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METAI 47-ti

KRISLAI Demokratai žymiai
Visi esate kviečiami!
Apie rinkimus^
Kas bus 1960 m.? 
Puikiai pasirodė!

Rašo R. Mizara

laimėjo rinkimuose
LAISVES VAJUS Bfrikos žmon es 

veržiasi į laisvęGAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Tradicinis mūsų ki 
koncertas, kaip žinia, 
sekmadienį, lapkričio 9 d.

Labai labai prašau visus 
Niujorko ir apylinkės laisvie- 
čius jame dalyvauti. Padary
kime šią kultūrinę šventę is- 

' t orine.
* Pasakysiu dar ir tai: kurie i 

dč-I nepaisymo bei apsileidimo 
nebūsite, gailėsitės!

Dar per anksti daryti antra- Į 
dienio rinkimu analize. Vieną ) 
dalyką galima pasakyti: šie 
linkimai prezidentui Eisen- 
howeriui smarkiai kirto ‘‘į 
akį.” Jis tiek daug sielojosi, 
agitavo, nesigailėdamas į savo 

. agitacinę putrą įpilti ne vieną 
samti demagogiško eleksyro, | 
na, ir kas iš to išėjo?! Res-1 
publikonų partija gavo 
džiulį antausį.!

Kalifornijoje “Formozos se
natorius” Knowlandas smar
kiai sukarstąs, Ohio valstijoje 
—tas pats; Connecticut valsti
joje respublikonai prakišo vi
sas svarbiausias vietas!

žymėtiniausias dalykas: Ka-

Washingtonas. — Demo
kratų partija daug laimėjo 
 rinkimuose. Senatorius lai- 

raščio mėjo visose valstijose į ry- 
bus šį tus "uo Mississippi upės, 

išimant New Yorko ir Ver
mont valstijas. Todėl dabar 
demokratai turės žymią di- 
džiumą Senate prieš repub
likonus.

Į Atstovų butą demokra
tai taip pat laimėjo prieš 
republikonus. Demokratai 
ten turės apie 70 atstovų 
daugiau už republikonus.

Ta’gi, po ” 
Kongrese demokratai turės 
aiškią didžiumą.

Demokratų partija laimė-

Ypatingą republikonai ga
vo smūgį didžiosiose valsti
jose, kaip California, Con- 
nec t i c u t, Massachusetts, i 
Michigan, Pennsylvania,; 
Wisconsin ir eilėje kitų. Bet ■ 
demokratai pralaimėjo New' 
Yorko valstijoje, kur re
publikonas Nelson Rocke-: 
felleris išrinktas gubernato-! 
rium, o K. Keating senato-! 
riumi.

Republikonų partija pra- 
la:mėjo Californijojie, kuri 
demokratu kandidatas 
i gubernatoriaus vietą

Johannesburgas. — “Visa 
Afrika veržiasi į laisvę”, 
rašo R. P. Hunt, kuris ten 
apvažinėjo aštuoniolika ša
lių. Jis rašo, kad “Vakarų 
galia ir j 
bet nuolatos., traukiasi”.

I pietus nuo Sacharos gy
vena tamsiaspalviai Afrikos 
žmonės, kurių yra apie 
200,000,0000. Dar neseniai 

r„„| tas milžiniškas plotas buvo i (j M • • • 1’ ' Europos imperialistų —i 
į Prancūzijos, Anglijos, Bei-! 
gijos ir Portugalijos — ko
lonijos. Ir dabar tik nedide- 

]801 Ii ploteliai ištrūkę iš kolo- 
144 nializmo 
108 
102 
72 

V. Kamanauskas, Minersville, Pa. 36 
Worcesterio vajininkai .............  36
Chester, Pa.  ........................... 36

Vajus prasidėjo spalio 1 d. ir tęsis iki gruodžio 31 d. 1958 
KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS:

Punktai
__ 1,260 

1,068

Naujų Metų Brown sumušė republikonų G

Waterburio vajininkai__________
Philadelphijos vajininkai ________
New Jersey valstijos vajininkai__
P. Blaškienč, Chicago, UI._______
Rochesterio vajininkai__________
Baltimorės vajininkai__________
Brooklyno vajininkai __ ________
Pittsbnrgho vajininkai__________
S. Penkauskas—J. Blažonis, 
Lawrence-Lowell, Mass. ________
Norwood, Mass. ________________

720
696

520
504

, Jreat Necko vajininkai ........
lyderį Knowlandą. Ten taip- I Geo. Shimaitis, Brockton, Mass.

• t i i i i • I

' v į 4_
įtaka laipsniškai, i res.
4* /Ar*

gyventojai kalba už savo 
tautinę laisvę. Maskvos ir 
Kairo radijai atneša jiems 
žinių apie atsiekimus Tary
bų Sąjungoje, liaudį. koše 

■publikose, arabų apsijun- 
gimą ir ypatingai apie Kini
jos progresą. Jis rašo, kad 
dažnai teko girdėti: “Jeigu 
Kinija galėjo išsilaisvinti ir 
daryti toki progresą, tai ir 
Afrika gali”.

Hunt rašo, kad Afr’kos 
i žmonės atsilikę, iu labai 
j daug yra nemokančių ska:-
tyti, mažai kas turi radijo 
imtuvus, bet laisvės obalsiai500 

396 
...  3G0 
..... .345 
.... 252

gi demokratas Engle laimė- Scranton, Pa...........................
jo senatoriaus vietą. Tai So- Boston, Mass....................

, Conn....................
LLD 20 kp. Moterų Klubas

Binghamton, N. Y.............. 180
jo didžiumą ir gubernato- kartu yra smūgis ir Nikso-1 Bridgeport, 
riu bei kitu valdininku.1 nui. ‘ 1LLD 2 k|

c v C

L. Tilwick, Easton, Pa..............
Plymouth Wilkes-Barre, Pa. 
Goo. Žcbrys, Cleveland, Ohio 
A. Apšegienė, Auburn, Me.........
John Patkus, New Haven, Conn.

nializmo
R. P. Hunt rašo: kur nei- e’na nuo vieno prie kito gy- 

si, kur tik nesikalbėsi, visur I vuoju žodžiu.

di. j Prancūzijoje yra 
■2,978 kandidatai

Negruras® >7 
rinkimai

balsuotojai į šiukšlyną pasiun
tė “Right to Work’ įstatymu1

.projektą. Dėl tų įstatymų, j 
K atsimename, prezidentas Ei

senhoweris nusiplovė rankas. 
Rinkimai uždavė smūgį ir Dul
leso politikai.

Tiesa, respublikonai gali ra
mintis tuo, kad multi-milio- 
nierius Nelsonas Rockefelleris 
išrinktas gubernatorium Niu
jorko valstijoje. Prakišo čia 
ir kiti stambūs demokratų 
partijos kandidatai.

Bet turime atsiminti tai, kad 
Rockefelleris savo kalbose pa
sirodė kur kas liberališkesniu 
už Eisenhowerį ir už Harri- 
maną. Jis—gudrus demago
gas. Be to, Rockefelleris ne
sigailėjo pinigų propagandai.

Tolydžio Niujorko valstijos 
demokratai per daug savimi 
pasitikėjo, o darbo unijos, ku
rios demokratų sąrašą rėmė, 

* neparodė jokio veiklumo.
Niujorko valstijoje 

ko, buvo užduotas 
smūgis ir Tammany 
derini Di Sapio!

Paryžius. — Rinkimai į 
/ Prancūzijos parlamentą 

įvyks lapkričio 23 ir 30 dd.
| Bus renkama 465 parlamen
to nariai. Dabar jau yra 
2,978 kandidatai nuo įvairių 
partijų.

Pagal naują konstituciją,
i tai pirmu kartu nuo 1936 m. na, Mississippi, N. ir S. Ca-1 
nebus proporcionalės atsto- rolina, Tennessee, Texas, ir 
vybės partijoms. Kandida
tai bus renkami asmeniniai, 
kaip yra Jungtinėse Valsti
jose. Reakcinės, partijos pa- 
titiki, kad dabar jos bus lai
mėtojos.

ming, Southern Regionai 
Council direktorius, paskel
bė, kiek buvo negrų užsire
gistravę balsuoti rinkimuo
se. Jis padavė skaitlines vie
nuolikos valstijų: Alabama, 
Arkansas, Georgia, Louisia-

be kit- 
sma rkus 
Hali ly-

Reikia, tačiau, nepamiršti 
to: abidvi partijos — demo
kratų ir respublikonų — yra 
monopolistinio kapitalo parti
jos. Pietinių valstijų demokra
tų partijos sąrašu išrinkti kon- 
gresmanai 
aršesni už 
blikonus.

JAV-ose

ir senatoriai yra 
dešiniuosius respu-

reikalinga trečioji 
liaudiška partija, 

kovojanti už taiką ir prieš mo
nopolistinį kapitalą.

Ar I960 metų 
niuose rinkimuose 
partija? Ką sako 
jų vadovai ?!

prezidenti- 
bus tokia 
darbo uni-

Praėjusį antradienį Broad
way teatre, Manhattan^, davė 
pirmąjį spektaklį iš Maskvos 
atvykusis merginų dainų ir šo
kių ansamblis “Beriozka.”

Spaudos kritikai labai šil- 
Afoi -tarybinių viešnių pasirody- 
mifi aprašė.

“Beriozka” Niujorke duos 
spektaklius per sekamas pen-

Vėliausios žinios metais 
su ge- 
prieša-

VENGRIJOJE JVYKS 
RINKIMAI

Budapeštas. — Lapkričio 
16 dieną Vengrijoje bus 
parlamentariniai rinkimai. 
Kandidatų priešakyje yra 
Janos Kadaras. Yra visa ei
lė ir kunigų, jų tarpe trys 
kunigai, kuriuos buvęs po
piežius ekskomunikavo už 
bendravimą su liaudies val
džia. Jie popiežiaus eksko- 
munikavimo nepaiso — 
na kunigų pareigas.

Virginia.
Balsavimams buvo užsire

gistravę 1,266,488 negrai, 
arba 11 procentų jų gyve
nančių minėtose valstijose. 
Aišku, kad ne visi dalyvavo 
balsavimuose, kurie buvo 
užsiregistravę. Baltųjų to
se valstijose buvo užsire
gistravusių 11,577,000.

Washingtonas. — Prezi- ■ grįžta namo. Bleistuvių 
dentas Eisenhoweris spau-1 bankete Gomulka ir Chruš- 
dos atstovų konferencijoje1 čiovas pareiškė, kad abiejų 
labai nervavosi. Republiko- šalių politika yra vienoda, 
nų pralaimėjimą jis suvedė 
prie per didelių valdžios iš
laidų ir republikonų neveik
lumo. Jis sakė, kad rinkimų 
įvykiai nepakeičia jo užsie
nio politikos.

Tokio. — Virš 5,000,000 
unijistų paskelbė generalinį 
streiką prieš suteikimą po
licijai neribotos galios.

San Francisco, Calif. — 
Demokratai džiaugiasi, kad 
jie sumušė republikonus. 
Demokratų kandidatas į gu
bernatorių Brown 
2,337,345 balsus, o 
konas Knowlandas 
530,426.

g a v o

tik 1,-

ei-

ČIANG KALŠEKAS 
VARTOJA GAZUS

Hong Kong. — Kinijos 
gynybos ministerija paskel
bė, kad Čiang Kai-šeko jė
gos nuo Quemoy salų šaudo 
į sausyną kanuolių sviedi
niais, kurie užtaisyti nuo
dingais gazais. Kinija sako: 
jeigu jie nesusivaidys, tai 
bus tuo pat jiems atsakyta.

Washingtonas. — Ameri
kos kariniai specialistai vėl 
ruošiasi šauti raketą linkui 
mėnulio.

kias savaites, o po to gastro
liuos po kitus JAV didmies
čius; aplankys ir Kanadą.

Niujorkiečiai masiškai 
zervuoja teatre vietas.

re-

Lapkričio 7 dieną sukanka 
lygiai 41 metai, kai Rusijoje 
prasidėjo proletarinė revoliu
cija, kai ten pasiskelbė tary
binė valdžia. Penktadienis ir 
šeštadienis taryb i n ė m s tau
toms bus džiaugsmo šventė.

Popiežius Jonas jau 
apkarūnavotas

Roma. — Lapkričio 4 die
ną buvo karūnavo jamas po
piežius Jonas XXIII. Ant 
Šv. Petro Bazilikos balkono 
jam buvo uždėta deiman
tais išsagstyta karūna (Tie-

Šv. Petro Aikštėje buvo 
susirinkę apie 300,000 žmo

gių. Popiežius Jonas XXIII 
laimino minią kartodamas: 
“Urbi et Orbi”, o tikinčiųjų 
minia šaukė: “Viva ii pa
pa i”

Pirmiau Vatikanas skel
bė, kad naujas popiežius 
bus karūnavo jamas lapkri
čio 9 d., bet kaž kodėl jo. ka- 
rūnavojimą pagreitino.

IZRAELIS KUOPIA 
JĖGAS KARUI

Kairas. — Pastaruoju lai
ku Izraelis gavo daug gink
lų iš Amerikos ir Anglijos. 
Dabar jis savo- karines jė
gas traukia į Jeruzalio ir 
Beersheba sritis. Jungtinė 
Arabų Respublika pasiuntė
į tas sritis savąsias karo jė- Roma. — Kardinolai 
gas, kad atremti bent kokį Spellmanas ir McIntyre jau 
Izraelio pasikėsinimą. išvyko į Ameriką.

Londonas. — Anglijoje 
laikraščiai rašo, kad pasta
rieji rinkimai Amerikoje 
uždavė smūgį republiko- 
nams ir' prezidentui Eisen- 
howeriui.

Paryžius. — “Amerikie
čiai jau nebetiki Eisenho- 
weriu”, rašo laikraštis “Pa- 
ris-Presse”.

“Niksonas gavo politinį 
smūgį”, rašo laikraštis “Le 
Monde”.

Kopenha genas. — “Re
publikonų pralaimėjimas, 
tai pasekmė Dulleso užsie
nio politikos ir Amerikos 
pralaimėjimo Sputnikų 
lenktynių”, rašo “Informa
tion”.

Roma. — Italijos, laikraš
čiai ir Vatikano “L’Osser- 
vatore Romano” rašo, kad 
atsibuvę Amerikoje rinki
mai parodė “visišką repub
likonų politikos pralaimėji
mą”.

Dacca. — Pakistame siau
tė baisios audros, žuvo virš 
500 žmonių.

Frankfurtas, Vakarų Vo
kietija. — Čionai labai pa
plito žmonių odos liga.

Maskva. — Po 11 dienų 
vizito Lenkijos delegacija, 
su Gomulka priešakyje,

Havana. — Dingo Kubos 
lėktuvas “DC-3” su 28 žmo
nėmis.

i Stiprėja japonų
P. Blaškienė, čikagietė, įžengė į lai mėto jų skyrių, ■ i • j 

pakilo punktais su nauja prenumerata ir atnaujinimais. ; IviollJ gjHliliao 
Linkime' naujai vajininkai daug sėkmės. Gražiai pasi-; Tokio _  1951

■(Tąsa 6-tam pusi.) I Jungtinės Valstijos
! nerolu MacArthuru
ikyje padiktavo Japonijai 
■ “bendro apsigynimo sutar
tį”. Japonija buvo dar silp
na.

Dabar eina derybos tarpe 
Japonijos ir JAV tos sutar
ties reikalais. Ne viskas 
skelbiama, bet visiems ži
nomas Japonijos žmonių 
nusistatymas prie š 1951 
metu sutarti. 4. €-

Japonijos socialistų, Ko
munistų ir eilė kitų partijų 
yra prieš tą sutartį. Masės 
reikalauja grąž’nti Japoni
jai Okinawa ir Bonin salas.

Geneva. — Anglijos iri 
Amerikos diplomatija rūpi-

Nesutikimai ardo
NATO vienybę

New Yorkas. —
naši, kad Tarybų. Sąjungos Sulzbergeris rašo “N. Y. Ti- 
pozicija už visišką uždrau- mese”, kad nauji nesutiki- 
dimą atominių ginklu įta
kingai paveiks pasaulį.

TUNIS. — Tunisijos val
džia užprotestavo Prancū
zijai prieš jos armijos įsi
veržimą. Užsienio minist
ras sako, kad francūzu ka- 
r i ai su tankais buvo įsiver
žę Kaliat-es-Semano srityje.

WASHINGTON.-Dar ne
išnyko karo pavojus Toli
muosiuose Rytuose, kaip 
jau Pentagono kariniame 
štabe kalba apie busimąjį 
karo pavojų Artimuosiuose 
Rytuose.

mai ardo NATO vienybę. 
Jis nurodo, kad tik nauja 
NATO konferencija, pana
ši, kokia, buvo 1957 m. pa- 
ba:goje, galėtų dalykus pa
taisyti.

Francūzija nori, kad 
NATO būtų pertvarkytas, 
kad ji gautų daugiau galios. 
Anglija, Graikija ir Turkija 
niaujasidėl Kipro salos. Va
karų Vokietija jau įsigalėjo 
NATO karo reikaluose, da
bar ji reikalauja daugiau 
galios ir politikoje. Anglija 
ir Islandija pykstasi žvejy
bos reikalais. Danija ir Nor
vegija nesiskaito su NATO 
nutarimais.

! TSRS ir Lenkija 
yra vienybėje

Leningradas. — Lenkijos 
delegacijos atsilankymo 
proga čionai kalbėjo TSRS 
premjeras Chruščiovas. Jis 
sakė, kad Tarybų Sąjungą 
ir Lenkija yra galingos ir 
vieningos.

Chruščiovas kriti k a v o 
Angliją ir Jungtines Valsti
jas, kad jos nori tik metams 
laiko Susilaikyti nuo atomi
nių bombų bandymu. Jis 
taipgi sakė, kad Tarybų Są
junga pasigamino daug 
stipresnes atomines bom
bas, r<egu kad pirmiau turė
jo.

DARBIEČIAI Už 
BEDARBIŲ REIKALUS

• Londonas. — Darbiečių 
spauda ir parlamento na
riai labai smarkiai kriti
kuoja Anglijos lordų val
džią. Jie sako, kad Anglijo
je yra virš pusė milijono 
bedarbių, ir jų skaičius 
nuolatos auga. Jie sako, kad 
dabartinė valdžia, patai
kaudama Amerikai ir var
žydama prekybą su socia
listinėmis šalimis, didina 
nedarbą.

LONDONAS. — Vakarų 
diplomatai numato, kad bus j 
nesutikimai tarpe Jungti-1 COLUMBUS, Ohio. — O- 
nės Arabų Respublikos irlhio valstijoje darbo unijos 
Irako. Jis sako, kad Irako I jaučiasi laimėtojomis, nes 

• T T vi 11*1 • T • — •premjeras Kassemas areš
tavo pulkininką Salamą A- 
rifą tik todėl, kad pastara
sis buvo Nasserio šalinin
kas.

WASHINGTONAS.-Pre- 
zidentas Eisenhoweris sako, 
kad nepaisant rinkmų pa
sekmių, jis ir ant toliau 
rems Dulleso politiką Kini
jos klausime.

NUKRITO LĖKTUVAS 
SU A-BOMBOMIS

Washingtonas. — Bom’bi- 
nis lėktuvas “Stratojet”, vos 
pakilęs iš Dyess karo ba
zės, užsidegė ir nukrito su 
atominėmis bombomis. 
Bombos nesusprogo. Nelai
mėje žuvo viekas lakūnas.

Tai jau kelintas panašus 
atsitikimas su atominių 
bombų nešiojimu pratimo 
laiku.

BOMBARDAVO ABI 
QUEMOY SALAS

Taipei. — Kinijos artile
rija labai smarkiai bombar
davo abi Quemoy salas. Į 
kelias valandas ant salų nu
krito virš 38,0000 patrankų 
sviedinių. ,♦

Kinai bombardavo ir ki
tas artimai esamas mažas 

1 salas
HONG KONG. — Šiauri-! ’------------------

nis Vietnamas išvarė kana-| Ankara. — Turkija nori 
dietį kunigą T. Co te. Kalti- susitarti su Graikija Kipro 
na šnipinėjime. salos reikalais.

republikonai pralaimėjo su 
a n t i u n i j iniu “Right-to- 
Work” obalsiu. Demokra
tas DiSalle, kandidatas į 
gubernatorių, gavo 1,887,- 
926 balsus, o republikonas 
O’Neil tik 1,427.467.

salos reikalais.
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Spalio revoliucijai 41 metai
LAPKRIČIO 7 DIENĄ sukanka lygiai 41 metai, kai 

Rusijoje užsiliepsnojo Didžioji Spalio revoliucija, kai 
Rusija buvo paskelbta tarybine respublika.

Vadovaujant Rusijos Komunistų partijai su Leninu 
priešakyje, prieš 41 metus prasidėjo proletariato, bied- 
nųjų valstiečių ir kareivių kova prieš caristinę ir kapi
talistinę santvarka, prasidėjo kurtis tarybos.

Po 41 metų ten, kur buvo caristinė Rusija, gyvuoja, 
klesti Tarybų Sąjunga, kurią sudaro 15 lygiateisių res
publikų. Jų tarpe ir mūsų gimtoji šalis, Lietuva.

41 metai, palyginti, nedidelis laiko tarpas. Tačiau 
per tuos metus tarybinės tautos, su didžiąja rusų tauta 
priešakyje, atliko tai, ko jokia kita šalis, buržuazinė ša

lis, per tokį laikotarpį atlikti nė nesapnavo. Pergyvenu
si revoliucinius karus, pergyvenusi baisųjį, viską naiki
nantį, antrąjį pasaulinį karą, Tarybų Sąjunga šiandien 
yra viena galingiausių valstybių pasaulyje. Galinga ji ne 
tik tuo, kad jos ekonomija yra aukštai išvystyta, galin
ga ji ir tuo, kad tarybinis mokslas, tarybinė kultūra, ta
rybinis menas per tą trumpą laikotarpį pasiekė aukštes- 

| nį lygį už kapitalistinių šalių mokslą, meną, kultūrą. Ir 
kas metai TSRS žengia dar didesnį žingsnį priekin viso
se gyvenimo srityse.

Būdama galinga, Tarybų Sąjunga teikia brolišką 
v pagalbą kitoms socialistinėms šalims, kad jos juo grei

tesniu laiku galėtų suklestėti. Jei ne Tarybų Sąjungos 
pagalba, sakysime, Kinijos Liaudies Respublika niekad 
nebūtų taip sparčiai pakėlusi savo ekonomikos ir kultū- 

>'* ros, kaip ji pakėlė. Dėl to TSRS ir pripažinta vadovu so
cialistinių valstybių šeimoje.

DAUG MŪSŲ ŽMONIŲ, daug he tu v ui d ai bin inkų 
dar atsimena istorines 1017 metų lapkričio dienas, kai iš 
Peterburgo mušė telegramos, kad prasidėjo proletarinė 
revoliucija Rusijoje. Daugelis mūsų darbo žmonių gerai 
žino, jog toji revoliucija labai giliai įkvėpė ir juos pačius 
naujomis idėjomis, nauju supratimu — supratimu, kad 
su Spalio revoliucijos pradžia prasideda nauja era žmo- 

\ nijos istorijoje. Nieks neginčys to, kad Spalio revoliuci
ja atidarė akis milijonams pasaulio darbininkų, kad ji 
atidarė jiems naujas perspektyvas ir parodė gaires į iš
silaisvinimą. Pavergtosioms tautoms Spalio revoliucija 
nušvietė kelia i tautini išsilaisvinimą, v v v v

Dėl to išnaudotojų klasės visose šalyse iš pat pirmų
jų Spalio revoliucijos dienų pradėjo visomis jėgomis or
ganizuotis ir kovoti prieš Tarybų Sąjungą. Negalėdamos 
jos nugalėti, pradėjo šmeižti, niekinti re valinei jos vado
vus, taipgi pačią socialistinę santvarką ir viską, kas bu- 

• vo su ja susiję. Jie .šmeižė, niekino ir dabar tebešmeižia 
ir tebeniekina socialistinę tvirtumą, Tarybų Sąjungą. 
Tačiau nieko ir iš to neišėjo. Istorijos lokomotyvas atgal 
neatsukamas!

MŪSŲ NUOMONE, kapitalistinės šalys, jų vyriau
sybės, užuot dėjusios pastangas Tarybų Sąjungą ir kitas 
socialistines šalis sunaikinti, turėtų pripažinti, jog tai 
nesunaikinamas dalykas.

Ne ruoštis Tarybų Sąjungą užpulti, o su ja ir kito
mis socialistinėmis šalimis reikia tartis dėl taikaus sam
būvio ir dėl taikos išlaikymo pasaulyje. Reikia sumegzti 
su Tarybų Sąjunga glaudesnius kultūrinius ryšius, apsi
keičiant mokslininkų, kultūros ir meno darbuotojų vizi
tais. Reikia geriau ir giliau vieniems kitus pažinti. 0 tai 

; eitų naudon visam pasauliui.
Smagu, kad minint Spalio revoliucijos 41 metines 

j Niujorke duoda spektaklį tik ką iš Maskvos atvykusis 
f “Beriozkos” šokių ir dainų ansamblis.

Smagu, kad neužilgo mūsų šalies šokėjų grupė žada 
vykti į Tarybų Sąjungą ir ten parodyti, ką mes, ameri- 

' kiečiai, turime gražaus ir brangaus pasiekę meno srityje.
Atmesti reikia karinius grąsinimus! Atmesti reikia 

tą mintį, būk kas nors kada nors Tarybų Sąjungą ir ki
tas socialistines šalis nugalės, sunaikins ir jų vieton at
kurs kapitalizmą. Tokios mintys nėra sveikos. Tokios 

, mintys nepasitarnauja taikai. Tokios mintys trukdo pro
gresą.

į Gomulkos pareiškimas
TARYBŲ SĄJUNGOJE šiuo metu vieši daug žy

mių svečių, suvykusių iš visų pasaulio šalių dalyvauti 
Spalio revoliucijos 41 metinių minėjime,

Atvyko ten ir Lenkijos, delegacija, vadovaujama tos 
šalies Komunistų partijos pirmojo sekretoriaus V. Go- 
mulkos.

Pasikalbėjime su spaudos korespondentais Maskvo
je V. Gomulka pasakė, jog Lenkijos ateitis, lenkų tautos 
likimas yra tampriai susijęs su Tarybų Sąjunga, ir tie, 
kurie mano Lenkiją nuo TSRS atskirti, daro didžiausią 

] klaidą.
Netenka nė sakyti, jog šis Gomulkos pareiškimas la

bai nepatinka socialistinio pasaulio priešams.

2 p.~Laisve (Liberty)—Penktad., lapkr. (Nov.) 7,1958

Kas Ką Rašo ir Sako Trumpai kalbant
inus” jis perkelia į politinę 
areną, čia tuojau jis pasi
stato tarpe Lietuvos ir ĮJe- 
tuvos išeivijos kiniškąją 
sieną. Čia jis tučtuojau 
atsisveikina su blaivumu ir 
realybe ir pradeda šapaiio- 
ti apie Lietuvoje “įsitaisiu
sią okupcainę valdžią,” kad 
Lietuvos kultūrininkai esą 
“belaisviai” ir kad Lietuvo
je buvę geriau ir daugiau 
laisvių “caro valdžios lai
kais” ir t.t. Kaip diena 
aišku, kad žmonės, kurie ši
taip į Lietuvą žiūri, kurie 
šitaip ją niekina ir šmeižia, 
nė sapnuoti negali apie jo
ki su Lietuva bendradarbia
vimą. Tie, kurie šitaip 
“svarsto,” netiki jokia 
bendradarbiavimo idėja.

POPIEŽIUS RŪKO 
CIGARETES

Associated Press agentū
ra praneša iš Romos tokią 
naujieną: naujai išrinkta
sis popiežius Jonas XXIII- 
asis rūko cigaretes. Tai esą 
pirmas toks dalykas popie
žių istorijoje.

Popiežius Pijus XI sma- 
lindavo cigarus. Apie tai, 
k u r i e popiežiai rūkydavo 
pypkę, AP nepasako.

Beje, sakoma, kad nauja
sis popiežius negeria šnap- 
so, matyt, dėl to, kad bijosi 
dar labiau nutukti. (Jonas 
XXIII smarkiai sudiktė- 
jęs.)

Kadangi popiežius rūko 
cigaretes, tai JAV tabako 
kompanijos jam prisius ci
garečių užtenkamai. Pirkti 
nereikės.

REIKĖTŲ TIK NUOŠIR
DŽIAI PASVEIKINTI IR

PALINKĖTI SĖKMĖS
Clevelando smetonininkų 

“Dirva’' (spalio 30 d.) ra
šo:

Ainius, TĖVIŠKĖS ŽIBU
RIŲ korespondentas iš New 
Yorko, praneša, kad New 
Yorke esąs pradininkų būre
lis, užsimojęs kurti kultūri- 
n i a m s ryšiams su Lietuva 
draugiją, kuri bandysianti or- 
g a n i z u o ti išeivijos lietuviu 
kultūrini bendradarbiavimą su 
Tėvyne. Norima rengti paro
das, gastroles, intelektualų ii’ 
profesionalų vizitus, skatinti 
jaunimo korespondenciją, ap
sikeitimą kultūriniais filmais 
ir 1.1.

Pradininkai norį tai daryti 
su Jungtinių Amerikos Valsty-j 
bių vyriausybes žinia ir tikisi 
net jos bendradarbiavimo. Iš 
kitos pusės, atrodo, jie tikisi 
net ir sovietinės vyriausybės 
palankumo bei bendradarbia
vimo, ir jau lyg ir turėję kon
taktų tuo reikalu su tos vy
riausybės delegacija prie J. 
T., kurioje yra ir Ignas Gaška, I 
Pranešime sakoma, kad gal 
sovietinė valdžia leisianti ir! 
Lietuvoje įsteigti kultūriniams 
ryšiams su išeivija draugiją. 
Sovietinėj delegacijoj N e w 
Yorke tas sumanymas susi
laukęs “gana palankaus svars
tymo.”

Mums tai didelė naujiena. 
Jei pasirodytų, kad visa 
tai, kas čia pasakyta, yra 
tiesa, tai mums tektų tik

Įdomu, tačiau, kad ieško
jimo su Lietuva ryšių ir 
kultūrinio bendradarbiavi
mo idėja ima ir laikas nuo 
laiko prasiskverbia į prie
šiškos spaudos skiltis. Tiek 
Balys Gaidžiūnas ,tiek kiti 
tos spaudos redaktoriai, 
matyt, nebegali geležine už
danga pasislėpti nuo tų, 
kurie šį labai svarbų klau
simą kelia ir diskusuoja.

Kaip ilgai ta spauda pa
jėgs savo skaitytojus pa
tenkinti šmeižtais ir prasi
manymais apie Lietuvą? 
Juk tie skaitytojai šiaip 
taip susigaudo žinių apie 
tai, kokius milžiniškus Ta
rybų Lietuva laimėjimus 
jau yra pasiekus tiek kul
tūrinio., tiek medžiaginio 
gyvenimo dirvoje. Jie vis 
aiškiau ir aiškiau mato, 
koks tai sunkus yra prieš 
lietuvių tautą nusidėjimas 
visa tai paneigti, su tuo ne
siskaityti, to nepripažinti ir 
nepasinaudoti palaiky m u i 
lietuvybės tiek Kanadoje, 
tiek Jungtinėse Valstijose, 
tiek visur kitur išeivijoje.

Labai laikas, mums atro
do, tos spaudos redakto
riams ir bendradarbiams 
rimtai apsisvarstyti, ar be
apsimoka mųrdytis beviltiš
kumo baloje. Argi jie dar 
ir šiandien nemato, kad jo
kiais blefais ir niekinimais 
nebesulaikys lietuvių tau
tos nuo progreso ir socializ

APIE SKAITYTOJŲ 
PAREIGAS

Pažangiųjų Kanados lie
tuviu “Liaudies Balsas” su 
pradžia lapkričio pradėjo 
savo vajų. Per šį vajų bus 
stengiamasi gauti naujų 
skaitytojų, atnaujinti išsi
baigusias prenumeratas ir 
aukomis sukelti laikraščiui 
labai reikalingos finansinės 
paramos, žodžiu, “Liau
dies balso” siekiai yra to
kie pat, kokius “Laisvė” 
yra pasistačiusi per savo 
dabar einantį vajų.

Kreipdamasis į savo skai
tytojus vajaus reikalais, 
“Liaudies balsas” 'pastebi: 
meratą arba priduoti per ko
kius nors susiėjimus.

Priminimas ir paragini
mas labai vietoje. Pažan
giosios spaudos skaitytojų 
pareigos yra svarbios. Ypač 
dabar, senosios kartos žmo
nių gretoms smarkiai retė
ja nt, dar sveiki ir gyvi 
skaitytojai privalo daugiau 
rūpintis savo laikraščiu. 
Paimkime prenum e r a t o s 
atsinaujinimą. Kam laukti, 
kad vajininkas ateitų ir iš- 

I kolektuotų pinigus už pre
numeratą? Kodėl pačiam 
tuo nepasirūpinti?

Mes linkime “Liaudies 
balsui” šiame vajuje di
džiausios sėkmės. Mes ti- 

jkime, kad ir “Laisvės” skai
tytojai padės kanadiečiams 
savo tikslą pasiekti.

Yra dar vienas klausimas, 
šis klausimas liečia didesnes 
kolonijas. Jums yra žinoma, 
kad visi mūsų veikėjai trupu
tį ' pasenėjo. Mažiau energi
jos. Daugelis skundžiasi ne
sveikata. Prie to, daugelis jau 
išsiskyrė is gyvųjų tarpo. O 
tuo tarpu lietuviai baisiai pa
sisklaidė. Vajinmkams pasi
darė labai sunkus darbas. 
Per viena vakarą galima pa
siekti vos porą ar trejetą skai
tytojų. Tad būtų labai puiku 
iš skaityojų pusės,* kad kiek
vienas stengtųsi atsinaujinti 
pirmu sykiu vajininkui atsi
lankius. Kam sąlygos leidžia, 
reikia pačiam pasiųsti prenu-

Jono Kaškaičio atsiminimų 
knyga jau gatava

(Mūsų korespondento)
Jungtinės Tautos. — Pa

galiau JT. 13-osios Asamb
lėjos sesijos Pirmasis poli
tinis komitetas baigė deba
tus dėl padidinimo ginklavi
mosi komiteto, veikiančio 
Jungtinių Tautų organiza-

tai nuoširdžiai tuos pradi
ninkus pasveikinti ir palin
kėti sėkmės. Nereika nė 
kalbėti, jog mes jau seniai 
karštai remiame siekimo su I
Lietuvo kultūrinio kontakto 
ir bendradarbiavimo idėją. 
Gerai, kad kas nors jau 
rimtai galvoja ir apie prak
tiškus tokiems ryšiams už
megzti būdus.

Ką apie tai dūmoja Cle
velando smetonininkų or
ganas? Prieš pačią kultū
rinio bendradarbiavimo idė
ją “Dirvos” redak torius 
Balys Gaidžiūnas ar kuris 
kitas straipsnio “Kultūri
niai ryšiai su tėvyne?” au
torius, nepasisako. Jis net 
daleidžia, kad tokių ryšių 
ieškojimas yra “paremtas 
geriausiomis intencijomis,” 
todėl, girdi, “užsimojimas 
iš esmės turėtų susilaukti 
plataus dėmesio ir rimto 
apsarstymo.” Bet tuojau 
prasidėjęs “apsvarstymas” 
taip pat iš esmės visą bend
radarbiavimo idėją sukone- 
veikia. Tiesa, kad straips
nio autoriaus dėstomi kai 
kurie medžiaginiai sunku
mai, kas liečia išeiviją, ga
lėtų būti gana dideli. Ga
lima sutikti, kad taip pat 
būtų nelengva susitvarkyti 
su meninėmis arba intelek- 
tualėmis pajėgomis.

Nelaimė tame, kad Balys 
Gaidžiūnas čia nepadeda 
taško. Savo “apsvarsty-

Neužilgo ^Lietuvių Litera
tūros Draugijos nariai gaus 
šių metu išleistą knygą 
“IŠ ATSIMINIMŲ”, kurią 
parašė Jonas Kaškaitis.

Knyga 320 puslapių. Joje 
autorius trumpais bruožais 
nušviečia savo gyvenimą: 
nuo kūdikystės iki šių die
nu. c

O nieks negali pasakyti, 
kad D r. Jono Kaškiaučiaus 
gyvenimas nėra įdomus. Jis 
gyveno, mokėsi, dirbo, ko
vojo bene pačiu svarbiausiu 
lietuvių tautai ir visai žmo
nijai laikotarpiu. Pradžios 
mokykla, gimnazija, vėliau 
kunigų seminarija, dar vė
liau universitetas, o virš vi
so to: 1905—1907 metų re
voliucija, kurios sūkuriuose 
jam kaip studentui teko da
lyvauti.

Atvykimas į JAV, čia 
| skurdas, vargas, tolydžio 
siekimąsis mokslo, kad ga
lėtų būti gydytoju... O kai 
patapo gydytoju — kiti var
gai, rūpesčiai, net ir kalėji
mas...

Visa tai yra trumpai, bet 
vaizdžiau atpasakota šioje 
knygoje.

Tenka priminti ir tai, kad 
ši knyga nėra visapusiškas 
gyvenimo atpasakojimas. 
Jis turi parašęs apię dešimt

mo? Juk jau ir jie patys 
pradeda prisipažinti, kad 
visos jų viltys karu ir ato
minėmis Amerikos bombo
mis Lietuvą sugrąžinti į ca
ro ar Smetonos valdžios lai
kus subliūško.

Pakistanas — didelė šalis 
su apie 80,000,000 gyvento
jų. Pakistanas kadaise buvo 
Indijos dalis. Bet kai britai 
imperialistai iš In d i j o s 
kraustėsi, tai jie padėjo ją 
suskaldyti, padėjo atplėšti 
nuo Indijos Pakistaną. Mat, 
Pakistano daugumą gyven
tojų sudaro mahometonų ti
kybos žmonės.

Pakistane prieš keletą 
metų buvo paskelbta res
publika, bet respublikos vai-1 
dovai šalį pakreipė “Vakarų 
link”. Tarp kitko, įtraukė 
Pakistaną į Bagdado pak- 

: tą. Amerika Paki s t a n ą 
j ginklavo ir tebeginkluoja. 
Girdi, reikia gelbėti demo
kratiją!..

Kas gi dabar ten atsiti
ko ?

Pakistano prezid e n t a s 
Iskanderas Mirza prieš po
rą savaičių pasakė: palei
džiu šalies parlamentą ir 
pats imu valdyti Pakistaną 
pagal savo nuožiūrą.

Mirza paskyrė savo bičiu
lį Ayubą Khaną savo “deši
niąja ranka.” Po keleto die
nų Khanas spyrė Mirzai į 
užpakalį ir pasakė: ajukš!

Šiuo metu Mirza jau yra 
Londone. Bet jis gaus rie
bią pensiją, — nebadaus, 
nebijokit.

Amerikiniais ginklais dik
tatorius Khanas dabar šau
dys Pakistano patrijotus- 
kovotojus, statys kalėjimus, 
engs tautą.

O visgi anksčiau ar vė
liau liaudis suves su dikta

Iš JUNGTINIŲ TAUTŲ

torium ir jo sėbrais sąskai- 
tą! __ ■ U

Spėjama, kad į Jungtinių 
Tautų 13-osios Asamblėjos 
sesiją neužilgo atvyks nau
jai suorganizuotos. Alžyro 
valdžios premjeras Ferhart 
Abbas. Jis čia darbuosis už 
savo šalies reikalus, bandy
damas palenkti juo daugiau 
valstybių į alžyriečių pusę.

Francūzi j os imperial i s - 
tams tai nepatiks.

Pietų Amerikos respubli
koje Čilėje lapkr. 3 d. pra
dėjo savo pareigas eiti nau
jasis prezidentas Jorge 
Alessandri. Inaugurac i j a 
buvo liūdna dėl to, kad Či
lėje siautėja didžiulė krizė: 
iš apie 7,000,000 gyventojų 
daugiau kaip 100,000 darbi
ninkų jau seniai yra bedar
biai. Valstiečių padėtis taip
gi labai skurdi.

Naujasis prezidentas sa
ko dėsiąs pastangų Čilę iš
vesti iš krizės. Organizuoti 
darbininkai sako: jei page
rinsi darbininkų buitį, mes . 
jus remsime, jei ne — kovo- j 
sime!

Jorge Alessandri yra mi
lijonierius. Jo tėvas, Artū
ro Alessandri, yra buvęs du 
kartu šalies prezidentu.

Pažangiųjų darbininkų 
judėjimas Čilėje yra tvirtas, 
nepaisant to, kad per ilgus 
metus buvo reakcijos puo
lamas.

Matysimės “Laisves” kon
certe lapkričio 9 d.!

R. Mizara

Niisi ginklavimo veikai u 
komitetų sudarys 81 šalis

tybių, o kitą pusę lai suda
ro socialistinės ir neutralės 
šalys. Bet taip nebuvo pada-i 
ryta. Nors komitetas buvo!* 
praplėstas, tačiau jis, TSRS 
požiūriu, visvien buvo “su
balansuotas” Vakaru bloko 
naudon.

tokių knygų iš savo gyveni
mo. Ten smulkiai atpasako
ta tai, ką teko jam patirti 
ten ir čia. Bet ALDLD ne
gi galėjo visa tai išleisti. 
Draugijos vadovybė prašė, 
kad Jonas Kaškaitis pada
rytų iš visų tų tomų (kurie 
tebėra rankrašty) sutrau
ką, sūvadą, o pilni jo atsi
minimai tegu laukia' savo 
eilės — kada nors vėliau, 
jei ne Amerikoje, tai gal 
Lietuvoje jie bus išleisti 
knygos forma.

Esu tikras, jog kiekvie
nas AIDID narys, gavęs šią 
knygą, pradėjęs skaityti, 
nepadės jos į šalį, kol neuž
baigs.

ALDLD nariai! Pasimo- 
kėkite savo metinę mokestį 
ir laukite gerbiamo Jono 
Kaškai^io veikalo, kurį, ti
kiu, neužilgo gausite!

Knygai viršelį piešė dai
lininkas R. Feiferis. Spaus
dino “Laisvės” spaustuvė.

Knygoje, deja, pasiliko 
paklaidų. Pav., autorius ra
šo: “Karo nusiaubtoj Lietu
voj, 1917 m. galop, įsikūrė 
revoliucinė Tarybų v a 1- 
džia...” (puslp. 261). Tary
binė valdžia Lietuvoje įsi
kūrė 1918 metų gale.

Šiemet sukanka 40 metų, 
kai Lietuvoje prasidėjo pro-

cijos ribose.
Lapkr. 3 d. šis komitetas 

78 balsais nutarė, kad nusi
ginklavimo klausimu komi
tetas būtų padidintas, kad 
jin įeitų 81 šalis — vadina
si, visos valstybės, priklau- 

. sančios JT. Nuo balsavimo 
susilaikė tik dvi šalys — 
Francūzija ir Kiūba.

Tenka manyti, kad šį nu
tarimą užgirs ir Asamb- 
jos pilnaties mitingas.

Tuojau po to, kai buvo šis 
klausimas taip nubalsuotas, 
tarybinis delegatas V. A. 
Zorinas pareiškė, jog TSRS 
pilnai su nusiginklavimo 
komitetu kooperuos.

Kaip žinia, Jungt. Tautos 
jau per metų eilę turėjo su
dariusios nusiginklav i m o 
reikalais komitetą, kurio 
posėdžiai vykdavo Londone. 
Bet į tą komitetą įėjo dau
guma Vakarų bloko atsto
vų, Tarybų Sąjunga buvo 
tik viena iš socialistinių ša
lių. Tad kurį nors klausimą 
svarstant ar balsuojant, ji 
tik būdavo viena, kitos šalys 
balsuoja prieš.

JT 12-ojoje Asamblėjos 
sesijoje (pernai) Tarybų 
Są junga pareiškė: n u s i- 
ginklavimo klausimu komi
tetas turi būti sudarytas po 
lygų skaičių narių: pusė te
gu bus iš Vakaru bloko vals-

letarinė revoliucija ir Vil
niuje pasiskelbė Laikinoji 
darbininkų ir valstiečių val
džia, vadovaujama V. Kap
suko. Šis įvykis Lietuvoje 
yra ryškiai atžymimas.

R. M.

Tada tarybinė delegacija 
pasakė: TSRS nedalyvaus 
šiame komitete, jo posė
džiuose ; nusiginki avimo 
klausimu komitetą reikia 
sudaryti iš visų valstybių, 
įeinančių į Jungtinių Tautų 
organizaciją.

Na, ir šis tarybinės vy
riausybės reikalavimas da
bar buvo patenkintas.

Francūzi jos delegacijos 
galva sako, jog toks didelis 
komitetas negalės visko 
smulkiai apsvarstyti; jis 
bus per daug “nelankstus”, 
dėl to Francūzija balsavusi > 
prieš jį. Kiti delegatai pa
reiškė kitokias nuomones, • 
bet už rezoliuciją balsavo. *

Taigi, padidinus komite- 
tetą iki 81 nario skaičiaus, 
tikimasi, kad jis už kiek 
laiko pradės savo darbą: 
svarstyti, kaip sumažinti 
ginklavimąsi.

Gazoje “tarptautine 
armija” bus palaikyta 

Specialus politinis komi
tetas keletą dienų debatavo 
klausimą dėl palaikymo, 
Jungtinių Tautų armijos 
dalinių Gazoje, Palestinoje. 
49 balsais prieš 9 nutarta 
tuos dalinius ten palaikyti.

Tarybų Sąjunga ir kitos 
socialistinės šalys, balsuo- 
damos prieš tą rezoliuciją, 
pasakė, kad jos neduos pini
gų “tarptautinei armijai” 
palaikyti Gazoje. Jos pasa
kėt agresoriai — Izraelis, 
Anglija ir Francūzija —bu
vo pradėję karą prieš Egip
tą, jie iššaukė tos JT armi-4 
jos ten buvimą, tai tegu jo£ 
iš savo kišenės ir sumoka 
išlaikymo išlaidas.
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ĮVAIRUMAI
Plastmasė

Rutuliniai guoliai, ku
riems visai nereikia tepalo. 
Guminiai antspaudai, kurie 
nereikalingi dažų ir kurie 
vis dėlto duoda iki 50,000 
atspaudų. Dirbtinė rožė, ku
ri ilgai skleidžia tikros, gy
vos rožės kvapą... Visa tai 
galima pagaminti iš naujos 
sintetinės medžiagos — po- 
relono. Tai medžiaga, susi
dedanti iš dervos rutuliukų, 
rišamosios medžiagos ir 
skysčio — tepalo, aliejaus, 
kvapiųjų medžiagų, dezin
fekuojančių medžiagų, 
esančių milijonuose mikro
skopinių porų. Poreloną ga
lima pagaminti bet kurios 
spalvos, atlieti bet kuria 
forma ir suteikti jam bet 
kurį stangrumo laipsnį. Jis 
bus plačiai naudojamas ma
šinų gamyboje, medicinoje, 
parfumerijoje.

UNIVERSALINIAI 
KLIJAI

Šiais klijais galima sukli
juoti plieną su plienu, o taip 
pat medį, stiklą, odą, kera
miką, kamštį ir t.t. Sukli
juojama per kelias minutes 
arba net sekundes esant pa
prastoms temperatūroms ir 
slėgimui. Cianokrilatas, me
džiaga, iš kurios susideda 
nauji klijai, katalizatoriaus 
veikiamas pavirsta kietuo
ju polimeru, tvirtai susijun
giančiu su suklijuojomais 
paviršiais.

džio, o iš lengvųjų lydinių 
ir plastmasių.

Įdomus yra ir karabinas, 
kuris buvo sukonstruotas 
kiek vėliau, remiantis šiuo 
šautuvu. Jis sveria ma
žiau kaip kilogramą ir . . . 
neskęsta vandenyje! Pasi- j 
rodo, kad karabino buožėje 
įrengtos kelios slaptos vie
tos tvarsčiams, medikamen
tams, vandeniui atspariems 
degtukams. C J

Lagaminas ir 
garderobas

Lagaminas-garderobas — 
tai paprasta, bet originali 
konstrukcija, kurią sudaro 
patogus keleivinis lagami
nas. ir maišas-garderobas.

Jame telpa keturi kostiu
mai arba .šešios suknelės. 
Išsklaidžius lagaminas pa
virsta pakabinamu maišu- 
garderobu. Jis patogus nau
doti viešbutyje, traukiny
je ir t. t.

Suknelės, kostiumai, ap
siaustai padedami lagami- 
ne-garderobe ant specialių’ 
pakabų. Lagaminas uždaro
mas užtraukikliu. Iš išorės 
yra prisiūta kišenė smul
kiems da’ktams. Lagaminas 
sveria 3.2 kilogramo, jis 
54 centimetrų ilgio, 45 cen
timetrų aukščio. Lagami- j 
nas-garderobas gaminamas' Plastmasinis. Tam tikru už- 
iš neperšlampamo audinio. I spaudu jį galima pritaisyti 

--------- prie įvairaus dydžio čiaupų.

ELEKTRINIS 
ŠILDYTUVAS 

VANDENTIEKIUI
Prancūzijoje ir Belgijoje 

plačiai naudojami elektri
niai šildytuvai, kurie leng
vai pritaikomi prie vanden
tiekio čiaupo.

Elektriniu šildytuvu pa
togu naudotis plaunant in
dus, skalbiant smul k i u s 
skalbinius, kai greitai ir ne
daug reikia karšto van
dens (temperatūros nuo 45 
iki 90 laipsnių.).

Šildytuvo korp ūsas —

patvarūs, ir labai pigūs. 
Ant jų patogu atlikinėti vi
sus statybos darbus — nuo 
betonavimo iki apdailos ir 
nudažymo.

VILNONIAI AUDINIAI 
NEBIJOS KANDŽIŲ

Kandys pridaro nemaža 
žalos. Nežiūrint apsaugos 
priemonių, jų vikšrai san
dėliuose kasmet suėda šim
tus tonų vilnos pluošto ar 
gatavų audinių.

Sėkmingiausias būdas ko
voti su kandimis — tai vil
nos pluošto bei gatavų au
dinių medikavimas, tai yra 
apdirbimas prieškand i n i u 
preparatu Nr. 2.

Valstybinis mokslinis 
technikos komitetas organi
zavo inžinierių tekstilinin
kų brigadą naujajai prieš- 
kandinio apdirbimo techno
logijai įdiegti Kauno vilno
nių audinių fabrikuose — 
“Drobėje” ir “Litekse.” Ši 
brigada paruošė technologi
nius režimus bei receptū
ras vilnos pluoštui ir audi
niams modifikuoti.

GINKLŲ GAMYBA
Per penkiolika metų, kaip 

pranešė prancūzų techninė 
spauda, tik dviem šautuvo dojo bambuką gaminti pa- 
modeliams paruošti ir iš
bandyti išleista d augiau aukščius namus. Bambuki- 
kaip keturi milijardai fran
kų. Beje, šios milžiniškos 
sumos buvo išleistos veltui, 
nes neseniai pasirodė visiš
kai naujas “Armalit” šau
tuvas, 
nius pavyzdžius.

“Armalit” šautuvas paga- ti daug kartų. „__ ..
mintas ne iš plieno ir me-1 Bambuko pastoliai lengvi,1 tinis blofas”.

is BAMBUKO...
Kinijos inžinieriai panau-

stoliams, statant daugia

niai strypai sujungiami 
lanksčiomis sąraišomis, pa
gamintomis iš bambuko 
“lunko,” ir pastoliai netgi 
15 aukštų namams pastato- 

užtemdęs ankstes- mi be jokių vinių! Bambu
kas negenda ir gali tarnau-

CYRUS EATONAS 
SIŪLO TARTIS

Washingtonas. — Cyrus 
Eatonas, didelis Ohio valsti
jos biznierius, kuris lankėsi 
Europoje ir Tarybų Sąjun
goje, siūlo tartis taikos pa
laikymui. Jis sako, kad 
Jungtinės Valstijos ir TSRS 
turi sulaikyti viena prieš 
kitą propagandą. Amerika 
turi skaitytis su Kinija. Kas 
dėl Vengrijos, klausimo, tai, 
jis sakė, yra “tuščias irdirb-

Kruvinų rankų negalima paslėpti
Ligi dantų ginkluotos fa

šistų ordos artėjo prie Pa
nevėžio. Miesto įgula ruo
šėsi sutikti neprašytus sve
čius. Už miesto kasė apka
sus, kryžgatviuose statė

publikos gatve ir susto-

Priėmė pats žandarų vir- 
esesininkas Bel- 

Tokie, kaip Aiži- 
davo miesto gatvėmis, balta'nas, jam buvo tikras radi- 
pirštine apmauta ranka ele
gantiškai atiduodamas pa
garbą poniutėms. Ir kilo jis 
laipsnių laiptais. Kažkada

irgi pradėjo iš nieko, o. da- jant per miestą. Jis praėjo 
bar... Ištempęs ausis Aiži- Res
nas klausydavo, kaip Cho- jo prie vokiškosios komen- 
dakauskas arba kas kitas dantūros.
padarė karjerą ir stengėsi.
Visada be priekaištų išly- šininkas 

'/patrankas. Išvedė savo būrį. ginta uniforma prastypcio-'manas.
leitenantas Vladas Aižinas. < 
Jis iš apkaso pro žiūronus 
neramiai dairėsi į priekį ir 
vogčiomis žvilgčiojo į savo 
kareivius. Iš jų veidų Aiži
nas suprato, kad jie pasi- prieš akis tik šmėžavo vilio- 
ruošę ginti miestą, ir dėl to janti ateitis, o dabar ji to- 
jį dar labiau ėmė apmau- kia netolima, beveik pasie- 
das. O saulė taip palengva kiama.
ritosi žemyn. Pagaliau at- Tarybų valdžia. Gatvėse' tu. Komunistai—žodis turi 
ėjo sutemos. Vakaruose nuo minios džiūgaujančių žmo- 

dangus, nių, vėliavos, transportai.
griaudėjo artilerija. Vladas Įmanytų, Aižinas visus juos 
Aižinas dar kartą vogčio- išsmaugtų, įsakytų kuopai 
.mis apžvelgė savo karius, kulk osvaidžiais išguldyti, 
iššoko iš apkaso, kelis kar-. žmonių džiaugsme jis’matė 
tus praėjo savo barą ir | savo sudužusių lūkesčių šu- 
šmurkštelėjo į krūmus.
jų jis dar kartą pro tamsą ko, kas tarybiška, 
pasižiūrėjo į užmaskuotus 
kulkosvaidžius ir nusėlino į 
miestą. Daržais jis pasiekė 
Radviliškio gatvę. Tyliai

> atsirakino duris ir smuko į 
vidų.

NIEKŠAS SLEPIASI
—Ar jau vokiečiai?—pa

klausė uošvė Kazokienė.
—Dar ne, bet ateis,—kaž

kaip piktadžiugiškai nusi
šypsojo žentas ir sprūdo į 
miegamąjį.

Čia, žmonos padedamas, 
jis paslėpė uniformą, persi
vilko civiliniu kostiumu ir 
užlipo ant aukšto. Pro pa
lėpės langelį jis nuolat dai
rėsi į vakarus. Ne, jam 
nerūpėjo ten, apkasuose, 
paliktų kareivių likimas. 
Kitokios mintys sukosi Ai
žino galvoje. Iš paties pre
zidento rankų baltomis 
pirštinėmis jis paėmė kar
dą, ir šviesi džiuginanti at
eitis sušmėžavo prieš akis. 
Užsitarnaus laipsnį, gaus 

^gerą tarnybą, bus už miesto 
gražus ūkis, o gal ir dva-

• nukas. Argi maža tokių. 
Štai kad ir apskrities vir
šininkas Chodakauskas —

nys. Beįmanąs nepatikliai 
pažiūrėjo į baltas Aižino 
pirštines, bet tuoj nusira
mino — nieko, šitas mokės 
savo darbą, iš kalbos ma-

gaisrų liepsnojo

Bet štai atkurta 
valdžia.

—Suprantate, miestą rei
kia apvalyti nuo komunis-

plačią prasmę. Kiekvienas, 
kas dirbo tarybinėje įstai
goje, arba gali būti pavo
jingas okupacinei valdžiai— 
komunistas. Mes su jais ce
remonijų nedarysime,—ryž
tingai ranka mostelėjo 

Iš kės. Ir nekentė Aižinas vis- Beįmanąs.
—Pritariu, — sukalė už

kulniais Aižinas.
—Pritarimo maža, reikia 

vykdyti. Jūs vietinis, gerai
. Mes iš 

jūsų daug tikimės,—užbai
gė esesininkas.
PARSIDAVĖLIŲ TALKA

Aižinui į pagalbą traukė 
miestelio padugnės — buvę 
krautuvėlių, fabrikėlių sa
vininkų sūnūs, išlindo bu
vę žvalgybininkai.

Aižinas dirbo. Jis atsi
sėsdavo kabinete, užsirakin
davo su savo sėbrais duris. 
Jie stengėsi prisiminti mi- 

, tingus, susirinkmus ir šiaip 
pokalbius. Prisimi n d a v o 
žmones, p a g a 1 v odavo, ir 
dauguma jų atsidurdavo są
raše. Jį papildydavo buvęs 
saugumo žvalgybininkas 
Savickas ir kiti paranki
niai. Tada Aižinas pada
lindavo sąrašą, ir po miestą 
pasipildavo baltaraiš č i a i. 
Nenutrūkstama srove vary
davo žmones į kalėjimą. 
Čia, priėmimo kambaryje, 
juos pasitikdavo Aižinas,

Ir štai karas ... Už mies
to jau kalena kulkosvai
džiai. Ir nesiderėjo Aižinas 
su savo sąžine. < 
do prie langelio ir rytmečio 
aušroje pro žiūronus sten- 
gėsi įžiūrėti, kas dedasi te
nai, už miesto. Tačiau mig
la ir dūmai dengė mūšį.

JIS DŽIAUGIASI 
TRAGEDIJA

Pro liepsnojančius namus 
pasirodė atraitytomis ran
kovėmis fašistai. Kryžgat
viuose jie pasistatė kulko
svaidžius. Aižino veidu nu
bėgo šypsnys. Ir tik baimė, 
kad kuris nors atsitiktinai 
nepykštelėtų į jį, sulaikė 
Aižino norą bėgti ir sutikti 
okupantus.

Jis nulipo nuo aukšto, su
sirado seną dar nuo buržu
azinių laikų slėptą unifor
mą, jprisimatavo, bet apsi
galvojęs vėl padėjo ir, apsi
vilkęs kostiumu, išėjo į 
miestą. O rytojaus dieną 
panevėžiečiai vėl pamatė 
rūpestingai išlyginta uni- Savickas. Jų rankose lik- 
forma, baltomis pirštinėmis davo laikrodžiai, 
apsimovusį Aižiną žygiuo- šiaip brangenybės. Žmonės

Jis priglu- Pristatė ”es-
1 111 n it rlmirv tilnmn

žiedai,

Kūno Kultūra Lietuvoje
Rašo A. GUDANOVIČIUS '

Kūno kultūros ir sporto komiteto prie Lietuvos Ministrų Tarybos 
pirmininkas

Kūno kultūra Tarybų Są
jungoje tapo prieinama vi
sai liaudžiai. Lietuvos res
publikos kūno kultūros ko
lektyvuose šiuo metu daly
vauja daugiau kaip 200,000 
jaunuolių. Lietuvos profsą
jungų IV spartakiados var
žybose dalyvavo da u g i a u 
kaip 70,000 sportininkų.

Respublikos sporto orga
nizacijos pastaruoju metu 
pasiekė tam tikrų 1 almėji
mų. Jeigu 1948 metais vi
so buvo 14 sporto meistrų, 
tai dabar yra 8 nusipelniu
sieji sporto meistrai ir 130 

i sporto meistrų. Šiuo metu 
respublikoje yra 26 sąjun
ginės kategorijos teisėjai, 
daugiau kaip 250 respubli
kinės kategorijos teisėjų.-

Išgarsėję lietuviai
Gerų sąlygų kūno kultū

rai ir sportui sudarymas, 
kvalifikuotų trenerių atsi
radimas įgalino p-er tuos 
metus išugdyti daug talen
tingų sportininkų, sėkmin
gai ginančių respublikos ir 
Tarybų Sąjungos sportinę 
garbę. Plačiai išgarsėjo nu
sipelniusių sporto meistrų 
Algirdo Šociko, Stepo Bu- 
tausko, Antano Mikėno, 
Stasio Stonkaus ir kitų var
dai, sporto meistrų Birutės 
Zalagaitytės, Jono Pipynės, 
Algirdo Baltušniko, brolių 
A. ir M. Rudzinskų, Graži
nos Tulevičiūtės, Broniaus

duso ankštai sukišti i kame- na, atkišti esesininku auto- 
ras ,o suėmimai vis nesilio- matai kėlė neviltį, 
ve.

Susirūpino ir esesininkai. 
Į kalėjimą atėjo gebitsko- 
misaras Valteris Heiuma- 
nas, jo pavaduotojas Gutlis, 
Beįmanąs. Juos lydėjo Ai
žinas, Savickas ir visa 
gauja parankinių. Atsida
rė kameros, ir į kiemą išė
jo išblyškę, sužaloti žmo
nės. Tarp kitų atvarė ir 
Vaclovą Didžiulį. Kaukolė
mis išsipaišiusių hitlerinin
kų tarpe jis pažino Aižiną. 
Žmonės ėjo pro vokiečius. 
Kiekvieną paklausdavo pa
vardės, pažiūrėdavo į sąra
šus 
ha 
lis.

ir pasiųsdavo kairėn ar- 
dešinėn. Priėjo Didžu-

BUDELIAI
—Tarnavai bolševikams? 

—pro dantis prakošė Aiži
nas.

—Dar tu iš panosės 
snarglį laižei, o aš jau bu
vau bolševikas, — drąsiai 
atsakė Didžiulis.

—Stipsi, — sušvokštė Ai
žinas.

—Visų neišžudysi, liks, 
kas tau virvę užners.

Smūgis į veidą nubloškė 
Didžiulį šalin. Jį pastate 
kairėje — aišku, sušaudyti 
Šluostydamas nuo prakirs
to veido kraują, Didžiulis

ki-Krulikausko ir daugelio 
i u vardai.

Plečiasi ir tvirtėja Lietu
vos sportininkų tarptauti
niai sporto ryšiai. Vien 
šiais metais respublikoje 
pabuvojo Lenkijos, Vengri
jos, Čekoslovakijos, Rumu
nijos, Vokietijos ir kitų ša
lių sportininkai.

Respublikoje didelis dė
mesys skiriamas kūno kul
tūros specialistų kadrų pa
rengimui. 1945 metais bu
vo įkurtas Lietuvos Valsty
binis kūno kultūros institu
tas, kuris per savo gyvavi
mo metus parengė 981 spe
cialistą. Šiuo metu respub
likoje nėra tokio rajono, 
kuriame nedirbtų specia
listai, išėjusieji aukštąjį kū
no kultūros mokslą.

S po itin i ai į rengi m a i
Tarybų valdžios metais, 

ypač pokario metais, Lietu
voje pastatyta gan daug 
sportinių įrenginių. Pavyz
džiui, Vilniuje pradėjo veik
ti “Spartako” stadi o n a s , 
sporto salė, atdaras ir už
daras 
n a i, 
tiras, “Žalgirio, 
ir “Lokomotyvo” (“Garve
žio”) sporto draugijų sta
dionai. Kaune įrengtas pui
kus žaidynių stadionas, 
įkurta arklių sporto bazė, 
baigiamas statyti žiemos 
plaukiojimo baseinas, p ra-

ir sporto

sportinin- 
re n gi mosi 
spartakia-

dėta rekonstruoti didelė 
žaidynių salė.

Šiais metais bus atiduota 
naudotis Politechnikos in
stituto, mėsos kombinato, 
“Inkaro” kombinato ir 
“Drobės” fabriko stadionai. 
Pradėta statyti profsąjun
gų sporto sale, 10,000 vie
tų stadionas ir jachtklubas 
būsimos Kauno jūros kran
te. Stadionai, sporto salės 
ir plaukiojimo baseinai pa
statyti ir tebestatomi Pane
vėžyje, Kapsuke, Kalvari- 

į-joje, Klaipėdoje, Utenoje,
I Ukmergėje, Alytuje ir ki
tuose miestuose. Daugelis 
įmonių, mokyklų ir kolūkių 
savo jogomis įrengė sporto 
sales, stadionus 
aikšteles.

Visasąjunginė 
ko diena vvko
II TSRS tautų
dai ženkle. II TSRS tautų 
spartakiada įgalins patik
rinti kūno kultūros ir spor
to būklę respublikoje, padės 
toliau masiškai vystyti kū
no kultūrą ir sportą, page
rinti fizinį jaunimo pasi
rengimą ir pakelti sporti
ninku meistriškumą.w c.

Kūno kultūra kaime
Lietuvos kaimo kolekty

vizavimas, kolūkiečių gero
vės kilimas sudarė sąlygas 
kūno kultūrai ir sportui 
masiškai vystytis ir kaime. 
Respublikoje buvo įkurta 
vieninga “Nemuno” sporto 
draugija. Savo gretose ji 
šiuo metu subūrė daugiau 
kaip 57,000 kaimo darbo 
žmonių.

Neblogų rodiklių pasiekė 
Kretingos, Vievio, Vilka
viškio, Kovarsko, Mažeikių, 
Rokiškio ir kitų rajonų 
sportininkai. Kretingos ra
jone pajėgūs kūno kultūros 

— lyg į Staiga viskas nutilo. Gir- j kolektyvai sukurti visuose

plaukiojimo basei- 
šaudykla, šaudymo 

” “Dinamo”

—Gerai, aš dešinėn.
Ir vėl šūviai, riksmas.

įsižiūrėjo į kalinus. Jis pa- lariai, žaizdos, nuo trošku- 
žino Vandą Didžiulytę-Alb- io darosi tamsu akyse.
rechtienę, ją pastatė į kai- —Vandens, — girdisi iš
rę, toli į kairę nuėjo Žal- notarų mašinos.
dokas, — jis tarnavo vyk
domajame, ten toliau stovi 
Mečionis, broliai Šipeliovai. 
Pro, vokiečius praėjo aukš
tas vyriškis. Jį irgi pa
siuntė į kairę. Kai jis atsi
stojo šalia, tik tuomet Di
džiulis pažino, kad tai jo 
netolimas kaimynas Amu- 
siejevas.

— Žudyą, — sudaužytu 
veidu, pro sutinusias lųįas 
pratarė jis.

Didžiulis linktelėjo galva 
ir, rodos, tik dabar pabudo 
iš sustingimo, pajuto baisią 
šio žodžio prasmę. Viena po 
kitos šmėsčiojo galvoje min
tys. Bet aukšta mūro sie-

—Iš čia nepabėgsi, • 
atspėdamas jo mintis, pra-ldisi vokiška kalba, 
šnabždėjo Amusiejevas.

—Nekalbėt!—suriko sar- gia motoras, ir jo ūžimas 
gybinis.

—Jeigu nesuriš, bėgsime: Pagaliau ji sustojo. Atida- 
pakeliui, — vos krutinda- rė duris. 1___________
mas lūpas, kvapu išpūtė Di
džiulis.

Jo kaimynas linktelėjo 
galva.

MOTERŲ KLYKSMAS
Pasibaigė skirstymas. At

sidarė vartai, ir į kiemą 
Įvažiavo sunkvežimiai. Bu
deliai puolė savo aukas. Pir
miausia į mašiną pradėjo 
g rūsti moteris. Šautuvų 
buožių smūgiai maišėsi su 
moterų klyksmu, budelių 
keiksmais. Prigrūdo pilną 
mašiną, aplink apsėdo bu
deliai, į antrą susodino vy
rus. Prie pasmerktųjų pri
važiavo trečia — dengtas 
‘Maisto” furgonas.

Pirmas į mašiną žengė 
Amusiejevas, paskui jį Di
džiulis. Ir vėl naujos žaiz
dos galvoje, nugaroje. O 
įmones vis grūdo į mašiną.

Pagaliau mašinos pajudė
jo. Veltui pasmerktieji mė
gino skaičiuoti posūkius, 
:ad pagal juos nuspėtų kur 
reža. Pagaliau mašinos su
ktojo. Skauda žmonėms są-

žings
niai apie mašiną. Suburz-

skausmu atsiliepia širdyje.

kolūkiuose. Čia sistemingai 
vyksta pagrindinių sporto 
rūšių varžybos. Kūno }<ul- 
turai ir sportui vystytis 
Kretingos rajone didžiai

Pirmiausia iššo- padeda partinės, tarybinės 
ir komjaunimo organizaci
jos.

Tačiau sporto vystymesi 
kaime dar yra rimtų trūku
mu.

Respublikos kūno kultū
ros organizacijų uždavinys 
—kelti sporto masiškumą 
ir sportininkų meistrišku
mą kaime, gerai pasirengti 
II Visasąjunginei kaimo 
jaunimo spartakiadai.

Neseniai Vilniuje užsibai
gė profsąjungų, “Sparta
ko,” “Lokomotyvo” (“Gar
vežio”), “Darbo rezervų” ir 
“Dinamo” sporto draugijų, 
moksleivių, aukštųjų mo
kyklų, technikumų studen
tų spartakiados. Jos rodė, 
jog sportininkų meistrišku
mas kiek pakilo. Tačiau tas 
pakilimas nepakanka mas. 
Imtasi priemonių respubli
kos gyventojų fizinio auklė
jimo lygiui toliau kelti.

k o baltaraiščiai. Paskui 
vienas kitą, padėdami drau
gas draugui, pradėjo lipti 
kaliniai.

Svaigstančia galva ketur
pėsčia iškrito iš mašinos ir 
Didžiulis. Kol atsistojo, net 
akys aptemo. Giliai Įkvėpė

Paskui Aižnas 
versti mirties

—Vandens, — girdisi iš

BAISUS ŽUDYMAS
Kaip atsakymas pasigirs

ta keiksmai ir smūgiai, o 
o po kiek laiko sutarška au
tomatai. Tarp jų papliūpų 
girdisi mirštančiųjų dejavi
mas.' Tuščia mašina nuva
žiavo. Privažiavo antra. 
Didžiulis žino, kad dabar jų 
eilė. Vėl sutrata automa
tai. Pro jų trenksmą Di
džiulis sušnabždėjo savo 
draugui:

—Varant prie duobės, 
bėgsime — aš kairėn, tu 
dešinėn. Pagaliau kaip no
ri: gali tu kairėn, tik jqkiu 
būdu ne į vieną pusę.

neatlyžo galvos skausmas. 
Įtempęs valią, jis apsidairė. 
Iš abiejų pusių stovėjo ese
sininku ir baltaraiščiu ei- c- c-

lės, o priešais, vakaro sau
lės nužerti šlamėjo jauni 
berželiai. Keizerlinga— su
prato Didžiulis. Čia pane
vėžiečiai mėgdavo praleisti 
laisvalaikį, pasivaikščioti. 
Ir šį gražų gamtos kampelį, 
kur žmogus pajunti troški
mą būti kilnesniu, budeliai 
pasirinko savo žvėriškų nu
sikaltimu vieta. Vokietis 
kažką kalbėjo šalia stovin
čiam Aižiniui. Dar kartą 
susitiko Aižino ir Didžiulio 
žvilgsniai, 
pradėjo
sprendimą. Didžiulis nesi
klausė — ar svarbu žodžiai, 
kai mirtis stovi prieš akis.

KRAUJO KLANAI
Padavė komandą, ir kolo

na pajudėjo į priekį. Esesi
ninkai mušė iš šonų. Pa
galiau prįeš akis berželių 
šakomis apklota duobe, šia
pus jos, ant žemės, kraujo 
klanai, anapus svaigiu šiur
puliu kvepia, kapu dvelkia 
šviežiai iškasta žemė. Žmo
nės puolinėją vienas prie 
kito. Tiesiai pro beržo ša
kas Didžiuliui į veidą šyp
telėjo saulės spindulys. Gy
vybė sukrutėjo visu kūnu.

—Bėkim! — sušnabždėjo 
jis savo draugui, ir metėsi 
į šoną.

(Bus daugiau)

Klaidos atitaisymas
Laisvėje iš lapkričio 4 d., 

“Kalendoriuje”, pasakyta, 
kad 20 dieną Tarybinė ar
mija sumušė hitlerininkus 
Vladivostoko srityje, turėjo 
būti Vladikavkazo.

ŠYPSENOS
/

Ne visiems gelbsti
Su pasididžiavimu vienas 

sako kitam:
“Aš beveik kasdien val

gau daug jautienos, todėl 
ir esu tvirtas kaip jaučias.

Kitas atsako:
“Labai keista. Aš gi pas

kutiniais šešiais mėnesiais' ' 
kasdien valgau žuvies, ta
čiau plaukioti negaliu”.

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kurie jos dar neskaito.

I  .................... —į—
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rJ. Jurginis, V. Mikučiariis

VILNIUS-r
(Tąsa)

Po karų, nuniokojimų vidinis Lietuvos 
valstybes pakrikimas augo, feodalų sa
vavaliavimas didėjo. Didikai nebesiten- 
kino savo užimama padėtimi Lietuvos 
valstybėje. Jie ieškojo ne tik dvarų, bet 
ir tarnybinių vietų už savo valstybės 
sienų. Pavyzdžiui, Boguslavas Radvila 
jau 1657 metais Brandenburgo valdovo 
buvo paskirtas Prūsijos generalguberna
toriumi. Šis didikas, būdamas užsienio 
valstybės ministru ir nuolatos gyvenda
mas užsienyje, tuo pačiu metu buvo 
aukštas Lietuvos pareigūnas ir visada 
buvo išrenkamas į seimą. Feodalų kla
sėje reiškėsi aiškus parsidavėliškumas, 
kuris virsdavo viešu dalyku per kara
liaus rinkimus. Į karaliaus sostą patek
davo tas užsienio statytinis, kuris paber
davo bajorams daugiau pinigų.

Trokšdami pralobti, Lietuvos feodalai 
valstiečių išnaudojimą padidino iki kraš
tutinumo. Dėl nepakeliamo skurdo ir 
baudžiavinės priespaudos valstiečių pa
sipriešinimas nuolat stiprėjo ir 1769 me
tais išsiliejo Į didžiuli Šiaulių ekonomijos 
valstiečiu sukilimą. Numalšinę ši su
kilimą, Lietuvos feodalai pamatė, kad 
jų valstybė dėl vidinio pakrikimo ne tik 
nebeįstengia apginti savo sienų, bet ir 
vos-ne-vos begali išlaikyti pavergtus sa
vo išnaudojamuosius. Dėl to stambieji 
Lietuvos feodalai, matydami šį pavojų ir 
rungdamiesi vieni su kitais dėl įtakos 
valstybėje, vis daugiau ėmė remtis už
sienio valstybių karina pagalba, patys 
pasidarydami tų valstybių statytiniais. 
Valstybės viduje kilo eilė konfederacinių 
karų, kurie tiek susilpnino šalį, jog Lie
tuvos ii’ Lenkijos valstybė buvo padalyta 
tarp Rusijos, Prūsijos ir Austrijos. Per 
1795 metų padalijimą didžioji Lietuvos 
dalis su sostine Vilniumi buvo prijungta 
prie Rusijos.

Lietuvos ūkio susiejimas su visos Ru
sijos rinka turėjo lemiamą reikšmę Lie
tuvos ekonominio .gyvenimo vystymuisi, 
paspartino feodalizmo irimą ir kapitalis
tinių santykių formavimąsi. Prekybiniai 
ryšiai su Rusija, tranzitinė prekyba, o 
taip pat prekyba su užsieniu skatino 
Lietuvos miestų augimą. Lietuvos mies
tams buvo taikomi Rusijos įstatymai; 
tai padėjo galutinai likviduoti feodalų 
valdas miestuose ir panaikinti cechų, o 
taip pat įmonių savininkų monopolines 
privilegijas, trukdžiusias plisti preki- 
niams-piniginiams santykiams.

Iš buvusių Lietuvos didžiosios kuni
gaikštystės lietuviškų ir baltarusiškų 
žemių 1795 metais buvo sudarytos Vil
niaus ir Slonimo gubernijos su valdymo 
centru Gardine. Kitais metais tos abi 
gubernijos buvo sujungtos į vieną Lietu
vos guberniją su 19 apskričių; guberni
jos valdymo centras buvo Vilniuje. Prie 
Vilniaus generalgubernatoriaus buvo su
daryta vyriausioji Lietuvos valdyba su 
iždo, baudžiamojo teismo, civilinio teis
mo ir ūkio skyriais.

Nepaisant visų pakeitimų .Vilnius iki 
pat pirmojo pasaulinio karo buvo ne tik 
gubernijos, bet ir visos Lietuvos poiiti- 
nis-administracinis ir kultūrinis centras.

Vilniaus generalgubernatoriumi net 
du kartu yra buvęs įžymusis rusų kar
vedys Michailas Uarionovičius Kutuzo
vas. Pirmą kartą jis gubernatoriavo nuo 
1799 metų gruodžio 19 dienos iki 1801 
metų birželio 11 dienos ir antrą kartą— 
nuo 1809 metų liepos 3 dienos iki 1812 
metų balandžio 17 dienos. Kutuzovas sa
vo veikla nemaža padėjo sutvarkant 
miestą ir išvystant kultūrines įstaigas.

1812 metų karas ir pusę metų trukusi 
prancūzų okupacija buvo naujas smūgis 
Vilniui ir lietuvių tautai. Pagal Napo
leono planus užgrobtoji Lietuva, pana
šiai kaip ir Lenkija, turėjo būti jo puo
limų ramstis—maisto, žmonių ir arklių 
rezervas. Napoleonas atgabeno į Vilnių 
valdininkų užimtoms sritims valdyti. 
Vilnius virto tarsi Paryžiaus filialu. Čia 
suvažiavo Napoleono ministrai, aukštieji 
pareigūnai, užsienio valstybių atstovai. 
Vilniuje buvo steigiami maisto atsargų 
ir šaudmenų sandėliai. Veržiantis Na
poleono armijai gilyn į Rusiją, Lietuvoje 
pasiliko daugiau kaip 10 tūkstančių 
prancūzų kareivių dezertyrų, kurie slan
kiojo būriais po kaimus, plėšikavo, valgė 
ir gėrė. Jie grobė viską, ką tik galėjo.

Nepaisant laikraščiuose skelbiamų ži
nių apie prancūzų laimėjimus fronte, 
okupantus gąsdino partizanų būrių pasi
rodymas miesto apylinkėse. Vilniaus 
komendantas Hogendorpas įsakė užbari-

X4)'

arybų Lietuvos sostine
kaduoti gatves miesto pakraščiuose, kad 
partizanai neužpultų miesto, siekdami 
sunaikinti prancūzų armija skirtąsias 
maisto ir šaudmenų atsargas.

Gruodžio 5 dieną mieste pasklido žinia, 
kad Napoleono armija visai sumušta ir 
kad 20 tūkstančių išbadėjusių ir sušalu
sių kareivių padrika minia artėja prie 
Vilniaus. Okupacine valdžia paskelbė, 
kad miestiečiai, norėdami išvengt baisios 
nelaimės, turį aukotis: iškepti kiek gali
ma daugiau duonos ir iš anksto pasiūly
ti ją bėgliams. Gruodžio 6 dieną 7 va
landą ryto pro Vilnių pravažiavo Napo
leonas, palikes sužlugdytą armiją marša
lui Miuratui. Nors jo bėgimas buvo uo
liai slepiamas, bet žinia bematant pasie
kė visus okupacinės ir vietinės valdžios 
atstovus, kurie galvotrūkčiais spruko iš 
miesto.

Kai Vilnių užtvino bėgliai, Miuratas 
tarėsi su Hogendorpu, kaip juos sutvar
kyti, ir nusprendė sušaukti štabe visų 
mieste esančių maršalų ir generolų pasi
tarimą. Neturėdamas kitų priemonių 
jiems sušaukti, štabas gatvėse išklijavo 
skelbimus. Iš daugiau kaip 100 genero
lų į štabą atvyko tik dešimt, kiti apie 
šaukimą nesužinojo arba jo nepaklausė. 
_<pie gynimąsi arba tvarkingą pasitrau
kimą iš miesto nebebuvo nė kalbos. 
Gruodžio 10 dieną į Vilnių įėjo rusų ar
mija. Miesto gatvėse, aikštėse ir vienuo
lynuose. paverstuose ligoninėmis, buvo 
tūkstančiai nuo bado, šalčio ir ligų miru
sių prancūzų kareivių. Miestui grėsė 
epidemija, nes miesto apvalymas nuo la
vonų užtruko ilgiau kaip savaitę. Kari
ne vadovybė patarė gyventojams sukurti 
aikštėse laužus ventiliacijai paspartinti 
ir maitinantis vartoti vietoj vaistų kiek 
galima daugiau svogūnų ir acto. Šios 
priemonės padėjo gyventojams apsisau
goti nuo užkrečiamųjų ligų.

(Bus daugiau)

Liza pirmtakė buvo
Tas kazokų siautimas,
Tos slėptuvės, bėgimas— 

It kardu man tad viską nukirto!
Ir ryšiai man sutruko—
Grabinėjau per rūką, 

Pagrindai aukštyn kojom nuvirto...

Odisėjos slogutį
Dildė Liza meilutė—

Nei tas sapnas mįslingas žavėjo: 
Skardūs dūžiai piano— 
Polonezai Šopeno—

Marselietės, nokturnos skambėjo...

O kas? Miniuetas 
Padarevskio nulietas!..

O! Čaikovskio andante daininga!
Ai! Ta arija Fausto
Man ir kvapą sukausto!

Traviata! Kokia ji žavinga!..

Kam aš toks minkštaširdis?
Kad net tirpstu išgirdęs

Dainą, muziką, operos ariją?..
Man nuskaidrina orą
I r kazokų terorą 

Ir kokią politinę avariją .

Statulinga gražuolė
Tad širdin man įpuolė— 

Guodė, lengvino man Odisėją,— 
lt skaisčioji aušrinė 
Rodė kelią, gaivino—

Dieną naktį skambėjo, švytėjo...

Man gimsta šita žemė
Laimę, džiugesį lemia—

Ir brangi ta Šniukštų septynmetė...
Pirma mokė čia Liza, 
Kėlė laisvės devizą '

Širdyse sau paminklą pastatė!

Kai girdžiu šitoj salėj
Jūs, brangieji broleliai, 

Pučiamųjų orkestro gaudimą,—
Menu Lizos pianą—
Jūsų taktan skardeno— 

Virpulių virpuliai mane ima . ..

Šiai kolūkio mokykla,
Šitai salei, skaityklai 

Liza pirmtakė buvo kadaise:
Šioj žemelėj sodino
Mūs’ kultūrai jurginą, 

Šakneles kaupinėdama taisė.
Jonas Kaskaitis
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Vancouver, Canada
BETTY KA VALINAS’ 

MISS SHUSWAP.
1958-1959

Kasmet vasaros pabaigo
je čia įvyksta Pacific Na
tional Exhibition. (Nors 
vertimas tiesioginis negali
mas, bet reiškia: Prie Ra
miojo Vandenyno Tautinė 
Paroda.)

Kaip ir visose parodose, 
čia parodoma industrijos ir 
žemdirbystės atsiek i m a i. 
Amerikos valdžia prisiun
čia savo kariuomenės dali
nius. Yra cirkas ir kitokios 
pramogos, bei išstatomi pa
rodai pavienių asmenų at- 
siekimai kurioje nebūt sri
tyje, nuo pašto ženklų rin
kimo ligi mažųjų traukinių 
statybos.

Gal būt daugiausia stebė
tojų sutraukia į vieną paro
dos vietą, tai iš įvairių pro
vincijos vietų pris i ų s t o s 
gražiausios ir populiariš- 
kiausios merginos, kurios 
atstovauja savo apylinkes. 
Kiekviena apylinkė, žino
ma, turi savo kontestus ir 
pasiunčia į parodą Vancou
ver miestan tik tą merginą, 
kuri savo gabumais ir gra
žumu bei kūno suodėtimi 
gal būt bus pripažinta vie
na iš gražiausių ir gabiau
sių iš visos provincijos 1,- 
500,000 gyventojų.

Šių metų parodoje lietu
vaitė Betty Kavalinas, mū
sų spaudos skaitytojų ir rė
mėjų dukrelė, ats t o v a v o 
Shuswap apylinkę, kur ji 
buvo pripažinta kaip viena 
iš gabiausių, gražiausių ir 
p o p uliariškiausių mergai
čių iš astuonių miestelių ir 
apylinkių.

Teko lankytis Kavalinų 
ūkyje Canoe, B. C., prieš 
pat parodą. Mąčiau vieti
niame laikraštyje aštuonių 
kandidačių merginų nuo
traukas ir iš tikrųjų gaila 
yra tų žmonių, kuriems yra 
uždėta pareiga išrinkti vie
ną iš visų. Visos jaunos, 
visos gražios, už kurią gi 
turi paduoti savo balsą? 
Visgi buvo pripažinta 17-os 
metų Betty, draugų Kava
linų dukrelė. Matomai, 
prie jos gražios prigimties 
dar prisidėjo ir jos maloni 
iškalba ir muzikaliniai ga
bumai. Betty yra gabi akor- 
dionistė, laimėjusi su savo 
sesute Leonora keletą kon- 
testų muzikos festivaliuose.

Shuswap apylinkė, kuri 
užima beveik tokį plotą, 
kaip Lietuva, ir prisiuntė 
ją į Vancouver*. Ant scenos 
iššaukė 30 mergaičių, at
stovaujančių provinciją nuo 
Alaskos ligi Amerikos ru- 
bežiaus. Kiekviena pasakė 
po trumpą prakalbėję, su
pažindindama klausovus su 
savimi ir vietovėmis ir 
miestais, kuriuos ji atsto
vauja. Betty Kavalinaitė, 
kaip muzikos mylėtoja, ne
pamiršo pakviesti visus į 
muzikos festivalį, kuris 
įvyks jų apylinkėje.

Mes, grupė Vancouverio 
lietuvių, kurie kiek arčiau 
pažįstame Kavalinų šeimą, 
aišku, labai troškome, kad 
mūsų pažįstama lietuvaitė 
būtų pripažinta ne tik Miss 
Shuswap, bet ir Miss P. N. 
E. Nors ši garbė Bettei Ka- 
valinaitei ir neteko, visgi ji 
yra “Miss Shuswap” 1958- 
1959 metams.

Ši žinutė bus įdomi ne tik 
Vakarinės Kanados' lietu
viams, bet ir giminėms ir 
pažįstamiems Rytų Kana
doje, o ypatingai jos vy
riausiam broliui Vincui, 
kuris gyvena Punios mies
telyje, Jiezno rajono, Lietu
vos.

Nuo savęs linkiu dėl Bet
ty Kavalinas dar geres
nio pasisekimo sek a m a is 
metais. A. Grinkus

Cleveland, Ohio
SMAGUS BUVO LLD 190 

KUOPOS PAŽMONYS
Svečų tai galėjo būti daug 

daugiau, o kas dar blogiau
sia, kad ir valdybos nariai 
ne visi buvo. Tiesa, tą va
karą lynojo lietus, ir ku
riems reikėjo atvažiuoti au
tobusais, buvo nepatogu. 
Bet kurie buvo susirinkime, 
laiką praleido labai sma
giai. Ypatingai daug šoko 
— daugiau negu paprastai. 
Muzikantai baigė groti vie
ną šokį, šokėjai prašo kito.

DRAUGĖ NEMURIENĖ 
NESVEIKUOJA

Nors Petrūtė Nemurienė 
dar galinti atlikti visą na
mų ruošą, bet pakol kas 
daktarai dar nesuranda bū
do Petrutės pagydymui. Vi
si linkime mūsų darbščia jai 
Petrutei greito pasveikimo 
ir ilgų metų. Rep.

MŪSŲ VEIKLA
LDS 55 kuopa ne juokais 

pradėjo naujų narių įrašy
mo vajų. Praėjusiame su
sirinkime tapo priimti 4 
nauji nariai.

Kuopa rengia puikią va
karienę. Rengėjai sako, kad 
kurie vakarieniaus tik už 
$1 asmeniui, turės progą 
laimėti ir vertingas dova-

MIAMI, FLA.
Lengvatikius apgaudinėja , bet negali viešai garsinti ir
Apie metai atgal paskilbo 

po Miami miestą tam tikrų 
žolių gėrimas kaip gyduolė, į 
būk tai atvežtas iš Pietų 
Amerikos, Dominican Re
public. Daugiausia plito tar
pe ispaniškai kalbančių 
žmonių kaipo specialis vy
rams stiprylas, atjauninau-1 
tis vyrus.

Norintieji pasipinigauti1 
žmonės jį pardavinėjo alu
dėse,, naktiniuose klubuose 
ir visur, kur tiktai pirkėjų 
rado, imdami po $1.00 už 
gurkšnį vienam kartui nu
ryti, o už bonką ėmė po 
$15 ir daugiau. Žinoma, nė
ra reikalo, kad tai jau ten 
ir būtų to augalo sunkos, 
nes gėrėjas negi neš kur 
nors dėl ištyrimo. Jis tik 
džiaugiasi, kad gavo kiek 
nors nuryti, nes pirkėjų bu
vo tiek daug, kad aludėse 
turėjo turėti daugiau dar
bininkų, kad spėjus visiem 
patarnauti. Tai buvo ge
riau negu aukso mainos no
rintiems pasipinigauti. Tas 
dėjosi ne vien tiktai Miami 
mieste, greitai išsiplėtė per 
visus miestus.

Kas gi tas gėrimas ir tos 
žolės? Pega Palo, sakoma, 
yra vijoklė, panaši į “poison 
ivy”, vyniojasi ant medžių 
ir stulpų. Surenka tas žoles, 
užpila alkoholiumi, tas būk 
tai ištraukiąs syvus iš au
galo ir padaromas gėralas 
Pega Palo vynas, kuris tu
rįs “gydančią” vertę vy
rams. Pietų Amerikoje yra 
net daktaras (vardu Soba), 
kuris tvirtina tą “vaistą” 
vartodamas atjaunėjęs ir jį 
sėkmingai išbandęs ant ki
tų žmonių.

American Food ir Drug 
administracija, patyrinėjus 
tuos gėralus, sako, kad tai 
žmonių apgaudinėjimas. Ji 
užgriebė, kiek galėjo ir su
naikino, uždraudė pardavi
nėti kaipo be vertės dalyką. 
Bet pas lengvatikius paliko 
ta mintis, kad tas gėralas 
jiems gero daro ir jie jo ieš
ko, o kur yra pirkėjų, ten 
visuomet bus pardavėjų. 
Pardavėjai varo agitaciją, 
kad būtų jiems leista viešai 
pardavinėti. Žinoma, slaptai 
užkampėse eina pardavinė
jimas gana gerai ir dabar,

nas. Vakarienė įvyks lap
kričio 22 d., Klubo svetai
nėj, 9305 St. Clair Avenue.
Pradžia 6 vai. vakare. Po 
vakarienės tęsis šokiai prie 
A. Pleikio orkestro.

LLD 15-os apskrities ko
mitetas šaukia praplėstą vi
sų vietos veikėjų susirinki
mą vietinių pažangiųjų lie
tuvių draugijų istorijos ra
šymo reikalu. Šiame susi
rinkime šis klausimas bus 
plačiai apkalbėtas ir, be 
abejonės, visas darbas bus 
pasidalytas, kad darbas bū- 
tų laiku baigtas. Reikės ne
vilkinant pradėti rinkti 
minimai istorijai medžiagą. 
Aišku, tai yra ne vienos 
dienos darbas. Susirinki
mas įvyks lapkričio 16 die
ną, 11 vai. ryte, LDS klubo 
svetainėj. Kviečiami visi, 
kurie tuo klausimu intere
suojasi, dalyvauti.

LLD apskrities komitetas 
taipgi išrinko komisiją su
rengti filmų iš Lietuvos pa- 
rodvma su koncertu ir dar 
kitokiais p a m a rginimais. 
Kiek žinoma, diena pasi
rinkta lapkričio 30, bet 
daugiau nieko iš rengėjų 
nesigirdi. Norint minėtą 
dieną ką nors surengti, lai
kas apie tai garsiau kalbėti.

J. Žebrys

gali būti, kad mažiau su
traukia pirkėjų. Pardavėjai 
ieško tarpe Amerikos dak
tarų tokių, kurie pripažintų 
skystimą turinčiu gydančią 
vertę ir tuo padėtų jiems 
garsinti. Galimas daiktas, 
kad ir atras, nes pinigai 
garsiai kalba.

Saulute

Baltimore, Md.
Piaserskienė serga

Serga Ona Paserskienė. 
Per keletą savaičių gydėsi 
namie, priežiūroje šeimos 
gydytojo, bet nieko negel
bėjo. Todėl lapkričio 2 d. 
pasidavė į University ligo
ninę. Kambario numeris 
926-A.

Paserskių namų antra
šas: 4319 Parkwood Ave., 
Baltimore 6, Md.

Kol kas ligonės lankymas 
yra galimas tik šeimos na
riams. Kada bus galima lan
kyti, tai pranešime.

P. Paserskjs,
Onos vyras

Žodis draugams -atsiminus Šlekaitį
Iš Laisvės No. 100 suži

nojau, kad mano senas ir 
geras draugaes Petras Šle
kaitis mirė. Pasidarė labai 
gaila ir liūdna, kad Scran- 
tone netekome tokio veik
laus draugo. Šlekaitis buvo 
vajininkas, korespondentas 
ir nuolatinis Laisvės rėmė
jas.

Aš tikiu, kad Scrantone 
atsiras kitas idėjos drau
gas, kuris tęs Šlekaičio dar
bą taip jau pasišventusiai, 
kaip jį dirbo velionis.

Draugai mainieriai! Se
niau buvę daikte ir visi 
sunkiai dirbę prie anglies 
kasimo, dabar esame išsi
skirstę po daugelį miestų. 
Vieni gyvena Chicagoje, ki
ti — Philadelphijoje, o tre
ti dar kitur. Bet išgyvenę 
daugelį metų mainų srityje, 
vienas su kitu dirbę, veikę, 
tar negalime pamiršti savo 
pažinties. Todėl, kurie esa
te kasyklų srityje, rašykite 
korespondencijų, nes ir ki
tur gyvenantys buvę mai
nieriai jas sekame. Korės-

ŽINIOS E LIETUVOS
Spalio 25 d. Vilniaus Aka

deminiame teatre įvyk<5( 
naujo spektaklio — Vyt. 
Rimkevičiaus pjesės “Van
dens lelija” premjera.

Šiais metais buvo išleis
tas pirmasis jauno rašytojo 
romanas “Studentai”. Pje
sė “Vandens lelija” irgi pir
masis autoriaus bandymas 
dramaturgijoje. Kaip ir sa
vajame romane, ir naujojo
je pjesėje “Vandens lelija” 
autorius vaizduoja pokario 
metų jaunimo gyvenimą 
Tarybų Lietuvoje, jaunųjų 
komjaunuolių žygdarbius.. 
Pjesės centre poeto Vlado 
Vyturio tragedija. Pamilęs 
buožės dukterį Birutę Vi- 
duginytę, Vladas nepaiso 
klasinių prieštaravimų. Jis 
tiki, kad Birutę patrauks 
naujo gyvenimo tiesos. Ta
čiau Vyturio ir Birutės san
tykiai komplikuojasi. Biru
tės brolis banditas. Bevil
tiškai kovodamas už nacio
nalistinę ideologiją, Vidugi- 
nys žūsta pats, pražudo sa
vąją seserį ir jauną poetą-. 
svajotoją komjaunuolį VIa- J 
dą Vyturį. Nors pjesė bai-V 
giasi tragiškai, tačiau už 
šį tragizmą stipriau pjesės 
finale skamba optimistinės 
gaidos. Likę Vyturio drau
gai atkeršys už draugų mir
tį, jie tęs Vyturio kovą, jie 
kaip švenčiausią įsaką vyk
dys poeto žodžius:

...Bet jei nutrauktų dainą 
netikėtai,

Tu kurk jos tolesnius 
žodžius.

Mes tau paliekam — 
Meilę nemylėtą, 
Dainas, 
Statybas, 
Žiedus ir žygius...

Svarbiausius vaidmenis 
spektaklyje atlieka Akade
minio dramos teatro akto
riai: Birutė Viduginytė — 
I. Leonavičiūtė, Danguolė 
Gailiūnaitė — G. Jasiūnai- 
tė, Aušra Dobilaitė — 1^ 
Gerasimavičiūtė, Vladas 
Vyturys — A. Chadaravi- 
čius, kvailiukas Pranelis—J. 
Lolas ir kt.

Spektaklio režisierius res
publikos nusipelnęs artistas 
B. Lukošius. Naująjį spek
taklį teatro kolektyvas ski
ria šlovingajam komjauni
mo keturiasdešimtmečiui.

Adenas. — Apie 400 vie
tos gyventojų puolė anglų 
prekybos centrą. Anglų ka- 
riaai šaudė į minią ir užmu
šė 5 žmones. Adeno gyven
tojai kovoja už išvarymą 
anglų karinių jėgų.

pondencijas rašyti yra 
svarbus ir garbingas darbas. 
Jas skaitydami sau prisime-v 
name vieni antrus, tartum 
vėl atnaujiname savo seną 
pažintį. .

Turime gerbiamų kores
pondentų, kaip Plymouthe 
Vincą Žilinską ir Miners
ville je Vincą Ramanauską. 
Rašykite dažniau, nesusto
kite!

Beje, iš Ramanausko vė
lesnių korespondencijų su
žinojau, kad jis nesijaučia 
tvirtai, skundžiasi kojomis. 
Vėliname jums, drauge, su
tvirtėti ir nepavargti! Jus 
Minersville j e esate nepava
duojamas.

Camdenietis

I y

Belgradas. — Tito valdžia 
kaltina Albaniją, būk ji 
“ruošiasi užpuolimui ant 
Jugoslavijos”. Keistas kaltėj 
nimas, nes Albanija bent iv 
kartų yra mažesnė ir gy
ventojais silpnesnė, negu 
Jugoslavija.



Penktoji Francūzijos 
/ respublika
Iškilimas Francu z i j osjHarke, Ibernagare, Kiapp 

penktosios respublikos su i ir kiti — taip pat buvo tvir- 
grąsinančia diktatoriška jė
ga, neišsivystė keliomis sa
vaitėmis, arba mėnesiais. 
To perversmo buvo tikima- 
si'jper praėjusius trejus me
tus ar ‘ daugiau... Pagaliau, 
seniai perėtas, išsirito, lyg 
iš vištos kiaušinio lukšto, 
diktatorius C. de Gaulle. 
Tačiau dar prieš pradėsiant 
perversmą, visi aukštieji 
militarinių jėgų vadai ir ap- 
simaskavę civilinės vyriau
sybės didieji pareigūnai, vi
si bauginosi ir lyg nedrįso 
pradėti perversmą, bijoda
mi savo liaudies keršto ir 
didelio kraujo praliejimo, 
nepasitikėdami savo jėgo
mis nuversti legalią, žmonių 
išrinktą vyriausybę ir už
tupdyti ant jų sprando dik
tatorių, v

Mums jau žinoma, 
Francūzija yra viena 
didesniųjų valstybių, 
militarinės NATO orgam- 

yzacijos. Ji Vakarų imperia
listams labai, 1__  __
strateginiu atžvilgiu. Bet

Rochester, N. Y.
kienė, V. Greibienė, A Ūse-

BALTIMORE, MD.

tai susirišę su katalikų baž
nyčios kunigaikščiais.

Tad nestebėtina, kad pir
mieji šalies valdovų darbai 
po karo pasižymėjo tvirtini
mu kunigų pozicijų. Tie re
akcionieriai, kovodami prieš 
laisvę, pasinaudojo didele 
juodąja dvasininkų armija, 
susidedančia tame krašte iš 
apie 50,000 kunigų ir dešim
ties tūkstančių vienuolių. 
Kuomet klerikalai pasijuto 
turinčiais didelę politinę jė
gą, tuomet jie pasiryžo at
šaukti įstatymą, atskirian
tį bažnyčią nuo valstybės. 
Apsvaigę savo laimėjimais, 
kunigai savo dideliu spaudi
mu paveikė šalies valdovus, 
pareikalaudami likviduoti 
laisvas nuo religijos pasau
lines mokyklas ir mokyklų 

kad i tvarkymą atiduoti kuni- 
išlgams, arba jų priežiūrai. Ir 

narė jie laimėjo. Buvę mokyklų 
— i- komitetai, kurie jas tvarkė 

ir gynė nuo klerikalų įta- 
labai svarbi I kos, tapo panaikinti. Kleri- 

pasidarė dar 
Demokratinės

Mirus

Ch as. J acobs-Ytiška 11 sk 11 i

Reiškiame širdingą užuojautą jo žmonai Anna, 
sūnums Chas. Jr., Arthur, marčiai Vilma, broliui 

Adomui ir visiems kitiems artimiems giminėms.

Mr. ir Mrs. Ekwise
Mr. ir Mrs. T. D’Angelo
Mr. ir Mrs. Kethics
Mr. ir Mrs. Skodin
A. ir A. Žemaičiai
J. ir H. Balsiai
O. Kučiauskaitė ir sūnus
A. Yenavičia
M. Sei m is
P. ir O. Paserskiai

J. ir U. Staniai
B. ir M. Petraičiai
K. ir V. Lopattai
A. ir C. Vilkai
J. ir F. Deltuvai

T. ir J. Pivariūnai
A. ir M. Braziai
J. ir O. Deltuvai " 
M. ir P. Kučinskai

nuo pat pabaigos antro di- aktyvesnė, 
džiojo karo laikų jos vy- valstybės pakrikimo išvaka- 
riausybė buvo
Jos premjerai griuvo vienas, 
paskui kitą. Todėl per pa- organizacijas, kurių trum- 
staruosius kelis metus Va-IPu laiku pridygo kaip gry- 
karų NATO organizacijos | bų po lietaus. Tų organiza-j 
stambieji militaristai buvojeijų užsibrėžtas tikslas bu- 7 
labai susirūpinę ir nepaten-' vo pulti komunistus i 
kinti savo talkininkės liki- i tus pažangiuosius. Ig
nui, žiūrint jų akimis, iš 
militarinio taškaregio. Nes

nepastovi, rėse, kunigija net sušilusi | 
1 steigė bažnytines reakcines

BOSTON, MASS
Dviejų apskričių 

konferencija
Spalio 26 d. atsibuvo LLD 
ir LDS 1 apskričių kon- 

b* ki- ferencijos. Oras buvo blo- 
! gas, lijo, tai konferencija

Tad aišku, kad stambia- prasidėjo 1 vai po piketų, va
jai buržuazijai ir klerika- landą yėliau, kaip buvo gar- 

Francūzijos vyriausybės ga- įanas dalinai pavyko patiesti sinta.
Pirmiau buvo laikoma 

respubli-j LDS 1 apskr. konferencija. 
T- 1 . ............ --- 'j

nerimaudami, ir pa- reakcionieriai uždavė skau-|D. Jusius. Iš kuopų raportų 
tupdė savo vištą, kad jinai du smūgį laisves kovoto-1 pasirodė, kad kuopos pasi- 

' j, kuris jams,, i .
būtų jiems paklusnus ir i kad . jie ir
y _ 1-1    1 • _   *1 m ... * c* 1 4-1 i

lia buvo ribota ir apkarpy-1 pagrindą dabartinei Fran-Į 
ta! cūzijos penktajai :

kai. Nors šiuo perversmu | jį buvo gyva. PirmininkavoDėlto Vakaru karo treš
kėjai.

išperėtų diktatorių mokėjo į apskritį duokleskuris jams, ir galimas daiktas., mokėjo į apskritį duokles 
v v x . toliau , stengsis p0 5 centus nuo nario. Tik

šoktų pagal jų muziką. Taip slopinti dar žiauriau pro- 
ir įvyko, kuomet laikas pri-

pralaimėjimo

' Kitaip negalima buvo nė 
laukti, nes kairiųjų jėgos 
buvo persilpnos atspariau 
pasipriešinti kraštutiniams 
nacionalistas ir klerikalams, 
kurie buvo įsitvirtinę nuo 
Antrojo pasaulinio karo lai
kų. Net ir per karą buvo 
aiškiai numatomi tikrieji 
Francūzijos
katastrofos kaltininkai-re- 
akcionieriai, 
chisto pogromų rengėjo 
grafo de la Rok iki radikal- 
socialisto Deladier ir soc. 
Blumo. Kuomet šalies pra
laimėjimas buvo įvykęs fak
tas, tuomet reakcionieriai 
stengėsi išnaudoti progą, 
kad pribaigus buvusios de
mokratijos liekanas ir kad 
įteigus pačių reakcingiau
sių grupių diktatūrą! Įsta
tymai paskelbti valstybės 
galvos, 84 metų maršalo Pe- 
taino, o užpakaly jo stovėjo 
stambusis kapitalas, kris 
faktinai užsimojo likviduo
ti respubliką ir atpirkti ša
lies pralaimėjimą savo po
litiniais uzurpatoriškais lai
mėjimais prieš Francūzijos 
liaudies norus.

j 
Aršiausias žygis buvo ve

damas prieš liaudį katali
kų bažnyčios dvasiškių, ku
rie laimino ne tik maršalą 
Petainą, bet ir kitus prie 
valstybės vairo pareigūnus, 
geų Weygandą, Lavai, ku
rie buvo parsidavę klerika
lams su kūnu ir dūšia! Ge
nerolas Weygandas, vado
vavęs Artimųjų Rytų armi
jai Sirijoje, veikė pagal nu
rodymus kardinolo Tesse- 
ranu Damaske ir glaudžiai 
tvirtino santykius su Vati-

nuo monar

gresyvės liaudies judėjimą, 
tačiau Francūzijos liaudis 
dėlto daug nesisieloja. Ji ži
no, kad šis nuotykis tai tik 
laikinas. Nes dabartiniai ša
lies vadai nesusirišę glau
džiai su savo tautos liaudi
mi ir nebeturi pilnos para
mos ir pasitikėjimo. Naujie
ji šalies vadai smurtu pasi
grobė salies vairą, grąsini- 
mais ginklų jėga. Bet Fran
cūzijos kovinga liaudis, per 
šimtmečius mylinti laisvę ir 
neapkenčianti despotizmo, 
nenurims ir dabar; ji atsi
mins savo tautos garbingą 
praeitį su jos revoliucinė
mis tradicijomis ir vėl, lai
kui pribrendus, uždainuos 
originaliąją marsalietę su 
šūkiais: Šalin fašistinio ti
po penktoji respublika! Ša
lin buržuazijos, išperėta ša
lies vadovybė su C. de Gau
lių priešakyje! Visos naujos 
reformos ir naujoji šalies 
konstitucija, kurią užgyrė 
didelė didžiuma piliečių, yra 
niekas kita, kaip tik stab
dymas, nors laikinai, socia
lizmo. Nesu pranašas, bet 
Francūzijoje sociali z m a s 
įvyks greičiau negu kur ki
tur...

Pregresas
PHILADELPHIA, PA.

I’agelbėkite savo giminėms Lie
tuvoje, Kazakstane ar Sibire, ypač 
prieš Kalėdas. Galite siųsti paketus 
oro ar paprastu paštu. Paketai iki 
44 colių. Turime visokių medžiagų 
ir daiktų. Kainos prieinamos. Pa- 

f ketus išsiunčiame tą pačią dieną, 
kai aplaikome nuo jūs. Gaunate 
pašto kvitą už kiekvieną paketą.

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. Stojkewycz

5 p.-Laisvė (Liberty)— Penktad., lapkr. (Nov.) 7, 1958

Montello kuopa nepasimo
kė jo. Jos atstovai aiškino 
priežastis... Tai negerai, 
kad užvelka duokles...

D. Jusius pakvietė S. Pen- 
kauską išduoti raportą iš 
atsibuvusio pikniko Maple 
Parke. Raportas priimtas 
su užgyrimu.

Taipgi S. Penkauskas iš
davė raportą iš LDS seimo. 
Raportas buvo trumpas, nes 
jau spaudoje buvo seimo 
darbai aprašyti.

Plačiai buvo diskusuota 
naujų narių gavimo reika
las. Nutarta, kad apskritis 
skirs tris dovanas, tiems, 
kurie daugiausiai gaus nau
jų narių. Pirma —$15, ant
ra—$10, trečia — $5.

Tai yra gera proga pasi
darbuoti, nes už naujus na
rius gauna dovanas iš LDS 
centro, o taipgi tie, kurie 
daugiausiai naujų narių 
gaus mūsų apskrityje, tai 
gaus ir iš apskrities.

Nutarta ateinančiais me
tais rengti pikniką bendrai 
su LLD 7 apskritimi, Maple 
Parke.

Į Apskr. komitetą išrink
ta: D. Jusius, S. Reinardas, 
J. Daugirdas. J. Blazonis, 
S. Penkauskas.

Konferenciją uždarė pir
mininkas D. Jusius 3 vai. Ji 
buvo gyva ir tvarki. Pagir
tina, kad draugai lavinasi, 
neina į diskusijas dėl mažų 
dalykėlių. Dalyvavo 19 de
legatų.

Vėliau įvyko LLD 7 ap
skrities konferencija. G. Ši
maitis paskyrė mandatų ko
misiją. Ji raportavo, kad 
dalyvauja 24 delegatai nuo 
6 kuopų.

Sekretorius J. Juškevi
čius perskaitė pereitos kon
ferencijos protokolą, kuris 
vienbalsiai priimtas.Iš kuopų raportų pasiro-

p r i e

dė, kad kuopos gerai veikia 
ir gyvuoja.

Už apskrities komitetą 
raportavo G. Shimaitis. Jis 
raportavo, kad Laisvės pik
nikas įvyko Montelloje ir 
kitur. S. Penkauskas rapor
tavo iš atsibuvusio pikniko 
Lawrence - Methuen, o D. 
Jusius iš Worcesteryje. Pa
sirodė, kad visi trys Laisvės 
naudai piknikai gerai pavy
ko.

Nutarta raginti kuopas ir 
narius pasidarbuoti gavime 
naujų narių į draugiją.

Taipgi nutarta ir ateinan
čią vasarą rengti Laisvės 
paramai tris piknikus: Mon
telloje, Lawrence ir Wor
cesteryje.

Plačiai buvo diskusuota 
klausimas filmų rodymo iš 
Lietuvos. Kaip dabar su 
tvarkyta, tai “L” žmonės 
turi daug važinėti ir laiko 
eikvoti.

Nutarta kreiptis
. Geo. Klimo, kad jis atva
žiuotų ir plačiai parodytų 
savo filmą “Katriutės gin
tarai”, aplankant vieną po 
kitos kolonijas. Pavesta G. 
Shimaičiui susirašyti su 
Klimu ir susitarti.

Į Apsk. komitetą išrink
ta: G. Shimaitis, J. M. Lu
kas, J. Jeskevičius, S. Pen
kauskas, J. Blazonis ir, nuo 
moterų, H. Tamašauskienė.

Skaityti kuopų sveikini
mai: Bostono su $5, Wort 
cesterio $5 ir Montello $5. 
—Nutarta pasiųsti dovanų 
po $25 L. Prūseikai ir Dr. 

| J. Kaškiaučiui, iš apskrities 
iždo. Delegatai patys dar 
pridėjo, tai abiem susidarė 
po $32.

Konferencijai užsidarius, 
draugai skubiai vieni kitus 
atsisveikino, skubėjo išva
žiuoti, nes buvo didelis lie
tus, niekas nenorėjo vėluo
tis.

Gerai pavyko
Spalio 25 d. įvyko spau

dos reikalais pažmonys, ku
rį rengė bendrai Moterų ir 
vyrų LLD kuopos. Nors 
oras buvo blogas, labai lijo, 
bet geriausi spaudos rėmė
jai atėjo ir gražiai parėmė 
svarbų darbą. Visiems šir
dingai ačiū!

Wm. Černiauskas dovano
jo bonką stipraus gėrimo. 
Nuo jo padaryta $12.50 pel
no pirmu atveju. Bet pasi
taikė, kad bonkos davėjas 
tapo jos gavėju. Tada ją nu
pirko J.Stančikas už $5, tai 
viso pelno pasidarė $17.50.

J. M. Žemaičiai dovanojo 
vyno bonką, nuo jo liko $5 
pelno.

Maisto dovanojo sekamos 
draugės: L. B., K. Žemaitie
nė, E-. ČereŠkienė, V. Bul- 
lienė, G. Labeikienė, D. Vai
tas, A. Gužauskienė, V. 
Greibus, S. Vaivada, A. 
Ūsevičienė.

Virėjos buvo G. Labeikie
nė, P. Sadwick, V. Greibie
nė, K. Žemaitienė, L. B.

Prie stalų patarnavo: A. 
Ūsevičienė; vyrai dirbo: 
Wm. Černiauskas, J. Labei- 
ka, J. Stančikas, P. Mali
nauskas, J. Vaitas. Tikietus 
pardavinėjo: A. Gužauskie
nė, J. Stančikas, E. čereš-

Waterbury, Conn.
Spalio 5 d. teko dalyvauti 

New Havene, kur buvo ro
doma du filmai gaminti 
Lietuvoje, “Tiltas” ir Kana
dos delegacija. Nemažai lie
tuvių atvyko pamatyti fil
mus ir dalyviai neapsiriko.

Dabar teko girdėti, kad 
newhavenieciai rengia pie
tus, kurie įvyks sekmadienį, 
lapkričio 16 d. Pradžia 1:30 
vai., pietų laiku, L. B. Sve
tainėje, 243 N. Front St.

Iš Waterbury ruošiamės 
važiuoti į šį parengimą. Bus 
geri pietūs, pasimatysime 
su draugais, liksmai laiką 
praleisime.

Apie Laisves vajų
Reikia pasakyti, kad 

Laisvės prenumeratų atsi
naujinimas eina neblogiau
sia. Skaitytojai yra laikraš
čiu pasitenkinę. Jiems pa
tinka dabartinis Laisvės tu
rinys.

Visas blogumas, kad jau 
didelė dauguma skaitytojų 
sulaukę senyvo amžiaus ir 
daugelį • kankina amžiaus 
ligos. Bet yra ir tokių, ku
re jau gyvena devintą de
šimtmetį, bet gerai laikosi, 
tvirtai ir nei su akimis nesi
skundžia. Tai gamtos gerai 
apdovanoti. Smagu su to
kiais pasikalbėti.

Pas mane buvo užėjusi 
pažįstama draugė ir atsine
šė prisiųstų jai iš Lietuvos 
daiktų. Tai rankų darbo da
lykėliai. Ji džiaugiasi, kad 
Lietuvoje tokie pagamina
mi. Džiaugiasi ir tuo, kad 
ten jos giminės gerai gyve
na. Vilkaviškis

vičienė.
Širdingai ačiū visiems, 

kurie aukavo, dirbo paren
gime ir atsilankė! Pelnas 
paskirtas sekamai: $15 Vil
niai, $15 Liaudies Balsui. 
Laisvei suaukojo pinigais 
$46.50, sekamai: LLD Mote
rų Klubas $15, Wm. ir R. 
Černiauskai $5, V. Bullienė 
$3.50. Po $3: A. ir L. Beke- 
šiai, A. Duobienė, S. Gend- 
rėnai

Po $2: Čia buvęs, J. L. 
Totoriai, P. O. Malinauskai, 
J. H. Stanley, K. Žemaitie
nė, E. Duobienė, O. Balzai*. 
Po $1.50: O. Gricienė, A. 
Gužauskienė, R. Barauskas.

Po $1: O. Dauglas, J. 
Brown, J. O. Vilimaičiai, P. 
E. čereškai, M. Vaidila.

Po 50 c.: F. Kurkulis, G. 
Daukas, A. Kazakevičia, J. 
Snayder, L. Vaišnor.

Visiems aukojusiems ta
riame širdingiausiai ačiū!

Širdingai ačiū drg. K. Že
maitienei, kuri tiek daug 
dirbo parengimo naudai, 
viską nuvežė į parengimą ir 
kas buvo reikalinga, parve
žė. Be jos šios pagalbos 
būtų buvę labai sunku. Tai 
mūsų nepailstanti veikėja. 
Garbė jai! Vėlinu daug 
energijos ir ateityje.

Apie ligonius
Drg. F. Mateikis serga. 

Jis randasi ligoninėje, tu
rėjo sunkią operaciją. Sirgo 
d. Baltakienė. Ji negalėjo 
dalyvauti nei parengime. 
Ona Balzar turėjo sunkią 
operaciją. Bet ji jau randa
si namie ir jaučiasi geriau. 
Drg. Antanina Duobienė tu
rėjo sunkią operaciją anti 
akies, bet jau susveiko. La
bai džiugu, kad mūsų ligo
niai sveiksta ir jau sutvir
tėjo.

Mirė L. Šlekys
Nuo širdies smūgio mirė 

L. Šlekys. Buvo palaidotas 
su religinėmis apeigomis. 
Paliko nuliūdime savo žmo
ną, sūnų, posūnį ir-tris anū
kus.

Mirė ir Juozas Grigaliū
nas. Palaidotas su bažnyti
nėmis apeigomis. Paliko nu
liūdime dukrą, žentą ir 4 
anūkus. ‘ L. Bekis

Miami, Fla.
Spalio 30 dieną aplankė

me laisvietį draugą Juozą 
Paukštaiti, buvusį newar- 
kietį iš New Jersey valsti
jos, kuris sunkiai serga ir 
guli Daktarų ligoninėje, 
Coral Gables. Jam buvo pa
darytos dvi sunkios opera
cijos. Ligonis jaučiasi la
bai gerai, ir už savaitės ar 
dviejų mano apleisti ligoni
nę ir grįžti į savo naują na
mą, kuris randasi 7540 
S. W. 52nd Avė. Telefo
nas MO. 5-1448.

Reiškiame jam užuojau
tą ir linkime sveikatos.

V. J. Stankus

Gbbstown, N. J.
NUSIŽUDĖ LIETUVĖ
Spalio 19-os dienos rytą 

Juozas Aukštikalnis - Kal
nas atsikėlęs rado automo
bilyje sėdinčią ir automobi
lio dujomis užsitroškinusią 
38 metų dukterį — Milą 
Aukštikalnaitę-Kalnas.

Prie saužudystės rūpes
tingai prisirengta . . . Sau- 
žudystė aiški. Spėliojimų 
daug, o mirusioji — tyli... 
Seseriai paliktas raščiukas 
įsako, kuriems ką iš jos pa
laikų atiduoti.

Prieš apie 30 metų į ma
no susiedijos mažą f ar mu
kę atsikėlė Juozas Aukšti
kalnis su šeima. Čia išsi- 
auklėjo 3 sūnus ir 3 dukte
ris. Bet nuo to laiko iki šios 
dienos du sūnūs ir dvi duk
ros, apsivedę, išskrido iš tė
vu lizdelio. O Juozo žmona, 
jau netoli 10 metų, randasi 
ligonbutyj.

Tik viengunge tebesanti 
Milą pasiliko tame lizdelyj 
su jau ant pensijos išėjusiu 
tėvu. Milą, baigus mokyk
lą ir atsikasus iki reikiamo 
amžiaus, gavo darbą alie
jaus fabrike, taip ir dirbo 
iki paskutinės dienos prieš 
išsiskyrimą iš gyvųjų tar
po.

Tačiau prieš apie viene
rius metus ji tapo lengvai 
sukrėsta, kitam automobi
liui bakstelėjus į jos auto
mobilio užpakalį. Dėl tos 
nelaimės ji eidavo nuo dak
taro prie daktaro, net ir 
iš darbo išlikdama.

Tai buvo nieko sau mer
gina. Galima sakyti, net se
noviška. Ar tai eidama į 
darbą bei grįždama, ar 
šiaip sau praeidama, nieka
dos nepraeidavo neužkalbi
nus, jei aš netoli gatvės ras- 
davausi.

Svarbiausia saužudystės 
priežastis ar tik nebus to 
gydymosi ir nepasigydymo 
įk i re j imas. Bet galima da- 
leisti ir tai, .kad tiek jau 
metelių sulaukusiai ir vien
gungystė galėjo šiek tiek 
prisidėti. f

Užjaučiu lietuvių šeimai, 
tokiai tragedijai išt i k u s. 
Tačiau vietinis kunigėlis, 
savo grašiagaudystės dėlei, 
smertelnai sugriešijo. Juk 
visi žinome, kad Romos ka
talikų “konstitucija” griež
tai draudžia šventintose ka
pinėse laidoti saužudzius, 
nekrikštytus vaikelius ir, 
su nekuria išimtimi, be 
paskutinio patepimo miru
sius.

Bet kai tik Milos tėvelis 
nupirko 3 lotus šventintose 
parapijos kapinėse, gerai 
įspaudė kunigėliui už pa
tarnavimą ir žvakes, kuni
gėlis atidarė visas žalias 
šviesas į bažnyčią, į šven
tintas kapines, o tuo pačiu 
ir į dangaus karalystę.

Senas Vincas

Daugiau įvairių parengi
mų Laisvės naudai.

S. Penkauskas

Neseniai Varšuvoje lenkų 
kalba išėjo lietuvių literatū
ros klasiko A. Vienuolio 
knyga “Inteligentų palata?’ 
Lenkiškai skamba: “Pawi- 
lon Inteligentow”.

(Iš tos knygos mes prieš 
metų eilę kai kuriuos apsa
kymus buvome išspausdinę 
“Laisvėje.”)

Knygų lenkų kalbon ver
tė Z Steberskis, kuris, beje, 
knygos pradžioje parašė ir 
A. Vienuolio biografinius 
bruožus. t

IŠSIUNČIAME PAKETUS I USSR
| LIETUVĄ, UKRAINĄ, BALTARUSIJĄ, LATVIJĄ, ESTONIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS
•» ’ Pasinaudokite mūšy firmos patikimiausiu, atsargiausiu ir tinkamiausiu patarnavimu.

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., Inc
(Laisniuota per U.S.S.R.)

135 W. 14th St., New York 11, N. ¥., Telephone CHelsea 3-2583
(arti subways) (tarp 6th ir 7th A ves.)

MŪSŲ SKYRIŲ RAŠTINES:
308 W. Fourth St.
Boston 27, Mass.
Tel. ANdrcw 8-5040

632 W. Girard Ave. 
Philadelphia 23, Pa. 
Tel. WAlnut 5-8878

141 Second Ave.
New York City

Tel. GKamerey 5- 7430
89 Raymond Plaza W. 900 Literary Rd.
Newark, N. J. Cleveland 13, Ohio
Tel. MArket 2-2877 Tel. TOwer 1-1461

132 Franklin Ave. 
Hartford, Coan. 
CHapel 6-4724

332 Filmorc Ave. 
Buffalo 6, N. Y. 
Tel. MOhawk 2674

11339 Jos. Campau 
Detroit 12, Mich.

_______ ______ ___ _______- ___ Tel. TOwnsend 9-8980
Del platesniu informacijų reikale išsiuntimo paketu giminėms ir draugams, susisiekite su 

mūsų patyrusiais, mandagiais ir veikliais raštines vedėjais skyriuje jūsų mieste.
Jie su mielu noru suteiks jums informacijas.

Suteikite džiaugsmo savo giminėms ir draugams, pasiųsdami jiems paketus 
(Kalėdoms ir Najiems Metams.

Mūsų didelė ir patikima firma yra patarnavusi tūkstančiams pasitenkinusių klijentų. 100% garan
tija, kad kiekvienas paketas bus pristatytas. Išsiunčiame į 48 valandas. Adresatą pasiekia į 6-7 savaites; 
oro paštu j 7-12 (Įienų. ... ... , . tT, . .

Mūsų raštinėse randasi pilniausias pasirinkimas įvairių, pirmos rusies valgių. Taipgi išdirbystes da
lykų: skepetaičių, batų, laikrodžių, laikrodėlių, ir t. t. už labai žemas kainas.

z ; Atsiminkite: mes esame specialistai reikale išsiuntimo paketų.



[VAIRIOS ŽINIOS ! buvo suimti' Čekos

Maskva. — Šiemet Tary
bų Sąjungoje gerai užderė
jo bulvės ir kopūstai.

imą. Jie 
Čekoslovakijo

je ir apkaltinti šnipavime. VISI Į “LAISVĖS” METINĘ IŠKILMĘ!<.1

Rabatas. — Eina mūšiai 
tarpe marokiečių ir Fran- 
cūzijos armijos dalinių Rif 
kalnų srityje.Pekinas. — Kinijos vy

riausybė nuteisė du japonus 
po ketverius metus kalėji- _ ..... ______ v..
mo. Jie buvo suimti Shang-1 prezidentas Sukamo atvyko 
hajaus srityje-šnipinėjant, jį Malukų salų sostinę Am- 

-------- ; boną. Prieš kiek laiko užsie
nio imuerialistai siekė at
plėšti nuo Indonezijos Ma
lukų salas ir sudaryti sau 
paklusnią atskirą valstybę. 
Bet Indonezijos jėgos su- 
trėškė ta sukilimą.

Jau šį šeštadienį ^Laisvės” 
metinis koncertas

I

Ambonas. — Indonezijos

Piaga. — Čekoslovakijos 
teismas nuteisė Amerikos 
karius J. Kennedy ir C.

Washingtonas. — Tarybų

čio 10 dieną prasidėtų kon
ferencija, kuri aptartip^ū-

LONDONAS. — Trys vy
rai ir viena moteris ruošia-

dus- pastoti kelią pasalin- si balionu skristi per At- 
gam užpuolimui. lanto vandenyną.

LAISVES VAJUS•A

rodė ir Norwood, JVIass., vajininkas M. Uždavinis, įstojo 
į vajų su nauja prenumerata ir atnaujinimais.

Sekami vajininkai pakilo punktais su atnaujini
mai^: J. Ynamaitis ,Union City, Conn, (dėl Waterburio) 
irfM. Strižauskienė, Waterbury, Conn.; Philadelphie- 
čiams pasidarbavo R .Merkis; New Jersey valstijai pasi
darbavo Antanas (elizabethietis), J. Bimba (patersonie- 
tis) ir T. Kaškiaučius (ne war k rotis'); Rochesteriui J.. Be- 
kešienė ir J. Stanley; Pittsburghui P. J. Martin (wex- 
fordietis) ir J. Kazmer; Great NeckuiF. Klastanskas; 
Binghamtonui ?J. Kazlauskienė; P. Šlajus, Chester, Pa.

PRIETELIŲ KLUBAS
John Walins, Anna Maria, Fla.-----

BIUDŽETO SUKĖLIMUI 1959 METAMS 
AUK V GAUTA SEKAMAI:

L. Trakimavičius, Norwood, Mass. -------------$11.00
Frank ir Anna Cerniavičiai, Maspeth, N. Y

A. Purvėnas, Phila., Pa. --------
J. Zaveckas, Perth Amboy ,N. J

Sekmadieni, lapkričio 9 
d., 3:30 vai. popiet, Liberty 
Auditorijoje, 110-06 Atlan
tic Ave., Richmond Hill, 
prasidės “Laisvės” metinis 
koncertas.

Į “Laisvės” koncertus su- 
vyksta svečių iš labai pla
čios apylinkės, iš daugelio 
valstijų. Ir šiemet jų bus 
iš New Jersey, Connecticut, 
Massachusetts, Pennsylva
nia ir, gal būti, iš kitų vals
tijų.

“Laisves” koncertai visa
da patenkindavo susirinku
sius dainomis ir muzika. Ir 
šiemet tarpe koncer t i n ė s 
p r o g r a mos p i 1 d y tojų 
mums smagu matyti jau 
pažįstamų dainininkų ir 
dainininkių veidus! Tuo 
pat kartu mes žinome, 
kad jie ir jos yra pasi
ruošę pasirodyti su naujo
mis dainomis. Užtikrina
me, kad koncertine progra
ma būsite visi ir visos pa
sitenkinę.

Turėsime ir Ukrainiečiu 
Šokėjų grupę. Žinoma, jie 
dar kartą parodys, ką gali1. 
Suprantama, grupę sudaro 

$25.00 ne Moisejevo arba ne “Be- 
riozkos” šokėjai specialis
tai, bet jie yra gerai išsi
lavinę.

* - 2 ~ 1 Montello Vyrų Dailės 
10.00 okupė, vadovaujama Alber- 

0 0q to Potsaus, jau daug kartų 
6.00 linksmino Naujosios Angli- 
6.00 j j°s lietuvius. Šį kartą mes 
5.00, turėsime progą išgirsti jos 
5.00 dainas “Laisvės” koncerte. 

__  5.00' Gi vietinis Aido Choras,

vėjo publiką savo dainomis, 
ir šiame koncerte dalyvaus. 
Apart bendro Aido Choro, 
dainuos ir Aido Moterų 
Choras vadovybėje Mildred 
Stensler.

Be to, labai svarbu dar 
kartą visiems ir visoms su
sitikti Lietuvių Kultūri
niame Centre, o ši kartą 
svečiu ir viešnių, i

Keičiasi laikai, 
keičiasi miestas

Pasižvalgius į Manhatta- 
ną, pamatai daug keistų ap
sireiškimų. Kadaise, saky
sime, Penktoji Avenue, 
taipgi Riverside Drive, bu
vo skaitomos turčių gatvė
mis. Ten gyvendavo daug 
milijonierių.

Ilgainiui visa tai keitėsi. 
Riverside Drive (pagal

M. Uždavinis, Norwood. Mass. _ 
Anna Stakėnas, Freesoil, Mich. 
Žagarietis, Cleveland, Ohio —

W. Marcinkevičius, Naugatuck, Conn 
Alex Kidula, Union City, Conn.

svečių ir viešnių, numato- Hudsono upę) milijonieriai 
ma, bus daug daugiau, kaip apleido, ją apgyveno !, y. vi
ki tais metais.

Tad, dar karta visus ir vi- 
sas prašome atsilankyti, iš
girsti gražią meninę pro
gramą, pasimatyti su savo 
draugais ir draugėmis 
paremti jūsų laikraštį.
Į LAISVĖS KONCERTĄ 

ATVYKS SVEČIŲ
Anksčiau skaitėme pra

nešimų, kad su Brocktono 
dainorių Vyrų Dailės Grupe 
atvyks būrys svečių. Jame 
tikimasi būsiant svečių ir iš 
kitu Mass, valstijos miestų.

Conn, valstijos lietuviai, 
aišku, nenu^i 
tų, atvyks 
Laisvės 
žauskienė\iš Waterbury.

Philadeljbhiečiai ir kai ku
rių kitų Pennsylvanijos 
miestų jau\seniai yra brook- 

 

lyinečiams ^pažadėję links

 

mų pasimatymų koncerte 
Tikėkime, ąd brooklynie- 

 

č’ai ir iš artimošT New Jer

ir

Tarpe ki- 
ir darbštuolė 

ajininkė M. Stri-

džiuliai modern iki ofisų 
, . . . x .v-pastatai. Atsiranda čia jau

sey atvyks masiniai tuos is užRanjjnių> jr restoranu.
Palainsniui. atrodo, Park

; savo
toli malonius svečius vėl su-

5.00.kuris pęr desetkus metų ža- teikti.

tuo, ką musų menines jėgos 
šiuo tarpu galės mums su-

- j Perrinis prakišo_ 5.00 | r
3.00
3.00
3.00

__ 3.00

..3.00

__ 2.00
2.00

_ 2.00
__ 2.00

2.00
2.00
2.00
2.00

K. Krukonis, Marlboro, Mass. ----------
F. žižiūnas, Brooklyn, N. Y. __---------
Frank Mergiunas, New York City-----
A. Raskauskas, Waterbury, Conn.-----
J. Kazmer, Pittsburgh, Pa. -------------
Mary Kazlauskas, Binghamton, N. Y. 
A. Malkūnas, Norwood, Mass.---------
P. Bataitis, Dedham, Mass.-------------
K. Žemaitienė, Rochester, N. Y.--------
A. Balzar, Rochester, N. Y. -----------
V. Zelvis, Waterbury, Conn._______
J. Smith, Bethlehem ,Conn.--------------

Po $1: S. Budrevičienė ir N. Grybienė, Norwood, 
Mass.; A. Barčius, Canton, Mass.; Joe Lipsi, Newark, 
N. J.; J. Zaleski, Naugatuck, Conn.; B. Mikalauskas, 
Agnes Gužauskienė, M. Douglas, ir E. Duobiene, Roches
ter, N. Y.; K Navardauskas, Phila., Pa.; Mrs. M. Wals- 
ky, S. Merchantville, N. J.; K. Vaicekauskienė, North 
Eastport, L. L; Mike Kalušis, W. Fitchburg, Mass.; F. 
Šiaulys, Scotch Plains, N. J.; P. Augutis, N. Haledon, N. 
J.; M. Plečkaitienė, C. Sabutis, J. Aibavičius, Z. Kli- 
bienė, ir F. Kirka, Chicago, 111.; John Kanapesky, In
dustry, Pa.; A. Savuk, Miami, Fla.; K. Staniulis, John
son City, N. Y.; J. Vaičekauskas, Binghamton, N. Y.; 
John Bastis, Grand Rapids, Mich.; A. Slager, Phila., 
Pa.; J. Evans, E. Setaucket, L. I.; A. Gash, Huntington, 
L. L; J. Dvilinskas ir P. Kukenis, Waterbury, Conn.; 
W. Duda, J. Prekauskas, Woodbury. Conn.

Nuo Liaudies Balso Administracijos gautas seka
mas laiškas: “Torontiečiai per Z. Janauską prisiminus 
reikalą paremti laikraštį Laisvę paaukojo: K. L. L. D., 
$10; K. Kilikevičius, $5. Po $2: Z. Janauskas, G. Ra- 
čys, T. Kavaliauskas. Po $1: T. Rimdžius, F. Gutaus
kas, P. Bepirštis, P. St tikas, J. Yla, J. Berškys, West- 
mounto Jurgis ir P. Gavėnas. Viso $29. Čia randate 
ir atnaujinimų. Draugiškai, K. Kilikevičius.”

rinkimus
Laisvėje buvo rašyta, jog 

4-tajame kongresiniame 
distrikte (Queens rajone, 
kur yra Laisvės leidykla) į 
kongresą kandidatuoja adv. 
Joseph J. Perrini. Jis kandi
datavo demokratų ir libera
lų partijų sąrašuose. Mr. 
Perrinio oponentu buvo re- 
publikonas Seymour Hal
pern.

Pasirodo, kar Perrini rin
kimų nelaimėjo: jis gavo 
74,136 balsus, o jo oponen
tas — 81,831 balsą. Vadina
si, Halpern dabar atstovaus 
šį distriktą JAV Kongrese.

Daugelį niujorkiečių tie
siog stebina tai, kad repub- 
likonai čia beveik visur lai
mėjo rinkimus. Jie išrinko 
savo gubernatorių, jie išrin
ko valstijos savo prokurorą, 
jie laimėjo senatorių (Kea- 
tingą).

Demokratus, reikia atsi
minti, rėmė ir Liberalų par
tija, vadovaujama Dubins- 
kio ir Ko. Juos rėmė ir dar
bo unijų vadovybės. Demo
kratai visoje beveik šalyje 
padarė žymius laimėjimus, 
o Niujorko valstijoje jie ga
vo žymius smūgius!

Kas dėl to kaltas?

Tarp lietuvių
'Sunk’ai sorgu

Draugiški žmonės, buda-

Širdingai dėkojame kanadiečiams už puikią para
mą. Tikimės, kad ir amerikiečiai paseks jų gerą pavyz

dį, suteikdami dovanų Liaudies Balsui.
Taipgi dėkojame viršminėtiems vajininkams ir ge

riesiems prieteliams už aukas. Ateina šventės, užrašy
kite savo giminėms čia ir Lietuvoje Laisvę kaip dovaną. 
Jie tikrai ją įvertins.

Vajus įžengė jau į antrą mėnesį, o dar toli gražu 
nuo gerų rezultatų. Mažai girdėti iš Connecticut valsti
jos, o dirva ten plati. Laukiame žinių iš Hartfordo 
apylinkės.

LLD 185 kp. nariams
LLD 185 kuopos susirin

kimas įvyks 12 dieną lap
kričio, trečiadienį, 7:30 va
karo, 110-06 Atlantic Avė., 
Richmond Hill, N. Y. Visi 
kuopos nariai kviečiami da
lyvauti. Bus svarbių prane
šimų.

Kp. Sekretorius

Laisvės Administracija
Tamsta negali gauti 

tai
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Jei 
Laisvei naujo skaitytojo, 
nors stambesne auka paremk 
biudžeto sukėlimą.

Po miestų pasidairius
Ar labai išgudrėjo New 

Yorko vagys, ar per daug 
baugštus pasidarė banki
ninkai, bet jau kelintu kar
tu įvyko keistas banko ap
vogimas.

Šį kartą priėjo vyras prie 
Corn Exchange Banko 
(42nd St., Manhattane) pa
tarnautojų viršininko 
Greenfieldo ir pareiškė:

— Duok man $5,000 po 
$10 ir po $20 bumažkomis, 
arba aš šį banką paversiu į 
karo mūšio lauką. Aš turiu 
su savimi granatą.

Ir plėšikas pakišo banko 
viršininkui klastingą čekį. 
Vagies lydimas viršininkas 
nuėjo prie langelio, pareika
lavo iš kasos $5,000 ir atida
vė plėšikui. Banke tuo laiku 
buvo 50 jo patarnautojų, 
du ginkluoti sargai ir apie 
40 “kostumerių”.

Kada Greenfieldas pradė
jo šaukti, kad banką apiplė
šė, tai plėšikas jau buvo lau
ko pusėje dingęs.

dūrinės klasės žmonės, taip
gi ir profesionalai..

Penktoji Avenue taipgi 
keitėsi. Daug palocių ir pa- 
lociukų ten buvo nugriauti, 
o jų vieton atsirado pasta
tai, paruošti krautuvėms. 
Tiesa, palocių dar pasiliko 
— kai kur ties Central 
Parku. Kitur visur Penkto
joje Avenue tik krautuvės; 
daug vyrų rūbų krautuvių 
atsiranda. Atsidaro ir už
kandiniu.

Per pastarųjų metu eilę 
Park Avenue buvo žinoma 
kaip milijonierių gatvė — 
joje buvo pristatyta bran
gių anartmentnamių, kur 
geras butas metams lėšuo- 
davo po 25—35 tūkstančius 
dolerių nuomos. Dabar ir 
Park Avenue jau vyksta 
savot’ška revoliucija: dau
gelis didelių, dar gerų __ d________ d„ _____ v
apartmentnamių griauna-1 Schiff pirmame puslapyje 
mi, o į jų vietą statomi di- įdėjo atsišaukima i balsuo-

Filmų pasaulis .
“Pot Bouille”

“Pot Bouille” (“Puodą# 
verda’Q yra garsus Emile 
Zolos romanas, kuriame ap- 

i rašomas 19-o šimtmečio 
miesčioniškas buržuazinis 
gyvenimas Paryžiuje, —gy
venimas pilnas godumo, 
ambicijų, apgaulės, ištvirki
mo ir t.t.

Filmas “Puodas verda”, 
kuris dabar rodomas Little 
Carnegie kino teatre Man- 
hattane, pagamintas pagal 
tą romaną. Bet ištvirkimas 
jame labiau pabrėžiamas, 
negu pačioje knygoje — pa
čių neištikimumas savo vy
rams, vyrų neištikimumas 
žmonoms ir taip panašiai. 
Filme, nemaža jumoro, bet 
kadangi jis gan ilgas ir pa
našūs veiksmai kartojasi, 
šis ištęstas farsas, ant galo 
darosi gan nuobodus.

Vyriausiose rolėse vaidi
na Gerard Philip ir Daniel
le Darreux, abu labai ga
būs aktoriai.

Keista komercinė spauda, j karienės 
“The New York Post” visą 
laiką rėmė Demokratų par
tijos kandidatus su Harri-

B.

PRANEŠIMAS h
HARTFORD, CONN

Lietuvių Moterų Klubas rengia 
vaišes, lapkr. 15 d., 157 Hungerford 
St., 5 v. v. Vakarienė narėms vel
tui, o svečiams prieinama kaina.

i Kviečiame visus dalyvauti. Po va- 
; bus žaislų. Pranešame, 

kad vakarienė bus paskirtu laiku, 
nesivėluokite. Komisija (104-106)

Kiekviena kolonija ture-
manu į gubernatorių. Bet surengti kokią nors pra-.
pirmadienį savo vėlyvoje 
laidoje jo leidėja Dorothy mogą Laisvės panamai.

HELP WANTED MALE

Avenue visiškai pakeis 
veidą.

Kur dėsis “nabagai” ka
pitalistai, visokie veltė
džiai, čia gyveną? Jų ramy
bė č’a jau sudrumsta.

Queens miesto dalyje 
šiemet jau įrengė 826 nau-

tojus, kad jau remtų Re- 
publikonų partijos kandida
tus su Rockefelleriu prieša
kyje. Taip ūmai ji pakeitė 
savo politiką, kad viduryje 
laikraščio pasiliko agitacija 
už demokratus. Štai tau ir 
“liberalų” politika.

Carl Ferris, Apartmenti- 
nio namo tvarkytojas, 118 
Wallabout St., Williams-

jas važiuotos kontroliavi- miesto dalyje, ^skai- 
dažnus lietuvių kultūri- mo šviesas.vę 

nių sueigų lankytojai Cher
nevičiai atsiuntė štai kokį 
laiškelį:

Čia atsiunčiame 10 dol. 
pasveikinimui Laisvės kon
certo ir vėliname, kad Lais
vė gyvuotų dar daug metų,

Mums gaila, kad mes ne
galim dalyvaut parengimuo
se. Mūsų sūnus Frank' 
Chernevičia ligoninėje jau j 
ketvirtas mėnuo. Dabar jis 
yra Mount Sinai ligoninėje. 
Padaryta operacija ant kai
rės pusės galvos. Operaciją 
darė: net tris svkius pra
džioje spalio. Dabar ane 
dieną bus parvežtas į Elm
hurst General ligoninę, o 
paskui, už 3 mėnesių, darys 
operaciją ant tiesiosios pu
sės.

Jų tarpe yra 
175 trijų spalvų.

čiavo už rendas sukolektuo- 
tus pinigus. Tuo kartu. įėjo 
apie 40 metų amžiaus vyras

Atsinaujindamas prenu- jr> grūmodamas revolveriu, 
meratą pridek vieną kitą j pareikalavo pinigų. Ferris 
doleriuka Laisves paramai. Į jam atidavė$ 1,787.23, taip

jis sake policijai.

Frank ir Anna 
Chernevičiai
Maspeth, L. I.

Linkime jaunajam Cher- 
nevičiuj greit pasveikti, o 
Frank, Sr., ir Annai Cher- 
nevičiams ištvermės svei 
kiems to džiaugsmo sulauk
ti.

Paieškojimai
Norėčiau labai susisiekti su Žu- 

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

(102-104)

PARDAVIMAI
Parduodame naudotus rakandus 

už prieinamą kainą—dvi kamodes, 
veidrodi, dvi lovas (twin iš klevo), 
sofą, du krėslus, virtuvės setą. Vis
kas $65. Yra ir geras gesinis pe
čius už $35. Galite matyt šeštad. ir 
sekmad. bile laiku. Tel. CL. 2-9771.

JOHN KRAUSS, Inc.
JI7-09 Liberty Avė.

Richmond Hill, N. Y. 
(Smulkmeniškas pardavinėjimas)

MĖSOS IR WURST WAKEN

MATTHEW A 
BUYUS.

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

426 Lafavette St

Superintendent. 30 šeimų namas. 
$60 i mėnesį, priskaitant 4 kam
barių apt. ant pirmų lubų. Galite 
dirbti ir kitur. 186 Ross St. (Wil
liamsburg), B’klyn. HI. 1-1939.

(104-106)

SIMONS 
WAREHOUSE 

OUTLET
Miegrūmiui, valgrūmiui, 

nui ir įvairių, geriausios 
rakandų, iš geriausių Now 
krautuvių. Grindinių lempų, įvai-‘ 
rių dalykėlių, i 
rakandų. Žymiai nužemintos kai
nos. Pasirinkite iš tūkstan'čių da
lykų. Galima matyt kasdien 9 v. 
ryto iki 5 v. v.

IŠPARDAVIMAI PIRMAD., 
PENKTAD., ŠEŠTAD.

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

Ant išmokėjimų. Vieta Automob

salio- 
rūšies 
Yorko

ainių lempų, jvaiA 
senoviškos mados yf' 
i nii7ominfAc Ižai-

Lietuviškai-angliškas
Angliškai-lietuviškas

ŽODYNAS
333 Puslapių, Kaina $3.50

Gaunamas Laisvės Knygyne 
Persiuntimo Kaštus Apmokame

Kartu su užsakymu prašome prisiųsti ir mokestį

LAISVE
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N.

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

LATVIJĄ, ESTONIJĄ, ARMĖNIJĄ ir kitas respublikas.

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

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

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

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

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

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

121 S. Vermont St.
Los Angeles. Calif. j
Dunkirk S-6S50

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

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

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

11601 Jos. Campau Ave. 
Detroit 12, Mich. 
TO’vnsend 8-0298
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