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KRISLAI
Nedrįsta pasisakyti.
Kas gi jie?
Mūsų metinei šventei praėjus.
Dėkojame visiems.

Rašo R. Mizara

Pasitraukime visi iš Berlyno,! 
sako T. Sąjungos premjeras ■

LAISVES VAJUS Kapitalo šalyse nedarbas

Kai kurie laikraštininkai 
stato toki klausimą: kas atsi
tiko su demokratų partijos ly
deriais, kad jie nekiša i spau
dą propagandos, jog I960 me
tais norėsią kandidatuoti ša
lies prezidento vietai ?

Pavyzdžiui, N e w Y o r k o 
Timeso bendradarbis Arthur 
Krock net specialų straipsni 
apie tai parašė. Jis klau
sia, kodėl tokie vyrai, kaip Ka
lifornijos Brown, Massachu
setts senatorius Kennedy ar
ba New Jersey gubernatorius 
Meyner nesireklamuoja, kad 
1960 metais jie norėtų būti 
išrinktais šalies prezidento 
vietai ?

Iš tikrųjų, šitie trys vyrai 
lapkričio 4 dieną “labai gerai 
pasirodė” politinėje arenoje: 
Brown buvo išrinktas Kalifor
nijos gubernatorium, Kennedy 
lengvai laimėjo rinkimus į 
JAV senatą, o Meynerio pa
statytas kandidatas j demo
kratų sąrašą, supliekė respub
likoną ir buvo išrinktas i sena
tą.

Vadinasi, visi trys, sako bur- 
žazinės spaudos bendradar
biai, pasirodė labai populia
rūs. Tai kodėl jie tyli?

Mes nežinome, kodėl jie ty
li, bet žinome, jog Mr. Krock 
pamiršo pati stambiausią 
demokratu sula, Adlai Steven- 
soną, kuris dar nėra oficialiai 
pasakęs, kad I960 metais ne
kandidatuos ) prezidentus.

Kai kurie spėja, jog neužil
go demokratų partijoje užvirs 
kova dėl to, kas turėtų būti 
jų kandidatu.

Pietinių valstijų demokratų 
politikieriai norėtų, kad juo 
būtų toks asmuo, kuris yra nu
sistatęs prieš segregaciją mo
kyklose. Bet jei tokį demo
kratų partija nominuotų, jis, 
aišku, prezidentu nebūtų iš
rinktas. O demokratų parti
jos pirmininkas Mr. Butler 
jau seniai pasakė:

—1960 m. mes turėsime 
^griežtai apsidirbti su pietvals- 
tijų politikieriais, kurie stoją 
už segregaciją.

Man, kaip ir visiems kitiems 
lapkričio 9 dieną dalyviams 
Laisvės koncerte, viskas labai 
patiko. Tai buvo tikras liau
diškas koncertas: dainininkai 
ir kiti, kurie pildė programą, 
savo uždavinius atliko sulyg 
geriausiomis pastangomis. Vi
si, atrodo, siekiasi, lavinasi. O 
Brocktono vyrų choras, pirmą 
kartą čia pasirodęs, ir solistė 
Rožė Merkeliūnaitė, tikrai gi
lų įspūdį publikoje paliko.

Bet, primenu, gilų įspūdį 
paliko ir visi programos atli
kėjai !

Aukų sudėta apie 900 dole
rių — kitas gražus gestas, 
kuris parodo, kaip mūsų žmo
nės rūpinasi savo laikraščio 
išlaikymu.

Maloniai nustelbė žmones 
ir svečių iš Lietuvos sveikini-' 
mai. Tik pagalvokime, kokie 
buvo L Gaškos pirmieji žo- 
jAžiai:

—Mieli tėvynainiai!..
Vie giliai įsiskverbė į kiek

vieno buvusio salėje žmogaus 
širdies gilumą.

“Maskva. — Chruščiovas, 
j Tarybų Sąjungos premje
ras, pareiškė, kad li945 m. 
Potsdamo sutartis jau atgy
venus savo dienas ir Ketu
rios didžiosios valstybės tu
ri pasitraukti iš Vokiečių 
Demokratinės Respublikos

| sostinės Berlyno. Chruščio- 
I vas, tarp kitko, sakė:

“Tarybų Sąjunga iš savo 
; pusės perduos funkcijas,
kurias dar vis atlieka Ber
lyne, vokiečių Demokratinei 
Respublikai... Tegul Jungti-

I nės Valstijos, Francūzija ir 
į Britanija suderima savo rei
kalus su Vokiečiu Demo
kratine Respublika ir susi-

I taria, jeigu jos dar yra už- 
i siinteresavusios tūlais klau- 
| simais Berlyne.”

Chruščiovas sakė, k a d i sostinėje taip reikalus tvar- 
I Britanija, Francūzija ir kyti, paip jai patinka.

Jungtinės Valstijos “sudarė, 
atskirą valstybę vokiečių, 
valstybėje.” Jis nurodė,, 
kad tai yra nenormalu ir 
turi būti pataisyta.

Britanija, Franc ū z i j a,, 
Jungtinės Valstijos ir Va-, 
karų Vokietija neturi diplo
matinių ryšių su Vokiečių , 
Demokratine Respubli k a. 
Trys pirmosios valstybės su 
Berlyno vakarine dalimi 
palaiko ryšius per Vokiečiui 
Demokratinės Respublikos! 
teritoriją.

Chruščiovas pabrėžė, kad. 
bent koks pasikėsinimas j 
prieš Vokiečių Demokratinę 
Respubliką būtų lygus pasi
kėsinimui prieš Tarybų Są
jungą. Jis nurodė, kad V. 
D. R. turi pilną teisę savo

GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ
prekyba ir nesutikimai

i Vakaru vokiečiams 
jau auga “ragai”

Bonna. —NATO nariai 
i prisiėmė Vakarinę Vokieti
ją, didina ir ginkluoja jos 
armiją, orlaivyną ir laivy
ną, tai auga ir vokiečių mi- 
litariniai ragai.

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

Waterburio vajininkai__________
Brooklyno vajininkai ___________
New Jersey valstijos vajininkai — 
Philadelphijos vajininkai ------------
Geo. Shimaitis, Brockton, Mans.

Rochesterio vajininkai__
Balt i m orės vajininkai —

S. Penkauskas—J. Blažonis 
Lawrence-Lowell, Mass. __

Norwood, Mass....................... .... 504

Great Nccko vajininkai ... ..... 500
Worcesterio vajininkai ....... .... 4,32
Scranton, Pa.......... ................. ..... 360
So. Boston, Mass..................... ...... 345
Bridgeport, Conn............... ... .... 288
Chester. Pa............................. 192

Reikalauja šalinti 
sekretorių Dullesą

New Yorkas. — Respub
likonų senatoriaus Jacob 
Javits suruoštame bankete 
kalbėjo ir demokratas sena
torius Joseph S. Claj’k, iš 

_________ . Pennsylvania valstijos. Jis
NATO Vakarų Vokietiją I reikalavo, kad Valstybės 

ginkluoja “apsigynimui nuo sekretorius Dullesas tuojau 
komunizmo”. Tuo pat sume- būtų pašalintas.

Clark sakė, kad visiems 
yra žinomas faktas, 
“Dullesas su savo i 
politika neteko mūsų talki
ninkių ir daugelio čia pat jasi, kad jie jau atsteigia 
namie ir Kongrese pasitikę- savo karinį laivyną.
jimo”. ---------

timu Vakarai ginklavo se
niau ir hitlerinę Vokietija.

Dabar Vakarų Vokietijos 
militaristai reikalauja per- 

komandos 
vyriausias 
komandie- 
generolas, 

reikalauja,

žiūrėti NATO 
reikalus. Iki šiol 
sausumos jėgų 
rius buvo JAV 
dabar vikiečiai
kad komanda būtų atiduota 
jų generolui.

“Pavojus iš Maskvos, 
Pekino ir Kairo”

Kairas. — Associated 
Press žinių agentūra sako, 
kad “pavojinga propaganda 
plaukia iš Maskvos, Pekino 
ir Kairo”. Maskva sukon
centravus propagandą. Eu
ropos šalims, Pekinas — 
Azijos, o Kairas - Afrikos.

“Kiekvienas gali kalbėti 
iš Kairo per radiją”, tvirti
na minimą žinių agentūra, 
“kas tik nesutinka su Vaka
rais”.

Iš Kairo radijo bango
mis pįaukia propaganda: 
arabų, amherų, somalilandų, 
italų, anglų, graikų, žydų, 
afganiečių, ispanų ir portu
galų kalbomis.

Bendrai, didžiuojamės savo 
metine švente, didžiuojamės 
programos atlikėjais, didžiuo
jamės visais laisviečiais, buvu
siais koncerte!

Beje, galime pasididžiuoti 
ir tuo, kad šiemetiniame kon
certe buvo po gerą reprezen
taciją iš visos eilės miestų ir 
valstijų: Massachusetts, Con
necticut, Marylando, Pennsyl- 
van’jos, New Jersey, na, ir, ži
noma, daugiausia iš Niujorko 
valstijos.

Ačiū visiems!

Washingtonas. — Nedar- 
I bas yra ne vien Jungtinėse 
! Valstijose, bet visame kapi- 

Punktai | talistiniame pasaulyje. Ang-
— 1,2601 lijoje yra virš pusė milijono
— 1,256 i bedarbių. Francūzija, Itali-
—_1,254 j ja, Vokietija, kurių indust- 
__  1,0681 rija nukentėjo laike Ant- 
____828 rojo pasaulinio karo, 
___  720 ieško užsienyje rinkų. Japo-

ZA ’ •• • 1 , •

Tuo pat kartu dar vis ban
doma laikytis senosios poli
tikos — kuo mažiausia par
duoti socialistiniams kraš
tams. Dabar Paryžiuje eina 
Vakarų ekspertų konferen
cija prekybos reikalais, 

i Konferencijoje iškilo dideli 
nesutikimai, nes anglai ir 
francūzai, vokiečiai ir italai 

uz,renyje rumu. o*pO- R da iausia pa.
696'nija jau atsteige industrinę, ‘ i •1 tys laimėti.

Konferencijoje nuolatos mi-

I LLD 20 kp. Moterų Klubas 
j Binghamton, N. Y..............
I L. Tilwick, Easton, Pa. ...........
i Plymouth-- Wilkes-Barre, Pa.
: Geo. Žebrys, Cleveland, Ohio
1 z\. Apšegienė, Auburn, Me..........
! John Paikus, New Haven, Conn.
i A. P Dambrauskas, 

Haverhill, Mass........
IV. Ramanauskas, Minersville, Pa. 30'

__  684 gamybą ir ieško rinkų.
671 Dabartinė padėtis kapita- nima Tarybų Sąjungos pa- 
rrp Ilistiniame pasaulyje yra kilusi užsienio p.rekyba 

) I skirtinga nuo tos, kokia bu- j Aliejaus į užsienį 1957 me- 
I vo prieš dešimt metų. Tada i tais Sov’etai išvežė-36 pro- 

i8<) Jungtinės Valstijos, pagal centus daugiau, kaip 1956 
Marshallo pla^ą, teikė Eu- m. Anglies išvežė 8,000,000 

jos ropoję savo sąjungininkėms | tonų, arba 56 proc. dau- 
ekonominės pagalbos.

“jbar ios ’ ‘
72, ""

j tik militariniai.
Brooklyno vajininkas Senas Juozas užėjo i raštinę 

Ir pridavė naują prenumeratą ir atnaujinimų. Jis sakė, 
kad save; pareigą šiame vajuje atliko, priduodamas nau- 

’ (Tąsa 5-tame puslapyje)

. Da- giau; medžio išvežė 15 pro- 
is jau ten nebereik’a. centu daugiau, ir medvilnės 

Todėl JAV dabar jas remia | išvežimė yra pirmi po Jung- 
*”J x tin'ų Valstijų.

Socialistinės šalys 
sutvirtins gynybą

Maskva. — Tarybų Są
junga ir Lenkija išleido 
bendrą pareiškimą. Sako, 
kad socialistinės šalys, ku
rios sudaro Varduvos apsi
gynimo sąjungą, turės su

laikė visą eilę fabrikų, kur!tas, sakė, kad patsai pama- tvirtinti savo gynybą. 
.......... .zx zxzxzx i i .... i ū.-..!. i.i—_•----  ----- 4----- , Parevkimas pabrežiafak-

Vėliausias žinios
♦

Detroitas. — Sustreikavo! Berlynas. — Otto Grote- 
Chrysler Motor Corp. 8,000 j wohl, Vokiečių Demokra- 
inžinierių. Jų streikas su-utinės Respublikos preziden-

dirbo iki 40,000 darbininkų.; tinis klausimas nėra tame, 
 kada Keturi didieji pasi- tą, kad NATO svarbiausias

Portsmouth. — Į šią Ang- trauks iš Berlyno. Patsai
jog lijos prieplauką pribuvo Va-j svarbiausias klausimas, tai 

užsienio karų Vokietijos submarinas 'vokiečių tautos .. . zz-rr 1 T T 1 • *• __ _ • • vi •]“Hecht”. Vokiečiai didžiuo-
I

> apvieni.p- 
mas ir išlaikymas pasauly
je taikos.

T. Sąjunga reikalauja 
j darbo, o ne žodžių I

Geneva. — Vasilius Kuz
necovas, TSRS užsienio mi
nistro pavaduotojas, reika- 

I lauja, kad atominių ginklų 
konferencija nutartų: Tuo
jau uždrausti atominių 
ginklų gamybą ir ban
dymus, sunaikinti atomines 
bombas, kurios jau paga
mintos, ištraukti svetimas 
armijas iš kitų šalių, ir tuo
jau uždaryti užsienyje kari
nes bazes. .

Šis reikalavimas labai ne
patiko Jungtinių Valstijų 
delegacijai, nes Amerika sa
vo karinių dalinių turi vi
same pasaulyje ir karo ba
zių yra pristeigusi aplinkui 
Tarybų Sąjungą ir kitas, so
cialistines šalis.

Savanah, Ga. —. Susikū
lė karinis lėktuvas “KC-97” 
ir nelaimėje žuvo 11 lakūnų.

Miaskvia. — Profesorius 
N. A. Kozyrevas, iš Pulko
vo observatorijos, sako, ma
tęs vulkanini išsiveržimą 
ant mėnulio. Jeigu tas pasi
tvirtins, tai šis 
keis mokslinį 
mėnulio tyrime, 
įnešti ir naujų

įvykis pa- 
supratima 
Tas gali 

pakaitų į 
bandymus raketomis pa
siekti mėnulį.

IRAKO TEISMAS 
NUTARĖ 3 PAKARTI
Bagdadas. — Militarinis 

teismas iš penkių asmenų 
nuteisė pakarti tris buvu
sius karaliaus, šalininkus. 
Nuteisti yra buvęs premje
ras Al-Januli ir generolai 
M. R. Arif ir Ghazi El-De- 
gistani. Visi jie buvo kara
liaus Faisalio šalininkai, sa
ko teismo sprendimas.

karo iėgas Europoje jau su
daro Vakarų Vokietijos re- 
vanšistai. ir tas didina karo 
pavojų. Taipgi sako, 
Varšuvos sąjungą 
sutvirtinti gynybą ir 
jog Vakarai neina prie 
žinimo apsiginklavimo.

, kad 
veręia 

tas, 
ma-

“NELIESKITE, BA 
GAUSITE! PER NOSĮ”, 

SAKO KINAI
Tokio. — Japonijos vy

riausybė skundžiasi, kad 
Tsingtao užlajoje Kinijos 
pakraščių laivai suėmė du 
japonų žvejų laivus. Kaip 
žinia, Kinija paskelbė 12 
mylių teritorinių vandenų 
principą. Kas bando nesi
skaityti, tai kinai suvaldo.

Wash in g tonos. — Po rin
kimų jau gęsta vice-prezi- 
dento Niksono žvaigždė. 
Vis mažiau jam vilčių belie
ka būti Respublikonu parti
jos kandidatu į prezidentus 
1960 metais.

Harold Stassen, kalbėda
mas apie respublikonų kan
didatą 1960 m., visai nemi
nėjo Niksono vardo. Stas
sen įvardino Rockefeller}, 
dabartinį iždininką R. An
dersoną, vidaus sekretorių 
F. Seatoną ir H. C. Lodge 
kaipo galimus jų partijos 
kandidatus.

APARTMENTŲ NAME 
ĮVYKO SPROGIMAS

Montreal. — Kol kas ne
išaiškinta priežastis, kodėl 
įvyko apartmentiniame na
me sprogimas. Užgriuvo 11 
žmonių, jau kelių , lavonai 
išimti. 12 yra sužeistų. Gy
ventojai sako, kad prieš 
sprogimą buvo dundėjimas, 
o paskui sprogo ir try,'ko 
skaisti liepsna.

Bostonas. — Mirė James 
Curley, keturis kartus bu
vęs šio miesto majoras.

NUŠOVĖ ARMIJOS 
MAJORĄ-PLĖŠIK4

Kansas City. — Armijos 
majoras R. E. Parker, kuris 
lankė Generalinio Štabo 
oficierių kolegiją, nušautas. 
Parker apiplėšė teatrą, ir 
pačiupęs $568 bėgo laiptais 
žemyn. Tuo kartu teatro 
manadžeris John Dugan pa
leido jam kulką į nugarą ir 
vietoje nušovė.

Socialistinės šalys 
vieningai tvarkosi

Londonas. — Socialistinės 
šalys — Tarybų Sąjunga, 
Lenkija, Vokiečių Demokra
tinė Respublika, Čekoslova
kija, Vengrija. Rumunija 
Bulgarija ir Albanija—vie
ningai tvarko savus ekono
minius reikalus.

Jų sostinėse veikia tryli
ka įvairių komitetų, kurie 
tvarko statybos, transporto, 
kasyklų, metalurgijos, ma
šinerijos. gaminimo ir kitus 
reikalus.

Socialistinės šalys viena 
kitai padeda. Čekoslovakija 
suteikė Lenkijai $62,000,000 
kredito plėtimui kasyklų ir 
$25,000,000 pastatymui sie
ros fabriko Tornobžege. Tai 
tik vienas pavyzdys bend
rosios pagalbos.

Išvykimo pasportai 
ir “baimės akys”

Washingtonas. — Par 
taip neseniai reakc'niai ele
mentai gąsdino progresy
vius žmones “deportavi
mais Vš Amerikos”. Bet 
prieš kelis metus jie susirgo 
kita liga — neduoti paspor- 
tų išvažiavimui į užsienį.

Aukščiausias Teismas 
patvarkė, kad Valstybės de- 
partmentas negali neišduo
ti pasportu politiniais su
metimais. Tai dabar Bureau 
of Security vedėjas R. L. 
O’Conner šaukia, kad “596 
priešai jau turi pasportus 
išvažiavimui į užsienį”. Jis 
sako: “Tai tikras pavojus 
Jungtinių Valstijų saugu
mui”.

W. Virginia rasistai 
išsprogdino mokyklą

Osage, W. Va. — Integra
cijos priešai išsprogdino 
viešąją mokyklą, kurioje 
nuo 1955 metų negrų ir bal
tų vaikai bendrai mokosi ir 
iki dabar nebuvo jokių ne
susipratimų.

Manoma, kad dinamitas 
buvo patalpintas mokyklos 
pogrindyje. Sprogimas, buvo 
taip didelis, kad mokykla 
jau nepataisoma. Padaryta 
š’mtai tūkstančių dolerių 
nuostolių. 400 baltų ir neg
rų vaikų neteko mokyklos.

Pekinas. — Kinijoje per 
metus gyventojų skaičius 
padaugėja 30,000,000.

Buenos Aires. — Vice
prezidentas A. Gomez kalti
namas, kad jis su savo šali
ninkais bandė nuversti 
prezidento Frondizio val
džią. Sukilimas nepavyko.

Atėnai. —Graikija įrengė 
pirmąjį aliejaus išvalymo 
fabriką. Jo pastatymas ir 
įrengimas kainavo $22,500,- 
000.

ANGLŲ KARINIAI 
LĖKTUVAI JAU 

JORDANIJOJE
Ammanas. — Angli ja pri

siuntė į Jordaniją 12 nau
jausių karo lėktuvų “jet” 
rūšies. Diplomatai spėja, 
kad karaliaus Husseino pa
leista pasaka, būk jį norė
jo Sirijos karo lėktuvai su
imti, buvo tik provokacija, 
idant anglai galėtų prisiųsti 
savo lėktuvus neva Jordani
jos “apsaugojimui”.

IR VĖL SCENOJE YRA 
PASAKIŠKA “CARAITĖ”
Hamburgas, V. Vokietija. 

—Vokiečių teismas pasiun
tė Į New Yorką teisėją H. 
Backeną gauti žinių apie 
“caro dukterį Anastaziją”. • 
Dabartinė Mrs. Anderson 
skelbiasi esanti Rusijos ca
ro duktė Anastazija ir pro- 
vojasi už caro turtą. New 
Yorke gyvena caro giminai
tė Ksenija Romanova, tai 
teisėjas ir teirausis 
apie Anastaziją.

Bonna.—Vakarų Vokie
tijoje dar vis labai mažai 
žydų gyventojų.
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Kas Ką Rašo ir Sako
JAU IRGI PRAŠO AUKŲ

Beveik stebėtis tenka, 
kad Rymo Katalikų Susi
vienijimo organas “Gar
sas” kreipiasi į savo skaity
tojus aukų. Toliau laikraš
tis taip eiti nebeišgalįs. Ra
šo:

Turint tokią padėtį yra tik 
dvi išeitys: suretinti laikraščio 
išleidimą, arba gauti paramos 
iš organizacijos narių ir rėmė
jų. Kadangi nariai atskiros 
duoklės laikraščio išleidimui 
nemoka, tai būtų gražu, kad 

Mes pasi
likime, kad visi kiti lietuviai 
katalikai parems “Garsą’’ sa
vo prenumeratomis ir auko
mis.

Iki šiol didžiųjų pašalpinių 
organizacijų organai apsi- 

‘ ; eidavo be aukų. Bet, matyt, 
’ j “Garso” išleidimui nebeuž

tenka Rymo Katalikų Susi
vienijimo narių duoklių. 
Tas irgi parodo mūsų lie
tuviškosios spaudos didė
jančius vargus, senajai lie
tuvių kartai taip smarkiai 
retėjant.

Del Berlyno ateities
TSRS PREMJERAS Nikita Chruščiovas, Vttl

kalbėdamas pokylyje, suruoštame Lenkijos delegacijai | paremtų aukomis, 
pagerbti Maskvoje, iškėlė vieną įdomų klausimą: Ar il
gai Berlyną valdys “keturios didžiosios?”

Jo nuomone, Berlynas yra Vokietijos miestas, jis 
stovi Demokratinėje Vokietijos Respublikoje, tuo būdu 
ir jo valdymas turėtų būti pakeistas. Miestas negali būti 
suskaldytas į rajonus, dėl jo ateities Amerika, Anglija ir 
Francūzija privalo tartis su Rytų Vokietijos vyriausybe.

Bet kaip tai padaryti? Demokratinės Vokietijos Res
publikos Anglija, Amerika ir Francūzija dar vis nepri
pažįsta, joms tokios šalies visiškai nesą!

Bet argi taip visuomet tęsis? Jeigu abidvi Vokieti
jos nebus suvienytos į vieną’valstybę, tai nejaugi Berly
nas ir pasiliks tokioje padėtyje, kaip dabar? Atrodo, jog 
taip visuomet negalės būti. Ir tai numatydamas, Chruš
čiovas ir iškėlė šį klausimą.

Kita mokykla eksploduota!
NETOLI MORGANTOWNO (West Virginia valsti- 

joje) tapo išdinamituota mokykla, kurioje mokėsi balti 
ir juodi vaikai.

Bomba eksplodavo tuomet, kai mokykloje vaikų ne
buvo, todėl nieks nebuvo užmuštas. Kyla klausimas: kas 
tai padarė? Kol kas gudrusis FBI dar nesugavo kaltinin
ku.

Tačiau viskas rodo į tai, kad mokyklą bus eksploda- 
vę rasistai — tie patys, kurie neseniai eksplodavo vidu
rinę mokyklą Clinton, Ind., tie patys, kurie neseniai At
lantoje sudinamitavo žydų sinagogą.

Baisu net pamislyti, kas pas mus darosi: dinamituo- 
jamos mokyklos, dinamituojamos bažnyčios.

Ir tai vis darbai rasistų — tų, kurie mano, kad jie 
esą geresni už kitus žmones!

Tarybiniam Komjaunimui 
40 metu

Kom-PRIEŠ PORĄ SAVAIČIŲ Tarybų Sąjungos 
jaunimo sąjungai (VLKJS) sukako 40 metų, ši organi
zacija kūrėsi Leninui padedant kaip pagalbinė Komunis
tų partijos organizacija. Sukaktis buvo atžymėta labai 
iškilmingai,

VLKJS šiuo metu priklauso apie 20,000,000 jaunų 
žmonių, tarp 16-28 metų amžiaus. Komjaunimas tarybi
nėse tautose vaidina milžinišką rolę fabrikuose, mokyklo
se, kolektyviniuose ūkiuose ir kitose gyvenimo srityse. 
Iš komjaunimo nemaža žmonių pereina į Komunistų par
tijos eiles.

Prieš kurį laiką JAV ta’pgi buvo nemaža Komjauni
mo organizacija, deja, užgriuvus makartizmui ji buvo 
uždaryta, šiandien yra tik kai kur pažangių jaunų darbi
ninkų ir studentų kuopelės bei grupelės. O reikėtų ir pas 
mus į jaunimo organizavimą atkreipti didesnį dėmesį!

Apie Gvinėją
. LIETUVOS PIONIERIŲ organas “Lietuvos pionie

rius” rašo:
“Neseniai sužinojome apie Tun:so, Ganos, Maroko 

ir kitų Afrikos šalių nepriklausomybės paskelbimą. Da
bar iš kolonizatorių prancūzų jungo išsivadavo Gvinėja. 
Taip palaipsniui Afrikos tautos išsikovoja laisvę.

“Gvinėja yra Vakarų Afrikos pakrantėje. Ji užima 
250,000 kvadratinių kilometrų plotą. Šioje teritorijoje 
gyvena apie 2.5 milijono žmonių. Didesnę gyventojų dalį 
sudaro negrai.

“Gvinėja yra žemės ūkio šalis. Čia auginami bananai, 
medvilnė, ryžiai, verčiamasi gyvulininkyste.

“Neišsemiami žemės turtai, kurių eksploatacija ilgą 
laiką buvo užsienio (daugiausia prancūzų) monopolinin
kų rankose. Vien boksitų yra apie 600 milijonų tonų! 
Galima būtų sukurti savąją aliuminio gamybą.. Prancū
zų kapitalistai nesidomėjo tuo. Juk lengviau valdyti vi
siškai neišsivysčiusią šalį.

“Š. M. spalio 2 d. teritorinė asamblėja (vietinis par
lamentas) paskelbė šalį nepriklausoma. Sudaryta pirmo
ji vyriausybė. Jai vadovauja demokratų partijos lyderis 
Senu Ture.

“Gvinėjos respubliką pripažino Tarybų Sąjunga ir 
daug Afrikos valstybių. Prancūzai kolonizatoriai nenori 
sutikti su tuo. Jie nutraukė paskolas Gvinėjai, tikėda
miesi apsunkinti valstybės veiklą. Senu Ture pareiškė, 
kad respublika pasiryžusi nugalėti bet kokias kliūtis. Jai 
pagalbos ranką ištiesė Afrikos šalys. Gvinėjos respubli
ka gyvuos.”

VYSKUPAS IR 
PARAPIJONAI

tasi tikintiesiems išryškinti 
nuodėmės prasmę. Deja, 
niekas iš tų pastangų ne
išeina. Atrodo, kad ir pats 
vyskupas, pasimojęs' savo 
pasekėjus dar labiau mul
kinti, painiojasi didžiausia
me beprasmiškume. Pav., 
jis aiškina:

žmogus yra sutvertas su 
Die\u artėti, su .juo būti, o ne 
nuo jo tolti ir visai su juo ap
silenkti. O nuodėmė tolina 
žmogų nuo Dievo ir visai pro 
Dievą nuveda.

Kur Nemunas apjuosia Darbininkiį sveikata
Vandens maudynės į

■ Kai dėl saulės, esti labai 
jautrių žmonių, tiesiog he
lio į obų. Plonutė, baltučiutė 
oda nesidaro ruda, bet tuoj 
apdega. Aišku, tokie tegul 
vengia saulės. Besimau
dant saulėj, labai reikia t 
daugiau vitamino C: geriau 
esti visam organizmui. Cit
riniai vaisiai, apelsinai, po
midorai, uogos, daržovės ir 
jų sunka, net ir pušų sku
jos turi daug vitamino C— 
antiskorbutinio vitamino.

Vandens maudynės pla
čiausiai naudojamos Tary
bų Sąjungoje. Balneologija 
moksliškai visa tai nustato. 
Tai mokslas ligoms šalint, 
joms perspėt, taipgi ir gy
dyt. Čia vėl taisyklės. Neik 
maudytis, jei patalpa šalto
ka, jei temperatūra žemiau 
65 laipsnių. Prieš eidamas 
maudytis, sušilk, pasi- 
mankštyk, pabraukyk odą. 
Pirmą kartą lai vanduo bus 

gamtos mylėtoją, tik myli mūsų gamtą ir ja 85-90 laipsnių šilumos. Pa
laipsniui maudykis šaltes-

Taip. Ši giria bus išsau- niam vandeny, kolei galų^ 
___ _ ___  jeigu l§°^a ateinantiems laikams. | gale galėsi džiūgauti kad i$ 

šilas^ taf šilas__šviesus pu- ^ar daugiau- Ji turi tapti i 55 laipsnių vandeny.
išklotas, nacionaliniu parku. XT~

istorijoje nėra turėjusi dides
nės arba šlovingesnės progos 
patarnauti savo gadynei ir vi
soms busimosioms gadynėms, 
kokią jūs turite.

Mes žinome, kad jūsų pasi
tarimų eigoje daug kartų jums 
atrodys, jog tolimesnės disku
sijos yra bevaisės.

Mes žinome, jog už jūsų nu
garos bus daug balsų, kurie 
jus stumte stums prie nepasi
sekimo, nes kai kuriems sun
ku suprasti mūsų laikų porei
kius ir pavojus.

Bet jūsų jpar e i g o j i m a s 
(mandatas) nepareina iš to 
šaltinio. Jūsų įpareigojimas 
pareina iš vieno ir tiktai ive- 
no šaltinio — iš suvereninės 
bendruomenės valios. Jūsų vy
riausia atsakomybė yra tai 
bendruomenei.

Aišku, kad pasaulinė taika 
remiasi daugeliu kitų dalykų,! 
šalia niuklinių ginklų kontro-' 
lės. Pasaulinė taika remiasi 
pamatinių karo priežasčių 
kontrole — panaikinimu ne
teisybės, alkio, priespaudos, 
agresijos ir ambicijų.

Pastojimui šiems pavojams 
kelio mes privalome turėti 
tvirtesnes Jungtines Tautas, 
kurios atstovauja reikalingas 
pasaulinės teisės galias.

Bet'tuo tarpu turi būti pa
daryta svarbi vienos pasauli
nės taikos išlaikymo proble
mos dalies pradžia — pasto
vus, tarptautiniai prižiūrimas, 
nuklmių ginklų bandymų bai
gimas.

šiandien 
padaryti tą be 
pradžią. Tai 
aukojame savo 
me jums suprasti mūsų 
kimus ir linkime jums 
pastangose sėkmės!

Tenka pasakyti, jog šioje
peticijoje, be jokios abejo- piu ąžuolu... Nedaug kur iš
neš, yra išreiškiamos viltys auga tokie medžiai kaip čia. 
visos padoriosios žmonijos. į senų pušų viršūnas dai-

• O eg- 
me šiai Ženevos konferenci- lės — pačios aukščiausios

Lietuvoje, yra net 42 met-

Toli matyti nuo Punios 
piliakalnio. Apačioje, po ko
jomis, Nemunas, o už jo, į 
vakarus, — vis giria ir gi
ria. Gal tik besileidžian
čiai saulei prasimušus pro 
šėmą debesį, ji atrodo lyg ir 
žila, o gal ir iš tikrųjų kup
lias, garbanotas pušų viršū
nes senatvė sidabru palie
tė... Niūkso giria, tarsi pa
sakoje. Už devynių tokių 
upių, už girių jodavo nar
suoliai laimės ieškoti . . .

Nebeliko jų nūnai. Tik 
miškų salos tarp laukų 
tamsuoja. Viena iš tų salų 
yra ir Punios šilas. Plačiu 
vingiu apkabino jį Nemu
nas, savo juosta tvirtai ap

ijuosė, tartum norėdamas il
gam išsaugoti senųjų girių 
palikuonį. Nors apkirstas,. dar garsesnė. Čia ateis žmo- 
nors praretėjęs, nors dauginės, kurie ne tik gėrėsis jo 
k u r jaunuolynais atžėlęs grožiu, bet ir padarys jį la- 
šilas dar ir šiandien gali biau prieinamu visiems, kas 
stebinti 
Vis dėlto nemaža “senobi- gėrisi, 
nio grožio” čia išliko.

Dažnas pagalvos:

rus siekiančių. Ir kiekvie
na tokia eglė—tikras gam
tos paminklas, jų jau neva
lia kirviui aukoti. Čia rasi 
dar ne vieną ąžuolą, išliku
sį iš tų laikų, kada giria 
dar kunigaikščių dvarui 
priklausė.

O dabar ji mūsų žemę 
puošia. Puošia ir savo me
džiais — senoliais, ir snau
džiančiomis tankynėmis, ir 
tų tankynių gyvento jais. 
Jose šernų takai išminti, 
stirnų guoliai išgulėti. Ne
seniai čia vėl įurdinti kil
nieji elniai, o vešliais krū
mais apaugusioje Nemuno 
pakrantėje apsigy v e n o iš 
kažkur atkeliavo bebrai.v

Garsus Punios šilas savo 
praeitimi, bet jo ateitis —

jūsų atsakomybe 
galo svarbią 

pradžiai mes 
viltis, duoda- 

troš- 
j ūsą

svnas. samanom
Bet Punios šilas—tikra gi
ria, kur pro šakas ir dangų Į 
ne visada matysi. Perėjęs 
per jį nuo Kūdo ąžuolo ar 
Šaknų kalno iki Padaglės 
kaimelio, nužing s n i a v e s 
nuo Stražos iki pat Stražiš- 
kių •— pakvėpuosi ir kvap
niu pušyno oru, pasiklausy
si ir Įkyroko uodų zyzimo 
žalsvoje skroblyno ar juod
alksnyno prieblandoje, pail
sėsi atsisėdęs po plačiala-

Kiek mums žinoma, pagal visi mes trokštame ir linki-'raiši galvą užrietęs.
- 1 -------‘ moks- i _ _ _

žmogų sutvėrė dievas. jaj sėkmės.
katalikų bažnyčios ^moks
lą,”
Jei taip, tai jis dievui ir 
priklauso. Jei taip, tai kaip 
jis gali pro dievą praeiti? Iš JUNGTINIŲ TAUTŲ

JAV sumanymas del “Taikos 
armijos” įkūrimo atmestas
(Mūsų korespondento)
Jungtinės Tautos. — Ge

neralinės Asamblėjos, sesi-

IR LIBERALAI PRABILO 
GELBĖTI ŽMONIJĄ

New Yorke yra susidaręs 
Komitetas dėl Protingos 
Niuklinės Politikos. Tai, 
kaip atrodo, bus grupė li
beralų, kurie, kartu su vi
sais protaujančiais pašau- jos Specialus Politinis Ko
lio žmonėmis, bijosi žmoni-1 mitetas atmetė JAV suma- 
jai pavojaus iš atominių iignymą, kad būtų sudaryta 

' mašinerija Jungtinių Tautų 
“taikos armijai” organizuo
ti.

Dar rugpjūčio mėnesį 
prezientas Eisenhower is bu-

hidrogeninių ginklų išsivys
tymo. Komitetas surinko iš 
viso pasaulio gana žymių 
veikėjų parašus ant petici
jos ir pasiuntė Ženevon,
kur šiuo tarpu eina tarpe| vo pasisakęs už tai, kad
-r . . T-r , m 1 T________ 1 '~ .. • m_____1_____ J______~X._Jungtinių Valstijų, Tarybų 
Sąjungos ir Britanijos pa
sitarimas dėl a t o m i n i ų 
ginklų bandymų pastovaus 
baigimo. Tai gana įdomi ir 
jausminga peticija.

Tarpe kitų pasirašiusių, 
užtinkame pavardes Mrs. 
Rooseveltienės, gydytojo ir 
mokslininko Albert Schwei
tzer, buvusio Jungt. Tautų 
sekretoriaus Trygve Lie, 
Vokietijos protestantų baž
nyčios galvos Dr. Niemol- 
ler, filosofo Bertrand Rus- 
.sell, Hirosimos miesto ma
joro Watanabe, filifiniečio 
generolo Romulo ir visos ei
lės kitų.

Jų Ženevon pasiųstoji pe
ticija skamba:

Mes teikiame jums bran
giausią dalyką, kokį tik žmo
gus gali teikti. Mes teikiame 
jums mūsų viltis. Mes nori
me, kad jūs jaugtumėte, jog 
jūsų darbas yra padėti šią 
planetą padaryti saugia ir tin
kama žmogaus gyvenimui.

Mes norime, kad jūs su
prastumėte, jog jūs atstovau
jate ne tik tautai, neatsižvel
giant, kaip galinga toji tauta 
būtų, bet dviems bilijonams 
žmonių, kurie reprezentuoja 
galutinąjį ant žemės autorite
tą.

Jokia žmonių grupė visoje

Jungtinės ' Tautos turėtų 
“taikos armiją”, kuri, reika
lui iškilus, “būtų panaudota 
jėga taikai ginti”.

JT 13-osios Asamblėjos 
sesijoje tą sumanymą pasiū
lė ir Mr. Dulles. Jis tai da
rė, žinoma, atsargiai, siūly
damas, kad JT generalinis 
sekretorius D a g H a m- 
marskjoldas “sudarytų ma
šineriją”, kuri bet kada ga
lėtų tokią armiją suorgani
zuoti.

Prieš tai griežtai pasisa
kė Tarybų Sąjunga, Indija 
ir Jungt. Arabų Respubli
ka; pasisakė ir kitos, neut- 
ralės valstybės.

Generalinis sekretorius 
tūlą laiką tuo klausimu lyg 
ir svyravo, bet vėliau jis iš
stojo prieš tai. Hammarsk- 
joldaš, be kitko, pasakė:

— Nematau reikalo šiuo 
metu reikalauti, kad JT Ge
neralinė Asamblėja darytų 
tuo klausimu kokį nors nu
tarimą.

Jo nuomone, praeities pa
tyrimai parodė, kad “taikos 
armiją galima suorganizuo
ti greit tuomet, kai iškyla 
gyvas reikalas ją naudoti.

Tarybų Sąjungos delega
cija, taipgi neutralių šalių 
delegacijos “tokiai armijai

labai priesinos.i. Jos sakė, 
kad, pripažinus reikalą to
kiai armijai palaikyti, JAV, 
Anglija iv kitos šalys, turė
damos JT daugumą balsų, 
gali bet kada ir bet kur pa
siųsti agresyviais tikslais 
savo kariuomenę, pavadi
nant ją “taikos kariuome
ne”. O tokia kariuomenė 
galėtų padėti ne taikai išlai
kyti, o karui pradėti. Jie 
davė pavyzdžius, kaip Ame
rika pasiuntė savo kariuo
menes dalinius į Libaną, o 
Anglija — į Jordaniją, 
skelbdamos, būk tos armijos 
ten pasiųstos taikai išlaiky
ti, gi iš tikrųjų, jos vos ne
pradėjo karo.

Po ilgokų debatų, Specia
laus Politinio Komiteto pir
mininkas, Rumunijos dele- į 
gatas Mihai Magheru, pasa
kė:

— Neverta šį sumanymą 
ilgiau debatuoti; padėkime 
jį į šalį.

Taip ir buvo padaryta.
Alžyriečių balsas

Mongi Slim ir Abdelatif 
Filali, Tunisijos ir Maroko 
delegacijų vadovai, įteikė 
JT generaliniam sekreto
riui Hammarskjoldui Alžy
ro patrijotų reikalavimą, 
kad jis, sekretorius, reika
lautų Francūzijos valdžios 
išleisti iš Paryžiaus kalėji
mo penkis alžyriečius kovo
tojus.

Kadangi Francūzijos val
džia labai priešinasi bet ko
kiam diskusavimui Alžyro 
klausimo Jungt. Tautų 
Asamblėjoje, tai Ham- 
marskjoldas dabar nežino, 
ką daryti su tuo prašymu- 
reikalavimu.

Ne'
rankomis sodintu, bet pa- r ’ ,V^a<L *a.‘v. . , , t I : Įima vartot vandens dubeni.cios gamtos sukurtu parku, i,7 , , ... , 1
kur žmogus savo patogi gali būti drungnas,
mui tik keblius išvedžfos, ISuvllgyk skud.ut?- leTal 
laikas nuo laiko tik palie-i's s?.au s,k da!! vandgns- 
gusius medžius išrankios. S>:arciai b"au ;-vk, ran,kas 
ir tokia gamtos grožio sau-!}kl.Pec,ll- .,Paskui kakl«- 
gykla Nemuno vingyje _jk>-utine, pilvą, nugarą ko- 
beveik pustrečio tūkstančio i Jas-J^oprpia.s pavilk 
hektarų turintis Punios šilo!!1 lssPausk vandenį. Pas- 
nacionalinis parkas bus be-'kuJ smf)ikiai vl®as issibrau- 
ne pirmasis mūsų šalyje. kyk sausu lanksluosciu.

Mes tikimės, kad visiškai Kai nešalta, maudykis jū- 
netolimoje ateityje čia at-i 
vyks ekskursijos, atkeliaus- 
turistai. Geru, sutvarkytu 
keliu jie pasieks patį šilą 
Šiek tiek užtrukę gamtos— 
kraštotyros muziejuje, nau-

rų vandens . gali ištarpint 
saują druskos vandens du
beny, arba jūrų druskos. 

JVilgyk skepetą, paspaudyk 
ir braukykis kūną. ; Arba 

jai nutiestu, žvyruotu keliu &a^ maudynėj ir po 
rjĮu_ truputi pilstyti is viršausjie patrauks į miško gilu- n upuų pustyti s viršaus 

mą. Ten prieš jų akis at-iįr ¥ n. S n a vaRJeni kibire, 
sivers visas girios grožis su!^as^ul sparčiai apsitraiw 

- - ‘ - - mok sausu rankšluosčiu.
Maudynės mariose labai 

jei neperdėsi. 
Tarybų mokslininkai seka 
Pavlovo nurodymais, 
maudantieji tiesiog 
gauja, rėkauja iš malonu
mo. Mat, oras, saulė ir 
vanduo puikiai veikia visą 
organizmą — odą, nervus, 
smegenis, viską. Geriau už 
bet kokį medicininį gydy
mą, v

Bet reikia taisykliškai: 
1. Maudykis kasdien apie4, 
tą patį laiką. 2. Neik van
denin sukaitęs, neigi suša
lęs, — pirma sušildyk odą, 
braukydamas, besimankšty- 
damas. 3. Eik vandenin iš 
lengvo. 4. Penketą minučių^ 
vandeny ir gana. 5. Van
deny vis judėk, nestovėk ra-„ 

' miai. 6. Kad išbūtum svei
kiausias, nebūk vandeny il
giau kaip 20 min. 7. Jei 

I išeidamas drebi arba tau 
miškas l3am^^ynav- naS'di ar kojos, 

1 * negerai, perdėjai. 8.
" , nusišluos- 

Ityk, skubiai vaikščiok, kol 
. Paskui pasilsėk pa-

neliestomis ta n k m ė m i s , 
paukščių giesmėmis ir mė- 
lynu dangumi, žvelgiančiu naudingos, 
oro šimtamečiu medžiu la- 
ją... O po dienos įspūdžių 
ant aukšto Nemuno kranto 
jų lauks malonus poilsis pa
togiai įrengtame viešbuty
je, kurio nė viena detalė ne- 
bus nusižengusi lietuvių 
liaudies architektūros sti
liui. Ten nakvvnė, ten ir 
skani vakarienė viešbučio 
valgyklos terasoje... Ką la
biau sužavės giria, o tokių, 
be abejo, bus nemaža, tas 
galės ir ilgiau joje pasilikti, 
pavaikščioti jos takeliais, 
tik, tik, šiukštu, neužklysti 
į tas vietas, kurios visiškai 
priklausys keturkojams gi
rios šeimininkams. Jie juk 
mėgsta ramybę!

O tokių vietų, kur nepoš- 
kės kirvis ir neskardens 
medžiotojo šūvis, turėsime i 

|ir daugiau. Gal būt, tai bus p-. 
Žuvinto ežeras su Buktos 
mišku, Dubravos i_____ .
netoli Kauno, Žaliosios, Už-'l^Ų 
vinčių, Žagarės girios, Kin-; J-uetuojau eik, 
tų, Norkaičių miškai prielyj.^/ 
mariu... Juk mes savo res- lsljsį- _ .
publikoje dar turime 1,- §ulek- Saulėj pasisildyk 
480,700 hektarų miško.! Pries maudymąsi, o ne po. 
Tai, tiesa, nedaug, bet jeigu | J. J. Kaskiazičius, M. D. 
koks penkiasdešihit tūks-i 
tančių hektarų pačių gra-iu 
žiųjų girių iš miškų žiny
bos pereitų pilnon Gamtos į 
apsaugos komiteto žinion— 
tai jos mums taptų dar di
desniu, dar brangesniu tur
tu.

Besi- 
džiū-

Washing tonas. — Ameri
kos Žydų Kongresas siūlo 
Eisenhoweriui sušaukti vi
sų šalies vadų konferenciją 
ir tartis kovai prieš bombi- 
ninkus.

NEŽINOMA BAIDYKLĖ”
Riverside, Calif. — Auto

mobilistas Charles Wetzel 
pašaukė policiją ir pranešė: 
“Nežinoma baidyklė puolė 
mane, kai aš važiavau Ri
verside gatve. Juoda, ilgu 
kaklu, žvilgančiomis akimis 
baidyklė atsimušė į mano 
auto priekinį langą ir dan
timis tauškėjo.” Ą

Policija mano, kad tai bu
vo didelis vanagas.

2 p.-Laisve (Liberty)— Penktad., lapkr. (Nov.) 14,1958
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Kinijos af siekimai ir jos nusistatymas
Vis daugiau ir daugiau 

spauda rašo apie Kiniją. 
Nepaisant, kad Valstybės 
departmentas remia Čiang 
Kai-šeko režimą, kad yra 
įtempti santykiai tarp 
Jungtinių Valstijų ir Kini
jos, bet vis dažniau mato
me žinių ir apie Kinijos at- 
siekimus.

rašo, kad Kinijoje atlieka- dirbių apsijungė į komuna- 
mi milžiniško masto laukų liūs (bendrijų) ūkius. To- 
apdrėkinimo ir apsausini- kių ūkių, kaip rašo T. Dur- 
mo darbai. Vien ateinan
tiems metams, pagalba ap- 
sausinimo ir drėkinimo ka
nalų, užtvankų, specialių 
vandens saugos ežerų, bus 
suteikta pridedamas 83,- 
000,000 akrų plotas.

din, jau yra virš 100,000. 
Kai kurie jų turi daugiau 
20,000 žmonių.

Seniau Kinijoje žemę val
dė mandarinai (dideli žem
valdžiai). Valstiečiai turė
jo randavoti nuo ponų ir

rėjimą vyriausybė skiria 
dovanas. Skiria dovanas ir 
masinės organizacijos. Už
baigę darbą, jie mokosi ar
ba eina į susirin kimus, 
klauso prelekcijų ir prakal
bu.

Korespondentai rašo, kad 
nerasi valstiečio, kuris, 
sveikas būdamas, per savai-

500,000,000 žmonių 
gamina plieną

Korespondentas Tillman 
Durdin rašo: “50,000,000 
žmonių, kaip praneša Peki
nas, Kinijoje dirba prie ga
minimo geležies ir plieno 
fabrikų . Greta didelių me
talo fabrikų, yra liaudies 
savu noru statomi maži 
fabrikai. Tokių nedidelių, 
metalą gaminančių, fabri
kų jau yra virš 6,000 vien 
Kweichow provincijoje.

Iš Changchuno, Mandžuri- 
jos, praneša, kad 230,000, 
svanorių žmonių per dvi 
dienas pastatė 2,855 nedi
delių metalo gaminimo įmo- 

( nių.
> Tokios nedidelės gamybos 
įmonės suteikė Kinijai pro
gą 1958 metais pasigaminti 
10,700,000 tonų plieno, tai 
yra, 1.600,000 tomi dau
giau, kaip buvo plano nu
matyta.

Suprantama, yra statomi 
ir milžiniški metalo gamini
mo fabrikai. A n s h a n o 
mieste, Mandžiūrijoje, bai- 
g i a m a s statyti fabrikas, 
kurio metinė gamyba bus 
500,000 tonų plieno, o visi 
plieno fabrikai tame mieste 
duos 4,000,000 tonų per 
metus.

Milžiniški žemes ūkio 
darbai

Kinijoje yra suplanuota 
apsausinti 167,000,000 ak- 

irų žemės plotą. 100,000 
žmonių dirba prie prakasi
mo 700 mylių kanalo Kan
su provincijoje. Šis kanalas 
bus dalimi “Didžiojo kana
lo šiaurvakarių Kinijoje,” 
kuris bus 1,000 mylių ilgio 
ir apjungs Pai ir Tsientany 
upes.

Visi pamename, kaip se
niau Kinijoje milijonai 
žmonių kentėdavo nuo upių 
išsiliejimo, o ypatingai nuo 
taip vadinamos Geltonosios 
upės. Dabar toji upė jau 
vadinasi Hwang vardu. Jos 
vandenys sutvarkyti. Spe
cialiai ežerai taupo vande
ni ir, kur reikia, drėkina 
laukus. Virš 100 milijonų 
žmoniii naudojasi tos upės 
vandeniu. Dabar Kinijos 
žmonės sako: “Mes nesi
skųstame dievui, jeigu Ki
nijoje būtų ir 10 tokių 
upių.”

Milžiniški žemės 
bendrijų ūkiai

Kinija turi 650,000,000 
gyventojų. Tai tokia masė 

•žmonių, kad gali atlikti di- 
I džiausius darbus. Didelė 
dauguma yra žemdirbiai, 
Milžiniškos masės užsiima 
žvejyba. Miestai, industri
ja, nauji fabrikai auga ir 
miestiečių skaičius didėja.

randą mokėti natūraliais 
žemės vaisiais. Žemdirbiai, 
gavę žemę, apsijungę į mil
žiniškas bendrijas, gali dar
be naudotis mašinomis. Ap
rašyti kiniečių žemdirbių 
džiaugsmą — tai negalimas 
daiktas. Ten apsilankę ang
lų reporteriai stebėjos, kaip 
seniau buvę atsilikę, nema
tę žemės ūkio mašinų, dir
bę su kastuvais, žmonės 
ūmai pakilo iki tokio laips
nio, kad gali valdyti ir net 
taisyti mašinas!

Daugelis komunalių ūkių 
jau pasistatė gerus gyven- 
namius ir įsirengė bendras 
valgyklas . “Žmonės, kurie 
pirmiau į dviratį įsikinkę 
turčius ir užsieniečius ve
žiojo, dabar jau automobi
liais ir traktoriais važinė
ja,” — rašo anglų kores
pondentas.

Visi mokosi ir laiko 
susirinkimus

Anglų korespondentai sa
ko, kad visi Kinijos gyven
tojai organizuojasi, mokosi, 
lavinasi ir laiko susirinki
mus. Jie dirba su noru, su 
pasišventimu. Masinės or
ganizacijos apima ne desėt- 
kus milijonų, bet šimtus 
milijonų žmonių. Organi
zuojami vaikai, jaunimas, 
studentai, moterys, žemdir
biai ir darbininkai. Už ge-

tę laiko nebūtų dalyvavęs 
prakalbose, masiniame mi
tinge, ar nebūtų klausęsis 
prelekcijų.

Amerikoje komercinė spau
da rašo, kad Kinijos komu
nistai sudaro tik 2 procen
tus gyventojų. Bet ir 2 pro
centai reiškia 13,000,000 
komunistų, o kur komunis
tinis jaunimas, darbo uni
jos, visokios kitokios orga
nizacijos?

Nereikia manyti, kad visi 
kinai virto organizatoriais 
ir nėra tinginių, apsileidė
lių ir kenkėjų. Bet ir čia 
surasta baudos būdas. Pir
miausia tokius baudžia jų 
darbo sandraugai, o jaxutik 
vėliau, reikalui esant, vy
riausybė.

Kinija neatsisako 
nuo savo salų

“The Montreal Star” ko
respondentas Gerald Clark 
rašo iš Kinijos sostinės Pe
kino, kad Kinijos užsienio 
ministras Chen Yi pareiš
kė: “Kinija niekados neat
sisakys nuo Quemoy, Mat
su, Peskadorų ir Formozos 
salų.” Jis sako: “Ameri
konai turi pasitraukti iš 
Formozos sąsiaurio . . . Ki
nija niekados neatsisakys 
nuo naudojimo jėgos tų sa
lų išlaisvinimui, jeigu to 
reikės.”

veiklus, — sakė toliau Chen 
Yi, — jis skraido iš vieno į 
kitą pasaulio kraštą. Taip 
yra todėl, kad Jungtinės 
Valstijos per daug agresy
vios, per daug jau turi ka-| 
rinių bazių užsienyje. Jam 
yra reikalas skraidyti ten, 
ir, kaip jis sako, ‘sukelti 
žmones prieš komunistus.’

“Man gi nėra reikalo į 
kitas' šalis vykti su patari
mais, — sakė toliau minist
ras Chen, — nes Kinija už
sienyje neturi nė vieno ka
reivio.” Jis stebėjosi, kad 
Dulks kaltina Kiniją “ag
resijose,” ant kurios salų 
yra Amerikos ginkluotos 
jėgos.

Kas dėl vartojimo ginklo 
išlaisvinimui Quemoy ir 
Formozos, tai ministras sa
kė: “Ar reikalinga bus var
toti ginklo jėgą išlaisvini
mui Formozos, tai grynai 
Kinijos vidaus reikalas, ir 
Jungtinės Valstijos neturi 
teisės kištis. Kinijos vy
riausybė turi pilną teisę 
elgtis savo vidaus reikaluo
se, kaip ji matys reikalą, ir 
todėl mes negalime duoti 
taip vadinamų ‘užtikrini
mu’.” V. Sūnus

v

MIELA SU SAVĄJA TAUTA
Rašo Antanas Likevičius

—Esi karininkas ir tvar- pažįstamą ukmergietį Pra-

Tas pats korespondentas Virš 200 milijonų žem- ra darbą ir mašinų prižiu- “Mr. Dulles yra labai

IR ORE KARALIAI JAU 
NEBETURI VIETOS

Ammanas. — Jordanijos 
karalius Husseinas sako, 
kad jis skrido per Siriją, 
dalį Jungtinės Arabų Res
publikos, į Italiją, bet turė
jo sugrįžti. Jis sako, kad 
JAR du mūšio lėktuvai bu
vo užklupę jo lėktuvą.

Jungtinės Arabų Respub
likos orlaivyno komanda 
užginčijo. Ji sako, kad jų 
lėktuvai nepuolė Husseino 
lėktuvą, tik jį “palydėjo at
gal iki Jordanijos”.

baigiau gimnaziją ir 1919 
metais buvau pašauktas į 
buržuazinę Lietuvos ka
riuomenę. Vėliau, baigiau 
Kauno karo mokyklą, ga
vau leitenanto laipsnį. Iki 
Ii924 metų sausio mėnesio 
pradžios tarnavau Vilniaus 
pėstininkų pulke. Buvę šio 
pulko karininkai ir karei
viai turėtų mane prisiminti. 
Išėjęs į atsargą kurį laiką 
Panevėžyje gyvenau be dar
bo. Tuo metu buvęs Ukmer
gės apskrities viršininkas 
Bronius Stasiūnas pakvietė 
dirbti Ukmergės apskrities 
viršininko įstaigoje. Kurį 
laiką aš ir dirbau. Daug 
mano rašytų koresponden
cijų bei straipsnių buvo iš
spausdinta “Lietuvos aide”, 
“Ūkininko patarėjuje” ir 
kituose laikraščiuse. Akty
viai dalyvavau tuometinėje 
visuomeninėje veikloje. 
Paskui perėjau dirbti į Uk
mergės ligonių kasą, o dar 
vėliau į amatų mokyklą. 
Taip sulaukiau 1943 metų 
vasaros. Birželio mėnesyje 
gavau šaukimą į kariuome
nę. Išsikvietęs mane apskri
ties viršininkas Vincas Vit
kus pareiškė::

— Esi karininkas ir tvar
ką žinai. Sudarysim geras 
sąlygas...

Išvažiavau į Panevėžį, 
kur formavosi vad. 5-tas 
lietuvių statybos batalionas. 
O juk galėjau ir nevažiuoti! 
Šimtai nenorėjo važiuoti ir 
jų visų nesugaudė. Mūsų 
bataliono vadas majoras 
Vladas Nogrodskis pasakė 
kalbą, sugrojo orkestras ir 
išvykome į Rytus. Prie Le
ningrado sutikau savo seną

ną Būdvytį, kuris taip pat 
tarnavo statybos batalione. 
Hitltrininkai ant mūsų dali
nio ko tai užsirūstino ir du 
viršilas, vieną puskarininkį 
ir mus du karininkus išve
žė į Frankfurtą prie Maino, 
kur ir sulaukiau išvadavi
mo. Kurį laiką dar dvejo
jau: kaip mane sutiks Uk
mergėje. Įvairūs tipukai 
mūsų grįžimą piešė juo
džiausiomis spalvomis. Kuo 
tikėti? Juk aš tarnavau 
priešo kariuomenėje. Uk
mergėje liko mano žmona, 
butas. Galvoju, juk vistiek 
nepakars. Ir 1946 metais 
parvažiavau į Ukmergę. 
Pirmą dieną nuėjau pas ap
skrities vykdomojo komite
to pirmininką. Jam viską 
išdėsčiau, papasakojau.

— Apie praeitį nekalbė
sim, — pasakė man pirmi
ninkas. — žiūrėkim į ateitį. 
Tamsta raštingas žmogus, 
o tokie žmonės Lietuvoje 
reikalingi. Sąžiningai dirbk, 
ir Tėvynė viską dovanos...

Keletą metu dirbau Uk
mergės laikraščio redakci
joje. Paskui man pasiūlė 
darbą rajono vykdomajame 
komitete. Ten darbas buvo 
surištas su dažnais važinė
jimais. Pablogėjus sveika
tai j perėjau dirbti į rajono 
archyvą. Čia šiandien ir dir
bu. Dirbu sąžiningai ir pir
mininko žodžiai išsipildė: 
Tėvynė mari viską dovano
jo. Gerai uždirbu, aktyviai 
bendradarbiauju rajono ir 
respublikinėje spaudoje. 
Kartu su žmona gyvenu sa
vo senajame bute Gedimino 
gatvėje. Ir aš nesu išimtis. 
Ukmergėje ramiai dirba ir

Įžymus veikalas apie Lietuvos darbo žmonių kovas
buržuazijos, bet kai ir buožės griežtai smer-1 Lietuvos Komunistų parti- 

Lietuvos buržuazija savo ir tarp vokiečių imperialis- kė Spalio revoliuciją ir bol- jos pirmąjį suvažiavimą, 
mo- tų likučių, Antantės palai- ševikus, darbininkai ir visi įvykusį Vilniuje (1918.X.1-3 

‘ , Lietu-1 vargingieji valstiečiai, ne- d.d.), V. Kapsukas pažymė- 
vos ir Vakarų Baltarusijos' išskiriant ir sugargusiųjų jo, jog “didžiausias jo nuo- 
darbininkų klasė, vargingų-! nuo karo ir vokiečių okupa- pelnas buvo tas, kad jis tik- 
jų valstiečių remiama, Kom- cijos vidutinių valstiečių, 
partijos vadovaujama, pati labai palaikiai ją pasitiko” a ••   . •• • • 1 * / A -4 1 \ T“X 11* J •

Daug'au kaip 20 metų “savosios”

spaudoje, knygose ir 
kyklose stengėsi nuslėpti komų, be abejonės, 
tiesą apie pirmąją proleta
rinę revoliuciją Lietuvoje. 
Buržuazinių nacionali s t ų 
rašeivos, įvairūs tariami 
“patriotai” melagingai įro
dinėjo, kad revoliucija Lie
tuvoje buvo vykdoma “sve-

rojusi su “savąja , dar la
bai silpna tuomet buržuazi- 

timomis rankomis”, Raudo-i ja”.
nosios Armijos jėgomis ir I Pirmojoje knygos dalyje 
pan. Jie šūkavo apie taria- V. Kapsukas apžvelgia Lie- 
mą “tautos vienybę”, kuri, tuvos ekonominę ir politinę 
esą, neleido plėstis proleta-į padėtį vokiečių okupacijos 
rinei revoliucijai mūsų metu. Čia randame daug 
krašte. . ryškios medžiagos apie tai,

Neseniai iš spaudos išėjęs Į kaip augo gaivališkas Lie- 
V. Kapsuko veikalas “Pir
moji Lietuvos proletarinė 
revoliucija ir Tarybų vai

zdžia” su nauja jėga parodo 
istorinį Lietuvos darbo

• žmonių žygį, demaskuoja 
buržuazinius melagius ir 
lietuvių tautos išdavikus.
Remdamasis konkrečia is- j dvarininkus, kurie, versda- 
torine medžiaga, V. Kapsu-, miesi spekuliacija ir išnau-
kas š;ame veikale parodė, 
jog Tarybų valdžia Lietu
voje “atsirado dar tuomet, 
kai ten tebebuvo vokiečiai, 
atsirado kovoje su vokiečių 
okupantais ir vietine buržu
azija, kai Raudonoji Armi
ja buvo dar toli”. V. Kapsu
kas nenuginčijamų faktų 
šviesoje atskleidė tai, 
tuometinį Lietuvos darbo 
žmonių revaliucini kūrybinį 
darba nutraukė užsienio in- 
terventai, JAV, Anglijos ir 
Prancūzijos imperialistai, 
kurie vykdė karinę inter
vencija prieš Tarybų Rusi
ją. “Jei nebūtų atėjęs i tal
ka Lietuvos ir Lenkijos 
buržuazijai tarn tautinis ka
pralas, — nažvmi V. Kap
sukas, — jei Lietuva ir Va
karų Baltarusija nebūtų 
virtusios, arena kovos ne 
tiktai tarp Lietuvos ir*Bal
tarusijos proletariato

rai sujungė į vieną partiją 
x.__ u z , . išsisklaidžiusias po visą
viena būtų lengvai susido-' (41 psl.). Dar labiau sustip- Lietuvą ir Vakarų Balta

rusiją komunistines organi
zacijas... ir sudarė vieną va
dovaujantį centrą”. Tai bu
vo revoliucinė partija, nau
jo tipo tarti j a. Kūrybiškai 
taikydama istorinį bolševi
kų partijos patyrimą kon
krečiomis Lietuvos sąlygo
mis,, ji pasiaukojamai vado
vavo darbo žmonių kovai už 
savo išsivadavimą iš išnau
dotojų jungo, už Tarybų 
valdžią.

V. Kapsuko veikale pažy
mima, kad svarbiausios pir- tuvos buržuazinės tarybos 
mosios proletarinės 
liucijos Lietuvoje varomo
sios jėgos buvo darbininkų savanorius į savo 
klasė ir vargingieji 
čiai.

Antrojoje veikalo 
(“Kova už Tarybų 
Lietuvoje”) V. 
prisimena jo vadovaujamos 
Laikinosios revoliuę i n ė s 
darbininkų ir valstiečių vy
riausybės sudarymą, Tary
bų valdžios paskelbimą. 
1|918 m. gruodžio 16 d. buvo 
paskelbtas Lietuvos Laiki
nosios darbininkų ir vals
tiečių vyriausybės manifes
tas, kuriame revoliucinė vy
riausybė išdėstė plačią ta
rybinės statybos programą, 
atitinkančią pagrindin i ų s 
Lietuvos darbo žmonių in
teresus. Manifestas "skelbė: 
“Sukilusiųjų Lietuvos <}ar- 
b’ninkų ir vargingųjų vais

tuvos darbo žmonių pasi
priešinimas kaizerini a m s 
okupantams, kurie siau
bingai engė ir persekiojo 
lietuvių liaudį. Lygia greta 
šis pasipriešinimas buvo nu
kreiptas ir prieš uolius oku
pantų rėmėjus — buožes ir

rėjo kova prieš vokiečių 
žandarus bei vietinius jų 
rėmėjus, atsirado “miškoI 
broliai”, “keršytojai” ir ki
ti “naujosios gadynės Blin
dos” (tuo metu “Tiesa” ra
šė, kad net drama “Blinda” 
pradėjo nebepatikti Lietu
vos ponams...). Net priešai 
buvo priversti pripažinti,! 
jog darbo žmonės troško 
Tarybų valdžios pergalės, 
kad... “mažažemiai prokla
macijas laiko su šventais 
dalykais” (184 psl.).

dodami varguomenę, krovė
si sau turtus. “Šventabli- 
vieji” buožės net ligi tokio 
begėdiškumo priėjo, j o g 
prašė dievą, kad pelninga
sis karas dar ilgiau tęstųsi. 
Kai kurie buožės, kaip nu
rodoma knygoje, pas klebo
nus užpirkdavo mišias il- 

kad Ogesniam karui išprašyti...
Kunigai, kurie pasidarė tik
rais vokiečių žandarų pa
galbininkais, taip pat lai-> 
medavo nuo karo ir okupa
cijos. Pirmutiniai kunigo 
Vailokaičio, M. Yčo ir kitų 
milijonai išdygo kaip tik iš 
karo vargų ir liaudies aša
rų.

Giliai analizuodamas tų 
metų Lietuvos padėtį, V.' 
Kapsukas pažymi, kad jau vadovaujama RKP (b) Lie- 
1918 metais Spalio revoliu-

Knygoje daug dėmesio 
skiriama pirmosioms komu
nistų organizacijoms, ku
rios susikūrė Lietuvoje vo
kiečių okupacijos laikotar
piu iš marksizmo-leninizmo 
mokslo šalininkų. Lietuvos 
Komunistų partija kūrėsi

tuvių sekcijų Centro Biuro

nių tarybų ir komitetų vai- kapitalistai, spekuliantai, 
džią nuversta. Visa valdžia dvarininkai, buožės, kuni- 
pereina į Lietiivos Darbi- gai, be tautybės ir tikybos 
ninku, Bežemių ir Mažaže- skirtumo, — skelbė Tarybų 
mių Atstovų Tarybų ran-1 valdžiai mirtiną kova.Ta
kas”.

Paskelbtoji^ revoliucinė į0Cįėl “jie maldavo Antantę 
valdžia, rašo V. Kapsu- vokie.čių okupantus, kad 
kas, —■ buvo su pasiutusiu • 
įnirtimu sutikta visų bur
žuazinių partijų; bejėgės kvietė... visos buožijos tvar- 
savo piktume, saukė pries ^os gynimui tuos pačius vo- 
ją ir menševikų ir^eserų kiečius okupantus, kurie 

per trejus su viršum metus 
plėšė ir smaugė Lietuvą. 
Dabar jie virto buržuazinės

Plačiai apžvelgdamas ko- Lietuvos gelbėtojais . (189 
vą už Tarybų valdžią Lietu- Ps Ryškiais faktais V. 

‘ Vilniuip V Kapsukas demaskuoja par-

čiau jią buvo bejėgiai prieš 
sukilusias liaudies mases,

jiems padėtų. Pagaliau An
tantės pasiūlymu, jie pasi

ją ir menševikų ir < 
partijos. Bet darbininkai ir 
vargingieji valstiečiai suti
ko ją labai gerai’’.

vos sostinėje
Kapsukas pateikia ryškius 
revoliucinių įvykių aprašy
mus Kauno, Šiaulių, Joniš
kėlio, Mažeikių, Panevėžio, 
Rokiškio, Kupiškio ir kitose

sidavėliškus socialdemokra
tus, liaudininkus, tautinin
kus ir kitus buržuazinius 
nacionalistus, vykdžiusius 
išdavikišką, prieš lietuvių

apskrityse. Tuometinė Lie- tautą .nukreiptą politiką.
V. Kapsukas savo veikale 

revo- valdžia melagingais ir veid- giliai ir kritiškai, su būdin- 
- mainiškais šūkiais kvietė gu komunistams tiesumu iš- 

i organi- nagrinėjo Lietuvos Komu
nistų partijos padarytas 
klaidas, atskleidė jų šaknis.

Čia apžvelgiamas V. Kap
suko veikalas pirmą kartą 
buvo išleistas Čikagos mies
te 1934 metais Amerikos 
Lietuvių darbininkų litera
tūros draugijos. Todėl Lie
tuvos darbo žmonių visuo
menei iki šiol jis buvo ma
žai žinomas.

V. Kapsuko veikalo ant
rąjį leidimą spaudai paruo
šė G. Zimanas. Knygoje pa
didintas iliustracijų skai
čius, įdėtas žemėlapis “Ta
rybų valdžia Lietuvoje 1918 
-1919 m.m.” Pavardžių, -pe
riodinių leidinių ir geogra
fines rodykles sudarė Par
tijos istorijos instituto prie 
LKP CK mokslinis bendra
darbis V. Kancevičius.

D. Rodą

valstie-

dalyje 
valdžią 

Kapsukas

zuojamą armiją, kurios 
priešakyje stovėjo naujas 
Lietuvos “patriotas” — bal
tagvardietis caro generolas 
Kondratovičius. Tačiau sa
vanoriais mažai kas stojo, o 
darbininkų tarpe jų visai 
nebuvo. “Buvo tik vienas, 
kitas buvęs caro armijos 
karininkas, neturįs kur pa
sidėti pusiau inteligentas, 
moksleiviai ir t.t.” — pažy
mima knygoje.

Analizuodamas. įsiliepsno
jusią dviejų stovyklų kovą 
visoje Lietuvoje, Kapsukas 
pažymi, kad vienoje pusėje 
stovėjo darbininkai ir var
gingieji valstiečiai, kitoje 
— buržuazija, dvarininkai, 
buožės, kunigai ir visokie 
poneliai. Jei darbiningai ir

tiieicių vardu, Lietuvos rau-'vargingieji valstiečiai su 
donarmiečių vardu skelbia- ' džiaugsmu sutiko Tarybų 

, sava-cijos įtakoje Lietuvoje buvo su bolševikais V. Kapsuku! me karines Vokietijos oku-' valdžios paskelbimą, 
susidariusi revoliucinė situ- ir Z. Angariečiu priešaky- pači jos, Lietuvos Tarybos ir, noriais stojo į revoliucinę 

ir I acija. “Kunigai, dvarinin- ’ je. Charakterizu o d a m a s visų kitų buržuazinių tauti-1 armiją, tai buržuazijaCharakterizu o d a m a s visų kitų buržuazinių tauti-1 armiją, tai buržuazija

inti, kurie praeityje veikė 
antitarybiškai.

Štai aš beveik kasdien su
tinku Žemaitkiemio mašinų 
melioracijos stoties šoferį 
Praną Būdvytį, kurį karo 
metu buvau sutikęs prie Le
ningrado. Jis grįžo be spe
cialybės, o dabar, Ukmergė
je. išmoko šoferio amato ir 
ramiai dirba. Arba štai pa
imkime Kalniškių apylin
kės vykdomojo komiteto 
pirmininką Alfredą Chme- 
liauską. 1944 metais jis tar
navo vad. Plechavičiaus 
rinktinėje. Tėvynė taip pat 
jam viską dovanojo. Dau
geliui iš mūsų teko matyti 
hitlerinės okupacijos metais 
leisto savaitraščio “Karys” 
ir kituose laikraščiuose an
titarybines J. Tumavičiaus 
karikatūras. Šiandien jis 
dirba mūsų rajono laikraš
čio “Tarybinis kelias” r6- 
dakcijoje. Jis apipavidalino 
daug Ukmergės dramos mė
gėjų spektaklių, jo karika
tūras dažnai galima sutikti 
respublikiniuose lai krai
čiuose: “Komjaunimo tie
soje”, “Valstiečių laikraš
tyje” ir kitur.

Mums miela ir gera gy
venti Ukmergėje.

“T B ”

1959 METAIS TRSS IR 
JAV TURĖS PARODAS
Maskva. — 1959 metais 

Jungtinės Valstijos turės 
savo parodą Maskvoje, o 
Tarybų Sąjunga New Yor
ke. Am. prekybos sekreto
riaus delegacija jau pasirin
ko vietą Maskvoje, kur bus 
įrengta 90,000 ketvirtainių 
pėdų ploto svetainė. JAV 
paroda prasidės 1959 m. lie
pos 4 d., o TSRS paroda 
New Yorke keliomis savai
tėmis anksčiau.

Washingtonas. — Iš kari* 
nio orlaivyno raketos stu
mia lėktuvus laukan.
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VILNIUS — Tarybų Lietuvos sostine
Dėl Korėjos suvienijimo

(Tąsa)
Stambieji Lietuvos dvarininkai ir 

aukštieji dvasininkai ėjo išvien su caru. 
Tuo metu, kada Lietuvos valstiečiai, ap
siginklavę medžiokliniais šautuvais ir iš 
dalgių padarytais durtuvais, didvyriškai 
kovėsi Lietuvos laukuose ir miškuose, 
230 bajorų pasirašė carui ištikimybės 
adresą, o prelatas Nemeikša suorgani
zavo Vilniuje bažnytines iškilmes sukili
mo malšintojų garbei.

Sukilimo malšinti i Vilnių caras at
siuntė generolą M. N. Muravjovą, kuris 
prisistatė gyventojams, pareiškęs, jog 
esąs ne iš tų Muravjovų, kuriuos karia 
(Sergiejus Moravjovas-Apostolas už da
lyvavimą dekabristų sukilime 1826 me
tais buvo pakartas), bet iš tų, kurie ki
tus karia. Už savo darbus jis nusipelnė 
Muravjovo Koriko vardo. Lukiškių (da
bar Lenino) aikštėje jis pastatė kartuves 
ir jau gegužės 20 dieną pakorė sukilėlį 
Išorą.

Carinis generolas kaip tik tuo metu 
triumfuodamas įžygiavo į Vilnių su bū
riu belaisvių sukilėlių, kurių priešakyje 
ėjo sunkiai sužeistas sukilusių valstiečių 
vadas Zigmas Sierakauskas. Naktį jis 
buvo nugabentas į ligoninę netoli Vingio 
parko, kur dabar yra medicinos fakul
teto rūmai, ir uždarytas i stiprios sargy
bos saugomą palatą. Vilniaus sukilėlių 
organizacija stengėsi jį išvaduoti orga
nizuodama pabėgimą. Į ligoninę jam 
buvo nusiųsti kareivio drabužiai, kuriais 
persirengęs jis turėjo pabėgti. Būdamas 
sunkiai sužeistas, ir, be to, tardymų iš
vargintas, pabėgti jis nepajėgė. Tada 
buvo ketinama pulti ligoninę ii* Siera
kauską pagrobti, bet ir šis sumanymas 
nepavyko.

Birželio 27 dieną Sierakauskas, pa
smerktas mirti, buvo atgabentas i Lu
kiškių aikštę. Iki paskutinės savo gyve
nimo akimirkos Sierakauskas nepalūžo, 
jis protestavo prieš carinį despotizmą, 
prieš smurto ir savivalės sistemą.

Sierakausko nužudymas sukėlė didžiu
li rusu revoliuciniu demokratu ir visos 
pažangiosios inteligentijos pasipiktini
mą. Gercenas “Kplokole” parašė straips
nį Sierakausko atminimui, iškeldamas jo 
nuopelnus ir griežtai pasmerkdamas 
Muravojovo ir aplamai caro valdžios 
niekšybes.

1864 metų pavasarį, pasirėmus vieno 
išdaviko parodymais, iš Minsko Murav
jovui buvo pranešta, jog Kalinauskas 
Vi tokio Vitoženeco pavarde gyvena Vil
niuje, universiteto rūmuose. Rūmų ap
supti ir Kalinausko suimti buvo pasiųs
tos dvi kareivių kuopos su dešimčia po
licijos karininkų. Kalinauskas buvo už
kluptas vieno atostogaujančio mokytojo 
bute, suimtas ir po keleto dienų Lukiškių 
aikštėje pakartas.

Nužudžius sukilimo vadus, caro val
džia, Lietuvos dvarininkų padedama, 
žiauriausiomis teroro priemonėmis nu
malšino valstiečių sukilimą. Šis sukili
mas turėjo didelę reikšmę: Lietuvos liau
dyje jis paskleidė revoliucinę demokra
tinę ideologiją ir, be to, privertė carinę 
valdžią palengvinti Lietuvos'valstiečiams 
baudžiavos panaikinimo sąlygas.

Po baudžiavos panaikinimo ir 1863 
metų sukilimo, sparčiai augant kapita
lizmui, Lietuvoje formavosi ir stiprėjo 
darbininkų klasė.

XIX amžiaus antroje pusėje pravestos 
pro Vilnių geležinkelių šakos padarė Vil
nių stambiausiu geležinkelių mazgu viso
je Europinės Rusijos šiauri nėje-vakari- 
nėje dalyje. Geležinkeliai surišo miestą 
su Rusijos ir užsienio rinkomis, paspar
tino prekybos bei pramonės vystymąsi. 
Sparčiai augo miesto gyventojų skaičius. 
1840 metais Vilniuje buvo 54.5 tūkstan
čio gyventojų, 1861 metais—60.5 tūks
tančio, o 1897 metais — jau 154.5 tūks
tančio. Vilnius pasidarė, iš esmės, pre
kybiniu miestu. Jame pramonė vystėsi 
silpnai, palyginti su prekyba. Vilnius 
išaugo kaip miestas, kuriame buvo dide- 

s lė prekių apyvarta, smarkiai išvystyta 
‘‘Smulkioji pramonė ir palyginti silpnai— 
stambioji pramonė. 1890 metais Vilniuje 
jau buvo 157 pramonės įmonės, kuriose 
dirbo apie 4,760 darbininkų. Darbo są
lygos buvo labai sunkios. Spirito varyk
lose, linų, odos ir kituose fabrikuose dar
bas prasidėdavo apie 2 valandą naktį ir 
trukdavo iki 6-8 valandos vakaro. Pus
ryčiams pavalgyti būdavo duodama pus
antros valandos, o pietums—dviejų va
landų pertrauka. Fabrikų ir gamyklų 
patalpos dažniausiai būdavo menkos, ne

higieniškos. Retai kur vienam žmogui 
tekdavo daugiau kai]) po trečdalį ar ket
virti kvadratinio sieksnio ploto.

Jau 70-80 metais kilo Vilniaus darbi
ninkų streikai dėl darbo užmokesčio pa
didinimo ir darbo laiko sutrumpinimo 
iki 10 valandų per dieną. 1894 metais 
kai kurių amatininkiškų dirbtuvių dar
bininkai, atidirbę 10 valandų, mesdavo 
darbą ir išeidavo namo. Kada tų dirb
tuvių savininkai dėl tokio “maišto kėli
nio” kėsinosi atleisti iš darbo keletą dar
bininkų, kiti darbininkai atsakė į tai 
streiku. Sustreikavo apie 200 amatinin
kiškų dirbtuvių darbininkų. Streikas 
truko net 7 savaites ir buvo laimėtas.

Šio streiko metu sustiprėjo “kovos 
kasos” — profesinių sąjungų užuomaz
gos. Kasas sudarydavo darbininkų įna
šai, kurių viena dalis eidavo savišalpai, 
kita — streikuojantiems paremti. 1892 
metais Vilniuje kasoms priklausė 300 
darbininkų, o į 1895 metų pabaigą—850. 
Ekonominiai streikai ugdė darbininkų 
tarpe solidarumą, kėlė aikštėn carinės 
valdžios ryšius su fabrikantais ir skatino 
politinę kovą.

Vilnius pasidarė Lietuvos darbininkų 
judėjimo centru.

Viena iš ryškiausių to meto politinės 
formų buvo Gegužės pirmosios minėji
mas . 1892 metų Gegužės pirmosios su
sirinkime, kuris įvyko miške už miesto, 
dalyvavo apie 100 Vilniaus darbininkų, 
kasos narių.. 1895 metų Gegužės pirmo
sios iškilmės jau buvo suruoštos dviejo
se vietose. Jose dalyvavo apie 250 dar
bininku.

Darbininkų tarpe plito “Komunistų 
partijos manifestas” ir kita marksistinė 
literatūra. XIX amžiaus paskutiniajame 
dešimtmetyje Vilniuje susikūrė socialde
mokratų grupė, netrukus užmezgusi ry
šius su Maskvos, Peterburgo ir Kijevo 
darbininkų organizacijomis. Vilniaus 
socialdemokratai pagelbėdavo pergaben
ti iš užsienio į Rusiją “Darbo išvadavi
mo” grupės leidžiamą nelegalią literatū
rą. Tuo tikslu 1894 metais iš Maskvos 
į Vilnių važinėjo gydytojas S. Mickevi
čius, vienas iš pirmųjų Maskvos social- 
demokratų-marksistų. Š. Mickevičius sa
vo atsiminimuose rašo: “Sausio pabai
goje mes gavome pranešimą iš Vilniaus, 
kad yra transportas literatūros, “šeše
tuko” susirinkime buvo nutarta pasiųs
ti mane jos pargabenti, nes aš buvau vi
siškai laisvas ir galėjau bet kada išva
žiuoti. Negaišdamas išvažiavau į Vil
nių. Atvykęs į Vilnių, turėjau prisi
statyti dantų gydytojai Sredickai. Kon
spiratyvios susitikimų vietos ir slapta
žodžiai tada Maskvoje dar nebuvo nau
dojami: man visa tai buvo nauja, įdo
mu ir paslaptinga. Iš stoties nuėjau tie
siai į susitikimo vietą. Buvo ankstvas 
rytas. Pas gydytoją dar nebuvo atėjęs 
joks pacientas. Ji priėmė mane tuojau 
pat. Pasakiau slaptažodį, ji man atsakė 
ir paprašė palaukti, kol ateisiąs vienas 
žmogus.” Vilniečiai įteikė Mickevičiui 
apie pūdą revoliucinės literatūros.

Jau 1894 metų pabaigoje į Vilnių 
slapta buvo atgabentas hektografu at
spausdintas V. I. Lenino veikalas “Kas 
yra' ‘liaudies draugai’ ir kaip jie kariau
ja prieš socialdemokratus.” Čia jį stu
dijavo vietiniai socialdemokratai.

(Bus daugiau)

Nemuno žodžiai
— Sakyk man, Nemune brangusis, 
Iš kur sau vandenį renki, 
Kad vis teki, teki per amžius — 
Ir niekados neišsenki?

— Iš raistų, pelkių, iš balučių, 
iš jūs upokšnių pakely — 
Iš viso to, ko taip dažnai tu 
Nepastebi ir nemyli . . .

Jonas Laurinavičius
Dzūkija

Žeme
Kur ošia sodai, Nemunas banguoja 
Ir tęsias dzūkų kraštas Dainava, 
Tenai ir mano tėviškė brangioji, 
Tonai ir mano žemė mylima.

f
Ir šitą žeme, žydinčią ir gražią 
Myliu visa aš širdimi jauna, 
Todėl, kad tėvui būdavo jos maža, 
O man šiandieną visiškai gana.

Jonas Laurinavičius
Dzūkija
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(Mūsų korespondento)

Jungtinės Tautos. — Spe
cialus Politinis Komitetas 
svarstė Korėjos suvieniji
mo klausimą ir dauguma 
balsų nutarė bandyti tą šalį 
suvienyti balsavimo būdu.

Kaip žinia, Korėjos yra 
dvi — Pietų ir Šiaurės. Pie
tų Korėja! Jungt. Tautose 
skaitoma “okei”, o Šiaurės 
— “negera”.

Prieš diskusuojant Korė
jos apvienijimo klausimą 
buvo pasiūlyta, kad deba
tuose dalyvautų abiejų Ko
rėjų atstovai. Deja, daugu
ma balsų nutarė, kad nerei
kia Šiaurės Korėjos atsto
vo, užtenka turėti pietinės 
Korėjos. Aišku, be šiaurės 
Korėjos atstovybės negi ga
lėjo būti visapusiškai apvie
nijimo klausimas išdisku- 
suotas.

Šiaurės Korėjos vyriau
sybė skelbia, kad šalies ap- 
vienijimas į tautinę valsty
bę reikalauja pirmiausia, 
kad iš abiejų Korėjų būtų 
ištrauktos svetimos, kitų 
valstybių karinės jėgos. Ta
čiau su tuo nesutinka Pietų 
Korėjos valdžia, nesutinka 
ir jos globotojai.

Dėl to neatrodo, kad šis 
nutarimas bus gyveniman 
greit pravestas.
Dėl arabų tremtinių šelpimo

Tame pačiame komitete 
Jungtinių Valstijų delega
cijos narys George M. Har- 
risonas pareiškė, jog jo ša
lis mano nutraukti teikimą 
pagalbos arabiškiems trem
tiniams, kurių yra apie 
1,000,000 žmonių.

Kaip žinia, besikuriant 
Izraelio valstybei, izraelitai 
išgujo iš tos šalies apie mi
lijoną žmonių, neduodant 
jiems pasiimti savo turto, ir 
už tą turtą atsisako jiems 
atlyginti.

Tasai milijonas gyvena 
pasisklaidęs J o r d anijoje, 
Libane ir Jungt. Arabų 
Respublikoje. Tie žmonės 
gyvena iš pašalpų, kurių di
desnę pusę teikia Jungt. 
Valstijos. Dabar, sakoma, 
JAV nutrauks teikimą pa
šalpos arabams tremti- 
niams. Tai būsią 1960 me
tais.

JAV delegacija sako, rei
kia surasti kitus būdus, 
kaip tuos žmones išlaikyti, 
kad jie galėtų gyventi.

Sekamiems metams rei
kia 36 milijonų dolerių fon
do, iš kurio būtų arabiški 
tremtiniai šelpiami. Tuos 
pinigus turinčios sudėti 
valstybės, kurios priklauso 
Jungt. Tautų Organizacijai.

Vengrų fašistų riaušės
Lapkričio 7 d. TSRS At

stovybė Jungtinėms Tau
toms buvo suruošusi priė
mimą. Dalyvavo šimtai 
žmonių (TSRS ambasado
je, Washingtone, sakoma, 
dalyvavo apie 1,000 sukvies
tų svečių).

Vengrai pabėgėliai - fa
šistai suruošė pikietą — iš 
tikrųjų suruošė1 riaušes. Sa- 
kokoma, tarp vengrų buvę 
ir ukrainiečių fašistų.

Pikietuotojams nei e i d o 
vaikščioti ties Atstovybės 
durimis, Park Avenue, pro 
kurias įėjo ir išėjo svečiai. 
Jiems buvo palikta tik šo
ninis šaligatvis, kuriuo jie 
iš karto vaikščiojo kaukda
mi ne savais- balsais.

Bet toliau nuo Atstovy
bes jie turėjo suorganizuo
tus “pagalbinius būrius”, 
laukusius pašaukimo riau
šėms kelti.

Kai buvo duotas ženklas, 
kad pradėtų, tuojau tie “pa
galbiniai būriai” ir pra
dėjo, veržtis į Atstovybę. 
Policija, aišku, neleido. Fa

šistai pradėjo pulti ir polici
ją. Tada pastaroji ėmė vai
šinti riaušininkus buožėmis. 
Ne vienas jų buvo smarkiai 
apkultas, o keliolika buvo 
suimti ir įkalinti. Sakoma, 
ir apie pora policininkų nu
kentėjo, bet nežymiai.

Taigi žmonės, matydami 
riaušininkų pastangas, ir 
kalbėjo: Matome, kokios 
tvarkos šitie gaivalai nori 
Vengrijoje ir čia, Ameriko- 
je.!

Jeigu riaušininkai manė, 
kad jie tokia savo “taktika” 
atbaidys svečius nuo įėjimo 
į atstovybę, tai smarkiai 
klydo.

Jūsų korespondento nuo
monė tokia: miesto admi
nistracija ateityje neturėtų I 
leisti riaušininkams rinktis 
aplink Tarybų Sąjungos 
Atstovybę. Tuo būtų iš
vengta riaušių.

PATAISA
“L.” iš lapkričio 11 d., 

kur kalbama apie popiežių 
skaičių, antros skilties apa
čioje, pasakyta: “Gi popie
žių chronologija rodo, kad 
jis yra 229-as popiežius.” 
Turėjo būti 299-as popie
žius.

Trečioje skiltyje pasaky
ta: “Jonas XXII, netekęs 
popiežiaus vietos, dar gyve
no iki 1434 metų.” Turėjo 
būti Jonas XXIII.

PRANEŠIMAI
CLEVELAND, OHIO

LLD 22 kp. metinis susirinki
mas jvyks lapkričio 21 d., su už
kandžiais, 7:30 v. v., 9305 St. Clair 
Ave. Bus raportas iš pereito su
sirinkimo, tad kviečiame visus na
rius dalyvauti. Kom. (106-108)

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

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

Nov. 28, 29, 30, Worcester, Mass.
Gruodžio 5, So. Boston, Mass.
Gruodžio 6 d., Montello, Mass.
Gruodžio 7 d., Norwood-Stough

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)

HARTFORD, CONN
Lietuvių Moterų Klubas rengia 

vaišes, lapkr. 15 d., 157 Hungerford 
St., 5 v. v. Vakarienė narėms vel
tui, o svečiams prieinama kairia. 
Kviečiame visus dalyvauti. Po va
karienės bus žaislų. Pranešame, 
kad vakarienė bus paskirtu laiku, 
nesivėluokite. Komisija (104-106)

LIETUVIŲ NAMO BENDROVES
ŠERININKŲ SUVAŽIAVIMAS

— ir —

BANKETAS
ŠEŠTADIENĮ

Lapkričio 29 Nov., 1958

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

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 nešerinijikus bankete dalyvauti.

Brockton-Montello, Mass.
Montello Vyrų Dailės Grupė rengia saunų kon

certą, kuris įvyks šeštadienį, lapkričio (Nov.) 22-ą 
d., prasidės 7-ą vai. vakare, Lietuvių Tautiško Na
mo salėje, 668 Main St. Brockton, Mass.

Bus labai įvairi programa. Rengėjai kviečia 
vietinius ir iš apylinkės atsilankyti. Vyrų Grupė 
labai puikiai atsižymėjo Laisvės koncerte New Yor
ke, sukėlė audringų ovacijų publikoje ir padarė 
newyorkieciams ilgos atminties rekordą.

Apart Vyrų Grupės, bus ir daugiau žymių ta
lentų programoje. Tad pasirūpinkite juos išgirsti.

Rengėjai

Įvairios Žinios
PAGERĖJO SANTYKIAI 
TARP JAR IR SUDANO

Kairas. — Numatoma, 
kad greitoje ateityje Jung
tinės Arabų Respublikos ir 
Sudano premjerai, o gal bū
ti ir visi ministrai, laikys 
konferenciją. Tai žymus pa
gerėjimas santykių tarpe 
šių arabiškų šalių. Per ilgą 
laiką Sudano valdininkai 
laikėsi Vakarų politikos 
prieš Jungtinę Arabų Res
publiką.

“KONFERENCIJA BUS 
NEVAISINGA”, —TSRS
Londonas. — Tarybų Są

junga pareiškė Jungtinėms 
Valstijoms, kad Genevoje 
konferencija pastojimui ke- 
lo klastingam užpuolimui 
bus bevaisė, jeigu ji nebus 
susieta su mažinimu apsi
ginklavimo.

TSRS sako, kad tuščios 
kalbos pastoti kelią klastin
gam puolimui, kada tuo pat 
laiku varomas pašėlęs gink- 
lavimasis ir steigiamos už
puolimo bazės.

PAIEŠKOJIMAS
PAIEŠKAI! BROLIO IR SESERS, 

GYVENANČIŲ LIETUVOJE
Brolis Kazimieras Butkevičius ir 

sesuo Ona Zdanavičienė seniau gy
veno po antrašu Kaunas, Vilijampo
lės apskr., Mikalinavos kaimas, Ni
dos gatvė rium. 16.

Siunčiąu laiškus jiems aukščiau 
paduotų antrašu, bet negaunu at
sakymo. Labai norėčiau su jais 
susirašinėti. Būtų malonu, kad jie 
atsilieptų, arba jei kas apie juos 
žinodamas suteiktų man jų tikrą 
antrašą, būčiau dėkingas.

Mikolas Butkevičius, 103 Hunger
ford St., Hartford, Conn.

(106-111)

Daugiau įvairių parengi
mų Laisves naudai

TARYBŲ SĄJUNGA 
LAIKOSI ŽODŽIO

Berlynas. — Čionai kalbė
jo Tarybų Sąjungos amba
sadorius. Jis sakė, kad 
TSRS tuojau atšauks iš Ry
tinio Berlyno savo koman- 
dantą generolą Zacharova 
ir miesto tvarką atiduos vo? 
kiečiams. Vakarai jau susi
rūpino, kad tada jie turės 
skaitytis su Vokiečių De
mokratine Respublika.

NORVEGIJA LINKSTA 
PRIE RAPACKIO PLANO

Oslo. — čionai lankosi 
Lenkijs užsienio ministras , 
Adam Rapacki. Jis įtikino 
Norvegijos vyriausybę, kad 
jo planas siūlo Centrinei 
Europai ramumą ir laisvę. 
Norvegai mano, kad maži
nimas apsiginklavimo ir iš
traukimas svetimų šalių ar
mijų iš tos Europos dalies 
būtų visiems naudingas žy
gis.

VAKARŲ AMBASADOS 
JAU SUSIRŪPINO

*
Maskva. — Čionai Britą- 1 

nijos, Francūzijos ir Jungti
nių Valstijų ambasadoriai 
susirūpino, kad Tarybų Są
jungą netrukus baigs Ber
lyno okupaciją. Kaip žinia, 
Vakarai nepripažįsta Vo
kiečių Demokratinės Res
publikos. Sovietams pasi
traukus iš Berlyno, Vaka
rai turės skaitytis su V. D. 
R., arba jie atsidurs keblio
je padėtyje palaikyti savo 
garnizonus Berlyne.

BOMBŲ GRŪMOJIMAI
Miami, Fla. — Dvi pro

testantų bažnyčios gavo 
grūmojimus. Telefonu pa
šaukė moteriškas balsas ir 
sakė, kad abi bažnyčios bus 
susprogdintos.

Columbus, Mo., žydų sina
gogos vedėjai taip pat gav> 
bombų grąsinimus.

Paryžius. — Tarybų Są- 
jungos ir socialistinių šalių 
delegatai išėjo iš Jungtinių 
Tautų Kultūriniais reika
lais komisijos sesijos, kada 
Čiang Kai-šeko atstovas sa
kė kalba. . *

Kanakas, Venezuela. — 
Čia atvyko Nelson Rocke
fellers ilsėtis po rinkimų 
kampanijos.

Bonna. —Graikijos prem
jeras Karamanlis atvyko į 
Vakarų Vokietiją. Kartu 
atvyko ir užsienio minist
ras Tosisas. Graikai nori 
gauti $100,000,000 paskolą.

Varšuva. — Lenkijos va
das Gomulka sako, kad tar
pe jo ir Chruščiovo nėra 
politinių skirtumų.

Tokio. — Japonijos yf- 
riausybė .labai susirūpitio, 
kad darbininkai, žvejai ir 
žemdirbiai pasisuko į komu
nistų pusę. , ■>



LAISVES VAJUS
(Tąsa iš 1-mo pusi.)

ją prenumeratą, ir jeigu visi kiti vajininkai priduotu 
po vieną naują prenumeratą, tuomet turėtume gražų 
skaičių naujų prenumeratų.

Mes pilnai sutinkame su Senu Juozu, ir tikrai jo 
pavyzdį turėtų pasekti ne tik vajininkai, bet ir pavieniai 
skaitytojai.

Taip pat mano ir T. Kaškiaučius, newarkietis, ir S. 
Kirslis, Bridgewater, Mass., ir P. Buknys, brooklynietis. 
Jie prisiuntė po naują prenumeratą ir atnaujinimų. S. 
Kirslis darbuojasi gražiai ir savo punktus skiria Geo. 
Shimaičiui.

Sekanti vajininkai pakilo punktais su atnaujinimais; 
P. J. Martin, Wexford, Pa.; S. Penkauskas, Lawrence, 
Mass.; K. Kasulis, Worcester, Mass.; J. J. Mockaitis, 
Bridgeport, Conn.; A. Lipčius, Antanas, Chester, Pa.; 
Antanas, Elizabeth, N. J., ir A. P. Dambrauskas, Ha
verhill. Mass.

New Jersey naujienos

PRIETELIŲ KLUBAS
L. Gavrilovich, Brooklyn, N. Y. -----------------  $25.00
S. Sasna, Brooklyn, N. Y.--------------------------  25.00

BIUDŽETO SUKĖLIMUI 1959 METAMS 
AUKŲ GAUTA SEKAMAI:

J. Petrukąitis, Stoughton, Mass.----------------- $11.00
L. Mankienė, Hartford, Conn. -------------------- 11.00
L. Žemaitienė, Hartford, Conn. ------------------- 11.00

( R. ir B. Chuberkiai, So. Boston, Mass. —----- 10.00
# L. Tilvikas, Easton, Pa.___________________ 10.00

M. Witkus, Kearny, N. J._________________  10.00
Ona Šleivienė, Brooklyn, N. Y.-------------------- 10.00
ALDLD 6-a Apskr. (per A. Lipčių),

Eddystone, Pa. —-------------------------- 10.00
M. Kraujalis, Holmes, N. Y.------------------------ 6.00
J. Bekampis, Avalon, N. J.-------------------------- 6.00
M. Džiovėnas, Brooklyn, N. Y.----------------- 6.00
F. Trainys, Paterson, N. J. ------------------------- 6.00
Z. R. Yuska, Hartford, Conn.________ -_____ 5.00
M. Paliepienė, Philadelphia, Pa.-------------------- 5.00
A. Kalakauskienė, Brooklyn, N. Y.----------------5.00
L. Gavrilovich, Brooklyn, N. Y.-------------------- 5.001
Atminčiai Antano Kraujalio,

White Plains, N. Y. ........................ 5.00
F. Kazhkienė, Jamaica, N. Y. -------------------- 5.00
A. Lipčius, Eddystone, Pa. -----------------------  5.00
H. ir G., Miami, Fla. ------------------ ------------  5.00
J. Petrušaitis, Fairfield, Conn. ----------- - ------5.00
O. Visockienė, Kensington, Conn. ------------------- 3.00,
J. Waznis, Richmond Hill, N. Y.....................  2.00 i
Mary Pakštienė, Kearny, N. J.---------------------- 2.00

LDS Trečios apskrities 
įvykusi metinė konferenci
ja šiais metais delegatų 
skaičiumi buvo didesnė. 
Diskusijos 13-to seimo pri- 
i m tos rezoliucijos čiagi- 
mių organizavimui buvo 
gyvos ir, visapusiai iš- 
diskusavus, pavesta Ap
skrities komitetui b e n d - 
rai su LDS centru imtis 
žingsnių organi z a v i m u i 
Bowlingo tymo. Kokios pa
sekmės bus, ateitis parodys.

Iš apskrities komiteto ra
portų sužinota, kad pereitų 
metų veikimas buvo viduti
nis. JA apskrities iždo pa
remta geri tikslai su gana 
didoka suma dolerių. Ap
skrities iždas gerame stovy
je. Kuopų stovis narių skai
čiumi mažėja iš priežasties 
mirties. Pereitame vajuje 
gauta 13-ka narių. Dviejų 
trūkumas iki apskrities pa- 
sibrėžto tikslo — 15-kos. 
Brooklyno kuopos veikime 
gyvesnės. New Jersey kuo
pų veikimas silpnesnis.

Apskrities komitetas pa
siliko tas pat, išskiriant drg. 
K. Churlį, kuris buvo vienas 
iš veikliųjų, pasitraukė. 
Gaila, bet gyvenimas ei
na savo keliu. Jo vietoje iš
rinktas P. Poškus.

Ir ateinančiais metais pa-
gerbsime tris mūsų LDS 
narius su banketais. Viekas, 
mūsų ilgametis LDS prezi
dentas J. Gasiūnas, G. 
Stasiukaitis, K. Anuškis ir! 
kiti du.

Po $1: W. Yorkevičienė, Warehouse Pt., Conn.; M. 
Machonis, L. Ausienė, J. Krukonis, J. Yaskevich, M. Su-i 
kacklenė, D. Petravičius, J. Lietuvnikas, K. Kasulis, 

„ Worcester, Mass.; Peter Skralskis, Cherry Valley, 
r. Šiušąs, Holden, Mass.; W. Tolun, Livingston, N. J.; 
K. J., M. Witkus, P. Raymond, M. Kessel, J. Sikorskis, 
Kearny, N. J.; P. Marsonas, Harrison, N. J.; F. Bunkus, 
Newark, N. J.; M. Petrikonis, Stamford, Conn.; P. Ba
ronas, Montello, Mass.; John Zaleski, O. Walmus, C. 
Anskis, M. B. L., M. Makarevičius, G. Diržuvait, Brook
lyn, N. Y.; P. Baronas, Montello, Mass.; Kazimieras Doč
kus, Phila., Pa.; J. Purtikas, J. Briedis, McKees Rocks, 
Pa.; Laisvės patriotas, Pittsburgh, Pa.; R. Šileikienė, 
A. P. Dambrauskas, Haverhill, Mass.; M. Burkauskiene, 
Elizabeth, N. J.; J. Šalkauskas, Union, N. J.; J. Birbi
las, St. Clair, Pa.; Baysidietis; B. Bernotienė, Worces
ter, Mass.; P. Budrūnas, S. Kirslis, A. Lapeikis, A, Ma- 
žiukna, C. Tarnui, Bridgewater, Mass.

Mūsų gerą “Laisvės” va- 
jininką A. Stripeiką, elize- 
bethietį, ištiko nelaimė, li
kosi apiplėštas: pinigais ir 
pagrobta jo karas. Karą po
licija rado užmiestyje. Da
lykas įvyko sekamai, kaip 
jo artimi draugai sakė. 

Jam vykstant iš sueigos na
mo, prie jo karo priėjo 
uniformoje žmogus ir parei
kalavo laisnių, surasdamas 
tūlus neva netikslumus va
žiavimo taisyklėse.

A. Stripeiką išsiėmė rei
kalingus dokumentus; ne
prašytas svečias jį apiplėšė. 
Gaila gero ir nuoširdaus 
draugo.

Bayonniečiui K. Mazi
liauskui padaryta operacija. 
Dabar jis ilsisi namie. Ski- 
paris parvyko namo, bet vė
liau buvo paimtas į ligoni
nę. Sveikata nesitaiso.

ŠIE MIESTAI AUKOMIS STOVI SEKAMAI:
Brooklyn-—Richmond Hill, N. Y.---------------- $225.00
Waterbury, Conn. --------------------------------  114.80
Philadelphia, Pa. ------------   72.00
New Jersey valstija----------•------------------------71.00

< Brockton, Mass. --------------------------------------  68.00
Cleveland, Ohio --------------------------------------  50.00
Pittsburgh, Pa. ----------------------------  45.50

' Binghamton, N. Y. ----------------   37.00
Scranton, Pa. ---------------------------------------- 30.00
Plymouth—Wilkes-Barre, Pa.----------- ----------29.00
Norwood, Mass. --------------------------------------- 15.00
So. Boston, Mass. -------------------------------- 2- 15.00
Rochester, N. Y.---------------------  14.00
Worcester, Mass. -------------------------------------  11.00
Easton, Pa. --------------------------------  11.00
Baltimore, Md. ----------------------------------------  10.00
Eddyston-Chester, Pa. --------------------------- ... 10.00
Chicago, Ill.________________  10.00
Detroit, Mich. --------------------------------------------- 7.00
Bridgeport, Conn. . ------------------------------ 5.00
New Haven, Conn.--------------------------------------- 5.00
Lawrence-Lowell, Mass. ---------------------------------4.00
Minersville, Pa. ----------------------------------------  3.00

• Haverhill, Mass.-----------------------------------  2.00
Shenandoah, Pa. __________________________  L00

Felikso Milvydo užeigon, 
ant 55 W. 21 gatvės, nepra
šyti svečiai nakties laiku 
bandė įsilaužti, tikslu api
plėšti. Nepavyko. Milvydas 
yra ilgametis Bayonnės 
gyventojas ir senas biznie
rius, pažangus žmogus.

Na, ir reikia tarti padė
kos žodį mūsų parengimų 
lankytojams. Jie, nors ne 
jauni, bet linkę lankyti gra
žias sueigas. Būtų malonu, 
kad ir ateityj jūs, geri mū
sų parengimų lankytojai, 
būtumėte tokie nuoširdūs ir 
lankytumėte LDS parengi
mus.

Sekmadienį Laisvės koncerte dalyvavo pusėtinas 
skaičius vajininkų ir visi turėjo gražių rezultatų, kurie 
bus sutvarkyt ir pranešti sekamame raporte.

Dėkojame už naujas prenumeratas ir aukas ir va- 
jininkams už pasidarbavimą. Tai tiek šį sykį. Nepa
mirškite, kad artinasi šventės, užrašykite savo drau- 
^ims ar giminėms laikraštį Laisvę kaip dovaną.

1 Laisvės Administracija .

5 p.-Laisvė (Liberty)—Penktai!., lapkr. (Nov.) 14, 1958

Newarkan neseniai atvyko 
iš Lietuvos senyva moteris. 
Ją parsikvietė jos vaikai. 
Jos pasakojimai iš Lietuvos 
gyvenimo įdomūs, ir ji sa
kosi, kaip jos artimi pasa
koja, kad mylėtų grįžti at
gal į Lietuvą, kadangi jai 
Amerikos gyvenimo sąlygos 
nevisai patinka. Sakoma, 
kad į klausimą ar pastovi 
dabartinė valdžia, atsako 
taip. Miestiečių gyvenimas, 
jos pasakojimu, lengvesnis. 
Ūkių biskutį sunkesnis, bet 
su kiekviena diena gyveni
mo sąlygos gerėja.

Į siuntimą drabužių žiūri 

visapusiškai. Sakoma, neku- 
rie prašo iš Amerikos dra
bužių, bet juos gavę, par
duoda. Yra žmonių, ku
riems prisiųsti drabužiai 
yra reikalingi. Žmonių esą 
gerai gyvenančių.

Lapkričio 7-tą d. mirė 
LDS 133-čios kuopos narys 
Petras Kalanta, pagyvenęs 
žmogus. Iš Lietuvos paėjo 
nuo Perlojos, Dzūkijos, ir 
per ilgą laiką gyveno Jer
sey City, bet, palikęs pensi- 
jonierium, gyveno pas gimi
nes Fairlawn, N. J., ir buvo 
pašarvotas Paterson, N. J.

Gyvas būdamas retkar
čiais paaukodavo geriems 
tikslams ir lankydavo pa
žangių jų parengi m u s. 
Užuojauta likusiems.

------------------------ ( •

New Jersey vajininkai, 
nors lėtai, bet eina pirmyn. 
“Laisvės” skaitytojai, pra
šome jūsų talkos pirmos do
vanos laimėjime. Praneškite 
savo kolonijų vajininkams, 
kur numatote gauti naują 
skaitytoją. Jie jį aplankys 
ir užrašys ar atnaujins pre
numeratą.

Pilietis

Cleveland, Ohio
Draugė Nemurienė 

nesveikuoja
Nors Petriutė sakosi ga

linti su nedideliais sunku
mais atlikti stubos ruošą, 
kas blogiausia, kad, pakol 
kas, daktarai neranda būdu 
kaip ją pagydyti. Bet tas 
dar nereiškia, kad nebus 
galima surasti būdo ir pa
gydyti. Kiek iki šiol yra su
rasta, būk narvelio šaka 
smegenyse, kuri funkcijo- 
nuoja akies judėjime, esan
ti suparalyžiuota. Tokie gi 
dalykėliai kartais patys sa
va imi pasitaiso.

Palinkėkime mūsų darbš
čią j ai Petrutei Nemurienei 
greito pasveikimo ir ilgų 
metų.

Liaudies dainų koncertas
Koncerto išpildyme daly

vaus ir du populiariškiausi 
liaudies dainų dainuotojai: 
Pete Seeger ir Sonny Ter
ry. Juodviejų dainos per
dėm susideda iš darbo liau
dies gyvenimo ir kovų. Kon
certas įvyks sekmadienio 
popietį, lapkričio 23, WHK 
(radijo stoties) Auditorijoj, 
5,000 Euclid Ave. Pradžia
3-čią valandą. Dovana $1.50.
Rengia Tėvų Komitetas Žy
dų Tautos auklėjimui-Moks- 
linimui. Koncertas galės bū
ti gražus ir pamokinantis.

Lietuviu Namo Bendrovės
šėrininkams pranešimas
Šiuo pranešame, jog Lietuvių Namo Bendrovės — 

Lithuanian Building Corporation — metinis suvažiavi
mas įvyks šeštadienį, lapkričio (Nov.) 29, 1958, Liberty 
Auditorium, 110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y. 
Pradžia 1 vai. popiet.

Labai svarbu šėrininkams suvažiavime dalyvauti. O 
tie, kurie negalės dalyvauti, gali įgalinti ką kitą juos at
stovauti, nes būtinai reikalinga atstovauti virš 50 pro
centų visų parduotų serų.

Lapkričio mėn. pradžioje išsiuntinėti laiškai-in- 
formacijos visiems šėrininkams, kurių Bendrovės rašti
nė adresus turi.

Dabar prašome šėrininkų pasižymėti tą lapkričio 29 
dieną ir stengtis suvažiavime dalyvauti.

Taipgi norime priminti, kad po suvažiavimo vakare 
turėsime gražų banketą. Visus užkviečiame jame daly
vauti ir kartu linksmai laiką praleisti. Dalyvaudami pa- 
remsite kultūrinę įstaigą. Banketas prasidės 6 vai. va
kare.

Sveikinimus ir Proxy įgaliojimus siųsdami adresuo
kite sekamai: Liberty Auditorium, 110-06 Atlantic Avė., 
Richmond Hill 19, N. Y.

LIETUVIŲ NAMO B-VĖS DIREKTORIAI: 
WALTER KERŠULIS, pirmininkas. 
STASYS TITANIS, vice-pirmininkas 
PETER W. JONES, sekr.-ižd.

NORWOOD, MASS.

PRISIMINIMAS

Elzbieta Jasukeiiieiiė

MIRĖ LAPKRIČIO - NOV. 23, 1957

Jau vieneri metai kai mirtis atskyrė 
mūsų mylimą mamytę. Mums didelis 
skausmas netekus Tavęs. Tu visada 
būsi mūsų širdyse.

Liūdintieji be Tavęs:
Olga, Richard & Wilbur Cartwright 

Olga & Andrew Zaruba

MONTREAL, CANADA
Trumpai apie viską
Spalio 24 d. turėjome 

draugų Deksnių išleistuves 
i Tarybų Lietuva ir kartu 
Liaudies Balso vajaus pra
džią. Buvo išrinktas komi
tetas vedimui vajaus darbo 
ir pradžiai suaukota $332.

A. Puzara, tabako augin
tojas iš Ontarijos, kartu su 
Deksniais išvyko į Lenkiją 
aplankyti savo giminių. Jo 
gimtoji vieta po lenkais.

Sakė, kad labai norėtų 
aplankyti ir seserį, kuri gy
vena Lietuvoj, jei aplinky
bės leis.

Spalio 25 d. Montrealo 
Vytauto Klube buvo vaka

rienė, kurioje dalyvavo ne
mažas skaičius montrealie- 
čių. Jų tarpe buvo ir Z. 
Janauskas, Liaudies Balso 
atstovas, kuris yra buvęs 
montrealietis.

Apart skanių valgių, ku
riuos klubietės visuomet ge
rai paruošia, dar ir smagiai 
pasišokom.

J. Pelekauskas išvyko į 
Viktorijos ligoninę ištyri
mui sveikatos. Nekuris lai
kas praėjo, kaip jis nesijau
tė gerai.

Dujų vamzdis, atvestas iš 
Albertos provincijos į Mont- 
realą, turi 2,294 mylias. 
Tai ilgiausias vamzdis pa-
šaulyje.

Ateinančiais metais Mont
real už laikymą automobi
lio gatvėje nakties metu

J. N. S reikės mokėti $10 į metus.

Sakoma, kad tas duos ne
mažai įplaukų miesto iždui, 
kuris visuomet alkanas.

MciGH universiteto ir Vik
torijos ligoninės gydytojai 
darė tyrinėjimus su gyvu
liukais, norėdami surasti 
priežastis, kodėl gimsta ne
normalūs kūdikiai.

Jie įtaria, kad gali būti 
atsakinga vitaminų stoka. 
Jie pataria motinoms imti 
vitaminų, jei nori turėti 
sveikus vaikus.

Du jaunuoliai išdaužė 
krautuvės langus. Teisme 
pareiškė, kad bus geriau sė
dėti kalėjime ir būti paval
gius, negu laisvėje alka
niems.

Praėjusiais metais kata
likiškajame Montreale buvo 
pavogta iš stubų ir krautu
vių įvairių daiktų už $4,- 
000,000. Policijai pavyko 
surasti ir sugrąžinti savi
ninkams $852,000 vartės 
daiktu

Žiemos metu nebus galima 
statyti automobilius miesto 
centre. Biznieriai susirūpi
nę. Sako, jų biznis nuken- 
gus.

Surinko Montrealietis

Toms River, N. J.
VISIEMS PADĖKA

Draugės ir draugai!
Priimkite nuoširdžiausią 

padėką nuo manęs. Nesu
randu žodžiu išreikšti savo t*
padėką už jūsų simpatiją ir 
prijautimą laike mano sun
kios ligos. Jūsų laiškai ir 
atvirukai suteikė man daug
energijos nugalėti ligą!

Gegužės mėnesį turėjau 
širdies ataką. Pašauktas 
gydytojas suteikė pagalbą 
ir lovoje išlaikė savaitę, nes 
buvau labai silpna ir nieko ne
galėjau dirbti. Vėliau ma
no dešinioji koja sutino ir 
labai skaudėjo, tai vėl na
mie išgulėjau virš mėnesio.

Daktaras patarė pasiduo
ti į ligoninę ligos priežas
ties suradimui. Ligoninėje 
išbuvau 10 dienų. Daug 
daktarų tyrinėjo, m a n ę 
klausinėjo ir darė įdūri- 
mus. Sakė, kad liga paei
na nuo persidirbimo, ir pa
tarė kuo mažiausiai dirbti. 
Jie sakė, kad taip užsilai
kant koja gali pagerėti. 
Taip sirgdama praleidau 
vasarą. Dabar jaučiuosi ge
riau, galiu ir lengvesnius 
darbus atlikti. Dar kartą 
tariu jums, draugės ir 
draugai, širdingai ačiū!

M. Ražanskienė

Brockton, Mass.
SUKAKTIS

Lapkričio 1 d. netikėtas 
įtyko paminėjimas gimta
dienio Marijonos Masteikie- 
nės, sergančio Juozo Mas- 
teikio žmonos. Parengimas 
buvo Lietuvių Tautiško Na
mo kambariuose. Surengė 
Marijona Gutausk i e n ė ir 
Antosia Masteikienė.

Svečių buvo apie 50. Už
tenkamai buvo valgių ir gė
rimų ir visi patenkinti. Da
lyvavo Rainardai iš Dor
chester, Mass. Julė Rai- 
nardienė yra išsilavinusi 
dainininkė, tai visus pa
linksmino gražiomis gim
tadienio dainelėmis. Rai- 
nardas pasakė atitinkamą 
kalbą apie gimtadienius.

DIDELIS AČIŪ
Širdingai dėkoju drau

gėms rengėjoms ir visoms 
ir visiems, kas tik pagelbė
jo surengti mano paminėji
mą. Aš visai nesitikėjau, 
kad man bus suteikta tokia 
pagarba. Dėkui M. Gu- 
tauskienei, A. Masteikienei, 
jos dukrai, K. čereškienei, 
T. Kaminskienei, J. Skir- 
mantienei ir O. Kasparavi
čienei. Ačiū už brangias 
dovanas komisijai, dėkui 
giminėms už dovanas ir vi
siems dalyviams!

Marijona Masteikienė
FILMAI

Spalio 25 d. Lietuvių Tau
tiško Namo svetainėje bu
vo parodytas filmas iš Lie
tuvos “Tiltas.” Žmonių bu
vo pusantro šimto. V. Če
pulis paaiškino filmos turi
nį, nes “Tiltas” paremtas 
įvykiais, kada vokiečiai su
bombardavo tiltą per Ne
muną.

Filmo tema gera, bet ak
torių kalbos neaiškios ir 
sunkiai suprantamos. Daly
viai daugiau pageidauja fil
mų iš dabartinio Lietuvoje 
gyvenimo, tai yra po karo.

LIGONIAI
Juozas Masteikis dar te

bėra Brocktono ligoninėje. 
Jis ten yra nuo liepos 19 
d. Sveikata jo povaliai ei
na geryn.

Vincas Gečius vėl yra li
goninėje. Jam padarė ope
raciją, tai jau nebe pirmu 
kartu jam tenka būti ligo- 

ininėje. Šį kartą jis sun
kiai serga, nes suėmė net 
kelios ligos.

Vincas Stulgaitis, stough- 
tonietis, vėl yra Brocktono 
ligoninėje. Jau buvo pasvei
kęs ir povaliai vaikštinėjo. 
Bet vėl kas tai susimetė į 
kitą šlaunį ir negali vaikš
čioti. Linkiu lig o n i a m s 
greitai pasveikti. '

Geo. Shimaitis

Baltimore, Md.
Klaidos atitaisymas

i Juškausko šeimai užuo
jautos surašė įvyko klaida, 
viena raidė pakeista pavar
dėj. Turėjo būti A.ir C. Vit- 
kai, o ne Vilkai. Atsiprašo
me.

Mano žmoną Paserskienę 
jau galima lankyti. Ji yrą 
University ligoninėj, valan
dos 10—11:30 prieš pietus 
ir 2—4, taipgi 7—8:30 po 
pietų.

P. Pasejiskis

LAIŠKAS Iš LIETUVOS
Brangūs draugai’ Kiek žinau, 

pas Jus žmones kreipiasi {vairiais 
reikalais, todėl, atleiskit, ir aš su
trukdysiu Jus vienu prašymu.

Esu filatelistas, norėčiau tuo 
tikslu susirašinėti su JAVr bet ne
turiu pažįstamų. Nuoširdžiai pra
šau padėti man surasti padorų fi
latelistą, su kuriuo galėčiau susi
rašinėti lietuvių bei rusų kalbomis, 
ir įduoti jam mano adresą.

Mano adresas:
Panevėžys
Tilto 12a
Paskačinas Bronius
Lithuania, USSR <



DIDYSIS NEW YORKAS
Dar apie įvykusį Laisvės 

metinį koncertą
Lapkričio 9 d. įvvkusis. panuojant armonika, orock- 

metinis Laisvės koncertas toniškiai vyrai kad davė tai 
visais F...........
m i ngas. 
na auditorija, programa 
liaudiška, 
riems atrodė, 
ma per ilgai nusitęsė, 
tai nieko nepadarysi 
suomet gi galima iš 
pilnai numatyti, kiek kuris liečiu svečių. Daugelis žmo- 
numeris užims laiko. ;nių norėjo su jais pasikal-

Programą pradėjo Aido;bėti po programos, deja, ne- 
Choras, o užbaigė Aido Mo-lbuvo laiko: jie turėjo grįžti 

pirmadienis —

žvilgiais buvo sėk- davė. Balsų jie turi gerų, 
Publikos buvo pil- Į gerai sumokyti, tai jų dai- 

— I nos skambėjo nepaprastai 
puiki. Kai ku-Į tvirtai ir dailiai.

jog progra-| Tenka priminti, kad 
k)et i brocktoniškiai dainininkai 

ne vi-1 buvo suorganizavę busą; su 
anksto'jais atvyko visa eilė paša-

1 v • T'x 1 ♦ v

E. J. Kasmočiai __ 5.00
O. Vinckevičius__ 5.00
G. Wareson _____  5.00
Ig. Sutkus ______  5.00
A. Žemaitis_____ 5.00
M. Maurutis---------5.00
K. Milinkevičiuš__ 5.00
K. Stanislovaitienė _
Albert Green____
K. Depsas _______
K. Petrikienė-----
J. ir S. Bimbai__

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00 
5.00 
5.00

terų Choras: abudu, kaip į atgal, nes 
žinia, v a (lova u j a mūsų! darbo diena.
darbščioji Miklied_Stenslci^ oa]jma pridė-

Ukrainiečių šokėjų grupėj apje mfisų vietinius pro- 
dave du numeriu jauni; pramos atlikėjus? Užtenka 

merginos pui-■ pasakyti, jog kiekvienas jų 
atjiko J^tKliškus šo-1 į-)UY0 savo vietoje, kiekvie- 

ty ............l (]ajnjr!irikas bei daini-
ininkė įdėjo į savo numerį 
j didžiules pastangas ir jaus
imus. Už tai visiems pri- 

; už 
tai publika juos mielai pa
sitiko ir šiltai nulydėjo nuo

vaikinai ir 
kiai < 
kius. Pasirodo, kad ši uk
rainiečių Šokėjų grupė lavi- 
nasi-mokosi šokti ne juo
kais: vieną kartą per sa--mus ‘
vaitę jie renkasi ir repetuo-j ]jauso didžiulė padėka; 
ja; moko žymus profesiona-: 
las šokių meistras. Į

V. Mikulenas ...
M. Kreivėnienė___ 3.00
A. Briedis_______ 2.00
J. Danielienė-------2.00
M. ir J. Strižauskai 2.00
A. B.____________ 2.00

1.00 
1.00 
1.00 
1.00. 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

J. Lazauskas
K. Čiurlis-------
O. Barštienė----
Draugas ---------
F. Kazokienė
Z. Kavoliūnas

nas Iešmantą, Elena Bra
zauskienė 
kaitė — vietiniai 
taipgi Nellie Ventidnė ir 
Elena ’Brazauskienė sudai
navo keturis duetus. Pui-| 
kiai pasirodė profesionalė 
dainininkė Aldona Wallen.

Didžiulį visų dėmesį at- duryje A.
kreipė iš Brocktono atvykti-1 neilgą, bet turiningą kalbą 
si vyrų dainininkų grupė, Hr prašė publikos, kad padė- 
kuriai vadovauja Al. Pot-; tų mums sukelti $5,000 
sus. Vyrai atsivežė ir savo'fondą laikraščiui palaikyti, 
solistę d ainininkę Rožę; Aukų sudėta apie $700.
Stripinis. A. Potsui akom- Rep.

Žmonės, eidami namo, 
Suzanna Kazo- j sa^: Jaugmu tokių, liau- 

i taftai J; diskų koncertų!
Daugumai dainininkų pi- 

i anų akompanavo ukrainietė 
pianistė Ann Salyk.

Koncertui pirmininkavo 
R. Mizara. Programos vi- 

Bimba pasakė

K. Dzevečka_____
V. Nevmskienė ...
O. Babarskienė .... 
3 Draugės po___
A. Daugėlienė----- -  1.00

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

R. Laukaitiene-----
Iš Paterson, N. J. 
Trainys_________
Švedas _________
Adomaitienė_____
S. Cedronai_____
Mikolas_________
Viena iš dzūkų___
Patersono dzūkas __ 
Valickienė_______
K. Šolomskienė___
A. Aleknienė_____
O. Šleivienė______

Koncerte aukojusią ją sąrašas
Per N. Ventienę ir

A. Juškevičienę
F. Varaška__ $10.00
A. Bimba ______  10.00
Charles Du bis .... 10.00 
J. Vaičekauskas . .. 10.00 
Senas Juozas __ 10.00
J .N. Čibirkai__ 10.00
Vladas ________  10.00
J. Bernotas _____  5.00
J. Bekampis ........... 5.00
F. Klaston ............. 5.00
B rook lyno

Muzikantas __ 5.00
J. Grybas ________5.00
New Yorkietis .... 5.00 
Louis Tureikis__ 5.00
S. K. Radušiai__ 5.00
Vladas Danilius .... 5.00 
F. ir O. Muzikevičiai 5.00 
Kazys Maziliauskas
K. Anushkis____
J. Semėnas _____
Senas Parapijomis 
P. ir A. Rainiai __ 
N. Ventienė -------

V. ir V. Bunkai ... 10.00
Philadelphietė__ 10.00
Butkevičius_____  10.00
A. Vildžius ...........
Juozas Dainius ...
C. Briedis ______

V. Kartonas_____
D. Burba_______
R. Merkis_______
J. Patašius______
K. Balčiūnas____
C. Anskiai ______
S. Damijonaitis__
P. Sholomskas___
Diamekas _______
A. Valinčius____

W. Baltrušaitis _ 
J. Klajūnas____

M. Adomonis — 
J. Pakrapvietis. ..

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
4.00 
4.00
2.00 
2.00;
2.00 i

P. Bechis ______
A. Skirmonta — 
Frank Bunkus __ 
Bayonnietis _-----

Baranauskas _ 
Makutėnienė _ 

Titanienė___
Višniauskas __

Geo. Shimaitis __ 
Brooklynietis ....

2.00

2.00
2.00

O.

Zaleckis________
Ignas Bechis-------
A. Skairius_____
J. Kairys_______
M. Petrikonis___
S. Ormanienė-----
J. Litvinskas____
J. Pluščiauskas —

2.00 
2.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00
1.00 
1.00 
1.00

Amelia Stirienė__
Venskūnas ir anūkė 
J .ir M. Kalvaičiai 
Laisvietis_______
Mr. ir Mrs. Brown
I. ir K. Levanai__
D. šolomskas___
A. Gabalis._____
Waterburietis__
C. Krasnickas1 
K. Nečiunskas 
Brooklynietė .... 
P. Kalvis______
Laisvės reporteris 
Philadelphia ------
J. Lavas_______
Smeltz________
J. Bondži--- - -----
Yakštis________
Brooklyno Onutė . 
P. Markevičius 
Vazniai________
S. Yudeikis--------

Lutz________
Lisajienė____
Stakovienė___
Sapiega-------

o.

10.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.0Q 
2.00 
2.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

__ 1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

Per E. Mizerienę ir 
N. Buknienę

, I........................ $20.00
10.00

Per O. Čepulienę ir
S. Vinikaitienę

M. Wilsoniene — $10.00'

J. Aleksaitis
Svečias iš

Connecticut — 5.00
O. Jonušienė-------- 5.00
J. ir A. Kauliniai _ 5.00
M. Makarevičius ... 5.00

Per V. Bunk»enę ir
L. Kavaliauskaitę

Lukšių Antanas _ $12.00 
A. Globičius____ ? 10.00
Suzana Kazokaitė _ 10.00 
S. ir O. Titanini 10.00 

« M. ir E. Liepai__ 10.00
D. ir F. Mažiliai .... 6.00
Smaidžiūnienė -----
A. Zavišius --------
Mr. ir Mrs. Umpai 
Judita__________
P. Babarskas 
Z. Gailiūnas_____
J. Gailiūnas_____
B. ir V. Baleišiai _
Nap. Kisielius-----
V. Zmitraitė-Miller
O. Stelmokaitė___
B. Kunz ._________
M. Klimas-----------
'J. ir K. Rušinskai 

Shulinskas ---------
P. Jasilionienė___
V. ir O. Kazlauskai
Juozas Čiberka __
Bečienė _________
F. Šimkienė___ _
E. Bekampienė___
W. Graunas ______
Josephine Augutis _ 
V. ir O. Žilinskai
N. Kanopienė____
B. Ivanauskas ___
Gilmanienė ______
Bečienė__ _______
Jesmontienė_____
M. Pakštienė ____
Mr . X._________
Bobo ___________
Mrs. Abrams____
O. Malinauskienė __
J. Linda________
E. Siaurienė_____
F. Krunglienė____
Mačiutai >-----------
Bernadišius

. A. Globičienė____
A. Velička .............
D. Veličkienė____
S. Višniauskas___
Marcelė W.______
A. Balčiūnas____
P. Bieliauskas____
Mr. X__________
Johnson City____
J. Balaika_______
P. Klimas_______
Zajankaūskienė__
Anna Quater____
Dipukas ________
Sophie Petkus___ .

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00, 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.001 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00
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UŽUOJAUTA

Emilija Simonavičiene
MIRE LAPKR.-NOV. 8, 1958

Reiškia širdingą užuojautą velionės vyrui 
Moteušui, sūnums John ir Albert, marčiai, 
anūkams ir kitiems artimiems giminėms.

Julija, ir Jonas Lazauskai
Ozone Park, N. Y.

____________________ 1

a

BROOKLYN, N. Y.

MIRUS

Amilijai Simonavičienei
Reiškiame širdingą užuojautą Jos likusiai šeimai 

ir visiems artimiesiems.

J. Kairys Naktinis
S. Sasna V. Mikulėnąs
O. Gilmanienė S. Večkys
A. Meškys K. ir L Levanai
A. Jasulaitis P. Višniauskas
Viktorija Balkus P. Višniauskas
O. Titanienė W. Brazauskas
K. Meškėnas Bepirštis
V. Kazlauskienė J. Sutkus

I E. Grubienė V. Baltrušaitis
I W. Skuodis J. Kasmočius
I J. Vazbys M .ir J. Sprainiai
I T. Repšys • M. Krunglienė
I S. Griškus A. Mikalaus
1 M. Makarevičius M. Wilsoniene
I V. Jomantienė J. VestūnasI J. Semėnas J. Danilevičienė
I Ievutė ir Petrelė Meškienė
I C. Brendy P. ir A. CibulskiaiI A. ir F. Yakstis A. Kalakauskienė
I A. ir W. Yuskevich Helen Morris
1 Alice Tamm , P. Buknys
Į W. ir B. Keršuliai B. Weslan
1 M. Yakštienė K. Ručinskienė
I B. ir V. Bunkai R. Mizara
i A. Mureika A. Vildžius
I M. Klimas P. Gustaitis
I K. Milen K. Bender
I J. Gasiūnas D. Šolomskas
I M. ir E. Liepai J. Jordan
I J. Gužas F. Kazakevičienė
1 Juoz. Zajankauskas K. Petrikienė
1 J. Sadauskienė P. Višniauskas
1 L. Kavaliauskaitė J. Ručinskas
I M. Stakovas A. Bimba
I K. Depsas F. Mažilienė
1 K. Karpavičienė Dr. A. ir M. Petrikai
I S. Petkienė J. Siurba
I P. ir A. Cibulskiai J. ir M. Kalvaičiai
I K. ir I. Levanai J. Vinikas

Moterą atidai
Moterų Klubo narės pra

eitame susirinkime nutarė 
pakeisti susirinkimo dieną 
—vietoje ketvirtadienio, į 
trečiadienį. Kadangi daug 
klubiečlų dainuoja chore, gi 
jų pamokos vyksta ketvirta
dienio vakare, tad pakeiti
mas dienos duos progos na
rėms dalyvauti susirinki
muose.

Sekamas susirin k i m a s 
bus lapkr. 19 d. Kultūrinia
me name. Tai bus trečiadie
nio vakaras. Narės yra pra
šomos susirinkti 7:30 v., kad 
užbaigus susirinkimą dar 
būt galima draugiškai pasi
kalbėti. Dvi draugės žadėjo 
atžymėti savo gimtadienį. 
Kviečiamos ir Klubo simpa- 
tikės.

SERGA

Valdyba

Arturas Petriką 
nušovė briedį

Arturas ir jo žmo^a Na
talija yra dideli sporto mė
gėjai. Kai tik prasideda 
medžiojimo sezonas, jiedu 
visą savo liuoslaikį pralei
džia Adirondaksų kalnuose, 
tykodami sau laimikio. Pra
eitų metų sezone jiedu sekė 
lokį, bet miškų stipruolis 
spėjo pasislėpti. Šiemet juo- 
dviem laimė nusišypsojo.; 
šeštadienį, tuose pat miš
kuose, Arturo iššauta kul
ka paguldė gražų didelį I 
briedį.

K. Petrikienė, Arturo 
motina, išvyko pas sūnų ir 
marč’ą jų laimikiu pasinau
doti. Petrikienė sakė: jeigu 
viskas gerai vyks, bandys 
susirinkime pavaišint 
bietes briediena.

Labai sunkiai yra susir
gęs Walter Kasmos (Kasi 
močius), brolis labai gero 
laisviečio, brookl y n i e č i o 
Juozo Kasmočiaus, susipra
tęs, pažangus, žmogus. Spė
jama, kad į jo vidurius bus 
įsimetęs vėžys. Ligonis ran
dasi Greenpoint ligoninėje, 
Ward 2B. Lankymo valan
dos: trečiadieniais ir sek
madieniais 2—4 ir 6—8 po 
pietų.

Walteris Kasmos. Gyveno 
Gardner, Mass., ir per apie 
keturiasdešimt metų dirbo 
rakandų dirbtuvėje. Paga
liau pradėjo sirginėti, ir š. 
m. rugsėjo mėnesio pradžio
je atvyko Brooklynan pas 
brolį ir brolienę gydytis. 
Paskutinėmis dienomis svei
katai visiškai pašlijus, tapo 
i/vežtas ligoninėn, kur bus 
dedamos pastangos 
sveikatą pataisyti.

jam

Rep.

metų,Louis Schulder, 65 
apalpo ir nukrito nuo vir
šutinio traukinio platfor
mos Atlantic Avė. stotyje. / 
Bet.suspėjo prišliaužti prie^ 
platformos, ir tuojau praū
žė greitasis traukinys.

Skaitlingos Amilijos 
Simonavičienės 

laidotuvės

klu-

Rep

operuotas
Praėjusį pirmadienį Eye 

& Ear H o s p i t a 1 y j, 29 
Greene Ave., Brooklvne, 
buvo operuotas maspethie- 
tis J: Kalvaitis. Operacija 
padaryta ant akies.

i Lankymo valandos — nuo 
|1 vai. popiet iki 9 vai. vak. 
Kambarys 611.

Greito pasveikimo! v.
KAS PAMETĖTE?

Laisvės koncerte buvo 
rasta moteriška - sagutė 
(špilka). Kuri pametėte,ga
lite atvykti į Laisvės rašti
nę ir atsiimti.

Lapkričio 12 d. apie pora 
šimtų žmonių susirinko į 
Šulinsko laidotuvių įstaigą 
suteikti paskutinį patarna
vimą draugei Amilijai Si- 
monavičienei, kuri lapkričio 
8 d. pasimirė.

Koplyčioje prie karsto K. 
• Petrikienė pasakė tam mo

mentui pritaikytą kalbą. 
Kalbėtoja atžymėjo tai, kad 
velionė buvo ne tik gera sa
vo šeimos auklėtoja, bet ir 
visuomenininke. Tai buvo 
pažangi dalyvė - rėmėja 
veiksmų už geresnį žmonių 
gyvenimą.

Alyvų kapinėse apie velio
nę kalbą pasakė R. Mizara.

Laidotuvėms gražiai pa
tarnavo laidotuvių direkto
rius Šulinskas. Velionės 
Amilijos vyro ir sūnų var
du jis pakvietė laidotuvių 
dalyvius susirinkti į restau- 
rantą, kur buvo suteikti 
skanūs pietūs.

Gaila buvo atsiskirti su 
gera drauge.

Rep.

Help Wanted—Female

JOHN KRAUSS, Inc.
117-09 Liberty Ave. 

Richmond Hill, N. Y.
(Smulkmeniškas pardavinėjimas)

MĖSOS IR WURSTWAREN

$663.00. Prieš koncertą ga
vome gražių pasveikinimų, 
kurie buvo pranešti sekma
dienį, laike aukų rinklia
vos, tai:

$100.00

. 25.00

A. Bičiulis,
Brooklyn,

John Jr.,
Brooklyn,

Adomas Dagis, San
Francisco, Calif. 20.00

Bayside’ietis____ 10.00
Viso aukų $898.00.
Širdingai dėkojame, vi

siems aukotojams ir rinkė
joms. Kurių pavardės pra
leistos, arba klaidingai pa
žymėta aukų suma, malo
nėkite tuoj pranešti Admi
nistracijai,, bus atitaisyta.

Laisvės Administracija

599

IŠVADAVIMAS
Naujų ir Mažai Vartotų 

Vyriškų Žieminių Baltinių.
Pertaisymai Veltui.
LUTA CLOTHING

W. 187th St. (St. Nicholas Ave.)
IRT 191st St.

salio- 
rūšies 
Yorko

Namų Darbininkė.
Woodmere, L. I., šeimyna 
vaikais. Visi įrankiai, 
kambarys. Kalbanti biskį 
Skambinkite: FR. 1-0459.

Bile amžiaus, 
su dviem 
Nuosavas 
angliškai.

SIMONS 
WAREHOUSE 

OUTLET
Miegrumiui, valgrūmiui, 

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

IŠPARDAVIMAI PIRMAD., 
PENKTAD., ŠEŠTAD.

101 st St., prie Jamaica Ave., 
Richmond Hill — HI. 1-3900 

Ant išmokėjimų. Vieta Automob

(106-108)

HELP WANTED MALE

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

(104-106)

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

LATVIJĄ, ESTONIJĄ, ARMĖNIJĄ ir kitas respublikas.

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

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

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

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

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

. 78—2nd Avė.
New York 3, N. Y.
ORegon 4-1540

' 882 N. 7th St.
' Philadelphia 23, Pa.

WAlnut 3-1747

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

11601 Jos. Campau Ave. 
Detroit 12, Mich. 
TO^nsend 6-0208

1241 Ashland Avė.
Chicago 23, III.
HUmbold 6-2818 x

121 8. Vermont St. j' 
Los Angeles. Calif. - 
Dunkirk 5-6550
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