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KRISLAI
Ne mokykla, bet pekla! 
Užtikrinkime ateitį. 
Už laisvę saviesiems. 
Kunigas ir ‘rusė.” 
‘‘Pasaulio lietuvių sostinė.”

Rašo A. Bimba

Lapkričio 2 dienos “N. Y. 
Times Magązine” skaičiau ne
paprastą straipsni. Tai bai
sus, šiurpulingas straipsnis. Ji 
parašė Margaret Anderson, 
mokytoja iš Clinton, Tennes
see.

■ Ji kalba apie padėti “integ
ruotoje” mokykloje, kurioje ir 
ji pati vaikus moko. Pasirodo, 
kad toje mokykloje tarpe ke
leto šimtą baltą vaiką Įmesta 
du ar trys juodi vaikai. Ten 
jiems ne mokykla, bet pekla! 
Tai pripažįsta ir mokytoja 
Miss Anderson.

Tokia integracija tik neapy
kantą ir chuliganizmą gimdo.

Kodėl tik saujelė negrą vai
ką Įleidžiama? Kodėl ją to
je mokykloje nesiranda pro- 
porcionaliai pagal negrą gy
ventoją toje apylinkėje kiekį?

Jeigu mokykloje būtą ne du 
trys juodi vaikai, bet šimtas 
kitas. Viskas kitaip atrodytu, 
Visai kitaip galvotą baltieji 
chuliganai. Jie yra bailiai. Jie 
drąsūs tik prieš dvi ar tris 
mergaites!

Kol Pietuose nebus pradėta 
tikra ir rimta integracija, tol 
nebus integracijos ir tol iš

u k š č i ausiojo teismo nuo
sprendžio bus tiktai tyčioja
masi.

Pasikalbėkime apie mūsą 
vajų. Kol kas jo rezultatais 
negalima pasitenkinti. Labai 
lėtai stumiasi pirmyn biudže
to reikalai. Aukų nedaug ir 
smulkios.

šiemet tikslas nėra jau 
toks baisiai aukštas. Penki 
tūkstančiai dolerių nėra per 
didelė suma. O ji būtinai rei
kalinga užtikrinimui “Laisvės“ 
gyvavimo d u karts a v a i t i n e 
1959 metams.

Tai reikia žinoti visiems 
laisviečiams. Todėl, draugai, 
susirūpinkime!

Pernai tik vienas vasarinis 
vajus davė daugiau kaip vie
nuolika tūkstančių. Šiemet to- 

įkio vajaus visai neturėjome. 
Pernai rudeninis vajus irgi da
vė aukomis keletą tūkstančių 
dolerių.

Tai ar per daug dabar siek
ti penketo tūkstančių dolerių 
užtikrinimui “Laisvės“ atei
ties?

Man popiežiaus Jono XXIII 
labai gaila. Jis buvo išrinktas 
kreivai, žiauriais, nežmoniš
kais sumetimais.

Kardinolai viešai sakė: jie 
renka šitą 76 metą amžiaus 
vyrą popiežiumi tik todėl, kad 
tikisi, jog jis tik trumpai te
gyvens !

Ir dabar visi ištroškusiai 
laukia jo greitos mirties.

Ar begalima įsivaizduoti kas 
nors žiauresnio, nežmoniškes- 
nio ?

Kaip ten bebūtų, Jonas 
XXIII paskelbė savo popiežia
vimo, nors ir visai trumpučio, 
tikslus. Jis visuomet ir visur 
sieksiąs “taikos, teisingumo ir 
laisvės.” Galima tik jam pa- 
flfihnkėti geriausios sėkmės!

'Bet taip pat veržte veržiasi

(Tąsa 6-tam pusi.)

Pavykęs "Laisvės" 
metinis koncertas

Vakarų vokiečių spauda vėl 
kaltina Jungtines Valstijas

Bisga Sąjungos 
užsienio prekyba

Sekmadienį, lapkričio 9 d. 
Liberty Auditorijoje, R'ch- 
mond Hill, įvyko “Laisvės” 
metinis koncertas. Jis visais 
atžvilgiais puikiai pavyko. 
Ryte oras buvo lietingas, 
bet po pietų išsiblaivė. Pub
likos prisirinko pilnutėlė 
auditorija.

Ypatingai skaitlingai bu
vo svečiu iš įvairiu koloni

jų, kaip tai: Binghamtono, 
Trento n o, Balti m orės, 
Stoughto”o, Eastono, Wa
terbury, Phi lade 1 p h i j o s, 

I Eddystono, Pittston, Ply
mouth, Camden, Hartford, 
Stamford ir kitu miestu.

Plati buvo atstovybė iš 
Jersey valstijos. Iš Broekto- 

| no, su vyrų dainininkų gru- 
j pe, atvyko daug svečių. Jie 
i atvažiavo busti.

Mūsų šion metinėn iškil-

5 valstijos atmetė 
“Right-to-Work”

Washingtonas. — Penkio- 
i se valstijose atmestas apga- 
vingas įstatymas “Right to 
Work”.

Ohio valstijoje 1,987,215 
balsais prieš 1,158,115 jis 

i buvo atmestas. California 
atmetė 1,011,778 balsais 
prieš 616,416.

Taip pat atmetė jį Wash- 
ingtono, Colorado ir Loui
siana valstijose.. Jis praėjo 
tik Kansas valstijoje.

GENERALINIS
STREIKAS JAPONIJOJE
Tokio. — Generalė Darbo 

unijų taryba paskelbė strei
ką prieš valdžios pastangas 
pavesti galią policijai. Sų- 
lyg nauju įstatymu policija 
galėtų areštuoti bile nužiū
rėtą pilietį.

Socialistų partijos atsto
vai parlamente atsisakė to
liau diskusuoti tą klausimą.

BULGARIJA IMASI 
DIDELIŲ DARBŲ

Sofija. — Bulgarijos Ko
munistų partijos generali
nis sekretorius Živkovas sa
ko, kad bėgyje penkerių 
metų bus apd r ė k i n t a s 
1,482,000 akrų žemės plo
tas, ir apsausinta 1,235,000 
akru, v

TSRS RADIJAS APIE 
AMERIKOS RINKIMUS
Londonas. — Maskvos ra

dijas sakė: “Nebus Ameri
kos žmonėms skirtumo kas 
laimės rinkimus — Rockfel- 
leris ar Harrimanas, galio
je vis vien bus Wall stryto 
kapitalistai... Tai tokia yra 
Amerikoje demokratija”.

Teheranas. — Irano val
džia statys elektros jėgai
nes Kuzistane. Jų pastaty
mui ir įrengimui bus reika
linga $100,000,000.

Landomas. — Anglijoje 
geležinkelius kontroliuoja 
valdžia. Šių metų deficitas 
bus $238,000,000.

mėn atsilankė du žymūs 
svečiai iš Lietuvos — Ignas 
Gaška, Lietuvos užsienio 
reikalų ministras, kuris da
lyvauja Tarybinėje delega
cijoje Jungtinėse Tautose, 
ir Laurinas. Kapočius, kuris 
šiuo tarpu darbuojasi tary
binėje ambasadoje Wash
ingtone.

Publikai prašant, jie buvo 
perstatyti. Susirinkusi pub
lika svečius nuoširdžiai pa
sveikino griausmingais ap
lodismentais.. Gaška savo 
trumpoje kalboje pabrėžė 
Lietuvos atsieki mus. L. Ka
počius papasakojo apie iš
plėtimą kultūrinių ryšių 
tarpe Lietuvos ir lietuvių 
išeivijos.

Koncertinė programa la
bai gerai pavyko. Apie ją 
bus vėliau parašyta.

Popiežius Jonas 23 
sakos dirbsiąs už ta’ką

Roma. — Po to. kaip po
piežius Jonas XXIII buvo 
apkarūnavotas, jis pasakė 
kalbą. Jo kalbos klausėsi 57 
šalių atstovai, kurie yra 
Vatikane. Tarp kitko papie- 

!žius sakė: “Aš sukoncent-l 
ruošiu visas savo jėgas... 
palaikymui teisybės ir bro
liškumo tautų tarpe”.

Popiežius žymė jo, kad ir j 
I jo pirmtakūnas Pijus XII j 
taip pat dirbęs už taiką, bet 
pasaulyje, tuo laiku, buvę 
dideli sukrėtimai.

IZRAELIS IR SIRIJA l 
STIPRIAI APSIŠAUDĖ I 
Damaskas. — Izraelio ir! 

Sirijos pasienyje įvyko stip- ’ 
rus apsišaudymas. Iš abiejų 
pusių buvo paleista veiklon 
artilerija. Bet užmuštų nė
ra. Abi pusės kaltina viena 
kitą. Jungtinių Tautų kari
niai daliniai pribuvo į įvy
kio vieta pridaboti nuo toli
mesnių incidentų.

3 BILIJONAI KOVAI 
PRIEŠ PROTO LIGAS
Boston, Mass. — Dr. Jack 

Ewalt, Joint Commiossion 
on Mental Illness and 
Health direktorius, pareiš
kė, kad per metus laiko 
Jungtinėse Valstijose kova 
prieš protines ligas atsiei
na $3,000,000,000.

Vakarine Vokietija 
daugiau ginkluosiu

Bonna. — < Vakarinės Vo
kietijos vyriausybė gavo iš 
NATO leidimą ginkluoti sa
vo armijos dalinius raketo
mis prieš tankus. Raketos 
bus pačių vokiečių gamybos. 
Taipgi Vakarinė Vokietija 
statys karinius laivus, di
desnius kaip 3,000 tonų įtal
pos.

Chicago, Ill. — Trylikos 
1 metų berniukas R. Robiette 
prisipažino, kad jis nušovė 
12 metų D. Bensoną ir pa
ėmė jo $6.

Bonna. — Vakarų vokie
čių spauda, kuri rėmė Ade
nauerio pol'tiką, išstojo su 
kaltinimais prieš Jungtines 
Valstijas. Dalykas tame, 
kad Jungtinės Valstijos, 
Anglija ir Francūzija atme
tė Tarybų Sąjungos pasiū
lymą.

Tarybų Sąjunga siūlė, 
kad ji ir. minimos Vakarų 
valstybės tuojau sudarytų 
komisiją, kuri išdirbtų sąly
gas taikai su Vokietija ir 
abiejų Vokietijų apvieniji-

Yra naujas Lenkijos 
planas dėl taikos

Var.'uva. — Lenkijos už
sienio ministras Adam Ra- 
packi pirmiau siūlė suma
žinti armijas ir uždrausti 
atominių ginklų laikymą 
Lenkijoje, Čekoslovakijoje, 
Rytų ir Vakarų Vokietijose. 
Bet Vakarai atmetė tą pla- Į 
na. 

C- f

Dabar Rapackis s/ūlo pa
taisytą planą. Jis siūlo, kad 
pirmiausia minimose šalyse 
turėtų būti uždrausta ga
minti atominius ginklus, o 
jau kada tas bus įvykinta, 
tai uždrausti jų ir laikymą.

Vėliausios Žinios
GENEVA.—Vasilis Kuz-Į 

necovas, pirmasis TSRS už
sienio ministro pavaduoto
jas, atvyko į atominių gink
lų konferenciją. Jis smar
kiai kritikavo Vakarus.

MASKVA.—Lapkričio 7 
d. buvo minėta 41-ji tarybi
nės santvarkos įsisteigimo 
sukaktis. Raudonojoje Aikš
tėje įvyko masinis liaudies 
paradas su obalsiu už tai
ką. Žygiavo ir gynybos jė
gų daliniai.

Cape Canaveral, Fla. — 
Amerikos karinis oriai vy
nas vėl šovė raketą linkui 
mėnulio. Ji vos pakilo apie 
1,000 pėdų ir sudegė. Tai 
jau trečias nevykęs bandy
mas.

BONNA.— Vakarai “šal
tai” atsineša linkui Rapac- 
kio plano mažinti apsigink- 
1 a v i m ą Centrinėje Euro-

LISBONAS, Portugalija. 
—Lėlktuvas su 30 keliau
ninkų ir 6 įgulos žmonėmis 
buvo priverstas nusileisti 
Atlanto vandenyne 180 my
lių nuo kranto*. Apie jų li
kimą nėra žinios.

ANCHORAGE, Alaska— 
Amerikos lėktuvai išgelbėjo 
nuo ledo lyties 20 žmonių.

Madridas. — Istorikas 
Bogdan Radist rašo, kad Is
panijos žmonės pavargo 
nuo fašistinio režimo. Jie 
labai norėtų, . kad generolo 
Franco. ir fašistų viešpata
vimui ateitų, galas.

mui.
Hamburgo laikraštis “Die 

Welt” rašo, kad JAV Vals
tybės sekretorius John Dul
les atmetė tą pasiūlymą ir 
jį pasekė Anglija, Francūzi
ja ir Vakarų Vokietija.

“Frankfurter Allgemei- 
ne” rašo, kad nors tai yra 
“karti tiesa”, bet abiejų Vo
kietijų prie vienybės nepri
leidžia Vakarų valstybės, 
kurios laikosi JAV politi
kos. Panašiai rašo ir kiti 
vokiečių laikraščiai.

Boris Pasternakas 
prisipažino klydęs

Maskva. — Borisas Pas
ternakas prisipažino prie 
klaidos. Jis parašė laišką 
“Pravdai”. Rašo, kad užsie
nyje jo knyga buvo išleista 
be jo sutikimo. Jis norėjęs 
ją pataisyti, bet dabar jau 
per vėlu.

i
Pasternakas rašo, kad jis. 

priėmė Nobelio dovaną, bet 
tuojau pamatė, jog užsieny
je iš to ’' daro antitarybinę 
propagandą. Jis ra/o, kad 
nuo Nobelio dovanos savo 
valia atsisakė, niekas jį prie 
to nevertė.

Washingtonas. — Demo
kratų partija, laimėjus rin
kimus, skelbia, kad’turi pro
gramą platiems darbams, 
kuri bus pateikta Kongre
sui po Naujųjų Metų.

Pekinas. — Proga socia
listinės santvarkos įsistei
gimo Tarybų Sąjungoje 41- 
mos sukakties, ją pasveiki
no Kinijos vyriausybė ir pa
dėkojo už pagalbą.

Orleans, Mass. — Mirė 
Kenneth Johnson, moksli
ninkas iš Columbia univer
siteto.

Viena. — Čekoslovakija 
užsakė užsienyje daug že
mės ūkio mašinų, jų tarpe 
21,500 traktorių.

Boston, Mass. — Mirė F. 
W. Mansfield, buvęs Bosto
no majoras.

Washingtonas. — Eisen- 
howeris 'sako, kad žmogus, 
sulaukęs 70 metų, jau per 
senas rinkimui į JAV pre
zidentus.

Beirutas. — Praneša, kad 
Irako premjeras Kassemas 
pasisakė, jog Irakas nesi- 
jungs su Jungtine Arabų 
Respublika, bet laikysis ne
priklausomas.

Berlynas. — Rytų vokie- 
č’ų laik r a š t i s “N e u e s 
Deutschland” rašo: “Jung
tinėse Valstijose rinkimai 
neturi liaudžiai
nes abidvi partijos, • Demo
kratų ir Respublikonų, yra 
monopolistų partijos”.

skirtumo, Į-kio

Maskva. — Žurnalas
Vnešniaja Torgovlia” (“Už- 
s’.enio prekyba”) padavė at
skaitą už 1957 metus. Iš at
skaitos pasirodė, kad TSRS 
užsienio prekyba smarkiai 
pažengė pirmyn lyginant su
1956 metais.

1956 m. į užsienį buvo iš
vežta 10,100,000 tonų alie
jaus, o 1957 m. jau 13,700,- 
000 tonų. Grūdų 1957 me
tais išvežė 7,400,000 tonų, 
tame kiekyje 5,451,000 tonų 
kvieč'ų. Gi 1956 metais 
kviečių buvo išvežta tik 
1,452,000 tonu.

Geležies rūdos 1956 me
tais išvežė 9.124,000 to’nų, o
1957 m. jau 10,773,000 tonų. 
Aliumino išvežta 85,000 to-

' nų, kaparo — 61,000 tonų, 
įr cvino — 72.000.

»

Tai protestas Kenya 
žmonių atstovų

Nairobi.—Kada šios ang
lų kolonijos seimelyje kalbė
jo gubernatorius Sir Ba
ring, tai protestuodami Ke
nya atstovai pasitraukė iš 
posėdžio. Baring sakė, kad 
anglai turėjo suvarę į kon- 

I centracijos stovyklas 77,000 
Kenya gyventojų, bet dabar 
jau mažina.

Kenya užima 219,730 ketv. 
mylių plotą ir turi 6,000,000 
gyventojų. Ji yra piet-rytų 
Afrikoje.

21 ŽMOGUS PATEKO 
LEDŲ NELEISVĖN

Anchorage, Alaska. —Su
skilo ledo sala, ant kurios 
randasi geografijos tyrinė
tojai. Vėjas ir sniego audra 
varė ledo lyti linkui Šiauri
nio poliaus. Art ledo buvo 21 
žmogus. Iš Alaskos ir 
Greenlandijos pribuvo lėk
tuvai ir žmones išgelbėjo.

JUGOSLAVIJA NORI 
GAUTI PINIGŲ

Washingtonas. — Jugo
slavijos atstovas pareiškė, 
kad jo šalis nori gauti iš 
Amerikos $60,000,000 pa
skolos, o iš Anglijos $40,- 
000,000. Jis sakė, kad Jugo
slavijai pinigai yra reika
lingi steigimui fabrikų, pir
kimui užsienyje traktorių, 
garvežių ir kitokių mašinų.

JAPONIJOJE BUVO 
ŽEMĖS DREBĖJIMAS
Tokio. — Smarkus žemės 

drebėjimas įvyko Hokkaido 
saloje. Nuostolių mažai pa
darė, bet bijomasi, kad gali 
pasikartoti stipresnis drebė
jimas.

Hokkaido yra šiaurinė 
Japonijos sala. Ji užima 
30,340 ketv. mylių, plotą.

Briuselis. — Iškilęs bai
sus gaisras sunaikino orlau- 

įrengimus. Nuostoliai 
s:ekia $3,120,000. Šis orlau- 
kis išaugo laike Pasaulinės 
parodos.

1957 metais Tarybų Są
junga socialistiniams kraš
tams davė pagalbos įvairių 
medžiagų už $600,000,000.

1957 metais į užsienį bu
vo išvežta 23,000 tarybines 
'gamybos automobilių ir 11,- 
200 trokų. Žurnalas rašo, 
kad virš 200,000 tarybinių 
automobilių jau yra 42 da
lyse.

Kinija pereitais metais 
pirko T. Sąjungoje už $544,- 
000,000 reikmenų. Per visus 
metus Tarybų Sąjunga į 
socialistines šal’s išvežė už 
$3,300,000,000 prekių, o iš jų 
pirko už $2,800,000,000.

Belgradas. — Jugoslavija 
pasiuntė Tarybų Sąjungai 
sveikinimą 41 metų revoliu
cijos sukakties proga.

Demokratų bus pilna 
dauguma Kongrese

Washingtonas. — Busi
masis Kongresas jau bus pil
nai demokratų kontroliuo
jamas. Senate demokratai 
turės 62, o respublikonai 
tik 34. Atstovų bute demo
kratų bus 282, o respubliko
nų tik 153. Taigi, demokra- 

! tai turės neginčijamą di
džiumą. Bet dažnai jų pačių 
tarpe yra pasidalinimo, 
ypatingai su pietinių valsti
jų kongresmanais.

Demokratai dabar turi 34 
gubernatorius, res p u b 1 i- 
konai tik 14. Taigi, Demo
kratų partija tvirtai atsi
stojo ir turės daug progų 
laimėti prezidentinius rin
kimus I960 nietais.

PADAUGĖJO AUTO 
VIEŠKELIŲ

Mexico City. — Tarptau
tinė Kelių Federacija skel
bia, kad 1958 metais pasau
lyje automobilinių vieškelių 
padaugėjo 20 procentų. Bu
vo pravesta eilė kelių atsili
kusiose šalyse: Centrinėje 
ir Pietinėje Amerikoje, Azi
joje ir Afrikoje.

Briuselis. — Prieš keturis 
mėnesius iš katalikV kų par
tijų sudarytas ‘Belgijos mi
nistrų kabinetas jau pasi
traukė. ■

Ottawa. — Kanados kalė
jimų viršininkai sako,' kad 
paleidimas kalinių iš kalėji
mo, pirm jų laikas pasibai
gia, pataiso žmones.

Tebessa. — Alžyriečiai 
paliuosavo šešis civilinius, 
jų tarpe misionierių, kurie 
prieš kiek laiko buvo suim
ti.

Bonna. — Adenaurio val
džia nori “pataisyti” Vaka
rų Vokietijos konstituciją 
taip, kad galėtų suvaržyti 
darbininkų judėjimą.

Briuselis. —Susidarė Bel
gijos ministrų kabinetas iš 
katalikiškų partijų ir libe
ralu. 

Ir
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Po rinkinių
LAPKRIČIO 4 d. įvykę JAV balsavimai-rinkimai 

parodė didžiulį žmonių nepasitenkinimą dabartine padė
timi. Nedarbas, valdžios žalinga užsieninė politika, sam
dyto jų-fabrikantų pasimojimas sunaikinti darbo unijas 
vertė balsuotojus ieškoti išeities.

Penkiose valstijose, kur buvo pasiūlyti “Right to 
Work” įstatymų projektai, piliečiai juos griežtai atme
tė (išskiriant Kansas valstiją). Kalifornijoje ir Ohio 
valstijose balsuotojai ne tik atmetė tuos projektus, — su
karpė ir republikonų kandidatus, stojusius už tuos įsta
tymus. Kalifornijoje sen. Knowlandas, Ohio valstijoje , 
Brickeris — abudu reakciniai, abudu ištikimi ir atviri 
fabrikantų “klapčiukai” — tapo atmesti, nustumti į poli
tinę užmirštį.

Tapo užduotas smūgis ir vice-prezidentui Niksonui, 
tiek daug rėkusiam už reakcinius republikonus; jo 
žvaigždė taipgi, atrodo, bus nusileidusi. Užduotas smūgis 
visai Eisenhowerio administracijai

Per šimtą metų republikoniškoje Vermonto valstijo
je nebuvo išrinktas demokratas atstovas. į Kongresą. 
Šiemet jis buvo išrinktas. Juo yra William H. Meyer, ku
ris savo kalbose rinkiminėje kampanijoje stojo už tai, 
kad Kinijos Liaudies Respublika būtų priimta į Jungt. 
Tautas, kad niukleriniai ginklai nebūtų bandomi, kad jie 
nebūtų net gaminami, kad JAV neturi teises kištis į Ki- Į 
nijos vidujinius reikalus!

Daugelyje valstijų žmonės balsavo ne sulyg partijo
mis, bet sulyg asmenimis. Tai ir parodo, kaip labai rei
kalinga Amerikai trečia, liaudiška partija! Niujorko 
valstijoje, pavyzdžiui, balsuotojų dauguma išrinko re- 
publikoną Rockefeller} gubernatorium. Kodėl? Vienai 
priežasčių, buvo ta, kad dabartinis gubernatorius Harri- 
manas užsienio reikalais bandė pasirodyti “geresniu” 
net ir už Dullesą!

Prezidentas Eisenhoweris apšaukė demokratus “ra
dikalais.” Žinoma, jie tokiais nėra, bet pasirodė, kad: 
žmones radikalizmo nebijo. Jie dauguma atsitikimų bal-1 
savo už kiek tiek pažangesnius kandidatus, žadančius; 
jiems ką nors naujesnio; geresnio.

Tai pasakius, primename: abidvi partijos — demo
kratų ir republikonų — kapitalistinės partijos. Nežiū-! 
rint, kuri partija šalį valdys, kapitalistai lobs, o darbo 
žmonėms, jei jie norės išlaikyti savo gyvenimo lygį, teks 
ryžtingai už tai kovoti.

Amerikai reikalinga trečia partija, — plati, masine, 
kurios nugarkauli sudarytų darbo unijos.

Naujai išrinktas JAV 86-asis Kongresas, kuriame di
delę daugumą deputatų turės demokratų partija, savo 
darbą pradės 1959 metų pradžioje. Žiūrėsime, ką jis nu
veiks.

MĖNULIS DAR PER TOLI pasiekimui raketomis. 
Jungtinių Valstijų kariniai specialistai vėl Apšovė kelias 
“tolio raketas” Cape Canaveral bazėje. Visos sudegė, ne
pasiekusios tikslo.

Spalio 11 d. buvo iššauta “Pioneer” raketa į mėnulį. 
Ji taip pat savo tikslo nepasiekė. Vieni tvirtino, kad ji, 
pasiekus arti 80,000 mylių aukštį, kiti tam prieštaravo. 
Kaip ten bebūtų, kol kas mėnulis dar per toli.

DIDELI PASIEKIMAI SOCIALISTINIŲ ŠALIŲ. 
Tarybų Sąjungoje padaryta progreso ir peržiūrėta pir
mesni planai. Nutarta: kas pirmiau buvo manoma pa
siekti su 1970 metais, tai dabar bus dirbama užbaigti tą 
planą su 1965 metų pabaiga.

Kinija taipgi padarė milžiniško progreso visose gy
venimo šakose.

TRYS BAISIOS NELAIMĖS KASYKLOSE. Spalio 
mėnesį įvyko trys baisios nelaimės kasyklose. Spalio 24 
d., netoli nuo Springhill miestuko, Nova Scotia, Kanado
je, užgriuvo arti šimto angliakasių. Po kelių dienų sun
kaus darbo išlaisvino apie pusę užgriūtų mainierių. Kiti 
jau bus žuvę.

Spalio 27 d. Virginia valstijoje, netoli nuo Bishop 
miestelio, gazo sprogime žuvo 22 mainieriai. Pora dienų 
po šios nelaimės įvyko antroji — netoli Summerville 
miestelio, kurioje žuvo 13 mainierių.

—o—
SUTVIRTĖJO REAKCIJA PIETINĖJE AZIJOJE. 

Spal’o mėnesyje sutvirtėjo reakcija piet-rytinėje Azijo
je. Burmoje pasitraukė premjeras U Nu ir jo vietoje at
sistojo generolas Ne Win.

Thailande (Siame) įsigalėjo reakcinio generolo Sa
ri t klika. Pakistane siautėja generolo Ayub Khano dik
tatūra.

• SVARBENIS IR Už 
POPIEŽIŲ

B rooklyno pra n c i šk o n ų 
“Darbininkas” (lapkr. 4-ą 
d.) svarbiausiais pasauli
niais įvykiais paskaitė “po
piežiaus rinkimus, Ameri
kos Kongreso rinkimus ir 
rusų rašytojo Pasternako 
istoriją.”

Nors Pasternakas padė
tas trečion vieton, bet jis 
“Darbininko” pirma j a m e 
puslapyje užima daug dau
giau vietos, negu popiežius. 
Popiežių i pavesta viso labo 
tik šeši paragrafai, o Pas
ternakui net dešimt! O 
vargšo kardinolo Mooney 
mirties atžymėjimui suteik
ta tiktai dešimt eilučių.

Dabar kyla rimta abejonė 
apie pranciškonų tėvų tikė- 
jimiškumą. Kai jau neka- 
talikas rusas rašytojas lai
komas svarbesniu už visos 
katalikų bažnyčios galvą, 
tai kiekvienas lietuvis kata
likas turi teisę paklausti: 
koksai gi nelabasis laiko ap
sėdęs mūsų “Darbininko” 
redaktorius?

Trumpai kalbant
Nors lapkričio 4 d. balsa

vimuose reakcininkams bu
vo užduotas didžiulis smū
gis, tačiau visvien kai kur 
pavyko jų atstovams prasi
skverbti į svarbias vietas.

Arizonos valstijoje ir vėl 
senatorium išrinktas Barry 
Goldwater. Šis asmuo—ašt
rus darbo žmonių unijų ir 
bendrai organizuotų darbi
ninkų priešas. Jam pavyko 
būti išrinktam vyriausiai 
dėl to, kad Arizonos valsti
joje proletariato labai ne
daug.

AR “RAUDONOJI 
HIPNOZĖ,” AR TIK 
PRABLAIVĖJIMAS?

plinta koegzistencijos ii’ su 
Lietuva bendradarbiavimo 
idėja tarpe Amerikos lietu
vių, galima spręsti iš iste
riško straipsnio

Svarbiausi įvykiai spalio menesį
SPALIO 8 D. mirė popiežius Pijus XII, sulaukęs 82 

metų amžiaus. Jis mirė Castel Gondolfo pilyje ir su dide
lėmis iškilmėmis kūnas buvo parvežtas į Vatikaną ir pa
laidotas Šv. Petro Bazilikoje.

Kardinolų konkliava nauju popiežiumi išrinko Vene
cijos kardinolą Angelo Giuseppe Roncallį, 77 metų am
žiaus. Jis pasirinko Jono XXIII-jo vardą.

KARO PAVOJUS Tolimuosiuose Rytuose nesuma
žėjo. Kinijos ir Jungtinių Valstijų ambasadorių derybos 
Varšuvoje dar nedavė taikai rezultatų. Į Formozą buvo 
nuskridęs JAV Valstybės sekretorius Dulles. Daug apie 
tai kalbėta, daug prirašyta, bet pamatiniai JAV ir Čiang 
Kai-šeko politika pasiliko ta pati.

Kinija po dviejų savaičių susilaikymo nuo bombar
davimo ir vėl jį panaujino, nes Čiang Kai-šekas mūšių 
pertrauką naudojo sutvirtinimui savo jėgų.

Amerikoje Europoje ir Azijoje daugiau išryškėjo 
žmonių nusistatymas už tai, kad.Quemoy ir Matsu salos 
tuojau būtų sugrąžintos Kinijai.

NAUJA VALSTYBĖ AFRIKOJE įsikūrė buvusioje 
F.rancūzijos kolonijoje Gvinėjoje. Rugsėjo 28 d. laike baL 
savimų naujos konstitucijos Francūzijai Gvinėjos gyven
tojai 573,000 balsų pasisakė prieš naują konstituciją ir 
1,136,000 už atsiskyrimą nuo Francūzijos. k

Gvinėja užima 105,200 ketvirtainių mylių plotą ir 
turi apie 3,000,000 gyventojų.

. NEDARBO KLAUSIMAS buvo iškeltas ir rinkimi
nėje kampanijoje. Republikonų partija ir federalinė val
džia rinkimų išvakarėse skelbė, būk nedarbas “žymiai 
sumažėjo”. Bet vien New Yorko valstijoje spalio mėne
sį bedarbių kiekis paaugo 9,000.

Darbo unijų vadai sakė, kad nedarbą republikor. . 
sprendžia skaičiumi, kiek bedarbių gauna apdraudą. Bet 
tas saikas netikęs, nes jau daugybė bedarbių negauna 
apdraudos — visą ją išėmė.

TSRS PROTESTAI prieš Jungtinių Valstijų karinių 
lėktuvų skraidymą virš Tarybų Sąjungos teritorijos Ču-

džiausiai gėdai, nelaimingai 
gimusiais iš lietuviškos moti-

ji hipnozė ir mūsų iliuzi
jos,” tilpusių Chicagos ku
nigų “Drauge” i 
d.). Nors truputį pavėluo
tai, bet apsimoka apie šį 
straipsnį patiekti vieną ki-l 
tą komentarą.

Straipsnio autorius M. 
Veritas, iki šiol negirdėtas 
ir nematytas sutvėrimas, 
užsidėjęs už galvos rankas 
šaukia:

Geriau reikėtų pasakyti, kad 
tai jau ne be iliuzijos, o sta
čiai klaidus kliedėjimas, gal
būt protingas (tik jau ne iš
mintingas) nuprotėjimas. Tad 
eikim Į patį tragedijos bran
duolį.

Kalbam čia apie “koegzis
tencijos” hipnozę, kuri raus
vam padaže užmigdė kai ku
rias net tariamai išmintingas 
(net patriotiškas) smegenis, 
čia nekalbam apie tą bei kitą 
amerikonaitį a la Eaton & 
Rosy Comrades, ne apie brito- 
nus su jų bažnytininku-deka- 
nu, kurie šniūkštaujasi visais 
širdies atsivėdėjimais su rafi
nuočiausiais žmogžudžiais, sa- 
ditiškiausiais ivanais groznais, 
kokių negali atsiminti mūsų 
planeta, pradedant pačiais 
pirmaisiais istorijos archy
vais ir baigiant šia diena. Ne, 
čia reikalas yra kurkas grau
desius ir šaukiasi pikto ženk
lo ne tik iš dangaus ar liki
mo, bet psichiatrinės apybrai
žos.

Taigi čia apie mūsų pačių 
koegzistentus, kurie taip uo
liai pasikaustę į derybas su 

“Raudono-' maskvalaižiais, deja, mūsų di-

(snalio 29 nos- Mūsų koegzistentai pana-
šūs į anuos paauglius miškų 
primityvus, kurie ilgą laiką 

| nekentė liūto, nes tas sutaršė
99 jų kraujo brolius. O vieną 
kartą — šimtąjį kartą — tas 
ėdrus gaurius ėmė ii’ taip sau 
ramiai prakulniavo pro dre
bančią žmogystą, visai jos ne
užkabindamas. Ir anie primi- 
tyvai klykavo iš džiaugsmo ir 
dūkuliavo, girdami liūto kilnu
mą : regėkit, tautos vaikai, 
žvėris jau atsivertė. Tokia tad 
yra ir mūsų kaikurių koegzis- 
tentų smegenaičių “logika.”

Pasakysime: tokio isteriš
ko ir desperatiško šlamšto 
dar nebuvome iki šiol skai
tę nei tame pačiame “Drau
ge.” Nieko panašaus šia te
ma nesame dar matę net 
“Naujienose” s u “Kelei
viu.”

Tik pagalvokime: Lietu
va yra tas baisusis liūtas, 
kuris ims ir kaip bematant 
mus visus sutaršys, jeigu 
mes su ja sumegsime ry-tf 
sius ir bendradarbiausime!

Atsiminkime, kad M. Ve
ritas savo “idėjas” skelbia 
ne kur nors prišvinkusiame 
saliūne prie baro, jau kele
tą “bumeliu” išmėtės, bet 
Chicagos kunigų organe 
“Drauge.” Dar daugiau: 
argi, toki piktą šlamštą dė
damas be jokios priešiškos 
pastabos, pats “Draugo” re
daktorius nepasako: “aš ir
gi tokios pat nuomonės”?

Mūsų klerikalai ir kiti 
Lietuvos priešai turėtų, 
mums atrodo, suprasti, jog 
vis daugiau ir daugiau A- 
merikos lietuvių nebetiki 

■jų “Lietuvos laisvinimo”

ro ir pats Tammany Hall 
politikierius Di Sapio.

Niujorko miesto piliečiai 
pasisakė už tai, kad čia bū
tų legalizuotas Bingo “žais
las.” Taigi dabar jis ir bus 
legalizuotas, bet tas “žais
las” iš tikrųjų, yra gemble- 
rystė -— susijusi su apga-l 
vys temis. I

buvo nelegalus, tačiau ka^ jdMe gimtąjį kraštą, lėtai 
talikų bažnytinėse salėse*|slenka dienos^' 
dažnai buvo “žaidžiamas.
Nemaža lietuviu darbinin
kų ten sukišo daug savo do
lerių.

Nors ir suktas “žaislas,” 
Bingo bažnytinėse salėse 
buvo leidžiamas dėl to, kad 
jis buvo organizuo j a m a s 
“dievui ant garbės.”

Man rodosi, gerai 
ryta, kad nubalsuota 
legalizuoti. Gal bus 
tytos jant “žaisti” 
taisyklės, gal mažiau bus 
suktybių. Tiesa, kai kurie 
valdininkai, nuo kurių pri
klausys leidimų (laisnių) 
išdavimas, ims . kyšius ir

"LIETUVOS ŠULAI"
| Besiblaškant toli nuo tė-,mas.> Nemažą sumą atne- 

ikišioi Bonso mūsų mieste':vynės, ilgesyje ir svajonėse ša prekyba, — vyno Įmonė
■L--i y-r- «viNGA” veikia be nuosto-

sop-------  ------- lių ir bendrai paėmus yra raketų.. (Nėra jokia paslap-
Jau 16 metų kai įvairūs ką užspausti į kojinę juodai tis/'jog vis daugiau ir dau-

Kitas žiaurus reakcinin
kas, sveturgimių puolėjas- 
F. E. Walter. Wai te ris ir 
vėl tapo išrinktas į Kongre
są. 85-ajame Kongrese šis 
asmuo buvo Ne-amerikinės 
veiklos tyrinėjimo komiteto 
pirmininkas. Jam vadovau
jant, buvo inkvizuota dau
gybė žmonių, veikėjų, tarp 
kurių buvo ir neangliškos 
pažangios spaudos redakto
riai bei administratoriai, o 
tarp jų-lietuvių “Laisvės 
“Vilnies” ir “Šviesos” 
daktoriai.

Netenka nė sakyti, kadi 
86-ajame Kongrese Waite-1 
ris ir vėl prašys, kad būtU; maV

pada
is ingo 
nusta- 

geresnės

>
re- tuo būdu pasipinigaus.

Man patiko Ohio ir Kali
fornijos žmonių balsavi- 
- ten buvo visiškai su
karsti senatoriai - reakci
ninkai: Brickeris ir Know- 
laridas. Pastarasis buvo va
dinamas “Formozos senato
riumi” dėl to, kad jis išti
kimai tarnavo Čiang Kai- 
šeko klikai. Tai plačiagerk
lis reakcininkas, vis galvo

jęs, jog 1960 metais jis bu
mą jam pinigų, žmonių su-|siąs kandidatu šalies prezi- 

Šis komitetas nieko d-ento vietai. Kalifornijos 
neatliks, balsuotojai pasakė: ne, nei 

apart to, kad šimtą kitą nemislyk, nebūsi tu šalies 
nekaltų žmonių paterori-1 prezidentu! 
zuos ir pats spaudoje pasi-l 
reklamuos.

toks komitetas palaikytas, 
kad jam būtų duodama lė
šų, kad jis pats būtų jo pir
mininkas.

Čia jau būtinai reikėtų 
Amerikos žmonėms griežtai 
pasisakyti prieš tokio komi
teto palaikymą^ prieš davi-

dėtų.
gero neatliko ir

Niujorko valstijoje rinki- President” 
mus prakišo kandidatas į 
senatorius Koganas, dabar
tinis Manhattano prokuro
ras. Prieš Koganą netie
siogiai buvo pasisakiusi net 
ir Mrs. Rooseveltienė. Ho
gan gali būti neblogas pro
kuroras, bet senatorium bū
ti mažai turi išmanymo, sa
kė ji.

Demokratų sąrašan Ko
ganą įkišo politikieriaus Di 
Sapio griežtas užsispyri
mas. Taigi su Kogano pra
kišim u, nemažą smūgį ga-

Kai kur jau pradėti or
ganizuoti “Rockefeller for 

’klubai. Vadina
si, milijonierius jau nesi
tenkina tik tuo, kad buvo 
išrinktas Niujorko guber
natorium — jis jau galvoja 
apie kandidatavimą į šalies 
prezidentus!

Argi ne per anksti, ponas 
Nelsonai, tave užgulė sal-

Tel Aviv. — David Ben 
Gurion, Izraelio premjeras, 
sako, kad jis dar nežino 
kaip paveiks anglų pasi
traukimas iš Jordanijos.

komitetai ir organizacijos 
mirštančiu balsu kviečia 
mus prie vieningos ir susi
telkusios kovos už “išlaisvi
nimą pavergtosios” tėvy
nės.

Šiandien šis beviltiškąs 
užsimojimas yra labai gerai 
aiškus net ir tiems “laisvės 
nešėjam,” k a i p Karvelis, 
Glemža, Simonaitis ir kiti. 
Bet vedama akcija asmeni
niai naudinga. Tėvynės 
šmeižimas dar pageidauja
mas užjūrio šeimininkų, prieš 
kuriuos keliaklupsčiauja mūsų 
“kovos” skleidėjai. Jie iš kai
lio neriasi ir Įvairiais bū
dais stengiasi riebesnį kąs
nelį nuo kaimyno pagauti.

Nors tiesa, kad per 15 
i metų ir mūsų šeimininkai 
susiprato, jog ne tais ark
liukais vežimą pakinkė, ir 
Karvei iams “išlaisvinti” 
Lietuvą — kelnės per trum
pos. Dėl to vis mažiau ir 
mažiau VLIKui betenka 
nuo geraširdžių užjūriečių.

Atgaivinti mirusį lavoną, 
nors ir šiame atomo amžiuje, 
gana sunku. Bet VLIKas 
dar bando ir tiki mūsų pa
galba.

Ir štai. VLIKo “Elta’’ mums 
praneša, kad jo “veiklai” 
reikalingi pinigėliai, o tau
tos fondas skubiai priima 
gudrų nutarimą, kuriame 
sakom a, jog šiam tiks
lui visi lietuviai apdeda- 
mi mokesčiu po 0.5 mar
kes į mėnesį. “Nuo blogos 
avies ir kuokštelė vilna”— 
spiaudo į delnus Karvelis ir 
jo bendradarbiai, pasiruošę 
mūsų pinigines pakratyti.

Pirmiausia apie Karvelį. 
Nebūtų šio asmens valstybi
nis protas! Jam 15 metų 
be tėvynės — neprarastas 
laikas. Jis įgijo daug nau
dingų ypatybių, kurias iš
naudoja ir net sunkiame 
VLIKui laike.

Linksmai šypsosi gyveni-

dienai. Namas Bad-Bade-' giau “dipukų” prade d a 
ne, ministerio butas Tubin- rimtai abejoti praktiškumu 
gene, lengva mašina VLIKo jr protingumu tos geležinė^v 
—galima gyventi šio. u ž d a n g o s, už kurios per^ 

suvirš dešimt metu laiko 
nuo jų paslėpę Lietuvą jų
jų vadai, kurių ne vienas, 
kaip visi žino, yra labai 
sunkiai prieš lietuvių tau
tą nusidėję. Vis daugiau ir 
daugiau jų blaivosi ir per
žiūrinėja savo linkui Lietu
vos atsinešimo beviltišku
mą. Jie prieina išvados, jog 
jau per ilgai jie buvo ve
džiojami už nosies, jog jie 
jau per ilgai buvo kiniška 
siena atskirti nuo savo tau
tos, nuo savo tėvynės, ku

amžiaus apsišvi e t u s i a m 
žmogui!

Net iš nuskurdusio VLIKo 
pripuola. Daugumą kelio
nių būk tai organizacijos 
reikalais, jis išnaudoja sa
vo tikslui. Ta proga daro 
įvairias prekybos sutartis, 
o iš biedno VLIKo lupa pa
didintus kelionpinigius.

Vieną sykį šeimininkai su 
pagalba VLIKo sugavo sa
vo tinkle vieną lietuvį., ap
mokė kaip reikia rinkti šni
pinėjimo žinias ir pasiuntė 
tėvynėn. Tas vargšas greit 
žuvo, kaip ir kiti mūsų vy
rukai šnipinėtojai. Likusi 
jo žmona turėjo nuo šeimi
ninkų gauti 10,000 mar
kių, bet ir 
Karvelio. Jai teko tik ma
ža dalelė, o kiti liko u ž 
“garbingą” pagalbą Karve
liui. Šitą istoriją pasako
ja vienas mūsų tautietis, 
kuris neblogai gyveno su 
Propuolioniu.

Sulyginus Karvelį su se
novės alchemikais, gaminu- 
siais auksą iš akmens, jie 
yra akli kačiukai. M-es ti
kime, kad jis ir jiems barz-|

prakilni koegzistencijos su 
Lietuva idėja!

sų savo sielos gelmių. Jie 
. pradeda pamatyti, kokia 

•_ tai klaida padaryta, kiek 
daug žalos padaryta tai

‘, tai mūsų -X 
tautai tuo priešišku nusi
statymu.

Mes karščiausiai sveiki
name šį prablaivėjimą. Mes 
karščiausiai sveikiname vi
sus nuoširdžius ieškojimus 
ryšių ir bendradarbiavimo 
su Lietuva. Tegu despera- 
tai veritai, šimučiai, gri- 
gaičiai ir sondos su savo ra
ketų pasitraukia iš kelio. 
Tegu visur klesti graži,

.■ čia neapsiėjo be ”lū^. Lietuvai,

deles prisius.
- Visai neseniai Karvelis 
užsibrėžė paversti į pinigus 
palikusius Berlyne griuvė
sius nuo Lietuvos pasiunti
nybės namo. Visi tam tiki 
ir sako, jog reikalas susto
jo vien tik dėl pirklio.

O šiandien vėl Karvelis ir 
io bendradarbiai tiesia savo v 

purvinas rankas į mūsų 
pustuštes pinigines.

Ar neparodysime jiems 
vietoj markių špygos?

Įi-kCAivr .uu,

P. P. ko, kad greitai dar nebus* 
pasaulinio karo. j

Klaidos atitaisymas
Penktadienio “Laisvėje” 

šiame skyriuje įvykusi klai
da. Paskutinis paragrafas 
turėjo eiti po eilute “Liau
dies Balsas pastebi:”

Paryžius. — Generolas 
Norstad, vyriausias NATO 
karo jėgų komandierius, sa-

Vakarų Vokietija

2 p.-Laisvė (Liberty)— Antrad., lapkr. (Nov.) 11, 1958



ALDLD REIKALAI
u Protokolas ALDLD VII 

<» apskrities konferencijos 
įvykusios spalio 26 d., 

1958 m.
Konferenciją atidarė Ap

skrities organizatorius J. 
Šimaitis. Mandatų per
žiūrėjimui paskyrė Uždavi
nį ir Blažoni.

Mandatų komisija rapor
tavo, kad konferencijoj at
stovaujamos 6 kuopos su 22 
delegatais.

Suvažiavimo pirmininku 
išrinktas J. Šimaitis, sekre
torium J. Jaskevičius.

Skaitytas praėjusios kon
ferencijos protokolas. Pri
imtas kaip skaitytas.

Seka kuopų delegatų ra-
portai, kas buvo nuveikta Mass.
per metų laiką. Delegatai “Laisvės” piknikas liepos 
raportavo, kad kuopos ve i- 4 d., Montello, Mas.s
kė, kiek aplinkybės leido,! Rudeninis spaudos pikni-
ypač daug finansų sukelta: 
įvairiems reikalams. Ap-! 
kalbėjus, delegatų raportai 
priimti.

Skaitytas protokolas Ap
skrities komiteto posėdžio, į 
įvykusio kovo 23 d. Komi-į 

t tetas raportavo, kad šiame; 
U posėdyje buvo apkalbėtas 

Draugijos visos šalies suva
žiavimas, kuris įvyks liepos 
6 d. Pittsburgh, Pa. Buvo
nutarta paraginti kuopas, Kaškiaučių. Iš iždo paskir- 
kad ’ pasiųstų delegatus į ta $50 ir delegatai sudėjo 
Draugijos suvažiavimą, ir $14 — viso $64, kiekvienam 
nutarta iš Apskrities iždo' po $32.
prisidėti prie kelionės lėšų Į Vienbalsiai užgirta seno-
padengimo toms kuopoms, 
kurios siųs delegatus į su
važiavimą.

Apskrities komitetas taip-i Tamašauskienė ir Jaskevi- 
gi raportavo, kad buvo su- čius.
rengti trys piknikai, kurie1 J. Šimaitis, pirm,
davė geras finansines pa-' J. Jaskevičius, sekr.

sėkmės.
Iš Draugijos suvažiavi

mo raportą išdavė S. Pen- 
kauskas.

Skaityti laiškai bei svei
kinimai konferencijai. Svei
kino Montello, Worcester io 
kuopos ir So. Bostono Mo
terų skyrius. Sveikinimais 
įplaukė $15.

Apskrities iždininkas ra
portavo, kad ižde randasi 

! $147.78.
Nauji sumanymai

Buvo įnešta ir paremta, 
kad būtų surengta Apskri
ties ribose trys piknikai:

Apskrities piknikas bir
želio mėnesį, Lawrence, 

kas, Worcester, Mass.
Nutarta surengti Lietu

vos filmų rodymo mar/rūtą 
po lietuviškas kolo n i j a s . 
Darbas paliktas naujam 
Apskrities komitetui.

Nutarta nors maža dova
nėle apdovanoti mūsų senus 
Draugijos veikėjus bei ra
šytojus, tai yra: Draugijos 
sumanytoją - organizatorių 
L. Prūseiką ir rašytoją Dr.

ji valdyba 1959 metams: 
Penkauskas, Lukas, Blažo- 
nis, Šimaitis, Rainardas,

Kaikada mano pažįstami 
tautiečiai atneša man 
“Naujienas,” “Kel e i v į, ’ ’ 
“Draugą,” bet, deja, tuose 
1 a i k r a ščiuose apsišvietu
siam žmogui nėra ko skai
tyti. Komercinių garsini
mų (brudo), tiesa, net per 
daug. Na, o jau to purvo 
prieš lietuvių tautos tary
binę vyriausybę ir socialis
tinę santvarką — oi, oi! 
Tik mirga: “okupantai,” 
“pavergėjai,” ‘‘Rusijos 
agentai” ir t. t.

Tie žmogiukai sakosi 
skaitą tuos šlamštelius jau 
desėtkus metų. Klausiu jų: 
ar jie skaitė juos (tuos 
laikraščius) jau ir tada, 
kuomet hitlerinės gaujos 
buvo užplūdę ir pavergę 
mūsų tėvynę Lietuvą ir jos 
nebevadino tikruoju jos 
vardu, o “Ostlandu,” o ten 
pavergtieji ir net sušaudy
tieji mūsų broliai ir sesės 
lietuviai buvo priversti kal
bėt vokiškai?

“Taip,” sako jie. “Jeigu 
nebūtume skaitę ‘N., ir ‘K.,’ 
tai kaip mes būtume žinoję, 
kad pašlovintos Hitlerio ar
mijos išvadavo iš komunis
tinių burliokų Lietuvą ir 
pavadino ją Ostlandu? 
‘Naujienose’ veik kasdien 
apie tai buvo rašoma ir 
net ‘three cheers for Hitler’ 
buvo šaukiama. O ‘Naujie
nų’ leidėjo geriausias bičiu
lis Ancevičius rašydavo la
bai įspūdingus pranešimus, 
kaip pasekmingai hitlerinės 
armijos triuškino komunis
tus ne tk Lietuvoj, bet bai- 

1 gė užimti net visą Rusiją.”

Nesupranta Rūkymas kenkia sveikatai
“O,” sakau, “ar ten bu

vo rašoma, kad vokiečiai, 
užėmę mūsų tėvynę, išžudė 
kelias dešimtis tūkstančių 
vyrų, moterų ir vaikų — 
vis nekaltus žmones, kitus 
gi gaudė ir statė į savo ar
miją, o. dar kitus desėtkus 
tūkstančių vežė verstiniems 
darbams Vokietijon?”

Kad vokiečiai būtų žudę 
nekaltus lietuvius, jie, esą, 
nematę nei “Naujienose,” 
nei “Keleivyje.” O kad ke
li šimtai komunistų buvę 
nudėta, tai tiesa, buvę tuose 
laikraščiuose rašoma.
'Tik dabar jiems, esą, ne

aišku, kodėl vis ir po šiai 
dienai “Naujienos,” “Drau
gas,” “Keleivis” teberašo, 
kad Lietuvoj lietuviai netu
rį teisių, kad jie ten esą 
pavergti? Gauname laiškus 
nuo giminių. Rašo ne bur- 
liokiškai, o tikrai lietuviš
kai ; valdžia esanti išrink
ta iš lietuvių, mokyklose, 
teismuose teatruose, imonė- 
se kalba, rašo lietuviškai. 
Žmonės džiaugiasi, geriau 
gyvena. O tie laikraščiai 
vis teberašo, kad pavergti.”

Sakau: “Paklauskite tų 
laikraščių redaktorių.”

Pasvaliskis

VĖL PASAKOS APIE 
TSRS SUBMARINUS
Washingtonas. — Admi- 

rolasR. B. Pire sakė, kad 
Tarybų Sąjunga turi 500 
submarinų. Jis pasakojo, 
kaip JAV karinis laivynas 
galėtų užblokoduoti TSRS 

i submari.nus. Suprantama, 
' tam reikia daugiau pinigų.

Milijonai žmonių turi blo
gą įprotį — rūkyti tabaką. 
Nors dauguma rūkančiųjų 
vyrai, rūko taip pat ir mo
terys ir net paaugliai. Dau
gelis žino, kad tai nesveika, 
bet nekovoja su šiuo įpro
čiu, nes nesupranta, kaip 
veikia rūkymas atskirus or
ganus ir visą organizmą.

Teisingai organizmo 
veiklai, be maisto, reikalin
gas ir grynas oras, kuriame 
yra deguonies. Įkvepiant 
orą, deguonis patenka į 
kraują ir pasiskirsto po vi
sas mūsų kūno ląsteles. At
kaklus rūkytojas, surūkan
tis 20—40 cigerečių per pa
rą, įkvepia dūmais užterštą 
orą vietoj gryno. Tokiame 
ore yra labai nuodingų me
džiagų — nikotino7 ir didelis 
kiekis anglies dvideginio. 
Cheminiu atžvilgiu kvėpa- 
mas ir degimas yra panašūs 
procesai, nes suvartojamas 
deguonis ir išskiri amas 
anglies dvideginis.

Taigi, rūkytojas, įkvėp
damas sudegusio tabako 
dūmus, gauna mažiau de
guonies, o daugiau anglies 
dvideginio, kuris yra kenks
mingas sveikatai. Vadinasi, 
pirmoji rūkymo' pasekmė 
yra deguonies nepriteklius 
organizme. Grynu oru kvė
puojančio žmogaus veidas 
būna rausvas, nes pro odą 
persišviečia turįs daug de
guonies kraujas. Rūkytojo 
veidas papilkėięs, dažnai su 
melsvu atspalviu — nuo 
anglies dvideginio pertek
liaus. Deguonies trūkumas 

ypač atsiliepia kraujo indų, 
širdies veiklai, centrinei 
nervų sistemai. Šie organai 
sparčiau susidėvi — rūkan
tis žmogus greičiau sensta.

Genialus rusų mokslinin
kas S. Botkinas mirė 57 me
tų — jis rūkė. Prieš mirtį 
Botkinas pasakė, kad būtų 
gyvenęs dar 10-15 metų, jei 
nebūtų rūkęs. Didysis fizio
logas I. Pavlovas nerūkė. 
Jis gyveno 86 metus ir dir
bo iki pat paskutiniųjų die
nų. Savo bendradarbiams 
Pavlovas sakydavo: “Ne
gerkite, negadinkite širdies 
tabaku, ir jūs gyvensite 
tiek, kiek Ticianas”. (Ticia- 
nas išgyveno 100 metų).

Tabako nikotinas kenkia 
visiems mūsų kūno orga
nams. Šis nuodas sukelia 
arterijų susiaurėjimą ir or
ganai nepakankamai aprū
pinami krauju. Rūkytojai 
dažnai serga sunkiomis šir
dies ligomis, dažnai kenčia 
kraujo indų spazmas kojo
se. Kojos būna pabalusios, 
šaltos, arterijos jose nepul
suoja, ir, laiku nemetus rū
kyti. gali prasidėti gangre
na. Pypkės mėgėjai neretai 
serga apatinės lūpos vėžiu, 
nes lūpos gleivinė nuolat 
erzinama tabako sulčių ir 
pačios pypkės kandiklio.

Visi gerai žino, kaip pra
dedantiems rūkyti susierzi
na gleivėtoji burnos vidaus 
dalis. Teka seilės, žmogus 
pradeda vemti. Toliau rū
kant šie reiškiniai išnyksta, 
tačiau tabako nikotinas lie
ka toks pat kenksmingas, 
nuo jo gali susidaryti skran

džio bei dvylikapirštės žar
nos opos.

Rūkymas erzina bron
chus, todėl rūkytojai rytais 
sunkiai atsikosi. Toks nuo
latinis kosulys sukelia plau
čių išsiplėtimą, kuris apsun
kina širdies darbą.

Rūkytojai dažniausiai ne
turi apetito, liesėja, todėl 
kai kas galvoja, kad rūky
mas gera priemonė kovoti 
prieš nutukimą. Tai visai 
neteisinga. Norint kovoti 
■prieš nutukimą yra ne
kenksmingų priemonių — 
tinkamas maitinimasis, ju
dėjimas, gimnastika ir 1.1.

Opinę ligą, hipertoniją, 
širdies raumens infarktą, 
kojų kraujo indų spazmas 
sunku išgydyti, jei ligonis 
nemeta rūkyti. O plaučių 
tuberkuliozė, chron iškas 
bronchitas rūkant žymiai 
sustiprėja.

Rūkymas silpnina regė
jimą, klausą. Nesubrendusį, 
augantį organizmą -rūky
mas veikia dar smarkiau, 
silpnina jį, trukdo jam vys
tytis.

Nors didžiausią žalą rū
kantysis daro pirmiausia 
sau, bet jis kenkia ir nerū
kantiems savo kolektyvo 
draugams. Nuo rūkančio 
sklinda nemalonus tabako 
dūmų kvapas.

Dažnai rūkantieji, neį
stengdami atsispirti savo 
aistrai, rūko uždraustose 
vietose — nerūkančiųjų va
gonuose, poliklinikose, au
ditorijose ar valgyklose. 
Plaučių vėžiu rūkančiųjų 
serga maždaug 8 kartus 
daugiau, negu nerūkančių-

Kruvinų rankų negalima paslėpti
(Pabaida) 1 —žinai kur gyvena mo-1 rudžiai? Būk žmogus,

Amusiejevas puolė į kitą kvtoiai Jarašai? — tyliai namo ir atsikvošėk, — 
pusę. Užpakalyje sutratėjc^paklausė jis.

orsakas linktelėjoautomatai. PiktaŲąpie’ gal
vą zyzė kulkos ir šnypšda- 

'/mos rausėsi į žemę. Tik to
li krūmuose Didžiulis susto
jo; Veltui stengėsi įsiklau
syti, ar kas nesiveja — nie
ko negirdėti, tik smilki
niuose lyg kūju daužo pul-i 
sas. Radęs upelį, jis ilgai ir 
godžiai gėrė. Naktį jis atė
jo į miestą, pasibeldė į Jono 
Turausko langą. Šis priė
mė jį, paslėpė ir slaugė. Po 
kelių dienų Turauskas su 
sielvartu pranešė, kad Aiži- 
no gauja nužudė ir jo sūnų 
Vytautą. Žmonės, sutikę 
budelį Aižiną, nusukdavo 
žvilgsnį — niekas nenorėjo 
matyti kruvino žudiko.

AKIS AKIN 
SU BUDELIU

Ėjo jis patenkintas gatve 
Air staiga’ priešais susitiko 

mokytoją Jarašą. Šis nenu- 
x kreipė j šalį akių, bet drą- 
' šiai sustojo ir įsmeigė pilną 

paniekos žvilgsnį. Aižinas 
mėgino paduoti ranką. Bet 
Jarašas savąją paslėpė.

— Tu visas kruvinas, 
niekše!

Aižinas sumišęs nudelbė 
akis. Bet tik trumpam. 
Skaudus nuoraudis išpylė 
net jo sprandą.

—Valdyk liežuvį. Žinai, 
kur jisx dabar nuveda — į 
kapines, — grėsmingai pra
košė jis Jarašui ir skubiai 
pasuko atgal.

Seno mokytojo žodžiai, 
kaip rūstus kaltinimas, su
drumstė niekšo ramybę. 
Veltui jis vaikščiojo po sa
vo kabinetą, mėgino mušt
ruoti pavaldinius. Įniršis 
nedavė ramybės — niekšui 
baisiausia tiesos žodis. Ai
ži no kaktoje susimetė pikta 

^aukšlė. Jis akimis apmetė 
sąvo gauja ir, žvilgsniu su
stojęs prie Alfonso Korsa
ko, kepyklos savininko su-, 
nelio, pamojo jam pirštu. '

'Jarašų kraują. Ta pati že
mė, kurią jie taip mylėjo ir 
kuri jų sielvartui nešiojo 
tokius žudikus, kaip Korsa
kas ir Aižinas . . .

AKLA JŲ VILTIS
Veltui stovėdavo moterys 

eik 
mo

tiniškai švelniu balsu krei- 
gal- pėsi i Korsaką Jarašienė.

—Tu čia dar mane mo
kysi. Užteks — primokei, prie kalėjimo vartų su ry- 
—Korsakas pakėlė šautuvą. | šulėliais rankose. Nuo anks- 
Jarašas užstojo žmoną, bet!
su Korsaku atėjusiojo smū
gis trenkė jį ant grindų.

Kai pakilo, pamatė šalia pėsčiu paruoštus produk- 
gulinčią žmoną. Iš smilki- tus ir vos prašvitus vėl su- 
nio pro žilus plaukus ver
žėsi kraujas. Jis atsistojo ir 
pakėlė žmoną. Sielvartas 
dėl žmogaus, virtusio gyvu
liu, slopino skausmą gal
voje.

— Aižinas atsiuntė . . . 
Būkite prakeikti, budeliai! 
—sugniaužė kumščius Ja
rašas.

KAPAI SUGĖRĖ
JŲ KRAUJĄ

Budeliai sugriebė moky
toją, užlaužė už nugaros 
rankas. Žmona įsikibo vy
rui į parankę ir kartu išėjo 
iš namų. Pasibaigė gatvė, 
per kapus takas vedė į 
miesto centrą.

— Čia suk, — riktelėjo 
Korsakas.

Mokytojai tylėdami pasu
ko. PąėL) keletą žingsnių. 
Užpakalyje sausai pokšte
lėjo šū^is. Jarašienė paju
to, kaip prie jos smunka 
vyras, ir sukniubo ant jo la
vono. Pasižiūrėjo į gęstan
čias vyro akis ir pakėlė į 
žudikus siaubo pilną žvilgs-, 
n į. Ji pravėrė lūpas, bet 
nespėjo pasiųsti prakeiki
mą — pokštelėjo antras šū- 
v i s . Skausmas nudegino 
krūtinę, ir ji sukniubo vie
toje.

—Gal ją nereikėjo,—pa
abejojo Korsako sėbras.

—Taip geriau, tylės. Ži
nai, kad Aižinas nemėgsta, 
kai apie mus šneka, —< nu
mykė šis. Kapii tyloje krau
piai nukaukšėjo budelių 
žingsniai, o ant seno kapo 
liko du lavonai. Vakaro ty-

va.
—Paimk patikimą drau

da, nueikit abu, bet žiūrėk, 
kad Jarašo ligi čia nebeat- 
sivestumėt. Supranti? — 

iAižinas šaltu, veriančiu 
žvilgsniu permetė Korsaką.

—Bus įvykdyta,—ramiai 
atsakė šis.

Nuošalioj gatvelėj tarp 
vaismedžių prisig 1 a u d ę s 
mokytojų namelis. Vyras 
sėdėjo namuose ir pasakojo 
žmonai apie susitikimą su 
su Aižinu.

—Gal nereikėjo prasidė
ti,—sunerimo žmona.

—Negalėjau, tu suprask 
mane, negalėjau iškęsti. 
Juk jis visų mūsų gėda. Jis 
man dvigubai kruvinesnis 
už tuos esesininkus, — pik
tai po kambarį vaikščiojo 
Jarašas.

ŽMOGŽUDŽIAI 
PAS JARAŠUS

Jis nepamatė, kad 
langus šmėstelėjo du gink
luoti vyrai. Tik stiprus bel
dimas į duris privertė jį at
sitokėti.

Prieš jį atsistojo Korsa
kas, buvęs jo mokinys. Bu
vo jis trumpakelnis berniu
kas, mokė jį Jarašas mylėti 
žmones, o štai dabar stovi 
jis prieš mokytoją su šau
tuvu. Baisus įtarimas krus
telėjo Jarašo krūtinėje — 
juk tai Aižino parankinis. 
Bet, valdydamasis balsą, jis 
ramiai paklausė:

—Ko atėjai, Alfonsai?
—Kur jūs jį vesite? — 

sielvarfmgai paklausė žmo
na.

—Rasime jam vietą. Kai
zeri i n go j e platu.

Šiurpas nukrėtė žmoną. 
Mieste visada žinojo, kad 
esesininkai ir baltaraiščiai 
kasnakt tenai šaudo tarybi
nius žmones.

—Tai ir tu toks, kaip tie loję žemė sugėrė mokytojų

tyvo ryto išstovėjusios, jos 
grįždavo namo, po kelis 
kartus perdėstydavo su rū- 

i

pro

stodavo prie kalėjimo var
tų. Akla viltis, 
būt, nesušaudyti 
mieji, išlaikydavo 
per dienų dienas, 
jos nuėjo pas Aižiną. 
pažįstamas.

—A, bolševikų gailėtis. 
Nėra jų. Sušaudėme, o ku
rių nespėjome, dar sušau- 
dysime. Nesukite man gal
vos, — neturiu laiko, — 
atsuko jis nugarą Žaldoko 
ir kitų vyrų našlėms.

Iš tikrųjų Aižinas netu
rėjo laiko. Hitlerininkai vis 
žudė ir žudė tarybinius 
žmones. Sužvėrėję budeliai 
sumesdavo į mašiną iškan
kintus žmones, užklodavo 
brezentu ir, atsisėdę ant 
viršaus, važiuodavo į sker
dynių vietą.

GELBĖKIT MANO 
KŪDIKĮ!

Sielvartas dėl žuvusių 
timųjų gindavo iš namų 
moteris. Jos žinojo, kad 
niekad daugiau nepamatys 
savo vyrų, brolių, tėvų. Bet 
noras padėti kenčiantiems, 
mažinti kitų nelaimes at
vesdavo jas prie kalėjimo. 
Gal pavyks perduoti mais
to, kam nors padėti pabėg
ti. Čia prie spygliuotos tvo
ros stovėjo Žaldokienė ir ki
tos vietinės moterys. Kaip 
kartas prasidėjo galudymas 
eilinei žudynei. Išsidraikiu
siais plaukais, siaubo iš
plėstomis akimis prie jų 
pribėgo moteris. Prie krū
tinės ji spaudė gal dvejų 
metų mergytę. Moteris 
karštligiškai pabučiavo ją 

kad, gal 
jų arti- 
jas čia 

Pagaliau 
Vis

ar-

ir per vielas atkišo stovin
čioms:

—Gelbėkit mano kūdikį.
Mergytė, lyg suprasda

ma, kad čia išsigelbėjimas, 
pro spygliuotas vielas ištie
sė rankutes į moteris. Jau 
viena moteris ėmė už jų, 
kai šalia pasigirdo šiurpus 
balsas:

—Neliesk, norite ir jūs 
čia patekti!

Moteris kryptelėjo ir pa
matė brolius Vlada ir Kaži 
Aižinus.

Vladas griebė už kojų 
mergytę. Jos veidukas 
brūkštelėjo per vielos dyg
lius ir juo ruožais išsiliejo 
kraujas.

Vaiko klyksmas sudrebi
no širdis.

—Paleisk, žmogžudy, — 
suriko kažkuri.

—Gerai, paleisiu, — šyp
telėjo Vladas ir trenkė mer
gytę į stulpą. Pamišusi iš 
sielvarto motina metėsi 
prie Vlado, bet Kazio ran
koje pokštelėjo parabelis, ir 
jinai susmuko šalia savo 
dukters. Antras šūvis 
plykstelėjo į moteris. Jos 
metėsi į šalis.

NENUSLEPIAMI 
DARBAI

Aižinas ir jo sėbrai ma
nė, kad nuslėps nuo žmonių 
savo darbus. Bet niekšui 
nepasislėpti nuo liaudies 
akių, žmonės sekė kiekvie
ną jo žvilgsnį. Matė, kaip 
jis varė nelaiminguosius į 
žudymo vietą, kaip iš ten 
grįždavo portfelį prisikrovęs 
brangenybių, o naktį, kaip 
vagis rausdavosi nužudytų
jų butuose. Tada ištuštė- 
j u šiom is Panevėžio gatvė
mis dardėdavo vežimai. Jie 
sustodavo prie Aižino na
mo Radviliškio gatvėje. Iš
pampo jo namas nuo* piani
nų, radijo aparatų. Kai 
kambariuose netilpo, užkro
vė aukštą. Paskui vežimai 
sukdavo į Valančiaus gat
vę pas brolį Praną ir čia 
ant aukšto tempė pianinus.

BUDELIO BAIMĖ
Žmonės, komunistų iš po

grindžio vadovaujami, or
ganizavo pasiprie š i n i m ą 
okupantams ir jų kruvi
niems talkininkams. Daug 
panevėžiečių išėjo į “Graži
nos” partizanų junginį, o 
mieste augo pasipriešinimo 
judėjimas. Aižinas, bijoda
mas liaudies keršto, apsi
statę sargybomis, naktį iš 
namų neiškišdavo nosies. 
Kuo greičiau artėjo Tary
binė Armija, tuo’ labiau 
niežtėjo bailaus dezertyro, 
sužvėrėjusio žudiko Vlado 
Aižino kailis. Juk jis, ku
rio pareiga buvo ginti žmo
nes nuo priešo, talkininka
vo jam, žudė nekaltus vai
kus, senelius. Liaudis vis
ką matė ir turėjo jam pa
ruošusi rūsčią sąskaitą.

Tarybinei Armijai išva
davus Panevėžį, žmonės nu
lenkė galvas nužudytų au
kų atminimui. Sudaryta 
komisija surašė aktą apie 
fašistų žvėriškumus. Apie 
kruvinus Aižino darbus pa
pasakojo gyvi liudininkai— 
Vaclovas Didžiulis ir kiti. 
Komisija nustatė, kad hitle
rininkai su Aižino gauja 
nužudė 18,643 nekaltus ta
rybinius žmones. Miesto 
muziejaus stenduose nuo
traukos kalba apie Aižino 
ir į jį panašių piktadary
bes.

Pasigriebęs prisiplėštas 
brangenybes Aižinas išdū
mė kartu su okupantais. 
Nusibastė i Kanada. Nužu
dytųjų brangenybes paver
tė doleriais, pradėjo preky
bą. Žmonių išmintis sako, 
kad blogas garsas toli 
skamba. Matyt, tą žino ir 
Aižinas. Jo pavardė atrodo 
per daug kruvina. Pasiva
dino jis kitokia, gal būt, vėl 
užsimovė baltas pirštines ir 
vėl maloniai šypsosi nau
jiems pažįstamiems.

Bet nei po nauja pavarde, 
nei po baltomis pirštinėmis 
nepaslėps jis kruvinų ran
kų.
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jų-
Kova prieš rūkymą turi 

vykti organizuotai — auklė
jant jaunąją kartą šeimoje, 
mokykloje, pioni erių ir 
jaunuolių organ izaci jo
se. Būtina dirbti platų aiš- 
kinamaiį darba — skaityti 
paskaitas, rodyti kinofil- 
mus, rengti parodas.

Dažnai gydytojus klau
sia, ar galima atprasti nuo 
rūkymo. Atsakymas tik vie
nas — ir galima, ir reikia. 
T’esa, specialiu vaistų nėra, 
bet reikia prisiminti, kokia 
didelė rūkymo žala. Nerū
kyti bus sunku tik kelias 
dienas, o paskui iš karto 
palengvės: pagerės savijau
ta, apetitas, miegas, sutvir
tės nervų sistema, pagerės 
skonio ir uoslės pojūčiai.

Jei rūkantysis nori mesti 
rūkęs, bet nežino kaip, rei
kia pasitarti su gydytoju. 
Mūsų jaunoji karta turi iš
augti sveika, neapsvaigin
ta tabaku ir alkoholiu.

Gydytoias A. Glikmanas
(Iš Vilniaus “Tiesos”)

GRAŽIAI PASITIKO 
SUKARNO

Saumlakai. — Indonezi
jos prezidentas Sukamo at
vyko į Tanibaro salas. Žmo
nės entuziastiškai jį pasiti-. 
ko. Savo kalboje Sukamo 
sakė, kad Indonezija atsi
ims Irian Baratą (Vakarinę 
Gvinėją). Tą plotą vis dar 
kolonijalėje padėtyje laiko 
Hollandija.

AMERIKA ĮSPĖJO 
ARABUS IR IZRAELĮ
Beirutas. — Jungtinės 

Valstijos įspėjo Izraelį ir 
Jungtinę Arabų Respubliką,. 
kad susilaikytų nuo karinių 
pasiruošimų. Arabai sako, 
kad Izraelis mobilizuoja sa
vo jėgas ir siunčia į jų pa
sienį.

Spaleto, Italija. — Jeme- 
no lėktuvas su 8 žmonėmis 
susikūlė Alpių kalnuose. Vi
si žmonės žuvo. Lėktuvas 
skrido iš Romos į Belgradą.
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VILNIUS — Tarybų .Lietuvos sostine Malajos federacija
(Tąsa)

Lietuvos liaudis, kovodama prieš pran
cūziškuosius okupantus, gindamasi nuo 
plėšikaujančių karinių būrių, suiminėda
ma dezertyrus, kovojo ir prieš savo iš
naudotojus dvarininkus. Valstiečius pa
siekė gandai, kad užkariautuose kraštuo
se Napoleonas naikinąs baudžiavą. Dau
gelyje Lietuvos vietų valstiečiai liovėsi 
atlikinėję baudžiavines prievoles. Vals
tiečių judėjimas gilino feodalinio ūkio 
krizę, prasidėjusią Lietuvoje XVIII am
žiaus paskutiniame ketvirtyje. Krizės 
pagrindą sudarė tai, kad vietoj papras
tosios prekinės gamybos ėmė atsirasti to
kia gamyba, kur, iš vienos pusės, pasiro
dė gamybos priemonių savininkas, o iš 
antros—samdomasis darbininkas, darbo 
jėgos pardavėjas. Gaminimas rinkai pa
naudojant samdomąją jėgą reiškė kapi
talistinių santykių pradžią. Neišvengia
mas kapitalistinių santykių plitimas ir 
stiprėjantis valstiečių pasipriešinimas 
baudžiaviniam išnaudojimui vertė Lietu
vos dvarininkus ieškoti priemonių savo 
padėčiai sustiprinti.

Po 1812 metų karo ir okupacijos nu
niokojimų dvarininkai pradėjo svarstyti, 
kaip geriau ir greičiau atstatyti su
griautą dvarų ūkį. Vilniaus Laikraš
čiuose buvo siūloma Įkainuoti valstiečių 
turimą žemę, imti už ją išpirką arba 
nuomą ir valstiečius, kaip laisvus sam
dinius, naudoti dvaro darbams. 1817 
metų gruodžio mėnesį Vilniaus guberni
jos bajorų seime buvo pasiūlyta atleisti 
Lietuvos valstiečius nuo baud ž i a v o s . 
Miestiečiai ir ypač studentai, užpildę sa
lės balkonus ir tuščias vietas, karštai rė
mė baudžiavos panaikinimą. Kada disku
sijų metu Ašmenos apskrities dvarinin
kų atstovas Paškovskis, gindamas bau
džiavą, ėmė koneveikti valstiečius, salėje 
kilo audra. Paškovskiui ant nugaros bu
vo priklijuotas popierius su užrašu “Į 
kartuves” ir pasigirdo balsai, reikalaują 
išmesti jį iš salės. Padėtis pasidarė to
kia įtempta, jog Paškovskis su savo 
bendrininkais, aštrių replikų lydimi, tu
rėjo išeiti iš salės. Šis įvykis atspindėjo 
antibaudžiavines nuotaikas Lietuvoje.

Feodalizmo krizės galėjimas, o taip 
pat carizmo vykdyta tautinė priespauda 
Lietuvoje formavo tam tikruose gyvento
jų sluoksniuose naujus siekimus . Lietu
vos miestiečių ir neturtingųjų bajorų 
tarpe plito nepasitenkinimas carine pat
valdyste ir tautine priespauda, buvo sie
kiama pertvarkyti ūkinį ir politinį gyve
nimą. Vilniuje atsirado slaptų švietė
jiškų organizacijų. Unievrsiteto studen
tų tarpe pradėjo veikti filomatų (moks
lo mylėtojų) draugija, kuriai priklausė 
ir poetas Adomas Mickevičius. 1823 me
tais prasidėjo filomatų suėmimai, iš uni
versiteto buvo pašalintas Lelevelis ir ki
ti demokratinių pažiūrų profesoriai, 
įvesta griežta spaudos cenzūra.

Slaptosios Vilniaus organizacijos turė
jo ryšių su rusų bajorais dekabristais. 
Dekabristų idėjų įtakoje stiprėjo kai ku
rių filomatų draugijos nariu revoliucinė 
pasaulėžiūra.

Greta gaivališko antibaudžiavinio liau
dies masių judėjimo Lenkijoje ir iš da
lies Lietuvoje vyko bajorų judėjimas 
siekiant išsivaduoti iš Rusijos carizmo 
jungo ir atkurti Lenkijos valstybę. Nors 
bajoriškas judėjimas nesirėmė liaudies 
masių judėjimu nei naujai besiformuo
jančiais kapitalistiniais santykiais, tebe
buvo feodalinis, vis dėlto jis buvo pro
gresyvaus pobūdžio. Bajorų veikla prieš 
carizmo tautinio engimo politiką, jų sie
kimas atstatyti Lenkijos politinę nepri
klausomybę ano meto sąlygose turėjo di
delę tarptautinę reikšmę, nes silpnino 
carizmą, tą Europos žandarą, kuris su
darė didžiausią grėsmę revoliuciniam ju
dėjimui Europoje. Bajoriško judėjimo 
vaisiumi ir buvo 1830 metų sukilimas 
Lenkijoje^ ir Lietuvoje.

Prasidėjus Lenkijoje sukilimui, Vil
niaus generalgubernatoriaus, bijodamas 
sukilimo mieste, ėmėsi visų atsargumo 
priemonių: įsakė ištuštinti arsenalą, su
rinkti iš gyventojų ne tik medžioklinius 
šautuvus ir kardus, bet ir ilgesnius pei
lius; buvo suimta nemaža studentų, ku
riems nebuvo leista išvykti atostogų, su
sisiekimas su užmiesčiu nutrauktas.

Tačiau, nepaisant visų priemonių, su
kilimui buvo ruošiamasi ir Vilniuje. Jam 
vadovauti čia buvo sudarytas slaptas 
Centro Komitetas, kuris palaiko ryšius

su Lenkijos sukilėliais. Sukilimo šalinin
kai mieste vedė agitaciją: platino atsi
šaukimus, sukilimo vadų atvaizdus.

Sukilėliai ^mažais būreliais traukė iš 
miesto į miškus. Studentai rinkosi Rū
dininkų girioje ir ten sudarė akademinį 
legioną, kuris vėliau, kaip nepajėgus ka
riniu atžvilgiu ir negalįs savarankiškai 
veikti, buvo įjungtas į bendrąją sukilė
lių kariuomenę.

Sukilėlių vadovybė ruošėsi užimti Vil
nių šturmu.

Mūšis dėl Vilniaus įvyko birželio 19 
dieną Panerių kalnų apylinkėse.

Mūšį sukilėliai pralaimėjo ir, netekę 
apie 600 žmonių užmuštais, turėjo pasi
traukti. Netrukus sukilimas buvo nu
malšintas. 'Svarbiausia priežastis, dėl 
kurios nepavyko sukilimas, buvo ta, kad 
sukilime dalyvavę dvarininkai svyravo, 
nes nenorėjo atsisakyti savo feodalinių 
privilegijų ir vengė socialinių reformų. 
Be to, sukilimas siekė atkurti Lenkijos 
valstybę, kurioje lietuvių, baltarusių ir 
ukrainiečių tautos būtų atsidūrusius pa
vergtųjų tautų padėtyje. Dėl to plačio
sios liaudies masės sukilėliams nepritarė 
ir sukilimo nerėmė. Carinė valdžia, nu
malšinusi sukilimą, suėmė daug vilniečių 
ir uždarė Vilniaus universitetą.

Nesulaikomai vystantis kapitalizmui 
ir nuolat augant antifeodaliniam valstie
čių judėjimui, dalis buvusių sukilimo da
lyvių ėmė suprasti, kad bajorų kova dėl 
tautinio išsivadavimo turi remtis ir 
liaudies masėmis, kad be liaudies masių 
paramos sukilimo laimėti negalima. To
kių pažiūrų atstovas Lietuvoje buvo Si
monas Konarskis. Lelevelio paskatin
tas, Konarskis grįžo iš emigracijos į 
Lietuvą ir veikė daugiausia inteligenti
jos tarpe. Vilniuje jis susirišo su kai 
kuriais Medikų - chirurgų akademijos 
profesoriais, stengdamasis įkurti sukilė
lių organizaciją, leisti slaptą laikraštį, 
vesti propagandą liaudyje. 1838 metais 
beruošiant slaptą spaustuve Vilniuje, 
Konarskis buvo šnipų užkluptas, suimtas 
ir 1839 metų vasario 27 dieną Vilniuje 
netoli Vingio parko viešai sušaudytas.

Simailas Konarskis, kaip ir jo vien
minčiai, kovoję dėl Lenkijos valstybės 
atkūrimo, mėgino remtis valstiečiais, 
bet tuo pat metu stengėsi neatstumti 
dvarininkų ir palikti jiems vadovavimą 
sukilimui. Projektuodami reformas, jie 

’ rūpinosi nenuskriausti dvarininkų, todėl 
jų reformos galėjo būti tik labai ribotos, 
jos negalėjo patenkinti valstiečių pagrin
diniu reikalavimu, t. v

XIX amžiaus penktajame dešimt
metyje rusų revoliucinio judėjimo įta
koje Lietuvoje ėmė formuotis nauja re- 
voliucinė-demokratinė srovė, gvnusi vals- 
tietijos interesus ir stojusi į agrarinės 
revoliucijos kelią.

Toji srovė išryškėjo per 1863 metų su
kilimą, kuriame kaip savarankiška jėga 
pasireiškė Lietuvos valstiečiai, vadovau
jami revoliucinių demokratų Kalinaus
ko, Sierakausko, Mackevičiaus ir kitu. 
Valstiečiu sukilimas siekė panaikinti fe
odalinę dvarininkų žemvaldą ir išva
duoti pavergtąsias tautas iš carizmo 
jungo.

Šio visą Lietuvą apėmusio sukilimo 
centras buvo Vilnius, kuriame veikė 
slaptas Lietuvos sukilėlių komitetas, va
dovaujamas Kalinausko. Reakcingieji 
Lietuovs ir 'Lenkijos dvarininkai, o taip 
pat stambiosios buržuazijos atstovai — 
sukilimo dalyviai — buvo priešingi vals
tiečių sukilimo ir jų vadų siekimams. 
Lenkijoje susidariusi sukilėlių valdžia 
nutarė paleisti Vilniaus komitetą. Kali
nauskas ir kiti to komiteto nariai buvo 
įspėti, kad jeigu ji-e nepaklausysią nuta
rimo, būsią apšaukti sukilimo kenkėjais, 
jų pavardės būsiančios paskelbtos spau
doje. Kalinauskas protestavo prieš tokį 
nutarimą, tačiau buvo priverstas jį vyk
dyti ir išvyko į Gardino guberniją vado
vauti valstiečių sukilimui. Vilniuje tuo
met buvo sudarytas naujas Lietuvos su
kilėlių komitetas vien iš reakcionierių, 
vadinamų “baltaisiais,” kurie orientavo
si ne į valstiečius, o į užsienio valstybių 
intervenciją ir nuo sukilimo visai atitrū
ko. “Baltieji” patys pakriko ir paprašė 
Varšuvos komitetą atleisti juos iš parei
gų. 1863 metų rugpiūčio mėnesį Kali
nauskas grįžo į Vilnių ir vėl stojo suki-.

šalis gavo savo 
tautinę laisvę

Prieš metus, 1957 metų 
rugpiūčio 31 dieną, pieti
niame Malakos pusiasalio 
krašte, kur apie 170 metų 
viešpatavo Britanija, atsi
rado nauja suvereninė vals
tybė — Malajos federacija. 
Viso pasaulio laisvę mylin
čios tautos karštai sveikino 
šį įvykį. Per eilę pokario 
metų Anglijos imperialistai 
nesėkmingai mėgino ginklo 
jėga pasmaugti nacionali
nio išsivadavimo judėjimą 
Malajoje. Galiausiai kolo
nizatoriai buvo priversti 
patenkinti daugiau kaip še
šių milijonų malajų tautos 
reikalavimą suteikti jų ša
liai nepriklausomybę.

Iškovojus valstybinę ne
priklausomybę, Malajos fe
deracijai iškilo nepaprastai 
sudėtingos politinės ir soci
alinės - ekonominės proble
mos.

Anglų pastangos
Angliškieji kolonizatoriai 

padarė visa, ką tik galėjo, 
kad apribotų Malajos ne
priklausomybę. Jie dirbti
nai atskyrė nuo šalies pa
grindinės dalies Singapūro 
salą, kuri ir ligi šio laiko 
tebėra Anglijos kolonija ir 
stambiausia karinė jūros 
bazė Pietryčių Azijoje. Di
džiosios Britanijos vyriau
sybė 1957 metų spalio mė
nesį užkorė Malajos federa
cijai karinį susitarimą, ku
ris numato dislokuoti Ma
lajos teritorijoje užsienio 
ginkluotąsias pajėgas, ši 
kariuomenė tebetęsia kolo
nijinį karą prieš Malajos 
partizanus - patriotus, pa
sitraukusius į džiungles ir 
tebevedančius ginkluotą ko
vą prieš užsienio užkariau
tojus pavergėjus. Baudžia
mosioms ekspe d i c i j o m s 
prieš sukilėlius vadovauja 
anglų generolas Keselsas

Kaip teisingai pabrėžė 
Bangkoko laikraštis “Daily 
mail,” tikras tebesitęsian
čio karo prieš Malajos par
tizanus organizatorius yra 
Anglija, kuri privengia, 
kad sukilėlių laimė j i m a i 
“lemiamu mastu pakirs an
glų pozicijas Malajoje”.

šaulio natūralaus kaučiuko 
produkcijos. Šalies kaučiu
ko plantacijose dirba apie 
320 tūkstančių darbininkų, 
o iš viso nuo kaučiuko^ pra
monės priklauso apie 2 mi
lijonus žmonių, t. y. vienas 
trečdalis šalies gyventojų.

Tačiau malajų tauta ne
turi galimybės tvarkyti sa
vo nacionalinį turtą. Galin
gi Londono City finansų 
magnatai kontroliuja 70 
procentų Malajos kaučiuko 
plantacijų ir beveik visą 
kaučiuko eksportą.

Kita labai svarbi Malajos 
ekonomikos šaka yra alavo 
gavybos pramonė. Malaja 
turi maždaug 30 procentų 
kapitalistinių šalių alavo 
rūdos atsargų. Per dešimt
metį (1947-1957 metai) 
Malaja davė 38 procentus 
viso kapitalistinio pasaulio 
alavo išlydymo. Bet ir šio
je ekonomikos šakoje mono
polines pozicijas užima už
sienio, daugiausia anglų, 
kompanijos. Jos kontroliuo
ja apie 57 procentus alavo 
rūdos gavybos Malajoje.

Malajos gamtos turtų dė
ka pasakiškai pralobo ang
liškieji kolonizatoriai. Tik 
per 6 pokario metus Angli
ja išspaudė iš Malajos 1713 
milijonų dolerių. Tai pen
kis kartus viršija visą ang
lų kapitalą, įdėtą į alavo 
bei kitų Malajos gavybinės 
pramonės šakų išvystymą. 
Šiuos milžiniškus pelnius ko
lonizatoriai gauna žiauriai 
eksploatuodami darbo žmo
nes. Per 12-15 valandų dar
bo dieną po svilinančia ato
grąžų saule arba alavo rū
dyno sąlygose Malajos dar
bininkas gali uždirbti dau
giausia 4 svarus ryžių.

Paseklbus Malajos fede
racijos nepriklauso m y b ę , 
jos vyriausybė imasi tam 
tikrų žygių nacionalinei 
pramonei apginti. Bet na
cionalinio kapitalo pozicijos 
šalies ekonomikoje dar silp
nos. Jo daliai tenka tik 8 
milijonai svarų sterlingų 
kapitalo įdėjimų, tuo tarpu 
kai tik anglų kapitalas kau
čiuko gamyboje,] r alavo ga
vyboje viršija 150 milijonų 
svarų sterlingų.

1947-1957 metais Ameri
ka importavo maždaug 25 
procentus Malajos alavo ir 
buvo antroji po Anglijos 
Malajos kaučiuko vartoto
ja. Tačiau smarkėjanti eko
nomine krizė Jungtinėse 
Valstijose ir kitose svar
biausiose kapitalistinio pa
saulio šalyse smarkiai smo
gė Malajos federacijos eks
porto prekybai. Tik pirma
jame 1958 metų ketvirtyje 
įplaukos į Malajos valstybi
nį iždą iš eksportinių mui
tų kaučiukui ir alavui su
mažėjo atitinkamai 45 ir 48 
procentais palyginti su ati
tinkamu praeitųjų metų lai
kotarpiu. Šių metų gegužės- 
birželio mėnesiais Malajoje 
buvo surinktas menkiausias 
per pastaruosius dvejus me
tus kaučiuko derlius. Šaly
je mažinama alavo gavybos 
pramonė. Nuo 1957 metų 
lapkričio mėnesio iki 1958 
metų gegužės mėnesio Ma
lajos federacijoje buvo už
darytas 281 alavo rūdynas, 
o tai sudaro 38.2 procento 
veikusių įmonių. Šių metų 
liepos mėnesyje Malajos 

| laikraštis “Straits Times” 
konstatavo, kad bedarbių 
skaičius pasiekė 60 tūks
tančių žmonių.

Smarkus Malajos ekspor
to kritimas priverčia fede
racijos vyriausybę smarkiai 
sumažinti asignavimus pra
monės vystymo programai 
vykdyti.

Neseniai finansų ministe
rija pareiškė, kad šiemet 
vyriausybė negalės skatinti 
iš savo ištekliu kuriu nors 
pramoninių objektų staty
bą, net jeigu tai numato 
ekonominio vystymosi penk
mečio programa.

(

Šiomis sąlygomis Malajos 
federacijos komercini u o s e 
sluoksniuose didėja įsitiki
nimas, kad būtina plėsti 
prekybinius santykius s u 
socialistinės stovyklos vals
tybėmis, kurios gali pirkti 
didelius tradicinių Malajos 
eksporto prekių kiekius ir 
pardavinėti jai įrengimus 
ekonomikai rekonstruoti.

Malajos federacija drau
ge su kitomis taikingosio
mis valstybėmis ryžtingai 
protestuoja prieš Amerikos 
ir Anglijos intervenciją Ar

timuosiuose Rytuose ir rei
kalauja neatidėliojant iš
vesti užsienio kariuomenę. 
Nepaprastai papiktino sisį 
lies visuomenę tai, kad ame
rikiečiai neseniai išlaipino 
savo jūrų pėstininkus visai 
arti federacijos sienų — 
Singapūre. Malajų tauta 
teisingai įvertina šį naują 
Amerikos agresijos aktą 
kaip grėsmę taikai Pietry
čių Azijoje.

Neseniai Malajos vyriau
sybė paskelbė spaudoje pa
reiškimus, kuriuose išreiš
kiamas jos pageidavimas 
užmegzti draugiškus santy
kius “su visomis valstybė
mis” ir vystyti “laisvąją 
prekybą.” Nėra abejojimo, 
kad įvykdžius šiuos ketini
mus, sustiprės Malajos ne
priklausomybė, o tai padės 
jai įveikti dabartinius ūki
nius sunkumus.

V. L.
Istorijos mokslų 
kandidatas

SAKO, KAD JAUTĖ 
RADIOAKCIJĄ

Stockholmas. — Nors Ta- y 
rybų Sąj unga atomine^ 
bombas bandė Nova j a Zem- 
lia ledynų srityje, apie 
1,000 mylių nuo Švedijos, 
bet radioakcija buvo jaučia
ma.

Tą patį tvirtina Norvegi
jos ir Suomijos mokslinin
kai.

JAV DAVĖ 4 KARO 
LAIVUS GRAIKIJAI

Norfolk, Va. — Šioje 
prieplaukoje Jungtinių 
Valstijų karinis laivynas 
perdavė Graikijos laivynui 
keturis karo laivus. Visi 
laivai yra po 1,000 tonų 
įtalpos. Jie įrengti kraštų 
apšaudymui ir karių į kran
tą iškėlimui.

I *•

W ASH INGTON A S.-Ke- 
Ipublikonų partijos vaduose 
nusivylimas Niksonu, kuris 
buvo rinkimų kampanijoj 
“bosas.” Daugelis jau ka\» 
ba, kad Niksonas nebus 
1960 metais Republikonų 
partijos kandidatu į prezi
dentus. Milijonierius Nel- 

I sonas Rockefelleris, kuris 
[laimėjo New Yorko valsti- 
j jos gubernatoriaus vietą, 
numatomas kandidatu.

lėlių valdžios priešakyje.
(Bus daugiau)

—............... —....... 1 ■' — .......................
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Mala j iečių protestas
Nepaprastosios padėties 

palaikymas Malajos federa
cijoje įgalina Anglijos val
dančiuosius sluoksnius tęsti 
karinę šalies okupaciją. 
Londono spauda su cinišku 
atvirumu pripažįsta, kad 
Malaja yra idealus mokymo 
poligonas šiuolaikiniams 
karo vedimo džiunglėse me
todams paruošti.

Malajos patriotinė visuo
menė ryžtingai protestuoja 
prieš svetimšalių okupaciją. 
Už nedelsiamą užsienio ka- 

jriuomenės išvedimą pasisa- 
>ko daug politinių ir visuo
meninių šalies organizaci
jų, jų tarpe Malajos darbi
ninkų partija, Liaudies pro
gresyvioji partija ir Liau
dies partija, įeinančios j So
cialistinio liaudies fronto 
sudėtį, Visos Malajos ga
myklų darbininkų . profsą
junga, Malajos profsąjun
gų Generalinė taryba ir 
Malajos socialistinė jauni
mo sąjunga.

Užsienio kariuomenės bu
vimas federacijos teritori
joje yra viena iš svarbiau
sių kliūčių šalies ekonomi
nio vystymosi kelyje.

Gamtiniai turtai
Pagal savo gamtos turtus 

Malaja yra viena iš turtin
giausių Pietryčių Azijos 
valstybių. Ši palyginti ne
didelė šalis gamina daugiau 
kaip vieną trečdalį viso pa-

Verda darbymetis*

Dingo vaizdai širdyje man išklostyti,
Vaiskūs tokie, išmyluoti, išglostyti...

Bet štai kolūkis — galinčius orus —
Rodo sulietus plačiuosius barus...

Švitina saulėj krūtinę atstatęs,—
Sodrūs javai jau iš tolo man matės,—

Linksi jūruoja kaip mūras rugiai, 
Šnara pavėjui ir kvepia smagiai!

Čeksi žlegėdami vikšrais kombainai, 
Piauna ir kulia tarytum savaime...

Einu skubu ir stebiu ir arčiau:
Šoferį žvalų dabar pamačiau.

Tyst man per nosį aitrusis benzinas...
Saule nudegęs vairuoja vaikinas,—

Galvą palinkęs valingas, šaunus
Jaunas Viedarių kolūkio sūnus!

—Labas! Matau, įsitaisėt mašiną!
Na ir didžiulė kolūkio šeimyna!

Miela stebėt: net marguoja laukai!
Pats tas darbymetis ,tai ne juokai...—

Nušvietė šypsnis šaunuolį vaikiną—
Svečią nebuvėlį tuoj atpažino:

—Dėkui už laba! Gera mašina.
Darbas spartus, kai čežena ana...

Kad tik lietus pasalom netrukdytų,
Oras padėtų gražiai dieną kitą,

Tai parugė ir ruduotų plika:
Daug užsimojus nuvaro talka!—

Skuba it skruzdės,—
net spurda man kojos

Bėgt ir padėt, ton artelėn pristojus—
Paslaugą kokią,—

gau būt’ dar sparčiau!
Patį tą įkarštį čia pamačiau!

Jonas Kaškaitis
1958. VIII. 22

MIKOLA CHVEDAROVIČIUS

Kaip gera pas tave, 
sesut —

Taip gera pas tave, sesut, 
Taip miela man viešėti. 
Tik aš tarsi karys esu— 
Rikiuotei! reikia spėti.

Trumpai tebuvome kartu. 
O laimės kiek turėjau!
Tik Vilniumi—tikėki tu— 
Dar neatsigėrėjau.

Šauniu draugų šilta šnekta 
Užbūrė mano širdį.
O vėjas, o rudens gamta
Mane tiesiog nugirdė.

Sakyk, geroji, atvirai— 
Mes skiriamės per greitai ? 
Miškai, laukai ir ežerai 
Vilioja eiti, eiti . . .

Vilioja vis nauji keliai,
Darželiai traukia akį, 
Kolūkių soduos obuoliai 
Tarsi medum aptekę.

Smagu čia, gera man ir tau. 
Sakyk, ar skirtis verta?
Juk tavo Baltiją matau 
Gal paskutinį kartą . . .

Dažnai ten nerami banga 
Supurto žilą mišką . . .
Tačiau prie kopų ji staiga
Lengva puta ištyška.

Pakrantės smėlis—tu regi— 
Man gintarėliais šviečia . . .
O saulė šypsosi smagi 
Ir derlium džiaugtis kviečia.

Tava šeima, sesut, jauna.
Darbšti, linksma, laiminga.
Miela kalba, skambi daina 
Giliai širdin man sminga.

Bet laikas sukti į namus. 
O ši miela savaitė 
J r ateity tejungia mus, 
Sesute lietuvaite!

Veikte J. J. Šiožiny*



Apie žymius žmones
Rašo D. M. šolomskas

Naujasis popiežius -
gabus diplomatas
Venecijos patriarchas 

kardinolas Angelo Giuseppe 
Roncalli, jau yra popiežius 
Jonas XXIII. Komercinė 
spauda daug rašė apie jo 
gabumus ir gyrė, kaipo 
“farmerio sūnų”. Kas del
naujo popiežiaus gabumo, ną. 
tai netenka abejoti, bet jis ir Francūzijos buvę pokari- 
nėra paprastų vargingų nio laiko premjerai, 
valstiečiu sūnus.

Jo jaunystė

I Per devyneris metus jis 
veikė Francūzijoje. Arki
vyskupas Roncalli ypatin
gai susidraugavo su Fran
cūzijos prezidentu Vincent 
Auriol.

Popiežius Pijus XII už jo 
veiklą Francūzijoje pakėlė 
jį į kardinolus. 
Angelo Giuseppe 
buvo pakviestas 

Kartu buvo

Ta proga
Roncalli 

i Vatika- 
pakviesti

1953 m. sausio 1 d. Fran
cūzijos prezidentas Auriol 
uždėjo naujam kardinoilui 

Dabartinis popiežius gi-• Roncalli’ui popiežiaus įteik- 
mė 1881 m. lapkričio 25 
diena Sotto ii Monte mies
telyje, 30 mylių į~ šiaurę 
nuo Milano. Kada jis buvo 
11 metų amžiaus, tai įstojo 
į katalikų prirengiamąją 
seminariją.

Jis tapo kunigu 23 metų 
amžiaus 1904 m. Netrukus 
jaunas kunigas jau buvo 
sekretoriumi apsukraus vy- 

j skupo Giacomo Radini Te- 
deschi. Jie išvyko į Fran- 

*cūziją. Ten jaunas kunigas 
Angelo Giuseppe Roncalli 
susipažino su politika ir iš
moko francūzų kalbos. Mi
nimas vyskupas mirė 1914

tą kardinolo raudoną kepu
rę (birettą). Visos tos apei
gos tampriai surišamos 
Francūzijos valdovais.

Nuo kardinolo iki 
popiežiaus

Naujas kardinolas 
pasiųstas į Venecijos 
tą kaipo patriachas.
Italijoje, ypatingai didmie
sčiuose, liaudis labai pakry
po į komunistų puse.

Venecijoje, kurios dauge
lis gatvių yra vandeniniai

tinis yra 176-as.
laiką Francūzijos
buvo įsigalėję, tai tada bu
vo septyni popiežiai iš fra n- 
euzų tautos. Yra buvę keli I į
šveicarai, bet ta šalis susi-j piktadarius? Dažnai ir po-

su

buvo 
mies- 
Mat,

Atėjo baisieji laikai 
ir aukso šalyje

Pirmasis Jonas tapo po
piežium 523 metais. Pasku
tinis popiežius Jonas XXIII 
išmestas iš popiežiaus vie
tos Konstancijos suvažiavi
me 1417 metais. Nuo to lai
ko popiežiai Jonais nesiva- 
dino. (Jonas XXII, netekęs 
popiežiauso vietos, dar gy
veno iki 1434 metų).

Iš popiežių skaitlinės Va
tikanas išmetė tris Jonus. 
Jonas, kuris tapo popiežiu
mi 844 metais, nepriskaito- 
mas nei prie Jonų skai
čiaus.
nas XVI-tas, kuris tapo po
piežiumi 997 metais, yra 
priskaitytas prie Jo n ų gįna ^arU) įaj gąsdina kito- 
skaitlinės.

Reiškia, dabartinis popie-Į : 
žius pasirinkdamas Jono 
XXIII-jo vardą, pasirinko 
vardą ir numerį popiežiaus, 
kuris iš popiežiaus vietos 
buvo išmestas 1417 metais.

Ilgai Vatikano politikai 
nenorėjo prie popiežių pri- prasikaltimus atlieka jau-

Gyvename Amerikoje, ku
ri skaitosi turtingiausia ir 
kultūringiausia šalis pasau
lyje. Kad Amerika graži 
ir turtinga šalis, tai tiesa. 
Bet net baisu pamišlyti, 
kas bus toliau.

Dabartiniais laikais nėra 
vilties: pažiūri į laikraš
čius, arba klausaisi radijo,A .v. T I tlUč) cvjl Mcv jlcivijljv,

Vienas popiežius Jo- įaį nįep0 Rito nėra, kaip tik
gąsdinimai atominėmis 
bombomis. Jeigu jau nebau-

I ki baisūs atsitikimai, kaip 
L. i: žmogžudystės ir savi- 

i žudystės, vogimai ir plėši- 
i m ai. Plėšia ne tik bankus ar 
stambius biznierius, net ir 
privatinius gyvenamus na
mus. Dažnai plėšikai sulai
ko praeivius gatvėse. Ir vis

Philadelphia, Pa
50 metų sukaktis

Lapkričio 2 dieną čia įvy
ko iškilmingas

iškaityti Joną XIV-tą ir Ro
mano del Conti di Tuscolą, 
kuris žinomas, kaipo popie
žius Jonas XX, bet vėliau 
dėl jų susitaikė.

Iš “gerųjų” ^popiežių jų 
tautybė yra žinoma 217. Iš 
to skaičiaus italų tautybės 
buvo 175 popiežiai, o dabar- 

Per tūlą 
karaliai

kada velionis buvo 
arkivyskupas. Jie- 
buvo apsukrūs dip- 
ir tuojau susidrau-

kanalai, kardinolas Roncal
li dažnai plaukiojo valtyje
ir užmegsdavo kalbą su ki

ltų valčių (gondolų) vairuo
tojais. Kardinolas darė vis
ką, kad sutvirtinti katalikų 
tikėjimą.
turistams, kurie apsirengę
trumpomis kelnaitėmis ar 
sijonėliais maudėsi.

Igino juos lankytis j bažny-
jčias ir mažiau laiko praleis- ^ų ir vokiečių kalbos yrai^

inimas, daugiausiai viduri
nių mokyklų amžiaus: Na, 
o kada tokius vagilius ar 
plėšikus pagauna, tai labai 
mažai baudžia — per jauni. 
Gi profesionalius suaugu
sius vagis labai retai pagau
na. Gi pagautus pro vienas 
duris į kalėjimą įleidžia, o 
pro kitas išleidžia.

Valdžia į tokius svarbius 
dalykus nekreipia dėmesio.

I Na, ir kas gi apsaugos nuo 
' tų blogybių, kas suvaldys

lais, negu Čiang Kai-šeko, 
kurį finansuoja ir palaiko 
Formozoje. Pinigus pila 
ten, kur nereikia, o ten, kur 
reikia, tai jų nėra. Savo 
šalies jie nemato, kur taip 
išsiplatino visokis krimina- 
lizmas ir blogybes. O to vi
so priežastis — tai sunki 
ekonominė padėtis.

Daugelis mūsų valdininkų 
rūpinasi tik, kad gerai apmo
kėti visokius reporterius ir 
“veikėjus,” kurie bastosi kito
se šalyse ir provokuoja karą. 
O' kas pinigus sumoka? Su
moka darbo žmones mokėda
mi nuo įplaukų taksus ir mo
kėdami taksus ant visokių 
pirkinių.

Taksai vis auga. Tuo pat 
kartu darbo žmonių vargas ir 
skurdas didėja., Jie patys tu
ri pasistatyti ligonines, mo
kyklas, aukoti kovai prieš li
gas, kaip džiova ir vėžys, už
laikyti kitų šalių karalius ir 
jų gimines bei tuos, kurie tu
rėjo bėgti nuo savo šalies dar
bo žmonių.

Argi neaišku, kad Kinijoje j’,* . ,. , - r •K , I turintis krūvos doleriu, neižmonės pasirinko sau naują1 • • • .. . u .
gyvenimo kelią?
kuria
mūsų šalies 5
čiang Kai-šeką, ji j 
ir finansuoja, tuo pat laiku

vienas kitas būna lietuvis 
tarnautojas USSR ambasa
doje, kur ir Lietuva pri-

r ... klauso. Jis buvo bepradedąs50 metų sukakties nuo įsi- . virozyti apie-aukš. 
Lumitol Uhilndnlnhiino Q1O11- * * _ x .kūrimo Philadelphijos Šiau
rinės Dalies Lietuvių Re
publikonų Susivieni j i m o 
(Klubo). Pusė šimto mete
lių, tai jau ilgokas laikas. 
Per tiek laiko' daug kas te
ko pergyventi, daug ką nau
jo sukurti ir blogą sunai
kinti. Tų laikų lietuviai, at
vykę į šią šalį, sutiko labai 
sunkias sąlygas, ypač susir
gimo atveju buvo labai blp- 
ga, niekas tavęs nepagelbė
jo. O kitas sunkumas, tai 
negalėjimas susikalbėti.

Sunkios padėties verčia
mi lietuviai steigė visokias 
draugijas, kad savo padėtį

" pagerinti. Taip besidarbuo
dami, pasenom, pražilom, o 
tų sunkumų, blogybių dar 
nepanaikinom.
bingoji šalis ir
dar ir šiandien labai nema- paveikslai

Mūsų gar- 
jos tvarka

ir abelnailoni dėl senelių
netekusių sveikatos. Ligoni
nių, gydytojų ir vaistų ne
apsakoma brangenybė. Ne

naują gyvenimą, bet

nesvajok apie medicinos at
siektas tobulybes, jos ne dėl 
biednesniųjų. Pašaipi nių

valdonai paliko draugijų ligonių lankytojai 
^n\u°ia dažnai praneša skaudžių ži- 

1 nių, kad toks ir toks senu- 
skriausdami savo salies gyven- ^ag neapsakomai skurdžio-

nių, kad toks ir toks senu-

prieštaravo | deda iš italų, francūzų ir 
vokiečių, tai šalis, kuri ne
turi atskiros tautos ir kai

Jis ra- bos.

licija yra įsi vėlus į visokias 
suktybes ir šmugelius. Ir 
tarpe pačių valdininkų kyla

......... .... . skandalai dėl visokiu rakė-' Šveicarijoje italų, francu-Į

t i Lido gemblerių kasine.
1957 m. vasaryje į Vene

ciją atvyko kairiųjų sočia-! 
listų vadas Pietro Nenni.

Kardinolas Roncalli mo
kėjo gražiai pašnekėti apie| 
“bendrąjį susikalbėjimą”, 
kuris būtų naudingas “vi- 

! soms socialėms klasėms”.
Bet kada kairieji Krikščio
nių demokratų partijos na-1 
riai palinko į bendrą fron
tą su kairiaisiais socialis
tais, tai kardinolas prieš tai

valstybines kalbos.

m.
Pirmojo karo laiku (19- 

14-1918 m.) dabartinis po
piežius buvo italų armijoje 
kapelionu. Karui užsibaigus 
jis buvo direktorius vieno
je seminarijoje.

Propaganda ir 
Diplomatija

1921 m. popiežius Bene
diktas XV pakvietė Roncal
li į Vatikaną ir pavedė jam 
Šventosios K o ngregac i j os 
Propaga nda i paga Ibi n i n ko 
darba. Jaunas Roncalli 
ėmėsi reformų propagan
dos darbe, o ypatingai vie
nuolių.
> Su buvusiu popiežium 

yPijum XII susipažino 1925 
metais, 
Milano 
du abu 
lomatai 
gavo.

Netrukus Angelo Giusep
pe Roncalli buvo pakeltas į 
arkivyskupo laipsnį ir jam 
pavesti katalikų diplomati
jos reikalai.

Dabartinis popiežius be
veik 20 metų praleido Bul- 
joje ir kitose Artimųjų Ry
tu šalyse. Jis išmoko bul
garų ir rusų kalbų, pramo
ko ir kitų kalbų. Ypatin
gai jis energingai veikė su 
senojo pasaulio diplomatais 
Balkanų pussalyje 
Antrojo pasaulinio 

4^1939-1944).
Francūzijoje

" 1944 metais buvo 
rytas Antrasis frontas 
prieš Hitlerį. Frūncūzija 
išlaisvinta. Jos buržuazinės 
partijos buvo suteršę savo 
vardą. Francūzijos liaudis 
masiniai pasisuko į komu
nistų pusę. Šalyje veikė ga
lingos ginkluotos liaudies 
jėgos, kurios pirma per ke: 
lis metus kovojo prieš hit
lerininkų okupaciją. Gene
rolo Charles de Gaulle val
džia buvo netvirta. Francū
zijos vyskupai neturėjo 
liaudies pritarimo, nes jie 
susitepė
Betaino prohitleriška val
džia.

Tada popiežius Pijus XII 
pasiuntė į Francūziją da
bartinį popiežių. Roncalli 
mokėjo tuojau apvienyti 
kapitalistinės santvarkos 
gelbėtojus. Jis mokėjo iš- 
ifeist griaudinančius atsišau- 
kiipus ir į darbo

tąją politiką, bet prisimi
nęs, kad čia neleistina ilgos 
kalbos, nes daugelis dar 
laukia savo eilės iš vietinių 
politikų, pasirek 1 a m a v o, 
kad turįs parašęs labai 
svarbią knygą, kurią įtei
kia klubo pirmininkui Ed
ward Venckui. Matyt, kad 
jis vadinsis Lietuvos konsu
lu per visą savo amželį, o 
jis dar nesenas. “Insidžioj- 
nink”, ponas Anicete, Lietu
voje seniai pamirštas esi.

Laukiame ko tokio 
svarbaus ir gražaus

Teko nugirsti, kad Aldie- 
čiai surengs krutamu pa
veikslų rodymą. Tas įvyks 
29 lapkričio ir tai Lietuvių 
Republikonų naujam name., 
2530 N. 4th St. Krutamieji 

i, kurie gaunami 
iš Lietuvos, yra žingeidūs ir 
labai, labai juos verta pa
matyti, nes jų dar ne per 
daugiausia yra. Kita, svar
bu, kad apie šį klubą labai 
seniai daug kas šį tą žino, 
bet naująjį namą su sale 
dar toli ne visi žino. O tai 
bus dabar puiki proga visa 
tai pamatyti. Taipgi sako
ma, kad nei įžangos nebū
sią.

Aš laukiu to parengimo.
Senas Kiubietis

tėjus.
Mūsų valdonai, besirūpinda

mi kitų 'salių turčių reikalais, 
taii> apleido savo šalyje moks
lą, kultūrą, kad dabar jau 
neatsakingi elementai ir baž
nyčias bombarduoja. Ir tatai 
dedasi už mūsų “auksinės už
dangos.” Jeigu tatai būtų už 
“geležinės uždangos,” tai 
daug būtų riksmo prieš barba
rizmą. Bet tas yra pas mus, 
kur “viskas gerai ir auksu ži
ba.” Jau baisu darosi ir pa
tiems ponams.

Prašalinti tuos visus blogu-1į įspūdingas, nors įmaišyta ir 
mus—tai didelis darbas. Vie-(supelė.jusių atmatų biskutis., . . «
ton rūpintis kitomis šalimis,, Diena pasitaikė šalta ir lie- U - -...............
valdžia turėtų sukoncentruoti 
savo jėgas namų apvalymui, 
tai jau tada galėtume ir ki- 
kitiems pasididžiuoti ir pasi
girti, kad pas mus viskas auk
su žiba, kad turime tvarką, j 
Tik tada užsitarnautume kitur 
pagarbos, jeigu pas save su
sitvarkytume, nesikištume į ki
tų šalių reikalus ir prisidėtu
me prie palaikymo pasaulyje 
taikos. Aguonėlė

se sąlygose kenčia visokių 
ligų priepuolius tik dėl to, 
kad pas jį seniai nebėra pi
nigų. Minėtas klubas per 
savo gyvavimą yra išmokė
jęs arti tris šimtus tūkstan
čių dolerių sirgusiems na
riams ir pomirtinių. Tai, ro
dos, nemažas “lopas” į mū
sų visuomeninę išklebusią 
“daržinę” (santvarką).

Apie iškilmes
Čia vaizdinga atžymėti, 

kad pokylis buvo didelis,

Skaitytojų Balsai
PRANCIŠKONŲ 

“DARBININKAS”
IR POPIEŽIUS

Spalio 29 d. š. m. “Darbi
ninkas” padarė peržvalgą 
iš visų lietuviškų laikraščių, 
kaip kurie laikraščiai rašė 
apie popiežiaus Pijaus XII 
mirtį. Pirmiausiai, Marijo
nų “Draugas” iš Chicagos

tų. Dar vienas nepasibai
gė, jau kitas prasidėjo.

Mūsų “aukso šalies” val- 
! dininkai viską “mato ir gil
ki i,” kas darosi už “geleži- 
I nes uždangos,” bet nemato 
ir negirdi, kas darosi už 
“auksinės uždangos.” Jei
gu kas pakeltų tą “auksinę 
uždangą,” tai daug dau
giau rastų smarvės ir viso
kių “vabalų,” negu kai ku
riose mėsinyčiose . . . Ir 
tai nebūtų nuostabu. Daug 
geriau būtų, jeigu 
valdininkai daugiau rūpin
tųsi savosios šalies reika- c

“LIAUKITĖS ŽAIBŲ 
SU A-BOMBOMIS”

Geneva. — S. Carapkinas, 
Tarybų Sąjungos atstovas 
konferencijoje dėl atominių 
'ginklų uždraudimo, sakė: 
“Laikas Anglijai ir Ameri
kai atsisakyti žaisti su ato
minėmis bombomis”. Jis 
kietai reikalavo, kad jos 
priimtų TSRS pasiūlymą ir 
svarstytų jų uždraudimą 
ant visados.

musų

lauš rėmėjo lietuvių pabė
gėlių”. Antras, “T. Žibu
riai” — tą patį, kaip ir 
“Draugas”. Tik galima pa
žymėti, kai popiežius buvo 
Bavarijoj (1917 m.), tai už
mezgė ryšius su Lietuvos 
buržuazija, su prel. J. Ol
šausku, A. Smetona, A. 
Stulginsku ir J. Purickiu, 
su visais Lietuvos raketie- 
riais.

“Naujienų” ponas P. Gri
gaitis rašo: “liūdi ne tik 
katalikai, bet ir kitų tikybų 
bei įsitikinimu žmonės”. 4-

“Liberalų” spaudoje
Aš visai ir nežinojau, kad 

tarp lietuvių yra liberalų. 
Žinau, kad yra tautininkai- 
smetonininkai, bet libera
lai, tai naujiena.

“Dirva” įdėjo Pijaus XII 
I paveikslą. Tą patį padarė ir 
“Vienybė”. O “Sandara” 
tenkinosi suminėti prezid. 
Eisenhowerio žodžius apie 
Pijų XII. O apie progresy
vių spaudą pranciškonų 
“D.” išlenda su provokato- 
riškais ragučiais.

Girdi, “ ’Laisvės’ atsilie
pimai parodė, kad lietuviš
ki komunistai buvo vienin- 

.teliai visoje spaudoje, kurie 
nemokėjo būti korektiški...”

Ar šis pranciškonų rašei
va persižegnojo, rašydamas 
tokį raštą? Ar jūs manot, 
jų spaudoje buvo kada rašy
ta apie Pijaus XII gaspadi- 
nę, kad ji nukniaukė visus 
užrašus? “Darbininke” to 
nebuvo.

tinga, bet publikos prisirin
ko virš 9 šimtų, nors įžanga | 
kainavo 4 doleriai ypatai.

Publika buvo įvairi: jau
nų ir senesnių, taipgi ir sve
timtaučių. Kad sutraukti 
tiek daug publikos, komisija 
ir nariai turėjo daug pasi
darbuoti. Vien tik į progra
mų knygutę surinko tiek 
garsinimų, kad užpildė net 
68 puslapius, už ką pasigar
sinusieji sumokėjo apie 17 
šimtų dolerių. Už tai kredi
tas priklauso tik keliems 
komisijos nariams: J. Alek
siejui, Lokui, E. Venckui, P. 
Plungiui ir A. Micheals. Tas 
tik parodo, kaip svarbu tu
rėti kad ir keletą darbščių 
narių, kurie atstoja daugelį 
tinginių...

Apie program a
Meninę dalį pildė mūsų 

naujieji ateiviai (dipukai). 
Pašoko keletą polkų, na ir 
tą patį visuomet jų mėgsta
mą šokį “Kubilas”. Geriau
sia pasirodė tai “AQ U A 
String Band”. Ši grupė susi
deda iš svetimtaučių. Jie 
čia (Klube) lavinasi per me-

Dabartinis popiežius pa
rodė gabumų. Kur jis buvo, 
kur jį siuntė, visur mokėjo 
veikti pravedimui Vatikano 
politikos. Jis dažnai matė- 
is su Italijos premjeru 
Fantani, su Jungtinių Val
stijų ambasadoriumi ir ki
tais šių laikų politikais.

Tad jo išrinkimas į po
piežiaus vietą karštai sutik
tas komercinės spaudos ir 
senojo pasaulio gelbėtojų. 
Amerikoje daugelis komer
ciniu dienraščiu, kuriu leidė- V w z L-

jai ir redaktoriai nėra kata
likai, sveikina naująjį po
piežių, kaipo “karžygį prieš 
komunizmą”. Ir jie neapsi
gaunu. Naujas popiežius 
____ i naujos santvarkos 
draugu.

Kiek jau buvo 
Jonų popiežių?

Kardinolas Angelo Giu
seppe Roncalli, patapęs po
piežium, pasiskelbė, kad jis 
bus žinomas, kaipo Jonas 
XXIII. Lotyniškai vadinsis 
ir visur pasirašys Johannes 
XXIII.

Bet katalikų bažnyčia ne 
visus buvusius popiežius 
jais laiko. Todėl yra skir
tumas popiežių skaičiuje ir 
Jonų vardo skaičiuje. Did
žiumoje spauda skelbia, kad 
šis naujas popiežius yra 
262-ras “Kristaus vietinin
kas”. Gi popiežių chronolo
gija rodo, kad jis yra 229- 
tas popiežius. Naujasis po
piežius skelbiasi, kad jis 
yra Jonas XXTII-čias, bet 
ir Jonų popiežių buvo dau- 

žmones. giau.

APIE DIEVUS ir ŽMONES
laike 
karo

atida- į nebus

eidami su maršalo

5 p.--Laisve (Liberty)— Antrad., lapkL (Nov.) 11, 1958

Antano Metelionio Raštai
2-ras Tomas

bet

ši įdomi knyga yra pagadinta:

Prašome Veikti Greitesniam Išleidimui
Nelaukite asmeniškų paprašymų knygą užsisakyti,

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

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

Šią Knygą Išleis “Laisvė”
Su Parama Apšvietą Branginančios Visuomenes

Ji bus išleista iš anksto užsiprenumeravi'mo būdu. Prenu
meratorių vardai bus išspausdinti knygoje. Knygos spaus
dinsime tik tiek, kiek iš anksto surinksime prenumeratų.

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

išrašykite tik “LAISVft”
ir adresuokite—

LAISVĖ
110-12 Atlantic Avenue

- Richmond Mill 19, N. Y.

“LOJALI” TURKIJA 
IMA JAV PINIGUS

Ankara. — Turkijos pre
zidentas Celal Bayar, kalbė
damas parlamente, 
kad “Turkija

sakė, 
yra lojali 

Jungtinių Valstijų politi
kai”. Jis nurodė, kad per 
metus iš JAV Turkija gavo 
už $25,000,000 vertės ginklų, 
$359,000,000 paskolos, ir 
kad Amerika atsisakė nuo 
nuošimčių už $400,000,000 
pirmesnės paskolos. Išeina, 
kad turkų “lojališkumas” 
Amerikai brangiai atsieina.

DE GAULLE SAKO, 
KAD NENUSILEIS

Paryžius. — Francūzijos tus dėl Naujų Metų paradų, 
premjeras de Gaulle sako, 
kad jis reikalaus lygių tei
sių Francūzijai, kokias Va
karų politikoje turi Jungti
nės Valstijos ir Anglija. Da
bar jis jaučiasi, kad Fran- 
cūzija yra laikoma užnuga
ryje Vakarų Vokietijos ir

Washingtonas. — Federa
linė vyriausybė sudarė 
mitetą kontroliavimui 
tuvų. Pastaruoju laiku 
tu vai dažnai susimuša.

ko- 
lėk- 
lėk-

Užsakykite Laisvę savo 
giminėms į Lietuvą. Kaina 
$12.00 metams.

tai jau įgudę tame darbe.
Dalyvavo daug politikie

rių, jų buvo bene penkioli
ka. Tai mūsų miesto visokie 
viršilos, vieni turintieji pa
reigas, kiti kandidatai. Su 
jais norime sugyventi, tai 
yra kaimynai, svečiai.

Bet čia kaip tai buvo 
įmaišytas visai supelėjęs 
trūktas, pavadintas Lith
uanian Consul, Anicetas Si
mutis. Mažum kadaise labai 
seniai ir bus jis buvęs kokių 
Smetonos pastumdėliu. Bet 
visiems žinoma, kad jau 
bent per 18 metų šioje .šaly
je Lietuva neturi jokių kon
sulų, nors pasitaiko, kad

J. Gaidys

Ne.w Delhi. — Indijos vy
riausybė suteikė valstie
čiams privilegijų tvarkyti 
savo ūkius, kaip jiems pa
tiems geriau atrodo,



Iš mano atsiminimų
Ateiviai buvo išnaudojami nyčios: viena katalikams, o nieko nesakė, 

antra protestonams. Dar 
j buvo 38 atskiri nedideli gy- 
i venami namai, kuriuose gy- 
iveno “amerikonai” ir fran- 
|cūzai su šeimomis. - Buvo 
ir viena ligoninė su vienu 
daktaru. Tas daktaras vi- 

;sas ligas gydė, o jeigu kam 
] darbe sulaužė koją ar ran- 
jką, tai jis buvo “specialis
tas” ją nuplauti, ir nesi
skaitė su ligonio protestais.

Fabrikanto sūnūs buvo 
į nuolatos sargyboje,

) jų tėvas Henry.
s ū nūs i

kad prie tokio valgio dar-| 
bininkai negalės dirbti ir 
nebus visada ramūs, Bet

Bet po dviejų dienų, vietoj 
Tobeno, buvo naujas valgio 
gamintojas ir valgis buvo 
žymiai geresnis, negu pir
miau. Darbininkai1’ džiau
gėsi ir visi gyrė Joe Karlsą.

Joe Karls sakė, kad ne
reikia duoti savę skriausti, 
kad reikia kelti protestą ir 
reikalauti skaitytis su dar
bininkais. Nuo šio pasiprie
šinimo maisto reikale dar
bininkai pasidarė jau drą- 

nes' to sesni ir darbo sąlygų reika
luose. Vienu kartu kaž kur 

baimė ir

New Hampshire valstijo
je tarpe kalnų ir miškų yra; 
Lincoln miestelis. 1895 me-' 
tais ten daug dirbo ateiviu.' t 
Juos suvežė iš Bostono.! 
Mat, kompanija turėjo Bos
tone bankininką ant Sea-' 
lorn St., kuris siųsdavo pi
nigus į visas šalis ir par
duodavo “šipkartes” žmo-į 
nių įgabenimui. Kompani-; 
ja pasiųsdavo savo agentai 
pas bankininką ir ten su-į 
rasdavo sau jaunų ir tvii 
tų vyrų. į į ei r\cu<n' i/ j it lvvevo xxvui.v.

Agentas rūpindavosi kuo Vienas s ū n u s prižiūrėjo prapuolė buvusi 
daugiau gauti lietuvių, len- darbininkus lauko pusėje, 
kų ir rusų, nes šie ateiviai1 antras viduje, o trečias at
buvo stiprūs ir 
davo. Ibininkai jų bijojo, nes jei-

Tų ateivių gyvenimas bu- gu tik pastebėdavo kurį su- 
vo taip sutvarkytas, kad! lėtinus darbą, tai tuojau 
sėkmingiau juos išnaudoti į apšaukdavo “tinginiu” ir 
ir laikyti paklusnume. Ba-1 kitaip aprėkdavo. Gi kurie 
nikuose skirstė tautomis. I dirbo, skubino, pataikavo, 
Buvo du pastatai—“board-‘tai dažnai iš tokiu jau ir 
ing houses.” Viename iš tų boselius ant kitų darbinin- 
namų buvo visi lietuviai, 
apie 60 vyrų; antrame gye- 
no rusai, lenkai ir, kitokie. 
Kambariuose buvo po 2 ir 4 
lovas. Bet buvo du dideli 
kambariai, kuriuose gyveno 
po 20 vyrų. Vasaros laiku, 
kada būdavo atidaryti lan
gai, tai dar buvo pakenčia
ma. B<‘t jau rudenį arba

• nesipriešin-1 liko rastinėje darbus. Dar-ĮzmoSai]s n • • i • • u-- • __  • • ' n e n a k(

nedrąsą.
Štai ką reiškė ir vieno 

1---------- , pasipriešinimas
I n e p a kenčiamose sąlygose. 
Nuo to laiko darbininkai 
jau jautė išnaudojimą ir 
nelygybę. Tą pasipriešini
mo ir savo reikalų gyni
mo kibirkštėlę įskėlė Joe 
Karls, Amerikoje augęs lie
tuvis. J. Kuncas

ku pastatydavo. Gi jau ka-'
da toks tapdavo “bosu,” tai! New Haven, Conn, 
būdavo sunkiausia.
Ir vienas žmogus daug gali

Kartą iš Bostono par
traukė 18 vvrų. Iš jų 12 
nuvežė 
kirsti, 
lyje ir gyveno su lietuviais.

žiemą, kada langai uždari, Jų tarpe buvo jaunas vy- 
kai susirinkdavo 20 vyrų ir 
pradėdavo nusiauti apavus, 
tai su jautresne

i miškus medžius 
o 6 pasiliko mieste-

Aswano užtvanka ir 
elektros jėgainė

Egipte ant Nilo upės 
kranto bus įrengta galinga 
elektros jėgainė. Ji žinoma 
Aswano pavadinimu, nes 
įrengiama prie to vardo 
miestelio. 195.6 m. Aswano 
užtvanka net karą prieš E- 
giptą buvo iššaukus.

Nilo upė turi virš 4,200 
mylių ilgio. Tai viena iš di
džiųjų pasaulyje upių. Šios 
upės vardas surištas su 
žmonijos senovės istorija. 
Ji teka rytine Afrikos da
limi į šiaurę, į Viduržemio 
jūrą. Nilo upės baseinas 
labai derlingas ir žmonės 
ten jau prieš tūkstančius 
metų gyveno.

Bet toliau nuo upės yra 
daug dykumų, sausų vietų, 
kur žmonės negali gyventi 
dėl stokos vandens.

Egipto vyriausybė supla
navo prie Aswano įrengti 
užtvanką, sulaikyti Nilo 
upės vandenį, paleisti ka
nalais į sausus plotus, su
taupyti saugos ežeruose, o 
prie 
lingą elektros jėgos _ 
lą. Rodosi, kad planas ge
ras ir remtinas.

Bet 1956 metais Jungti
nės Valstijos, sekdamos; 
Dulleso politiką, atsisakė

NEW YORKAS
Kad perka tikietus, 
tai perka!

uosle jau

rūkas Joe Karls. Mes ma
nėme, kad jis yra airių tau-; 
lybės, o tikrumoje buvo A-

Kas naujo?
LLD 32 kuopa rengia pie

tus lapkričio 16 d. Lietuvių 
B. Svetainėje, 243 N. Front 
St. Prasidės 1:30 vai. po 
pietų. Įžanga tik $1.50. Esa
me pasirengę svečius pasi- paskolinti Egiptui pinigų, 
tikti ir draugiškai priimti. -- - - - . .
Pra, ome pribūti ir is kitų! 250,000,000 to projekto įgy-
kolonijų.

reikėjo nešdintis, kur akys merikeje gimęs lietuvis.
nesą.

Pasitraukimas 
kų nėjo kompanijai

i Galimas daiktas, jis savo
darbinin- pavardę buvo sutrumpinęs, 

gera n

Mirė Amilija 
Simonavičienė

Lapkričio 8 d. po ilgos, ir* 
sunkios ligos mirė Amilija' 
Simonavičienė - Simonienė. 
Kūnas pašarvotas Šalinsko 
šermeninėje, Woodhavene. 
Bus laisvai palaidota trečia
dienį, lapkričio 12 d. kaip 
12 v.

Velionė Simonavičienė 
buvo ilgametė Brooklyno 
gyventoja, rėmė pažangųjį 
judėjimą ir spaudą.

Dideliame liūdesyje liko 
Mateu/as Simonavičius - Si-

I 
Aną die^ą, apie 3 vai. po 

pietų, praėjau pro šalį teat
ro, kur tarybinis merginų 
šokių ir dainų ansamblis 
“Beriozka” duoda spektak
lius. Žiūriu, palei teatrą ei
lė žmonių; koridorius jų 
taipgi buvo prisikimšęs. Ką 
jie ten daro? Ogi perka ti
kietus, rezervuoja sau vie- j monas, du sūnūs, giminių ir 

giau: aidiečiai nusitarė pa- tas teatre, kad galėtų pama- 
statyti ir neilgą, bet juokin- tyti tarybinių tautų gražuo- 

farsą, var- lęs, kad galėtų pasigrožėti

musų

Aidiečiai ruošiasi 
savo koncertui

Ar jūs žinote, kad
Aido Choras rūpestingai 
ruošiasi savo koncertui?

Taip. Puikiai pasirodęs 
“Laisvės” koncerte, Aido 
Choras dabar smarkiai re
petuoja dainas savo koncer
tui, įvyksiančiam gruodžio

Ten bus ir kas nors, dau-

gą komedijelę - 
du “šiukšlės.”

Aktoriai savo 
beveik išmoko. 
“Laisvės” koncerto, jie ryž
tingai repetuos, kad šį vei- 
kaliuką gerai pastatytų.

Sekama “šiukšlių” repeti- i yę.

roles jau 
Dabar, po

jų talentu!
Teatras, kuriame tarybi

niai talentai dabar duoda 
spektaklius, yra Manhatta- 
ne. Jis va'dinasi Broadway 
Theatre — stovi Broadway 

: gatvėje, palei 53-čįąją gat-

daug gerų draugų. Liūde
sio valandoje rei š k i a m e 
nuoširdžią užuojautą.

Smulkiau apie velionę Si- 
monavičienę bus parašyta 
vėliau.

ei j a bus sekamą ketvirtadie
nį, lapkričio 13 d.

Aidiečių Bičiulis Susirinkimas

ie užtvankos įrengti ga- p0 mjeSĮą paSldairiuS 
įgą elektros jėgos, gamyk- < r

Gi pinigų reikia bent $1,-

Laiškai
Gerbiamieji! Jeigu būtų galimy

bes, tai nuolankiai prašau praneš
ti man šių žmonių likimų arba 
;inf rašus:

1. Mano brolio Macevičiaus Petro, 
s. Alekc.

2. Pusbrolio Viso Aleksos, s. Vinco.
3. Pusseserės Baronienės Onos, d. 

Vinco.
Prieškariniais laikais gyveno Bos

tono mieste.
Mano antrašas:

Jiezno rajonas
Punios paštas
Macevičius Alekas, s. Alekso 

j Už pranešimą tariu nuoširdų ačiū.

Laisvės adresu atėjo laiškas, ad
resuotas 'Charlui Skrickiui, nuo Kat- 
rinos Žemaitienės, iš Jurbarko, Lie
tuvoj. Prašome užeiti j raštinę ir 
pasiimti laiką.

Laisvės Administracija

LLD 1 kuopos nariams
Mūsų susirinkimas įvyks 

lapkričio 13 d., 7 vai. Liber
ty Auditorijos patalpoje. 
Lauksime visų. Valdyba

Vietos spauda plačiai ap
rašė tarybinių šokėjų “Be- 
riozka” (“Berželio”) gru
pės pasirodymą Broadway 
Theatre, i

J. Martin “N. Y. Timese” 
rašo, kad merginos labai 
gražios ir gražiai šoka. “Be- 
r’ozka” grupei vadovauja 
Nadėžda Nadeždina. Gru
pė duos, programas per pen
kias savaites.

Daugiau įvairių parengi
mu Laisves naudai.

PRANEŠIMAI
GEO. KLIMO MARŠRUTAS 
PO MASS. VALSTIJĄ
Rengia LLD 7 Apskritis. Pra

džia maršruto lapkričio-Nov. 21, 22. 
23. Lawrence, Lowell, Haverhill, 
Mass.

Nov. 28,
Gruodžio
Gruodžio
Gruodžio 

ton, Mass.
Suminėtos kolonijos rengkite va

karus. Jeigu kas norite kreiptis 
pas pirmininką, rašykite: Geo. Shi- 
maitis, 162 Melrose St., Brockton, 
Mass., arba pas Geo. Klimą.

(105-107)

vendinimui.
Egiptas po to nacionali

zavo Suezo kanalą, kuris 
prakastas egiptiečių ranko
mis ir jų žemėje. Izraelis, 
Anglija ira Francūzija buvo 
užpuolę Egiptą. Padarė ne
mažai žalos, bet karą turėjo 
sulaikyti, nes Egiptas gavo' ^^ėtoZž^o^^ak^.

I Tarybų ^ąjungoSj Kimjos^r rpyrjngjo, ar neserga “glau-
Labai serga Mary Kašelė- užtarimą ir pagalbą.

nas. Ne tik kad ją liga pri- Dabar TaVybų Sąjunga

HELP WANTED MALE
Šiuo tarpu turime keletą 

1‘gonių. Vienas jų yra drau
gas, Julius Duoba. Jau apie 
5 mėnesiai sirginėja ir tik
tai dabar pradeda sveikti. 
Jis randasi gerose draugų 
Bekšų rankose. Visi LLD 
32 kuopos nariai linki jam 
greito pasveikimo.

Superintendent. 30 šeimų namas. 
S60 j mėnesi, priskaitant 4 kam
barių apt. ant pirmų lubų. Galite 
dirbti ir kitur. 186 Ross St. (Wil
liamsburg), B'klyn. Hi. 1-1939.

(104-106)

Jis jau buvo dirbęs prie 
, žino

jo tą darbą, tai ir čia nra-
nes turėdavo į pasitraukti- popieriaus gaminimo,
siu vietą naujų gauti.

Darbininkai buvo įvairių dėjo fabrike naktimis dirb- 
tautų, be patyrimo, neturė- tj. 
jo drąsos pareikalauti ge-; 
resnių gyvenimo ir darbo pradėjo 
sąlygų. ' 
bu, tai lietuviai daug nesi
skundė, nes jie buvo pratę giai į kambarį įlėkė J. To- 
prie darbo. Dienomis dirb-'■ ben, šaukdamas: 
davo per savaitę po 60 va-i — Kur tas airis, kuris 
landų ir gaudavo po $9.501 mane skundė Mr. J. Hen-

Kartą jis, susitikęs su 
fabrikantu John Henry, 

1- ‘ > jam skųstis ant 
Kas dėl pačių dar- ,valgio gamintojo J. Tobeno. 

Sekamos dienos ryta stai-

kitų liaudiškų respublikų

Rockville Centre mieste
lyje, netoli nuo New Yorko 
ant Long Islando, veltui bu-

29, 30, Worcester, Mass.
So. Boston, Mass, 

d., Montello, Mass.
d., Norwocd-Stough-

6
7

algos, o naktinėmis pakai
tomis dirbdavo po 13 valan
dų ir gaudavo daugiau.

Už valgį ir guolį kompa
nija ėmė per savaitę po $3.- 
50, tai nebrangiai. Buvo 
tokių, kurie ir susitaupė pi
nigų. Išėjimams nebuvo 
vietos, nes darbas, barakai | Jis 'tvirtai kartojo: 
ir miškas—tai ir viskas.

Apšvietos 
labai 
kitas 
rašę 
kurie 
davo. 
“Saulę, 
knygų, spausdintų Vokieti
joje. Būdavo sueiname po 
kelis į kambarį ir prašome, 
kad paskaitytų knygas. Bet 
tam buvo ir kliūčių, nes 
vienas ar kitas, nuo darbo 
nuvargęs, norėjo jau mie
go, tai ir kiti turėjo miego
ti. Taigi, dažnai nuo 8 va. 
landos vakaro guldavome ir 
laukdavome, kada ryto, 
kaip 5:15 valandą, “board
ing bosas” pradės žadinti, 
skambindamas varpelį.

Atsikėlę, pavalgę vėl ėjo
me i darba. Per diena dirbi 
ir skubi, o vakare parėjęs 
jau randi valgį ant stalo. 
Bet tas valgis dažnai buvo 
toks, kad jis nelindo į bur
ną — negalimas valgyti. Gi 
pasipriešinti nebuvo drąsos.

Fabrikantas ir jo 
trys sūnūs

Miestelis, tikrumoje, pri
klausė Mr. Henry ir jo sū
nums. Jis turėjo tris sū
nus: John, George ir 
Charles. Išdirbystės pri
klausė J. Henry & Son Co.

Jie turėjo didelį popie- 
riaius gaminimo fabriką — 
“sawmill,” turėjo viešbutį 
ir krautuvę. Buvo dvi baž-

—Aš nesu jokis airis, — 
atsakė Joe Karls, — aš -esu 
geras amerikietis, lietuvių 
kilmės.

Toben puolė prie jo muš
tis, bet Joe Karls gynėsi ir 
neprisileido jo prie savęs.

spaudė, bet ir jos dukrelė 
randasi ant mirties patalo.

Serga LLD narė Šoliūnie- 
nė. Serga jau treti metai. 
Jai reikalinga pagalba die
ną ir naktį, nes negali pasi
kelti. Šoliūnienė gyvena po 
num. 89 Buttler St., ant 
antrojo aukšto. Turintieji 
laiko prašomi ligonis aplan
kyti.

paskolino Egiptui $100,000,- 
000 tiems darbams. Egiptas 

I puikiai tvarko Suezo kana
lo reikalus, gauna iš jo 
įplaukų ir tęsia Aswano 
projekto darbus.

Iš anksto galvokime, 
kuo sėkmingiausiai pravesti šį 
rudenį Laisves vajų gavimui 
naujų skaitytojų.

kaip

coma”. Per trumpą laiką 
15,000 žmonių davė akis iš
tirti.

LLD 185 kp. nariams '

—Tu gamini netinkamą 
reikalais buvo, maistą. Už tavo valgį jau 

bloga. Tiesa, vienas] nc8’ali. būti prastesnio. Tu 
darbininkų buvo užsi- 
laikraščių, tai visi, 
mokėjo, juos skaity- 

Lietuviai gaudavo 
” Keli turėjo ir

nuskriaudi šiuos ateivius ir 
iš to krauni sau turtą. Tu 
žinai, kad jie bijo pasiprie
šinti, arba, nemok ėdami 
kalbos, negali ant tavęs 
skustis . . .

Toben perpyko ir įsakė vi
siems eiti ir valgyti. Jis 
pareiškė, kad Joe Karls ne
gaus pusryčių.

Staigiai, labai nelauktai, 
pasipriešino ir kiti ateiviai.' 
Visi pradėjome kartu šauk
ti prieš Tobeną ir pareiškė
me, kad jeiefu Joe Karls ne
gaus pusryčių, tai ir jie 
neis valgyti.

Toben nusigando ir pra
dėjo geruoju prašyti, kad 
eitume visi valgyti. Kartu 
valgė ir Joe Karls. Paval
gęs jis pareiškė, kad eis ir 
matys fabrikantą Mr. Hen-

(Tąsa iš pirmo pusi.)
patarimas. Lai tuojau būna 

suteikta laisvė pavapi,jonams 
išsirinkti kunigus, kunigų gas- 
padines, vyskupus ir kardino
lus! Taip pat lai tuojau bū- 

i ha parapijonams sugrąžintos 
jų rankomis, prakaitų ir dole
riais pastatytos bažnyčios ir 
klebonijos.

Tai bus tikra, apčiuopiama 
laisvė.

ir

nama ir šmeižiama Lietuva. 
Viskas rodo, kad tasai “bro
lis” irgi kur nors ant galvos 
maišą užsimovęs vaikščioja 
Chicagos gatvėmis.

Kunigas Prunskis Chicagos 
• j “Drauge” (lapkričio 3 d.) gi

riasi ir didžiuojasi buvęs Iz
raelyje ir suėjęs į artimą pa
žintį su viena “ruse.” Ta mo
teriškė, matyt, buvo labai ple
pi. Pati būdama ne katalikė, 
Prunskiui jinai atlikusi ilgą 
“išpažinti? Kadangi jinai plū
do tarybinę santvarką, tai, 
matyt, nesunkiai laimėjo visų 
griekų išrišimą.

Kita vakarą ų valgyklą 
atėjo Mr. Henry1. Jis pa
sidairė, pasižvalgė ir, nieko 
nesakęs, išėjo. Kitą dieną 
jis, susitikęs Joe Karlsą, 
jam sako: “Sūnau, aš bu
vau valgykloje, mačiau, ant 
stalų valgis buvo geras.”

Joe Karls tuojau atidarė 
savo valgio dėžutę ir sako: 
“Prašau, Mr. Henry, pa
žiūrėti, kokis čia tas valgis! 
O mes turime dirbti po 13 
valandų per parą.”

Fabrikantas pavartė, pa
tikrino maistą ir įsitikino,

Kanadjškė “Nepriklausoma 
Lietuva” turi skyrių “Iš pa
saulio lietuvių sostinės.”

Mes manėme, kad toji gar
bė priklauso Lietuvos sostinei 
Vilniui. Apsirikome.

Jonas Kardelis nei Lietuvos, 
nei sostinės Vilniaus nepripa
žįsta. Jam “pasaulio lietuvių 
sostinė” yra mūsų Chicaga!

Dabar Chicagos menševikų 
“Naujienų” redaktorius giria
si gavęs laišką nuo vieno sa
vo draugo, gyvenančio Chica- 
goje, brolio! Bet nei to savo 
draugo, nei jojo brolio pavar
dės nepaduoda.

Tame laiške, žinoma, niekį-

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKASj 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

HARTFORD, CONN
Lietuvių Moterų Klubas rengia 

vaišes, lapkr. 15 d., 157 Hungerford 
SI., 5 v. v. Vakarienė narėms vel
tui, o svečiams prieinama kairia.

Po va
karienės bus žaislų. Pranešame, 
__ ________ paskirtu laiku, 

i nesivėluokite. Komisija (104-106)

LLD 185 kuopos susirin- Kviečiame visus dalyvautu 
kimas įvyks 12 dieną lapkri- [""‘’vakan’X bus
čio, trečiadienį, 7:30 vakaro, 
110-06 Atlantic Ave., Rich
mond Hill, N.. Y. Visi kuo
pos nariai kviečiami daly
vauti. 
Šimu.

Bus svarbių prane-

Kp. Sekretorius

Kiekviena kolonija turė
tų surengti kokią nors pra
mogą Laisves panamai.

LIETUVIŲ NAMO BENDROVES 
ŠERININKŲ SUVAŽIAVIMAS

— ir —

BANKETAS
ŠEŠTADIENĮ

Lapkričio 29 Nov.. 1958

LIBERTY AUDITORIUM
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill. N. Y.

s Suvažiavimas prasidės 1 vai. popiet
Banketas 6 vai. vakare

Bus skanių valgių
BILIETAS $3.00 ASMENIUI

Bendrovės direktoriai nuoširdžiai užprašo visus 
šėrininkus dalyvauti suvažiavime ir bankete.

Kviečia ir nešėrininkus bankete dalyvauti.

i

LDS 46 kp. susirinkimas jvyks J J 
trečiadieni, lapkr. 12 d., 7:30 v. v., •• 
Liberty Auditorium, 110-06 Atlantic JI 
Ave., Richmond Hill. Visi kuopos ’ • 
nariai prašomi dalyvauti. Turime 
kuopos reikalų, kuriuos reikės ap- H 
svarstyti. Valdyba. (105-106)1 į

L Newark 5, N. J. L 
j; MArket 2-5172 ’’

•• 426 Lafayette St. ■

Minėjimas 2 5 Mėty Diplomatiniu Ryšiy 
Tarp U. S. A. ir U. S. S. R.

ir SOVIETŲ SĄJUNGOS 41-ŲJŲ METINIŲ
Taikos ir Draugiškumo Mitingas

Penkt, Lapkričio 14 Nov. — 8 v. v.
' CARNEGIE HALL

ROCKWELL KENT DR. CORLISS LAMONT
PROF. FREDERICK L. SCHUMAN • ESLANDA ROBESON 

UKRAINU LEONTOVICH CHORAS
HON. BORIS N. KRYLOV, Adv. U.S.S.R. AMBASADOJ

Įžanga $1.00 (taksai iškaityti)
NATIONAL COUNCIL OF AMERICAN-SOVIET FRIENDSHIP
114 E. 32nd St. (16) N. Y. C. • • MU. 3-2080

* 4

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. Y.

6 p.—Laisve (Liberty)— Antrad., lapkr. (Nov.) 11, 1958
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