako, kad jis buvusį 
prezidentą Mirzą privertė 
pasitraukti.

PRANEŠIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1-os kuopos susirinkimas 
įvyks antradienj, lapkričio 4 d., 
7.30 vai. vakare, Liberty Auditori
um, 110-06 Atlantic Avė., Richmond 
Hill. Visi nariai kviečiami daly
vauti. Kurių duokles noužmokč- 
tos, malonėkite užsimokėti, kad ne- 
susispenduotumėt. Valdyba

(102-103)

BROCKTON, MASS.

LLD 6 kp. susirinkimas jvyks 
lapkričio 3 d., L. T. Namo kam
bariuose, 7:30 v. v. Prašome visus 
narius dalyvauti, išgirsite raportą iš 
7-os apskrities konferenciojs ir pa
sekmes iš parengimo (krutamu pa
veikslų). Geo. Shimaitis.

Įvairiose pasaulio šalyse 
tuo pat metu įvyksta dau
giau kaip 1,000 audrų. Kas 
sekundę iškrūvių galingu
mas siekia šimtus milijonų 
kilovatų. Norėdama panau
doti šią milžinišką energiją, 
žmonija turi išmokti aku
muliuoti tokį didelį elektros 
kiekį.

O kol kas...tiesioginė žai
bu žala vien tik JAV siekia 
kasmet 100 milijonų dolerių.

Vakarų Vokietijos statis
tikos duomenimis pats pa
vojingiausias užsiėmim a s 
yra... šeimininkavimas na
muose: 50 procentų visų ne
laimingų atsitikimų įvyksta 
dėl neatsargaus elgesio su 
dujomis ir elektra arba dėl 
sugedusių prietaisų.

Kanados traperiai sugalvo
jo naują lapių gaudymo bū
dą: jos priviliojamos pelės 
cypimu, įrašytu į magneto
fono juostelę.

Kolibris —vienintelis 
paukštis, galįs skraidyti 
atbulas.

Kiek laiko truktų kelionė 
į mėnulį šiandien turimomis 
transporto priemonėmis?

Pėsčiam (5 km per vai)— 
8 metus 280 dienų.

_ Dviračiu (30 km per vai.) 
1 metus 163 dienas.

Automobiliu (100 km per 
vai.) — 160 dienų.

Keleiviniu lėktuvu (800 
km per vai.) — 20 dienų.

Palydovu (28,000 km. per 
vai.) —13 vai. 43 min.

Kiek iki šiol žinoma, pa
sagos jau buvo vartojamos 
šeštajame amžiuje prie š 
mūsų erą.

Seniausios žuvys ne plau
kiojo, bet šliaužiojo dugnu.

Dirvinis šliužas, arti
miausias sraigės giminaitis, 
turi 30 tūkstančių “dantų” 
daugiau negu bet koks ki
tas gyvis.

87 procentai visų įspū
džių, kuriuos žmogus prii
ma iš išorinio pasaulio—tai 
regėjimo įspūdžiai.

Per 70 savo gyvenimo me
tų žmogus pramiega 23 me
tus, prašneka 13 metų ir 
pravalgo 6 metus.

Žvirblio kakle yra dvigu
bai daugiau slankstelių ne
gu žirafos kakle.

Neptūno planetoje vieš
patauja toks šaltis, kad gu
ma jame pasidarytų tokia 
trapi, kaip stiklas, audiniai 
lūžtų, o iš gyvojo sidabro iš
eitų puikūs plaktukai.

Prie žemės polių iki šiol 
neužregistruotas nė vienas 
žemės drebėjimo centras.

Šiaurės poliuje žmogus 
yra 21. km arčiau prie že
mės centro, negu būdamas 
pusiaujyje.

Vaivorykštė nuo žemės pa
naši į lanką, o iš lėktuvo ji 
atrodo kaiip vaivorykštės 
apskritimas su lėktuvo šešė
liu centre.

KARALIUS ŽADA, 
BET NEIŠTESI

Teheranas. — Irano kara
lius (šakas) Rėza Pahlevi 
sako, kad jis deda pastan
gų, idant jo šalyje būtų 
“demokratija ir laisvė”.

Bet, kaip žinia, Irane 
siaučia žiaurus teroras. Ži
noma, kad karalius ir jo ša
lininkai “demokratiją ir 
laisvę” supranta tik savo 
naudai.

DIDYSIS NEW YORKAS “įį“
Balsuokite už geras 
“propozicijas” dėl 
naniŲ statybos

Gaila, kad tik šiomis die
nomis sužino jo jme, jog New 
Yorko valstijoje ant baloto 
be įvairių partijų kandida
tų dar bits ir keletas pasiū
lymų (“propositions”), kup
riais piliečiai 'raginami pa
sisakyti. Yra trys “propo
zicijos” — No. 1, 2 ir 3 ir 
ir vienas amendmentas -— 
No. 2 reikale namų staty
bos. Visi šie keturi punktai 
yra New Yorko žmonėms 
naudingi. Todėl mes pata
riame lietuviams už juos 
balsuoti.

Po miestą pasidairius
Netoli nuo New Yorko 

miesto, Long Islande yra 
miestelis Rockville Center. 
Ten gyvena “The Long Is
land Press” redaktorius. R. 
Roberts. Jo šeima laiko as
tuonių pėdų ilgio jauną 
smaugliuką “boa” rūšies. 
Sako, kad tas smaugliukas 
(didelė gyvatė) yra labai 
džentelmaniškas.

Bet apylinkės gyventojai 
sukilo, o ypatingai moterys 
prieš tą “rojišką žaltį”. 
Apie 50 seimu susirašė ir 
įteikė miestelio majorui 
Harry Lister’iui reikalavi
mą, kad jis uždraustų Ro- 
bertsų šeimai laikyti tą 
“dievo sutvėrimą”.

Majoras Lister pareikala
vo Robertso, kad pristatytų 
jam smaugl'uka patyrinėti. 
Jaunasis “boa” pasirodė 
toks didelis, džentelmanas, 
kad jis su majoru net išsi- 
bučiavo. Majoras patvarkė, 
kad smaugliūkas yra nepa
vojingas, ir Rdbertsai gali 
jį laikyti.

Komercinis dienr a š t i s 
“Daily News” nuolat plūs
ta savo politinius priešinin
kus. Savo redakciniame 
spalio 21 d. Kinijos vyriau
sybės žmones išvadino “a 
bunch of stupid jerkers”.

Šio laikraščio redakto
riams faktai nieko nereiš
kia. JAV remia Čiangą, 
kenkia Kinijos 650,000,000 
žmonių valstybei, bet “D. 
N.” plūsta Kiniją ir jos 
žmones, kad nepasiduoda 
Čiango diktatūrai.

Dabar tarpe Anglijos ir 
New Yorko skraido anglų 
“jet” lėktuvai “Comet-4”. 
Pan American World Air
ways. Co. pranešė, kad tar
pe New Yorko, ■ Paryžiaus 
ir Londono skrajos jos“Boe- 
ing 707” lėktuvai, kurie ga- 
livežti po 123 žmones.

Senukė Mrs. Pars, iš Oren, 
Utah, išsivežė aštuonių me
tų Melvin Nimer. Vaiko tė
vus kas tai nužudė prieš 
mėnesi laiko. Daktarai sa
ko, kad vaikutis nesveikas. 
Jis buvo ilgai laikomas Bel
levue ligoninėje ir tyrinė
tas. įvargintas jis sakė, kad 
tai jis tėvus nužudęs.

Apšvietos tvarkytojai sa
ko, kad dar daugiau moky
tojų yra stoka, kaip buvo iš 
anksto numatyta.

Didelis susidomėjimas dėl 
surastų $65,300 pinigų. Jų 
savininkė yra x.Mrs. Anna 
Kidansky, Manhattano gy
ventoja. Ji buvo tuos pini
gus 'sudėjusi į krepšį ir per 
klaidą išmetė su atmatomis. 
Juos surado namo prižiūrė
tojas B. Troegen. Jis nusi
gando, nes “nežinojo, ką da-

“Beriozka” pradeda 
savo koncertus

Garsusis Tarybų Sąjun
gos šokių ir dainų ansamb
lis jau pas mus. Atvyko jis 
gastrolėms po Jungtines 
Valstijas ir Kanadą.

Pirmiausia šis ansamblis 
duos spektaklius Niujorke 
—pradeda su lapkr. 4 d. Po 
kiek laiko jis aplankys visą 
eilę amerikinių miestų. Pas
kui vyks į Kanadą — bus 
Montreale ir Toronte.

“Beriozka” (lietuviškai 
reiškia: berželis) buvo su
organizuotas prieš dešimt 
metų. Tai grynai liaudiškas 
ansamblis, kurį sudaro ke
lios dešimtys jaunų, labai iš
lavintų merginų: jauniausia 
18-kos metų, vyriausia, ro
dosi, 28 metų. Dalyvauja 
ansamblyje ir keletas vyrų 
—■ armonistų ir gitaristų.

Beriozkos ansamblis nesi
skaito baletu, kadangi jis 
atlieka liaudiškus šokius ir 
dainas. Bet jo sudėtyje yra 
tokių balerinų, kurių gali 
pavydėti pats garsiausias 
baletas.

Nadežda Nadeždina —žy
mi tarybinė menininkė — 
yra Go ansamblio vadovė. 
Ji nepaprasta moteris: ta
lentinga vadovė ir žymi me
nininkė. Jos vadovaujamas. 
“Beriozka” ansamblis jau 
spėjo išgarsėti visame pa
saulyje; ligi šiol, tiesa, jis 

j Amerikos dar nebuvo ma
tęs.

Sakoma, ansamblis nepa
prastai daug dirba: repe
tuoja nuo 10 v. ryto iki 5 v. 
vakaro kasdien. Kostiumai, 
kurie puošia ansamblio 
mergaites, nėra brangūs, 
bet labai spalvingi, sužavį 
stebėtoją. Bendrai, visi an
samblio išstojimai, visi jo 
narių pasijudinimai stebin
to stebina klausytoją ir žiū
rovą.

Mes tik galime viešnioms 
pasakyti: Sveikos, dailiosios 
ir talentingosios tarybines, 
viešnios! Mes linkime jums 
didžiausio pasisekimo mūsų 
šalyje!

LDS 13 kuopos nariams
Nepamirškite, kad mūsų 

kuopos susirinkimas įvyks 
šį ketvirtadienį, lapkričio 6 
d., Kultūrinio Centro patal
pose. Prasidės 8 vai. vak. 
Svarbu, kad bus iš sekma
dienį įvykusios LDS Trečio
sios apskrities konferenci
jos pranešimas. Stengkitės 
visi nariai dalyvauti.

Valdyba

ryti”, ir perdavė policijai.
Matomai, Troegenas ma

nė, kad pinigai buvo vagių j 
numesti ir bijojo patsai j 
bėdą pakliūti. Krepšyje bu
vo 48 bumažkos po $1,000,
24 — $500, ir 53 po $100.

Beveik per 20 metų Anna 
Kidansky ėmė i.s miesto šal
pą ir veltui naudojosi ligo
ninių patarnavimu. Tai da
bar tos įstaigos suveda 
skaitlines, kiek pasiimti iš 
jos turto.

Bethleherų Steel Corp, 
skundžiasi, kad šių metų 
trečias bertainis buvo pras
tas bizny j e. Įplaukų ji turė
jo $26,240,000, gi 1957 m. 
per tą patį bertaini buvo 
$40,000,000.

Raudonasis Kryžius pra
šo kraujo ligoninėms.. Kur 
nėra arti Blood Bank cent
rų, tai pataria susirišti te
lefonu: MU 9-1000.

Kam jums rūpintis, 
kuomet viskas bus 
parūpinta?

Atvykite į “Laisvės” kon
certą lapkričio 9 d. anks
čiau. Nelaukite paskutinės 

! minutės, kad paskui reikė
tų skubintis. O skubinan
tis kartais įvyksta visokių 
nesusipratimų.

Pietus galėsite pasivalgy- 
ti Kultūrinio Centro resto
rane. Viskas bus dėl jūsų 
gatavai ir skaniai paruošta. 
Kaina irgi labai prieinama. 
Čia, atvykę anksti, dar 
prieš koncertą galėsite susi
tikti su savo gal jau ir se
nokai bematytais draugais 
ir pasišnekėti.

Buvo paminėta 100 metų 
sukaktis nuo gimimo Theo
dore RooseveJto, buvusio 
Jungt’.nių Valstijų 26-to 
prezidento. Surengta eilė 
susirinkimų New Yorke, 
apylinkės miesteliuose, ir 
aplankytas, jo kapas Oyster 
Bay, Long Islande.

UlraAyklte Lafav© aavo draugui_______ 
Paieškojimai

Norėčiau labai susisiekti su Žu
vaus ar Petnono šeima, arba su Pet
ro Prasausko šeima. Būsiu dėkin
ga, . jeigu parašyturųėt man, taipgi 
norėčiau girdėti nuo Julės šeimos 
bei sesers Matildos ir brolio Petro. 
Adresas: Šeštokienė Petronė (Pra
no), M. Melriikaitės 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 biznj, esu 
viena, be vaikų, tad liūdna gyventi. 
Kuriam būtų įdomus mario gyve
nimas, prašau rašyti, suteiksiu dau
giau informacijų: S. K., Box 22, 
Meshoppen, Pa. (102-103)

Ieškau giminaičių, emigravusių j 
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, jų vaikai 
tikrai gyvena ir panorės už- 
rųegsti 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.
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SIMONS 
WAREHOUSE

OUTLET ,
Miegrūmiui, valgrūmiui, salio- 

nui ir įvairių, geriausios rūšies 
rakandų, iš geriausių New Yorko 
krautuvių. Grindinių lempų, įvai
rių dalykėlių, • senoviškos mados 
rakandų. Žymiai nužemintos kai
nos. Pasirinkite iš tūkstančių da
lykų. Galima matyt kasdien 9 v. 
ryto iki 5 v. v.

IŠPARDAVIMAI PIRMAD., 
PENKTAD., ŠEŠTA D.

101st St., prie Jamaica Ave., 
Richmond Hill — HI. 1-8900 

Ant išmokėjimų. Vieta Automob

Lietuviškai-angliškas
Angliškai-lietuviškas

ŽODYNAS
333 Puslapių, Kaina $3.50

Gaunamas Laisvės Knygyne 
Persiuntimo Kaštus Apmokame

Kartu su užsakymu prašome prisiųsti ir mokestį

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

Traukiniais: Iš New Yorkck 
Brooklyn© ir dideles dalies1 
Queens patogiausia važiuoti 
BMT Jamaica traukiniu. Iš- 
sesti lllth St. stotyje. Eiti 
du blokai. New Yorke Jamai
ca traukinys gaunamas Canal 
St. stotyje, o Brooklyne ant 
Broadway, ir Queens ant Ja
maica Ave.

Busais: Iš daugelio vietų 
Brooklyne ir Queens galima 
privažiuoti busu B-22 Atlan
tic Avė., kuris eina pro salę.

Į busą B-22 galima per
sėsti su nemokamais transfe
rals iš 2-20 Decatur St. prie 
Penn ir Fulton Sts.

Iš Wilson Ave. buso persė
dimas prie % Rockaway ir 
Broadway.

Iš Ralph Rockaway —prie 
Ralph Ave. ir Broadway.

Dar yra 3 linijos, kurioms ’ 
B-22 transfėrai tinka tik par-1 
važiuojant. Ir susiduria su 
daugeliu kitų busų linijų, bet 
toms kitoms jau reikia ekstra 
fėro, B-22 transfėrai netinka.

Automobiliais; Iš Naujosios 
Anglijos reikia važiuoti per 
Whitestone Bridge ir už tilto 
laikytis po dešinei. Sekti nu- * 
rodymą į “International Air-,7 
port” iki Atlantic Avė., ten ’ 

i po dešinei ir iki Kultūrinio 
Centro.

Iš New Jersey arba Penn- 
Isylvanijos, važiuojant per 
Lincoln Tunnel, važiuoti sker
sai miestą į Middtown Tunnel, 
iš ten išvažiavus, sekti nuro- * 
dymą “International Airport”, 
važiuoti iki Woodhaven Blvd, 
ten sukti po dešinei ir važiuo
ti iki Atlantic Avė., o ten 
sukti po kairei ir važiuoti iki 
Kult. Centro.

Važiuojant per Holland 
Tunnel, reikia važiuoti per 
Williamsburg Bridge, tik va
žiuojant į tiltą laikytis po kai
rei, kad už tilto patekus- į 
iškeltą ekspresinį kelią. Ten 
taipgi sekti “International 
Airport” ir važiuoti iki Wood
haven Blvd. • > -

Važiuojant per George Wa
shington Bridge; reikia va
žiuojant sekti nurodymą į Tri- 
boro Bridge, o paskui “InteiĄ 
national Airport” iki Atlantic!* 
Avenue.

Help Wanted—Female

Abeinas namų ruoša*. Nuosavas 
kambarys ir vonia. Guolis vietoje. 
Nėra skalbimo. Gera alga. Gražūs 
namai. Kalbanti biskį angliškai. 
Paliudijimai. TRafalgar 7-2865.
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< • ’ •

Į \ MATTHEW Au
BUYUS ii

•• (BUYAUSKAS) R

:: LAIDOTUVIŲ ;;
:: DIREKTORIUS ;:< B 

*oc**ao* •

;; Newark 5, N. J.
’■ MArket 2-5172 R

;; 426 Lafayette St. • •
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