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KRISLAI
Kas trukdo?
Pavojingiausia liga.
Valdžios “panosėje.”
Kokias teises?
Lyg ir pranašas.
Mažiau apgavystės.

Rašo A. Bimba

Gerai, kad prabilo ir katali
kų bažnyčios vyskupai. Gerai, 
kad ir jie pagaliau pasisakė 
prieš rasinę segregaciją Ame
rikoje. Ir jie ėmė ir surado, 

I kad “bet kokia legali ar vers
tina segregacija yra neteisin- 

^ga ir nesuderinama su krikš
čioniškuoju supratimu a p i e 
žmogų ir jo teises.”

Dabar bus lengviau kovoti 
prieš segregaciją.

Bet negalima praleisti ne
pastebėjus štai ko: Katalikų 
baziyčios vyskupams ėmė be
veik tris šimtus metų prieiti 
prie šio protingo supratimo!

Kitas dalykas. Amerikos pa- 
ž a n g i e č iai, “raudonaisiais’ 
krikštijami, prieš rasinę se
gregaciją pakėlė balsą prieš 
apie keturiasdešimt metų. Jie 
tų pačių vyskupų už tai buvo 
visaip kohojami.

Visi garsiai kalba apie nau
dą nusiginklavimo arba suma
žinimo apsiginklavimo, bet nė 
žingsnio niekas nežengia lin
kui to prakilnaus idealo. Ka
ine dalykas? Kas tam truk- 

/do?
Svarbiausias trukdytojas bus 

kapitalistinio pasaulio baimė. 
Rimtas nusiginkla v i m a s iš
muštų iš vėžių kapitalistinę 
ekonomiką. Jis taip pat bijo 
savo žmonių nerimo. Ginklai 
reikalingi kapitalo išsilaiky
mui. Todėl ir visos derybos 
dėl baigimo atominių ginklų 
gaminimo baigiasi nesėkme.

Iš Varšuvos praneša, kad 
Lenkijos valdžia imsis žygių 
suvaldymui girtuoklia v i m o . 
Kovai su alkoholiu būsią 
įsteigta 150 centrų.

Kaip nekalbėsime, bet svai
galų vartojimas sudaro pavo
jingiausią ligą. Ji daugiau, 
negu bile kuri kita liga, nu
varo žmonių be laiko į kapus 
ir sugriauna gyvenimų. Nuo 

^jos, pasirodo, sunkiai kenčia 
ir socialistinės šalys.

Mūsų šalies sostinėje dar ir 
šiandien randasi 20 viešųjų 
mokyklų, kuriose mokosi tik
tai negrai vaikai, ir penkios 
didižulės mokyklos, kuriose 
negro vaiko ir su žiburiu ne
surasi. Na, o valdžios žmonės 
nesisarmatija pasauliui gar
sintos, kad jiems rimtai rūpi 
panaikinimas Amerikoje seg
regacijos.

Niekas neabejoja, kad ka
las davė “Talkininkams oku
pacijos teisę Vokieitjoje.” Bet 
taip pat, rodos, nereikėtų 
abejoti, jog toji teisė negali 
būti amžina.

Štai kodėl visai realus pa
siūlymas Talkininkams išsi
kraustyti iš Berlyno. Kaip 
Vakarų Vokietija valdo mies
tą Bonną, nes jis randasi jos 
teritorijoje, taip tegu Berlyno 
miestas grįžta į rankas Rytų 
Vokietijos, nes jis randasi jos 
teritorijoje.

x Pamatysite, šis klausimas vis 
darysis aštresnis.. Pamatysite, 
*sd laiku okupantai turės iš 
Berlyno išsikraustyti. Gerai

Vakarai ir vėl eina savo Vakarų Vokietija 
karo kurstymo keliu statos’ ^vyn?

J Kiel. —Čionai
semi

— Čionai kalbėjo vo-
revanšistinę propagandą su I kiečių admirolas Heinrich 
pasikėsinimais ant Le^ki-1 Gerlach, kuriam NATO pa-

Maskva. — Šiandien kiek
vienas protaujantis žmogus 
gali matyti, i 
kapitalistinės valstybės vėl 
ruošia Vokietiją į karą, — 
rašo tarybiniai laikraščiai. 
Jie paduoda sekamus kalti
nimus:

(1) Anglija, Francūzija
I ir Jungtinės Valstijos nesi-
| skaito su karo laiku pada- megzti. Vakarų
; rytomis sutartimis. Buvo ne tik nepr'sideda prie ma- 
| nutarta ant visados nugink-1
I luoti Vokietiją, Vakarai gilmo, bet akstiną ji. 
atgaivino Vakarų Vokieti-

I joje armiją, orlaivyną, kari
nį jūrų laivyną ir įsteigė 
atominiu ginklu bazes. Va
karai tik tokiais punkta;s 
laikosi sutarčių, kurie jiems

(2) Vakarų Vokietija nai-1 panaši i tą, 
i kiną konstitucines liaudies valstybės 
I laisves, įveda vis artimesnį Vokietiją į karą prieš Tary- 
hitlerizmui režimą, ir veda bų Sąjungą.

Kataliką ir metodistų 
vadai už integraciją

Washingtonas. — Ameri
kos katalikų vyskupai išlei
do atsišaukimą, kuriame 
ragina visus “prasiblaivyti” 
ir visų rasių ir tikėjimų 

1 žmones susitaikyti dėl inte
gracijos “pirma, negu bus 
per vėlu”.

Cincinnati mieste laikė 
posėdį Metodistų bažnyčios 
vyskupai ir pasisakė, kad 
jie pilnai remia Jungtinių 
Valstijų Aukščiausio Teis
mo sprendimą integracijos
reikale.

AMERIKIEČIAMS 
PATARIA TRAUKTIS 

Iš KORĖJOS
Maskva. — Tarybų Są

jungos vyriausybė pasiuntė 
reikalavimą Jungtinėms 
Tautoms, kad jos verstų 
Jungtines Valstijas ištrauk
ti karo jėgas iš Pietinės Ko
rėjos. TSRS sako, kad jeigu 
JAV ištrauktų savo jėgas, 
tai Korėjos žmonės rastų 
bendrą kalbą savo šalies rei
kaluose.

būtų, kad tai būtų atlikta be 
triukšmo.

Respublikonas Stassenas vėl 
“užsisėdo” ant respublikono 
Nixono. Jis sako : Aš prana
šavau, kad Nixonas respubli
konus pražudys. Tajp ir at
sitiko buvusiuose rinkimuose.

Gal Stasseno pranašystė ir 
išsipildys. Gal respublikonai 
ir turės Nixona nusikratyti.

Praeityje kiekvieną naują 
popiežių apsupdavo visokia 
misterija. Kitaip išėjo su Jo
nu XXIII. Jis sėdi ant sosto 
ir smarkiai rūko. Jis sėda 
prie stalo su kitais žmonėmis 
ir kartu valgo. Jis gal ir ki
tą kokį “stebuklą” atlieka.

Taip reikia. Kai žmonės ži
nos, kad popiežium tapęs 
žmogus pasilieka žmogumi su 
visomis paikystėmis ir silpny
bėmis, mažiau juo tikės, ma
žiau jam dukos, mažiau už jį 
melsis, blaiviau galvos apie vi
sus popiežiaus monus.

kad Vakarų jos ir Čekoslovakijos terito-įvedė rūpintis “gynyba” Bal- 
rijų. i tijos jūroje. Admirolas sa- dž a

(3) Vakarų Vokietija, at- kė, kad 1960 metais Vakarų laisvinimui Kinijos žmonių 
steigusi militarinę galią,; Vokietija jau turės, stiprų, 
kėsinasi ant Vokiečių De-ikaro laivyną, 
mokratinės Respublikos; ( 
laisvės, su kuria atsisako ir' d b vokiečiai statosi 12 
diplomatinius rysius uz-^ naikintuvu po 3,000 tOTU

Vokietija ■ jtalpos> kur •ie visi bus ap- 
v. . x r ,. . - ., . įginkluoti toli siekiančiomiszmimo tarptautinio Įtempi-, raketomis. Su bai šiu n h i \ r d 1 r n r i vn n t i 1

, “ /, . metų pradės statyti dar 12(4) Vakarų valstybes, jų: sub ' ‘inn j,..,;, kitu ka.. t -yy j • ... o U UI I ietį 111 U 11 ClclLlLf IMLŲtarpe ir Vakaru Vokietija,] “
daro viską, kad neprileisti! _____ _____
vokiečiu tautos prie vieny-; m »• vi 
bes dkandinavy salys jau

Taryb’nė spauda atžymi,) i v ■ i 
kad tokia padėtis yra labai V6S pldCl^ prekyba 

kada Vakarų 
ruošė hitlerinę

uni- 
pro- 

su

Japony protestai 
krauju įrašyti

Tokio. — Japonijos 
jistai krauju įrašytus 
testo plakatus nešiojo 
obalsiais: “Punish the G. I. 
Who Killed a Japanese’”, 
“U. S. Armed Force Should 
Go Home at Once!” ir 
“Let’s Remove U. S. Army 
Bases Which Make Our 
Life Uneasy!”.

Japonijoje nuo seniai yra 
paprotys krauju įrašyti 
obalsius, kada . žmonės ne
pasitenkinę. Pirm 11904-1905
metų Japonijos karo su ca- 
ristine Rusi i a japonai krau
ju rašė valdžiai laiškus, rei
kalaudami karo. Dabar jie 
veda kampaniją “Blood 
Cry” prieš Amerikos karo 
jėgas ir bazes.

ANGLIJA IR SAIKO 
METRINĖ SISTEMA

I

Londonas. — Metrine sai
ko sistema jau daro įtaką į 
Angliją ir Jungtines Valsti
jas. 1791 metais Francūzijo- 
je buvo įvesta metrinė sis
tema. Dabar jau ji beveik 
veikia visame pasaulyj6.

Angli j a i r Jun g t i m ė s 
Valstijos dar vis turi colių 
ir svarų sistemą. Bet net 
tarpe jų saiko ir svorio sis
temų yra skirtumo. Angli
joje jau svarsto apie įvedi
mą metrinės’sistemos.

JAPONAI JAU LENDA Į 
AMERIKOS ALASKĄ
Fairbanks, Alaska. — Ja

ponijos industrialistai jau 
lenktyniuoja su Amerikos 
fabrikantais Alaskoje. Sit
ka prieplaukoje, japonai 
statosi milžinišką popie
riaus. gaminimo fabriką, 
kurio pastatymas ir įrengi
mas atsieis $55,500,000. Be- 

i ringo upės srityje tyrimus 
daro japonų Matsui plieno 
kompanija.

Bagdadas. — Kari n i s 
teismas nutarė pakarti bu
vusį karaliaus užsienio mi
nistrą Bashayaną.

. sausyne”.
Prieš kiek laiko Formozo- 

Gerlach nurodė, kad jau i je laikėsi JAV Valstybės 
1 . • v. . . , . sekretorius Dullesas. Tada

jis ir Čiang Kai-šekas išlei
do pareiškimą, kuriame 
pastarasis “atsisakė” ruo 
ginklų jėgos Kinijos sausy
ne. Bet pasirodo, kad tai bu
vo tik paprastas diplomati
nis monas.

Oslo. — Keturių šalių — 
Švedijos, Norvegijos, Dani
jos ir Islandijos — Ekono-

j miniais Reikalais Taryba rams, kad ji 
I paskelbė, kad jos ves plačią i kraustytų i 
| prekybą. | Berlyno dali'

Paryžiuje Vakarų ekono-i 
miniai ekspertai posėdžiau
ja, bet jie vis nesusitaria 
tarptautinės prekybos rei
kalais. Vieni nori ir ant to
liau ją tebevaržyti, kiti no
ri varžtus atliuosuoti.

Skandinavų šalių Taryba 
pareiškė, kad jeigu Pary
žiuje nebus varžtai atleisti, 
tai šios šalys nepaisys, bet 
ves plačią prekybą.

Vėliausios minios
Wash’ingtonas. — Netoli 

Okinawa, Ramiajame van
denyne, užsimušė Septinto
jo karinio laivyno lėktuvne
šių komandierius admirolas 
L. Southerlandas.

Belgradas. — Tito labai 
supyko ant Gomulkos, ku
ris pasmerkė Jugoslavijos 
valdovų pasitraukimą nuo 
marksizmo kelio.

Madridas. — Pereitosios 
savaitės pabaigoje staigiai, 
nuo širdies smūgio, mirė 
amerikietis aktorius-artis- 
tas Tyrone Power. Jis čio
nai dalyvavo gaminime “So- 
lomonas ir Šeba” filmo.

New Yorkas. — Jungti
nių Tautų generalinis sek
retorius Dad HammafskjoL 
das atmetė Jordanijos ka
raliaus skundą prieš Siriją.

Havana. — Sakoma, kad 
Batistos valdžios armijos 
daliniai užmušė 113 sukilė
lių.

Sofija. — Bulgar i j o s 
Liaudies Respublika numu
šė pragyvenimo reikmenų 
kainas nuo 10 iki 50 procen
tu.

St. Johns, Mich. — Auto 
nelaimėje žuvo šeši Ander
sonų šeimos nariai.

Palermo, Italij a. — C i Gi
lijos banditai, paliuosavo 
amerikietį Alberto Castel

Chiangas tebegieda 
savo seną giesmę

Taipei. — Čiang Kai-šeko 
premjeras Chen-Cheng sa
kė kalbą. Tarp kitko pareiš
kė, kad jo atstovaujama val- 

nesigailes kraujo iš- 

De-

Vakarai jau laukia 
jvykiy Berlyne

Bonna. — Vokiečių
j mokratinės Respublikos vy
riausybė pagrūmojo Vaka
rams, kad jie greičiau išsi- 

i.š Vakarinės 
I Berlyno dalies. Bet kol kas 
'i dar nesulaiko Vakarų susi
siekimo su Berlynu.

Vienok Amerikos 322 ka
ro lėktuvų divizija jau pasi
rengus oru gabenti j Berly
ną. reikmenis, jeigu bus nu
kirstas žeme susisiekimas. 
Prieš kelis metus Vakarai 
oru palaikė ryšius su Berly
nu. Bet dabar kyla klausi
mas: ar Vokiečių Demokra
tinė Respublika leis ta da
ryti.?

lo. Sako, kad jie negavo už 
jį išpirkimo.

Geneva. — Tarybų Sąjun
ga siūlo, kad susirinktų už
sienio ministerial ir paša
lintų nesutikimus, iškilu
sius atominių ginklų konfe
rencijoje.

Roma. — Popiežius Jonas 
XXIII paskyrė 23 naujus 
kardinolus. Jų tarpe yra 13 
italų ir du amerikiečiai — 
Philadelphijos arkivysku
pas O’Hara ir Bostono ar
kivyskupas Cushing.

Khartoumas. — Karinin
kai nuvertė Sudono vyriau
sybę. Sudanas yra didelė ša
lis., užima 967,500 ketvirtai
nių myliu plotą ir turi apie 
10,000,000 gyventojų.

KINIJOJE SURADO 
DAUGIAU ALIEJAUS
Pekinas. — Nauji alie

jaus šaltiniai atidaryti Ku- 
čiuano slėnyje, Kansu pro
vincijoje. Taipgi surasta 
aliejaus Sinkiango provinci
joje, į pietus nuo Urumči 
mietso. Sinkiange aliejaus 
srovė mušė 100 pėdu i aukš
tį, kada buvo pragręžtas šu
linys.

Vatikanas. — Popiežius 
Jonas. XXIII buvo surengęs 
pietus. Dalyvavo trys jo 
broliai ir sesuo Assunta. 
Popiežius buvo linksmas ir 
smarkiai rūkė.

Jau paskelbtas naujas Tarybų 
Sąjungos 7-ų metų planas

Maskva. — Tarybų Są
jungos vyriausybė ir Ko
munistų partija paskelbė 
naują Septynerių metų pla
ną. Tai bus 195i9—1965 me
tų planas. Pagal jį Tarybų 
Sąjungos gamyba bus pa
kelta 80 procentų virš 1958 
dustrijos gamyba.

Pagal šį planą 1965 me
tais turėtų būti pagaminta: 
91,000,000 tonų plieno per 
metus, 70,000.000 tonų špi- 
žio, 240,000,000 tonų alie
jaus, 520,000,000,000 kilova- 
tų-valandų elektros jėgos ir 
609,000,000 tonų anglies. 
Taipgi turi būti beveik pa
dvigubinta lengvosios in
dustrijos gamyba.

Planas siūlo sutrumpinti 
darbUinkų darbą iki 7 va
landų dienoje, o mainie-

Mūšiai prie Quemoy - 
karinė laboratorija

Washington as. — Robert 
Allen rašo, kad dabartiniai 
mūšiai prie Quemoy sa
lų, tai yra Amerikos karo 
ginklų išbandymas^— “labo
ratorija”. Jis rašo, kad 
Čiango lakūnai ir Ameri
kos “liuosnoriai” jau išban
dė naujus mūšio “Sidewin
der” lėktuvus.

Allen toliau rašo, kad 
Formozos saloje yra daug 
sugabenta “Nike-Ajax” ra
ketų šaudymui į “priešo lėk
tuvus” ir sausyną. Teoriniai 
manoma, kad tos ‘raketos 
gali siekti už 100 mylių. Yra 
noro jas išbandyti ir prakti
koje.

AMERIKOJE JAU BUS 
GAMINAMI MAŽI AUTO

Detmitias. — 1959 metais 
General Motor Corp., Ford 
Motor Co. ir Chrysler Corp, 
jau gamins nedidelių auto
mobilių. Sakoma, kad kiek
viena diena bns pagamina
ma po 1,250 automobilių. 
Kompanijų vedėjai sako, 
kad nuolatos auga pareika
lavimas mažų automobilių.

“OI. TA BAIMĖ, BAIMĖ, 
TAI SVIETO NELAIMĖ”
Washingtonas. — Jungti

nių Valstijų valdininkai nu
sigandę, kad Tarybų Sąjun
ga ne tik turi galingą karo 
laivyną, apie 500 submari- 
nų, bet Ameriką pralenkė ir 
jūrų tyrinėjime.

Dabar Amerikos karo lai
vynas ir National Science 
Foundation suplanavo sta
tyti po laivą okeanografijos 
reikalams:

“RIGHT-TO-WORK” 
SMAUGIA UNIJAS

Washingtonas. — Inter
national Brotherhood of 
Teamsters unijos vice-pre- 
zidentas Gibbons pareiškė, 
kad unijai kova prieš 
“Right-to-Work” įstatymą 
jau atsiėjo $800,000. Unija 
veda teismus prieš tą įsta
tymą šešiose valstijose. 

riams ir kitų pavojingų ga
mybų iki 6 valandų. Yra 
kalbama apie įvedimą pen
kių dienų darbo savaitės. 
Darbininkų ir kolūkiečių 
algos ir įplaukos pakils 40 
procentų, lyginant su da
bartinėmis.

Vyriausybė yra suplana
vus pastatyti 15,000,000 
apartme^tinių gyvenviečių 
miestuose ir 7,000,000 na
mų kaimuose. Yra supla
nuota pastatyti daug naujų 
mokyklų ir kitokių kultūri
niu įstaigų pastatų.

Pasiekus š i ą gamybą, 
iTSRS stovės beveik lygio- 
i mis su Jungtinių Valstijų 
1957 metų gamyba, kuri 
davė: 102,000,000 p 1 i e- 

,no, 468.000,000 tonų anglies/ 
72.000.0000 tonų špižio ir

i 353,000,000 tonų aliejaus.

' KINIJA PANAIKINO 
NUO ŠMOTŲ DARBĄ
Pekinas. — Kinijos vy

riausybė nusprendė panai
kinti nuo šmotų darbą 
(“piece-work”), kaipo prie
šingą komunistų įsitikini
mams. Praktikoje pasirodė, 
kad kinai darbininkai nuo
širdžiai dirba, kad jų darbo 
dėka planas pralenkiamas. 
Gi nuo šmotų darbas verčia 
per ^emierą darbininkus 
skubėti, o tas atsiliepia ant 
jų sveikatos ir dirbinių ko
kybės.

ČEKOSLOVAKIJA 
ĮTEIKĖ ANGLIJAI 

PROTESTĄ
Londonas. — Čekoslova

kijos ambasadorius M. Ga- 
luska kietai užprotestavo 
prieš Anglijos premjero 
Macmillano pas i e 1 g i m ą. 
Macmillanas pereitą savai
tę pareiškė, kad dabartinė 
Čekoslovakijos valdžia “ne
atstovauja tos šalies liau
dies ir ji ilgai neišsilaikys.”

TARYBŲ SĄJUNGOS IR 
ARGENTINOS PREKYBA

Buenos Aires. — Argen
tina ir Tarybų Sąjunga pa
sirašė prekybos sutartį. Ta
rybų Sąjunga suteikė Ar
gentinai $100,000,000 kredi
to. Argentina iau užsisakė 
už $30,000.000 Tarybų Są
jungoje aliejaus gamybai 
mašinerijos.

KARINIAI LAIVAI
Washingtonas. — Jungti

nės Valstijos susitarė su 
Danija, kad bėgyje penke- 
rių metų sutvirtins pastaro
sios karinį laivyną. Tas 
Jungtinėms Valstijoms at
sieis iki $42.000,000. Jau da
bar Italijoje stato ♦Danijai 
keturis nedidelius, karinius 
laivus, kuriu išlaidas pa
dengs Amerika.

Lisbonas. — Anglų lėktu
vas matė Atlanto vandeny
je 'lėktuvo liekanas ir alie
jaus žvmę. Manoma, kad 
tai liekanos portugalų lėk
tuvo,' kuris žuvo su 36 žmo
nėmis.
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Įžymusis Lietuvos kovotojas 
ir atsidavęs revoliucionierius

United States, per year ......  $9.00
United States, per 6 months $5.00
Queens Co............... $10,00 per year
Queens Co....... $5 50 per six months 

“Laisves” vajus ir kili reikalai
“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA sako, kad koloni- 

jų draugės ir draugai nuoširdžiai darbuojasi prenume
ratų atnaujinime, naujų skaitytojų gavime ir sukėlime 
biudžeto.

Bet vis gi vajus neina šimtu nuošimčių sėkmingai. 
Čia, žinoma, jau daug yra kaltas mūsų visų amžius. Va- 
jininkai jau nėra tokie greiti, kaip seniau. Turint tą 
mintyje, tenka dar kartą prašyti skaitytojų, kad koope
ruotumėte su jais. Prie pirmo susitikimo atsinaujinkite 
prenumeratą, nes tas suteiks vajininkams laiko aplan
kyti lietuvius naujų skaitytojų gavimo reikale.

Yra svarbu užrašyti “Laisvę” ir į Lietuvą jūsų bro
liams, sesutėms ir giminėms. Užrašykite ateinančių me
tinių švenčių (Kalėdų ir Naujų Metų) proga. Lietuvoje 
“Laisvę”gauna gerai. Ir kas gauna, yra pasitenkinę, ne 
todėl, kad Lietuvoje nebūtų laikraščių, bet todėl, kad iš 
“Laisvės” jie sužino apie Amerikos lietuvių gyvenimą, 
apie savo gimines ir pažįstamus. Užrašykite jiems “Lais
vę”, ir jie per visus metus jus atsimins!

Nėra reikalo aiškinti, kad dabar viskas yra daug 
brangiau, negu buvo prieš kelis metus. Taip yra su pra
gyvenimo reikmenimis. Dar brangiau atsieina laikraščio 
išleidimas, nes spaustuvės reikmenys labai pabrangę. 
Todėl širdingai esame dėkingi visiems, kurie su didesne 
ar mažesne auka prisidedate. Progresyvių žmonių spau
dai visada buvo ir bus reikalinga aukų pagalba.

Ateinančiais metais dar numatoma ir priedinių išei
gų, susietų su spaustuvės perkraustymu į naują vietą.

Tarybyt Sąjunga po 41-ų melu
'PRIEŠ 41 METUS Rusijoje įsisteigė tarybinė san

tvarka. Tai buvo 1917 m. lapkričio 7 dieną. Tarybinė res
publika taikaus darbo galėjo imtis tik po kelių metų sun
kaus karo, tik po to, kada buvo sunaikinti rusų kontr- 
revoliucijos lizdai ir atmušta užsienio intervencija.

Tarybų respublika turėjo daug priešų. Pavojingiau
si buvo sekami:

Kaizerine Vokietija. Nepaisant, kad Tarybų Rusija 
siūlė taiką, bet Vokietija puolė jaunutę respubliką. Tik 
po to, kai Pskovo ir Narvos srityse Raudonoji armija 
sudavė kaizerininkams smūgių 1918 metų vasario 23 die
ną, kaizerinė Vokietija sutiko taikytis.

Generolas Judeničius. Palaikomas Francūzijos ir 
Anglijos, Judeničius suorganizavo armiją Estijoje ir 
1919 metais pradėjo puolimą linkui Petrogrado (Lenin
grado). Anglijos karo laivynas jam gelbėjo. Britai sakė, 
kad jeigu Petrogrado gyventojai pasiduos, tai anglai 
juos aprūpins maistu ir ktokiomis reikmenimis. Po ke
lių mėnesių sunkios kovos Tarybų 7-ji armija, 1919 m. 
pabaigoje, sumušė Judeničiaus jėgas ir privertė Estija 
daugiau jam ten neleisti organizuotis.

Admirolas Kolčakas. Su Anglijos, Francūzijos, Ja
ponijos ir Jungtinių Valstijų valdovų talka jis suorgani
zavo “visos Rusijos valdžią” Sibire. Jis pasiskelbė “aukš
čiausiu Rusijos valdytoju” -ir 1919 metų pradžioje pradė
jo puolimą Maskvos kryptimi.

Per visus metus Uralu kalnų srityje ėjo žiauriausi 
mūšiai. Kolčakiniai parodė dar negirdėtą žvėriškumą. 
Jieš’mtais šaudė Uralo fabrikų darbininkus.

Bet tarybinė armija sumušė jo jėgas. 1920 metų 
pradžioje Kolčakas buvo suimtas ir vasario 7 d. sušaudy
tas Irkutsko mieste. Jo armijos likučiai pabėgo į Man- 
džūriją.

Generolas Denikinas. Jis organizavo Ukrainoje ir 
Šiauriniame Kaukaze savo jėgas. Jam gelbėjo užsienio 
imperializmas. Juodojoje jūroje veikė Francūzijos ir 
Anglijos karo laivynai.

Kartą Denikino armija buvo jau ne per toliausiai 
nuo Maskvos. Sovietų armija, vadovystėje Frunzės, Vo- 
rošilovo, Egorovo, ir ypatingai Budiono vadovaujama 
raitarija sumtvė Denikino jėgas. Generolas Denikinas 
pabėgo į užsienį, kur jis ir mirė.

Pilsudskio užpuolimas. Tarybų Rusija suteikė lais
vę visoms tautoms, kurias buvo pavergęs carizmas, jų 
tarpe ir lenkų tautai... Bet lenkijoje įsigalėjus ponų ir 
kapitalistų valdžia pavertė Lenkiją į užsienio imperializ
mo įrankį. Ypatingai Lenkiją ginklavo ir jai padėjo 
Francūzija.

1920 metų pavasarį Lenkijos diktatorius Juzefas 
Pilsudskis pradėjo karą prieš Rusiją, Ukrainą ir Balta
rusiją. Bet neilgai jam sekėsi. Jo jėgos buvo sumuštos ir 
nugrūstos iki Varšuvos.

Ten lenkai atsigriebė, nes gavo daug paramos iš 
Francūzijos. Taipgi Sovietų armijos vadai bei politikai 
padarė klaidų. Vis tiek Lenkija turėjo taikytis jai blo
gesnėmis sąlygomis, negu pirm karo Tarybų respublika 
siūlė.

Generolas baronas Vrangelis. Jis buvo paskutinis 
Tarybų Rusijos didelis priešas. Jį sumušė Kryme 1920 
metų pabaigo je. Jo likučiai pabėgo į užsienį. Jie išplau
kę rusų laivais, kurių apie 200 taip ir dingo.

Japonijos imperialistai. Jie Sibire turėjo 100,000 vy
rų armiją. Bet ir jie buvo iš ten išvyti 1921 ir 11922 me
tais. Ypatingai jie gavo smūgį prie Voločajevkos 1922 m. 
vasario mėnesyje.

Canada and Brazil, per year $10.00 
Canada and Brazil, 6 months $5.50 
Foreign countries, per year ?12.00 
Foreign countries, 6 months $6.50

PER DAUG 
PASITIKĖJIMO

Neseniai iš Tarybų Są
jungos sugrįžo vienas iš žy
miausių Amerikos komerci
nės spaudos kolų m n i s t ų 
Walter Lippmann. Jis di
džiuojasi turėjęs su prem
jeru Chruščiovu poros va
landų pasikalbėjimą. Da
bar Lippmannas rašo “N. 
Y. Herald Tribune” straips
nius iš savo patyrimų Ta
rybų žemėje.

Jo straipsniuose duomenų 
ir faktų beveik nesiranda. 
Neigi jis paduoda ištraukų 
iš pasikalbėjimo su Chruš
čiovu. Jis tik pasakoja ir 
filosofuoja apie tai, kaip 
jam ten ir iš ten viskas at
rodė.

Pirmiausia, Lippmannas 
esąs įsitikinęs, kad Tarybų 
Sąjungos vadovybė karo ne
nori. Bet ji labai bijanti, 
kad Amerika ir josios talki
ninkės gali pradėti karą 
prieš Tar. Sąjungą. Kam 
kitam, girdi, reikalingos A- 
merikos bazės visuose pa
saulio kampuose?

Kitas dalykas, kuris pa
daręs į Lippmaną labai gi
lią impresiją, tai Chruščio
vo įsitikinimas, kad anks- 
čiau ar vėliau komunizmas 
laimės visur — laimės ne 
ginklais, bet pavyzdžiais ge
resnio, laisvesnio ir švie
sesnio gyvenimo.

Savo straipsniuose Lipp
mannas labai daug kalba 
apie komunizmą ir Aziją. 
Kas liečia Vakarus, kas lie
čia ankštos technikos kapi
talistinius kraštus, tai jis Į 
neabejojąs, jog juose komu
nizmui prigyti nesą jokių 
progų. Kas kita apie Azijos 
kraštus, , tuos milijonus ir 
milijonus varge ir skurde 
paskendusių žmonių. Jie 
mažai ko laukia ir tikisi iš 
Vakarų . Tie žmonės, girdi, 
tikrai pakryps į komuniz
mą, jeigu Vakarai, ypač 
Amerika, tiems žmonėms 
neparodys, jog jie yra jų 
draugai, o ne priešai. Bet 
ir čia, girdi, reikia konkre
taus pavyzdžio.

Lippmannas siūlo pasiim
ti ypatingon globon didžią
ją Indiją. Ją visur ir vi
suomet taip reikia šelpti, 
gelbėti ir palaikyti, kad ji 
visame kame sukirstų ko
munistinę Kiniją'. Tada ne 
tik visos Azijos, bet ir vi
sos Afrikos žmonės pasuks 
nuo komunizmo linkui ka
pitalizmo!

Šiuo tarpu Azijos žmo
nes palikime ramybėje. Ko- 
lumnistas Lipp mannas, 
mums atrodo, per daug pa
sitiki kapitalistinių šalių 
atsparumu komun i z m u i. 
Tegu tik komunistinės - so
cialistinės šalys pasiveja ir 
pralenkia technikoje ir pro
dukcijoje kapitalistines ša
lis, o neteks ilgai laukti, 
kaip tų šalių žmonėms pa
aiškės, jog.komunizmas yra 
visaip kaip pranašesnis už 
kapitalizmą kaip socialinė 
santvarka ir kaip idėja. O 
kad prie tokio pasivijimo ir 
pralenkimo einama, tai be
veik kasdien netrūksta pa
vyzdžių. Šito pavo jaus, 
matyt, bijosi ir pats Lipp
mannas, nors jis ir labai 
drąsiai skelbia komunizmo 
nepraktiškumą aukštos 
technikos kapitalistiniuose 
kraštuose.

“šventėmis” gražiai pasi
naudoja visokie savanau
džiai.

“Dirva” (lapkričio 6 d.), 
rašo, kad dėl tos kitos dainų 
šventės Chicago j e rugsėjo 
21 d. įvykęs susirinkimas. 
Jam pirmininkavęs K. Ste
ponavičius ir iškėlęs labai 
daug ir labai šiurkščių Lie
tuvių Bendruomenės vado
vybei kaltinimų. Skaitome:

Pasitarimą atidarius ir su
darius jo prezidiumą, buvo ei
nama prie paties reikalo. Jų 
iniciatorių vardu plačiau savo 
pranešime išdėstė pats pasita
rimo pirmininkas choro Pir
myn dirigentas muz. K. Stepo
navičius. Vedamoji jo mintis: 
kai LB sudariusi dainų šven
tės rengimo komitetą, į kuri 
nebuvęs pakviestas nė vienas 
Chicagos chorų valdybų na
rys, kilęs neramumas ir pasi
piktinimas choruose ir vargo
nininkų sąjungoje; atrodą, 
LB norinti pašalinti tuos, ku
rie turėsią dainų šventę įvyk
dyti, nes be chorų negali būti 
nė dainos; esą, lengva spėti, 
kad LB rūpį pasisavinti tuos 
pinigus, kuriuos pirmosios dai
nų šventės komitetas paskyręs 
būsimai dainų šventei; toks 
LB išsišokimas esąs nedoras ir 
priklausąs prie politinių intri
gų.

Panašių .insinuacijų ir kalti
nimų LB atžvilgiu buvo pripa
sakota ir daugiau.

. Į
Labai įdomu. Labai įdo

mu ne tas, kad saujelė sa
vanaudžių naudojasi progo
mis, bet tas, kad tokie Ste
ponavičiai tik dabar prade
da tuos savanaudžius atpa
žinti. Įdomu tas, kad K. 

Į Steponavičius ir jo kolegos 
sutinka būti savanaudžių 
įrankiu Amerikos lietuvių 
išnaudojimui.

SKIRTUMAS" TIK 
FORMOJE,
O NE PRINCIPE

Buvęs Smetonos genera
linio štabo pulkininkas P. 
Žilys parašė atsiminimus. 
Su tais savo atsiminimais 
jis užgavo ir So. Bostono 
“Keleivį,” apkaltind amas 
Lietuvos socialdemokratus, 
kad būk jie Lietuvoje buvę 
visur priveisę komunistų!

Mums čia toji Žiliaus ne
sąmonė neapeina. Mums 
daug svarbiau Žiliaus pa
sakojimai apie tai, kaip 
Smetonos armiją buvę ap
nikę komunistai! Vienu lai
ku labai dažnai Lietuvos 
armijoje pasirodydavus ko- 
m u n i stinė literatūra. O 
kos keisčiausia, tai kad bu
vęs nužiūrėtas seimo narys 
J. Plečkaitis tos literatūros 
platinime!

Ir štai, karininkams susi
rinkus ir apsvarsčius visą 
tą reikalą, buvę nutarta:
. . . užtikus seimo narį J. Pleč
kaitį nakties metu vaikščio
jant pulko rajone, jį sulaikyti, 
užmauti maišą ant galvos ir 
jį surišti. Po to įkrėsti į minkš
tą vietą 25 rykštes ir paleisti, 
kad pats J. Plečkaitis susiras
tų kelią į namus.

Visą šį Žiliaus ir kitų 
smetoninių, kriminalistų pa
sielgimą “Keleivio” redak
torius teisingai pavadina 
biauriu chuliganizmu. Bet 
tai dar toli gražu nereiš
kia, jog taip pat “K.” re
daktorius griežtai* nuo Ži
baus atsiriboja visame ka
me. Jis jį, matyt, smerkia 
ne už tai, kad Lietuvoje iš 
viso buvo komunistai perse
kiojami, o tik to persekioji
mo žilinę formą. Pav., jis 
karštai užgiria kito kari
ninko, gen. Žukausko, įsa
kymą:

Jeigu seimo narį J. Plečkai
tį užtiksite pulko rajone su 

IR VĖL RIEJASI
Dar tik spėjo paskelbti, 

kad taip vadinama Lietu
vių Bendruomenė ruoš ant
rą “dainų šventę,” o j a u 
prasidėjo intrigos ir skan
dalai. Pasirodo, kad tomis

komunistine literatūra, tuojau 
areštuokite, ir pirmuoju trau
kiniu pristatykite į kariuome
nės štabą.

Girdi, ‘’gen. Žukausko 
įsakymas buvo visai tvar
koje. Jei sugausite kalti
ninką su komunistine lite
ratūra, areštuokite ir ga
benkite į štabą” (“K.”, lap
kričio 12 d.).

Vadinasi, sugavę žmones 
su komunistine literatūra 
rankose arba kišenėse 
griebkite, areštuokite, ka
linkite ir bauskite. Tai “vi
sai tvarkoje.” Tik negražu 
ir nekultūriška maišą ant 
galvos mauti ir mušti!

Vadinasi, principe tarpe 
chuligano Žiliaus ir menše
viko “Keleivio” redakto
riaus skirtumo nėra. Abu
du lygiai už komunistų pe- 
sekiojimą. Tiktai tas per
sekiojimas, pasak menševi
ko Sondos, turėjo būti sme
toninio legalizmo ribose — 
formoje gen. Žukausko, o 
ne pulk. Žiliaus įsakymo. 
Bet sušaudymas Požėlos ir 
Giedrio buvo pravestas 
smetoninio legalizmo ribo
se, ar ne?!

Atvirai ir griežtai smeto
ninį terorą prieš darbo 
žmones Lietuvoje pasmerk
ti šių dienų “Keleivis” ne- 
beišdrista. Ir nebeišdrįs ta 
todėl, kad jis bijosi nusidė
ti tiems smetoniniams chu
liganams, su kuriais jis yra 
sudaręs bendrą frontą prieš 
Tarybų Lietuvą.

ČIA RUOŠIAMI 
SPECIALISTAI

Lietuvos Liaudies ūkio ta
rybos mokymo kombinatas 
ruošia daugelio gamybinių 
specialybių kadrus. Čia veil 
kia elektromonteriu, ėkska- 
vatorininkų, lokomobilinin- 
kų, kranininkų kursai. 
Juos lanko daug jaunuolių 
bei merginų, baigusių vidu
rines mokyklas. Daugiau 
kaip trečdalis kursų klau
sytojų neakivaizdiniu būdu 
mokosi aukštosiose mokyk
lose bei technikumuose.

Grupė kranininkų kursų 
klausytojų, šiemet baigusių 
vidurines mokyklas. Iš de
šinės i kairę: komjaunuolės 
L. UgliČ, S. Bakienė, Z. 
češkevičiūtė, A. Kažeckaja 
užsiėmimų metu prie Vil
niaus silikatinių plytii ga
myklos krano. Užsiėmimas 
vadovauja pirma u jautis 
kranininkas Jonas Remei
ka.

Romra. — Vatikano orga
nas “L’Osservatore Roma
no” reikalauja, kad būtų 
suvaldyti žmonių pasivaikš
čiojimai nakties laiku.

Mexico City. — Mrs. 
Rooseveltienė atvyko į Mek
siką.

Teheranas. — Tarybų Są
junga persergėjo Iraną ne- 
sirašyti karo sutarties su 
Jungtinėmis Valstijomis, 
nes tas prieštarautų TSRS 
ir Irano sutarčiai.

Neužmirštamieji 1918-19 
metai. Pirmoji proletarinė 
revoliucija Lietuvoje apsi
vainikavo Tarybų sukūri
mu daugumoje mūsų kraš
to apskričių. Plačiųjų ma
sių politinio pakilimo aplin
kybėmis 1919 metų vasario 
menesį įvyko pirmasis Lie
tuvos Tarybų suvažiavimas. 
Šio suvažiavimo delegatai 
prisimena vainikais, raudo
nomis vėliavomis ir šūkiais 
papuoštą Vilniaus miesto 
salę (dabartinę filharmoni
ją). Prie prezidiumo stalo 
sėdėjo Lietuvos Komunistų 
partijos ir pirmosios prole
tarinės r e v o 1 i ucijos įžy
miausi veikėjai, jų tarpe — 
Lietuvos taiybinės vyriau
sybės narys Zigmas Aleksa- 
Angarietis.

Z. Angarietis — vienas

žymiausių Lietuvos Komu
nistų partijos organizato
rių. ir revoliucinio judėjimo 
Lietuvoje vadovų. Zigmas 
Aleksa gimė 1882 metų bir
želio mėn. 13 d. Vilkaviškio 
apskrities Obelupių kaime. 
Dar jaunuoliu būdamas ak
tyviai ' įsitraukė į darbo 
žmonių kovą prieš carinę 
patvaldystę, buržuaziją ir 
dvarininkus. 1904 metais 
už dalyvavimą darbininkų 
demonstracijose Varšuvoje 
jis buvo pašalintas iš vete
rinarijos instituto, kuriame 
mokėsi. 1905-7 metų įvy
kiuose Z. Aleksa jau daly
vauja kaip revoliucionie-
rius - profesionalas. 1906 
m. jis atvyksta į Vilnių ir 
įstoja į Lietuvos socialde
mokratų partiją. Partijos 
pavestas jaunasis kovotojas 
organizuoja streikus, kalba 
darbininku susirinkimuose. 
Jau tuomet pasireiškia jo 
didi ištikimybė darbininkų 
klasės reikalui.

Prasidėjus žiauriajai ca
rizmo reakcijai, nemaža re
voliucionierių - socialdemo
kratu buvo suimta, ištrem- k- 7
ta į Sibirą. Kiti pasitrau
kė nuo pogrindinės veiklos, 
tapo likvidatoriais. Z. A- 
leksa sunkiausiomis sąlygo
mis tęsia r e v o 1 i u cionie- 
riaus-pogrindininko darbą.

Ypač plačiai Z. Aleksos 
veikla pasireiškė Suvalkijo
je 1908-9 metais. Jis apsi
gyvena Mari j a m p o 1 ė j e , 
įsteigia slaptą spaustuvę, 
pats rašo ir spausdina laik
raštį “Darbininkų žodis.” 
1909 metais Z. Aleksa be- 
platindamas laikraštį buvo 
žandarų suimtas.

Kalėjimas nepalaužė re
voliucionieriaus. Nei suė
mimai, nei ištrėmimas į Si
birą (1915 m.) negali jo 
priversti pasitraukti iš ko
vos. Sibire Z. Aleksa gyve
no ištrėmime prie Angaros 
upės. Pagal šios upės pa
vadinimą jis ir pasirinko 
slapyvardę — Angarietis. 
Tuo metu galutinai susi
formuoja Z. Aleksos-Anga- 
riečio bolševikinės pažiūros.
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Po 1917 metų vasario 
buržuazinės - demokratinės 
revoliucijos Z. A n g arietis 
atvyksta į Petrogradą ir 
pradeda aktyvią veiklą bol
ševikų partijos lietuvių ra
jone. Pavarčius jo reda
guotą “Tiesą,” galima ma
tyti, kokį didelį darbą jam 
teko atlikti stiprinant bol
ševikines lietuvių organiza
cijas, apvalant jas nuo 
menševikų, skleidžiant so
cializmo idėjas, telkiant lie
tuvius darbininkus kovai 
už socialistinę revoliuciją. 
Drauge su V. Kapsuku jis 
įeina į Lietuvių sekcijų 
Centro Biurą prie bolševikų 
partijos Centro Komiteto, o 
po Spalio revoliucijos—pa
skiriamas Lietuvos reikalų 
komisaro, p a v a d u o t o ju. 
Dirbdamas šiose pareigose, 
Z. Angarietis daug padarė 
kuriant komunistines orga
nizacijas Lietuvoje: ruošė 
partinius kadrus, siuntė į 
gimtąjį kraštą komunistinę 
literatūrą.

1918 m. pabaigoje prasi- į 
deda svarbus etapas Lietu- 
vos gyvenime — pirmoji 
proletarinė revoliucija. Z. 
Angarietis sugrįžta į Lie
tuvą. Po Laikinosios revo
liucinės darbininku ir vals
tiečių vyriausybės manifes
tu, skelbiančiu valdžios per
ėjimą Lietuvoje į Tarybų 
rankas, yra ir Z. Aleksos- 
Angariečio pavardė. J i s 
dirba Lietuvos tarybinėje 
vyriausybėje vidaus reikalų 
komisaru, organizuoja dar
bininkus į kovą prieš kontr- 
revoliucijos sabotažą, darbo 
žmonių priešų antiliaudi
nius kėslus.

Balandžio mėnesį Vilnių 
užpuolė baltųjų lenkų le
gionas. Vietos buržuazija 
savo užsienio šeimininkų 
padedama vėl pavergė liau
dį. Zigmas Angarietis pri
verstas išvykti į TarybiA 
Sąjungą. Ten jis dirba, 
atiduodamas visas savo jė
gas, visą energiją Lietuvos 
Komunistų partijai. Jis ei
na atsakingas pareigas Lie
tuvos KP užsienio Biure ir
Komunistų Internacionale, 
dalyvauja Lietuvos, Tarybų 
Sąjungos partijų suvažiavi
muose, Kominterno kongre
suose.

Z. Angarietis paliko Lie- 
t u v o s revoliucionieriams, 
visai darbo liaudžiai daug 
literatūrinių - publicistinių 
veikalų. Reikšmingi yra jo 
darbai Lietuvos revoliucinio 
judėjimo istorijos klausi
mais.

Įžymaus revoliucijos ko
votojo Z. Angariečio vardą 
Lietuvos liaudis mini šalia * 
tų geriausių savo sūnų, 
kurie paskyrė savo gyveni- > 
mą kovai už darbo žmonių 
laimę, už tuos idealus, ku
rie dabar įgyvendinti Ta
rybų Lietuvoje.

J. Neverdauskaitė
Lietuvos Valstybinio istorijos- 

revoliucijos muziejaus 
mokslinė bendradarė

Lisbonas. — Portugalijos 
diktatoriška valdžia atsisa
kė įsileisti anglų darbiečių 
vadą A. Bevaną. Jis rengėsi 
Portugalijoje pasakyti eilę 
prakalbų.

Washing tonas. — Ameri
ka siunčia 5,090,000 tuzinų 
kiaušinių Ispanijai pagal 
pagalbos sutartį.

Frankfurtas. — Rumuni
jos liaudies respublika su
varžys žmonių ryšius su už- 
sienio ambasadomis.
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Šiaurinės Amerikos 
plikio aro ir kitų 
paukščių likimas

javęs plikius arus Florido
je, priėjo išvados, jog 80% 
arų yra bevaisiai.

BAKTERIOLOGAS 
PRIMENAMAS

Majestotiškas plikis aras, 
Amerikos nacional i n is 
paukštis nuo 1782-ų motų, 
eina prie pavojingo ir ne
suprantamo jo veislės su
mažėjimo. Besiveržimas ci
vilizacijos dalinai yra kal
tinamas; taip, mano orni- 
thologai, kad didelis skai
čius paukščių palieka nevai
singais, bergždžiais.

Teoretiškai nu rodoma, 
kad mažai matosi jaunų 
paukščių prie sukimo lizdų. 
Taip pat yra palaikomas 
pranešimas, jog tik keli su
augę ir keliaujanti paukš-

Jis nurodė, kad arai dau
giausia maitinasi žuvimis. 
Paskutinėje laidoje Audu
bon Magazino jis pakartojo 
mint į velionio Dr. H. R. 
Nills’o, bakteriologo, kuris 
rado daug liekanų DDT 
daugely j pastipusių ž u v ų 
Tampa (Fla.) Įlankoj.

Ponas Brodley sakė, jog 
1940 m. buvo 500 veiklių 
lizdų Floridoje, o dabar 
gal liko 80.

Jis taip pat nurodė, kad 
Dr. James B. D e Witt, 
Jungtinių Valstijų Žuvinin
kystės ir Laukinės Gyvūni
jos Biuro chemijos kontro-čiai matosi tėmijimo cent

ruose, kaip Hank kalnuose; lės skyriaus viršininkas, 
Pennsylvanijoj ir Montclair 1957 metais pranešė Audu-
(N. J.) Quarry prieplauko- bon Draugijos konvencijoj, 
je. J

Priežastis paukščių bergž- 
dumo nėra aiški. Vieni te
orizuoja, jog didelis nau
dojimas vabalams naikinti 
nuodų gali būti nevaisingu
mo faktorius. Nes nevai
singumas žymiai padaugė
jo, kuomet toxic nuodai ta
po populiariški po Antrojo 
pasaulinio karo.

John H. Baker, Naciona
linės Audubon Draugijos 
prezidentas, sakė, kad drau
gija yra labai susirūpinu
si, kadangi daugiau ir dau
giau paukščių lieka nevai- 
sngais.

Kazimieras L. Brodley, j
buvęs bankierius ir studi-iri žolė, žieminis gyvuliams

kad DDT skaudžiai palietė 
putpelių veisimąsi.

DDT yra chlorinuotas 
hidrokarboninis nuodas. 
Jis buvo plačiai armijos 
vartojamas kovai su dru
giu ir tipu Antrajame pa
sauliniame kare.

TARYBŲ LIETUVOJ
Zoologai ir kiti paukščių 

mylėtojai skundžiasi, kad 
Lietuvoj jau mažai matosi 
laukinių ančių. Kurgi jų 
daug matysis! Balas ir 
pelkes nusausino. Ten, kur 
pirmiau jos suko lizdus, pe
rėjo mažiukus, dabar tenai 
liūliuoja vėjo pučiama sod-

pašaras: O "tu, raiboji an
tele, skraidyk ir krykštauk 
kur nors toli svetimoj šalyj, 
sausinimo išvyta iš tėviš
kės !

Tai toks civilizuotame pa
saulyje paukščių likimas. 
Gaila jų! J. N.

60,000,000 metų 
gyvūnų veislė

Mokslininkai mano, kad 
šiškšnosparniai yra vieni se
niausių gyvūnų. Prileidžia, 
kad tai liekana gyvūnų, ku
rie jau veisėsi prieš 60,000,- 
000 metų.

Dabar pasaulyje yra apie 
2,444 šikšnosparnių veislių. 
Vieni jų didesni, kiti ma
žesni. Tai pienži.ndžiai, ku
rie skrajoja.

Daug pasakų yra apie 
v a m p i r us šikšnosparnius. 
Jie veisiasi Centrinėje ir 
Pietinėje Amerikoje. Nuo 
vieno sparno galo iki kito 
jie turi apie 12 colių, o jų 

; kūnas apie 5 colius. Tai 
kraugeriai. Jie puola ma
žus gyvūnėlius.

Bet bendrai šikšnospar
niai nėra žalingi, net nau
dingi. Jie. sunaikina daug 
visokių vabzdžių.

600 papūgų veislių
Papūgos yra lengvai pri

pratinami paukščiai. Jos 
veisiasi Azijoje, Šiaurinėje 
Afrikoje, Australijoje, Ma- 
lajaus pusiasalyje, ir kitur. 
Jų yra 600 rūšių.

Paprastai žmonės, jas lai
ko už “kalbančius” paukš
čius. Mat, jos pripranta ir 
į žmonių garsus “atsakinė
ja.”

30,000 raketų 
sudegino miestą

Dabar spaudoje daug ra
šoma apie raketas. Raketos 
yra jau seniai vartojamos. 
Bet kada atsirado galinga 
artilerija, o raketų dar 
nemokėta toli nušauti, tai. 
jos buvo “pamirštos.”

Karo istorijoje žinomi 
faktai, kaip buvo raketos 
naudojamos. Du žymūs per
eitojo amžiaus įvvkiąi.

1828 metais laike Rusi
jos karo prieš Turkiją, už 
Graikijos išlaisvinimą, karo 
specialistas Aleksandras Za
siadko pasigamino raketas 
ir jų pagalba sugriovė tur
kų tvirtovę Varną, ant Juo
dosios jūros kranto.

1807 m. anglų admirolas 
William Congreve pasiga
mino dešimtis tūkstančių 

j raketų ir sudegino Danijos 
sostinę Kopenhageną. Jis 
nuo karo laivų tik per vie
ną dieną paleido į miestą 
virš 30,000 raketų.

Jie laisvės vardu 
smaugia unijas

Washingtonas. — Plum
bers unija, kuri turi 250,000 
narių, buvo priversta atsi
sakyti nuo unijinių dirbtu
vių (“closed shop”). Fabri
kantai, pasiremdami Taft- 
Hartley įstatymu prieš uni
jas, yra užvedę šimtus teis
mų. Kai kurie reikalavo net 
po $100,000 atlyginimo nuo 
nijos už jiems padarytus 
nuostolius, tai yra pikieta- 
vimus.

Dabar reakciniai elemen
tai drąsinasi tą pat padary
ti ir su kitomis AFL-CK) 
unijomis.

Darbininkų Sveikata
J. J. KaškiauČius, M. D.

DEGUONIES, GRYNO 
ORO!

Smegenys reikalauja dau
giau deguonies, gryno oro,- 
reikalauja labiau už kitas 
kūno dalis. Jei smegenims 
mažai gero oro, jos atsisako 
gerai veikti. Tada ir visam 
negerai, o

Smegenys—viso organiz
mo šeimininkas, vadovas, 
tvarko visą kūną. Atseit, 
jei smegenims trūksta de
guonies, nebegerai bus ir 
visam organizmui. Jausies 
tada susmukęs, netikęs, at
bukęs. Grynas oras — pui
kus sveikatos šaltinis.

Moderninė j “civilizacijoj” 
daug kas negauna pakanka-, 
mai deguonies—ir nesijau
čia sveiki ir gaivūs. Kodėl 
taip? Per maža i gauna 
vaikščioti, judėti, turi vis 
lengvą darbą. Automobi
liai, busai, tramvajai, kel
tuvai : vis žmogus sustingęs, 
nesimankšto, nekvė p u o j a 
giliai. Tai smegenys pri
stinga deguonies, ir iš to 
tenka susirgti arba bent 
sirginėti.

Mes bijom “šalčio,” bijom 
orvalkų, esam išlepinti, iš
lepę. O tai nenormalu. Tu
rime palaipsniui užsigrū
dinti. Sveikas, užsigrūdinęs 
organizmas nepaiso kokios 
orvalkėlės ir nenusišaldo. 
Sveikatos sąlygiškumas ge
ras, viską atlaiko.

Nepratęs, išlepintas žmo
gus, aišku, gali peršalti, 
kai oras labai šaltas ii* 
drėgnas ir oda jam drėgna. 
Tai sudaro smūgį centrinei

nervu sistemai. Savo ruož
tu, tai negerai ir plaučiams, 
inkstams, žmogus gali gau
ti slankią, katarą, reuma
tizmą, kokią neura 1 g i j ą , 
strėndieglį. Kitaip esti, kie
no oda ir nervų sistema yra 
sąlygiškai sveika, pripra
tinta: tokie nepaiso orvalkų 
ar blogų orų.

Moderniniai kambariai 
peršilti, padaro žmogų jau
trų, kaip ir šiltnamio au
galą. Gerai pripratintas, 
sąlygotas, užgrūdintas or
ganizmas lengvai prisitaiko 
prie oro atmainų. — Svar
bu — grynas oras dieną ir 
naktį. Grynas oras palaiko 
ir sveikas smegenis, sveiką 
protą, sveiką mintį ir pro
tinį kūrybinį darbą. Sme
genys — minčių, protavimo 
organas, visų sąjūdžių, 
emocijų, atminties, vaizduo
tės gamintojas.

Tarybų Sąjungoj visi 
žmonės, nuo pat kūdikystės 

; iki gilios senatvės pratina
mi, mokomi būti gryname 

lore, kuo daugiausia lauke, 
atvirame ore. Tai stiprina 
protą, smegenis, visą orga
nizmą, apsaugo nuo ligų. 
Labai svarbu laikotarpiais 
giliai pakvėpuoti.

SMUNKA JAPONIJOJE 
AUDINIŲ GAMYBA

Osako. — Japonijos teks
tilės gamyba yra krizėje. 
1957 metais buvo pagamin
ta vilnonių ir medvilninių 
audinių 30 procentų ma
žiau, kaip 1956 m., o “rejo- 
n.o” 40 procentų mažiau.

A. BERNADAITĖ

Seniausi žmonių gyvenimo pėdsakai Lietuvoje
Lietuvos teritorijoje gau-jkad j dabartinę Lietuvos lose, kurios buvo įrengtos buvo medžioklė ir žvejyba, kaukolė rasta Galubalio

4su akmens amžiaus pa-< teritoriją pavieniai žmonių
* minklų. Daugybė akmeni-!būriai galėjo laikinai at- 

nių dirbinių randama smil-ilio durpyne prie Balsupių 
tinguose paupiuose, paeže-l kaimo, Kapsuko rajone, bė
rėse, laukuose, miškuose ir t kasant durpes buvo rasti 
durpynuose. Šie radiniai i žeberklai. Be to, Galubalio 
nuo seno kėlė žmonių susi-; durpyne buvo rasta ir or- 
domėjimą. Iš kur jie atsi-1 namentuotas kaulinis durk- 
rado, kas, kada ir kuriam į las, gyvulių bei žmonių 
tikslui juos naudojo? .

Į tuos klausimus pirmieji 
pabandė atsakyti dar XIX 
amžiaus antrojoje pusėje 
žymūs to meto mokslinin
kai E. Tiškevičius, Z. Glio- 
geris, V. Šukevičius ir kiti. 
Jie surinko gausius akme
ninių dirbinių rinki n i u s , 
surado pirmąsias Lietuvos 
teritorijoje akmens am
žiaus stovyklas. Surinktus 
duomenis jie paskelbė tuo-

* metinėje spaudoje. Didelė 
dalis jų rinkinių išliko iki 
šiol ir yra saugomi Lietu
vos TSR Mokslų akademi
jos Istorijos • 
muziejuje Vilniuje. Prade- 1 kio, Ūlos, Katros, Derėžny-

Kazys Binkis
65->ąsias gimimo metines 

minint
Vienas iš populiariųjų 

lietuvių poetų Kazys Binkis 
gimė 1893 m. lapkričio 4 d. 
Eilėraščius pradėjo rašyti 
dar prieš pirmąjį pasaulinį 
karą. Rašytojo kūrybos ke
lias buvo labai sudėtingas. 
Pradėjęs savo kūrybą rea
listiniais eilėraščiais, jis 
vėliau, antrajame savo kū
rybos 1 a i k o t a r py j e, nu
krypsta į dekadentizmą, fu
turizmą, o po 1926 metų 
vėl grįžta prie „realizmo.

Pirmojo laikotarpio rašy
tojo kūryba buvo kupina 
giedrios nuotaikos. Savo 
eilėse jis apdainavo kaimą, 
gimtojo krašto gamtos gro
žį. Geriausi jo to meto ei
lėraščiai — “Kaime,” “Pa
vasariška,” “šaltas vėjas 
blaškos,” “Man tinka tos 
skaisčiosios rudens dienos,” 
“Gėlės iš šieno,” “Dukružė
lė,” “Mano rūtos baigia 
džiūti”... ir kiti užima sa
vitą vietą lietuvių poezijo
je. Dauguma poeto eilėraš
čių savo paprastumu, skam
bumu primena liaudies dai
nas, bet kartu yra labai sa
viti ir išraiškingi.

Tačiau jau ir to laikotar
pio poeto kūryboje pasitai
kydavo pesimizmo, kai ku
rie eilėraščiai buvo simbo
listiniai. Po 1920 metų K. 

Pirmieji puodai Binl«.s Berlyne studijavo Ii- 
teraturą ir filosofiją. To 
meto buržuazinėje literatū
roje plito modernizmas. K. 
Binkis susižavėjo futuriz
mu. 1924 m. išeina pirma
sis futuristinio žurnalo 
“Keturi vėjai” numeris. K. 
Binkis šiame žurnale bend
radarbiauja. “Kcturvėji- 
ninkai” nors ir puolė bur
žuaziją, jos kultūrą, mies
čioniškumą, bet buvo labai 
toli nuo revoliucinio darbo 
žmonių judėjimo ir faktiš
kai patys stovėjo miesčio
niškumo pozicijose. Binkio1 
futuristiniuose eilėraščiuo
se pasireiškia Majakovskio 
įtaka. Tačiau iš šio įžy
maus taiybinio poeto kūry
bos jis mokėsi daugiau for
mos, bet nesuprato Maja
kovskio revoliucinės eilėraš
čių dvasios.

1927-1931 metais periodi
nėje spaudoje rašytojas 
spausdina įvairius humo
ristinius kūrinius. Vertin
giausios meniniu atžvilgiu 
yra poemos “Tamošius Be- 
kepuris,” “KriauČius Mo
tiejus,” “Jauniausia Lietu
va” ir kitos. Šiose poemose 
rašytojas kritikavo tik at
skiras buržuazinio gyveni
mo negeroves, tačiau nere
tai labai aštriai ir vykusiai.

• Maždaug tuo pačiu metu 
rašytojas pradeda rašyti ei
liuotus kūrinius vaikams, 
kurių geriausieji nepraran
da savo meninės - auklėja
mosios reikšmės ir šian
dien. 1937 m. K. Binkis pa
rašo plačiai žinomą pjesę 
“Atžalynas.”

K. Binkis karštai sveiki
no Tarybų valdžios įkūri
mą, stengėsi aktyviai įsi
jungti į jaunos tarybinės 
respublikos kultūrinį gyve
nimą.

tesniojo, yra molinių puodų 
lipdymas.
buvo apvaliais arba smai
liais dugnais, storomis siene
lėmis, su gausia smėlio, 
žvyro ar grūsto a k m e n s 
priemaiša, blogai degti. 
Juos išpuošdavo duobutė
mis arba šukų pavidalo 
įrankiu įspausdami tašku
čių eiles. Nuo tokio orna
mento keramika imta va
dinti duobėtąja - šukine. Ji 
yra plačiai paplitusi Šiau
rės, Rytų ir Vidurio Euro
poje. Mūsų krašte šukinės 
keramikos yra rasta Kuršių 
Neringoje, Kašėtose, Gryba- 
šoje, Versminio upelio I 
stovykloje prie Marcinko
nių, Varėnos rajone, ir ki
tur. Titnaginiai įrankiai, 
randami šio laikotarpio sto
vyklose, dar tebetęsia vidu
riniojo akmens amžiaus 
tradicijas. Dauguma jų 
smulkūs, pavyzdžiui, strėlių 
antgaliai, kurie buvo pri
taikyti smulkesnių žvėrių 
ir paukščių medžioklei.

Baigiantis naujajam ak
mens amžiui, žmonės, įgy
dami vis dougiau patyrimo 
ir tobulindami savo darbo 
įrankius, išmoko gręžti ak
mens dirbiniuose skyles ko
tui. Skyles gręždavo, grei
čiausiai, kaip rodo primity
vių tautų tyrimas ir mūsų 
krašte randami nebaigti 
gręžti kirvukai, tam tiks
lui pritaikytu gręžtuvu, su 
įtaisytu jame* tuščiaviduriu 
medžiu arba kaulu, pildami 
po juo smėlį ir vandenį. To
kie įvairių formų kirviai ir 
kapliai su įstatytu juose ko
tu palengvindavo darbą ir 
buvo daug patogesni už 
ankstesnius įtveriamuosius 
panašios paskirties įran
kius.

(Bus daugiau)

durpyne. Kapų, kurie ge
riausiai galėtų ką nors pa
sakyti apie mezolito žmonių 
papročius ir religiją, iki 
šiol nerasta.

Naujasis akmens amžius
Daug daugiau medžiagos 

turime iš sekančio laikotar
pio, vadinamo naujuoju ak
mens amžiumi (4000-1600 
metų prieš mūsų erą). Šio 
laikotarpio pradžioje žmo
nių gyvenimo būdas, jų 
darbo įrankiai, galima sa
kyti, kaip ir anksčiau, bu
vo tie patys . Tą rodo ir jų 
stovyklos, aptinkamos tose 
pačiose smiltingose upių ir 
ežerų pakrantėse, pajūryje. 
Tačiau jau pastebimas 
daug spartesnis gamybinių 
jėgų augimas. Atsiranda 
nauja darbo įrankių techni
ka. Žmonės išmoksta pjau
ti ir šlifuoti akmenį, ga
mintis iš jo daug patoges

nius darbo įrankius. Pasta
ruoju laiku tarybinio ar
cheologo S. A. Semionovo 
naujausiais archeolog i n i ų 
tyrinėjimų duomenimis nu
statyta, kad kirviui iš kieto 
akmens (diorito, bazalto) 
pagaminti reikia 15-17 va
landų, o šlifuotam titnagi
niam kirviui — 35-40 va- 
valandų. Taip pat nusta
tyta, kad nukirsti akmeni
niu kirviu 25 centimetrų 
diametro storumo pušį rei
kia 15 minučių. Tokie šli
fuoti akmeniniai ir titnagi
niai kirvukai buvo įtveria
mi į kotą ir pririšami prie 
jo, nes dar nemokėta gręž
ti skylių. Patobulinti kir
viai tik nukirsti plones- 
niems medžiams, iš> kurių 
buvo statomos palapinės ar 
ruošiamas kuras.

Antrasis šio laikotario iš
radimas, naująjį akmens 
amžių atskiriąs nuo anks

prie ežerų, vėliau virtusių Strėles mezolito gyventojai 
aiudydavo iš lanko, išrasto 

vo konservuojančių ypaty- dar paleolito pabaigoje. Di- 
bių tuos dirbinius iki šių dėsnius žvėris, galimas da- 
dienų išlaikė. Pvz., Galuba-

Remiantis įvairiu, nors ir 
negausiu mūsų krašto sto
vyklų inventoriumi ir nau
dojantis kaimyninių kraštų 
archeologine medžiaga, su
sidaro vaizdas, kad mezoli
to žmonės gyveno nedide
liais būriais ir tebebuvo 
klajokliai. Keičiantis me
tų laikams, jie keisdavo sto
vyklas ir keliaudavo į pato
gesnes vietas, kur galėjo su
sirasti daugiau augalinio 
maisto, susimedžioti gyvu
lių ar sugauti žuvies. To 
meto stovyklos visada ap
tinkamos pakilesnėse vieto
se, prieš saulę atkreiptuose 
smėlynuose, kur buvo šil-

durpynais, kurie del sa-

las, gyvulių bei žmonių 
kaulu, v
klysti jau paleolite, arba se
najame akmens amžiuje.

Pastovūs žmonių gyveni
mo pėdsakai, būtent pavie
niai dirbiniai, stovyklos, 
yra žinomi Lietuvoje iš vi
duriniojo akmens amžiaus. 
Ankstyviausiais šio laiko
tarpio dirbiniais yra laiko
mi Kalniškių prie Klaipė
dos ietigaliai, padaryti iš 
šiaurės -elnio rago. Tačiau 
daugiausia duomenų turi
me iš tuometinių žmonių 
gyvenviečių - stovyklų. Jų čiau ir sausiau, netoli upių, 

------ - randama pietinėje Lietuvo- ežerų, pajūryje. Sustoję to-
- etnografijos Į je, Nemuno vidurupio, Mer-1

tą darbą tęsė vėlesni arche
ologai. Tačiau tiktai tary
biniai archeologai turi są
lygas šį darbą dirbti siste
mingai ir, pasir e m d a m i 
marks ištinę metedologija 
bei savo atliktais tyrinėji
mais, jį apibendrinti ir pa
daryti platesnes išvadas.

Seniausi žmonių gyveni
mo pėdsakai Lietuvoje ap
tinkami iš mezolito, arba 
viduriniojo akmens am
žiaus (IX-V tūkstantmetis 
prieš mūsų erą.) Tačiau 
kaimyninėje Kaliningrado 
srityje rasta šiaurės elnio 
rago dirbinių, datuojamų 
net XVIII tūkstan mečiu 
prieš mūsų erą. Nors Lie
tuvoje tokių ankstyvų dir- 

^biniii iki šiol nėra žinoma, 
tačiau mūsų krašte aptikti 
mamuto ir šiaurės elnio 
kaulai, taip pat panašios 
geografinės sąlygos byloja,

1 kiose vietose žmonės staty
davosi palapines, kurios, 
sprendžiant iš darbo įran
kių primityvumo, greičiau
siai buvo padarytos iš me
džio šakų ir apdengtos kai
liais. Čia pat buvo gami
nami ir darbo įrankiai. 
Pirmiausia būdavo nuskal- 
d o m a s viršutinis titnago 
gabalo sluoksnis. Paskui ki
tais titnago gabalais nuo jo 
būdavo atskeliamos skeltės, 
iš kurių jalu būdavo pasida- 
romas norimas įrankis. 
Kad įrankis būtų tvirtes
nis, jo kraštus smulkiai nu
skabydavo -nure tušuodavo. 
Kaulas ir ragas būdavo ap
dirbamas tais pačiais titna
giniais dirbiniais — rėžtu- o 
kais, gramdukais ir peiliais.

Medžiokle ir žvejyba
Stovyklose randamų strė-

čios upių pakrantėse ir pa
ežerėse nuo Lydos iki Aly
taus. Panašių stovyklų taip 
pat rasta Kauno apylinkėse 
ir Kuršių Neringoje.

Įnagiai
Pagrindinį šių stovyklų 

inventorių sudaro titnagi
niai svidrinio tard-enuazi- 
nio ir kampininio tipo dir
biniai : ilgieji ir apvalūs 
gremžtukai sumedžiotų gy
vulių odoms valyti, rėžtu
kai kaului ir odai raižyti, 
peiliai, ilgieji lapo formos, 
trumpi ir trapecinės for
mos strėlių antgaliai, taip 
pat šio laikotarpio pabaigo
je atsiradę titnaginiai įtve
riamieji kirvukai. Latvijo
je iki šiol su šios kultūros 
dirbiniais nesusidurta.

Be titnaginių darbo įran- lių ir žeberklų gausumas 
kių, randama ir kaulinių rodo, kad svarbiausias to 
bei raginių dirbinių stovyk-lmeto gyventojų užsiėmimas

lykas, gaudė kilpomis arba 
panaudodavo tam tikslui iš
kastas ir žagarais užmas
kuotas duobes. Iš stovyklų 
židiniuose randamų gyvulių 
kaulų spėjama, kad sume
džiota žvėriena buvo kepa
ma. Tuometiniai žmonės 
dar nemokėjo maisto virti, 
nes iš šio laikotarpio jokių 
indų likučių nėra aptikta.

Durpynuose randami kau
liniai žeberklai ir stovyklų 
artumas prie vandens rodo, 
kad žymią tuometinių gy
ventojų maisto dalį sudarė 
žuvys. Pavyzdžiui, šio lai
kotarpio žuvų kaulų su že
berklais rasta Menturių 
durpyne, Kaliningrado sri
tyje, o Estijos TSR Kundos 
stovykloje rasti lydekos 
griaučiai netgi su įsmigusi/u 
nugaroje žeberklu.

Be mėsos ir žuvies, žymią 
to meto gyventojų maisto 
dalį turėjo sudaryti įvai
rios uogos, vaisiai, sėklos ir 
šaknys, kurioms išsikasti 
manoma, buvo naudojami 
kapliai. Matyti, kad buvo 
labai mėgiami riešutai, nes 
daug miško riešutų kevalų 
rasta jau minėtajame Men
turių durpyne, o “velnio 
riešiutu” kevalu — Galuba
lio durpyne, Kapsuko rajo
ne. Kadangi molinių indų 
dar nežinota, tai maistui 
susidėti turėjo būti naudo
jami krepšiai, kurių lieka
nų dėl jų nepatvarumo ne
randama.

To meto žmonės rengda
vosi, greičiausiai, sumedžio
tų gyvulių kailiais. Nei 
žemdirbystės, nei gyvuli
ninkystės dar nežinota. Vie
nintelis prijaukintas nami
nis gyvulys buvo šuo, kurio 3 p.-Laisvė (Liberty),— Antrad., lapkr. (Nov.)/18, 1958
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VILNIUS-
(Tąsa)

1895 metų rudenį Vilniuje lankėsi V. 
L Leninas. Tuomet Leninas buvo grį
žęs iš užsienio, kur jis buvo išvykęs už
megzti ryšių su pirmąja rusij marksis
tine G. V. Plechanovo organizuota “Dar
bo išvadavimo” grupe. Virbalio pasienio 
skyriaus viršininko raporte policijos de
partamentui buvo pranešama, kad 1895 
metų rugsėjo 7 dieną iš užsienio į Vir
balį atvyko Uljanovas ir “nuvažiavo, 
sprendžiant iš pirkto bilieto, į Vilnių. 
Kuo rūpestingiausiai patikrinus jo baga
žą, nieko įtartino nerasta.” Tuo tarpu 
V. L Leninas vežėsi čemodaną su dvi
gubu dugnu, prikrautą nelegalios litera
tūros, kurios žandarai kratos metu ne
aptiko.

Vilniuje Leninas tarėsi su vietiniais 
marksistais dėl paramos jo sumanytam 
leisti visai Rusijai skiriamam rinkiniui 
“Rabotnik” ir dėl marksistinės litera
tūros gabenimo iš užsienio. Lenino at
vykimas i Vilnių turėjo lemiamą reikš
mę sutvirtinti ryšiams tarp rusų revo
liucinės socialdemokratijos ir Lietuvos 
socialdemokratų, sustiprinti rusų mark
sistų įtakai Lietuvos socialdemokratų 
judėjime.

Vienas pirmųjų Lietuvos socialdemo
kratinių organizacijų steigėjų ir Vil
niaus miesto darbininkų judėjimo vado
vų buvo Feliksas Dzeržinskis. Jis čia iš
kilo kaip puikus organizatorius, mark
sizmo-leninizmo idėjų skleidėjas, nepa
laužiamas revoliucionierius, be galo išti
kimas darbininkų klasės reikalui. Lietu
vos socialdemokratų eilėse jis nenuils
tamai kovojo už internacionalinę lenini
ne politiką, prieš visų rūšiui šovinizmą ir 
oportunizmą, pasireiškusi tuomet vietos 
socialdemokratinėse organizacijose.

Politinėje Vilniaus darbininkų kovo
je vis dažniau įvykdavo susidūrimų su 
policija. 1899 metų Gegužės pirmąją 
apie 9 valandą vakaro į Pilies skverą su
sirinko arti 200 darbininkų. Susirinku
sieji vaikščiojo alėja iš vieno galo į kitą, 
po to, iškėlę raudoną vėliavą, ėmė dai
nuoti revoliucines dainas ir pasuko į Pi
lies gatvę. Atskubėjęs policijos būrys 
demonstraciją išsklaidė ir 17 žmonių su
ėmė, iš kuriu 4 atidavė teismui.

1900 metų vasario 27 dieną (kovo 11 
d.), kai policija gabeno politinius kali
nius iš Vilniaus kalėjimo į Rusijos gilu
mą, minia užtvenkė gatvę, kuria buvo 
vedami kaliniai, mėtė aukštyn ke
pures ir sutartiniu balsu kartojo revoliu
cinius šūkius. Tų pačių metų Gegužės 
pirmąją 8 valandą vakaro darbininkų 
minia susirinko į Rotušės aikštę prie
šais teatro (dabar Dailės muziejaus) rū
mus ir iš ten surengė demonstraciją Vo
kiečių (dabar Muziejaus) gatve. Poli
cija, nelaukusi tokios gausios darbininkų 
minios, demonstracijos neįstengė su- 
tukdyti.

1900 metų gegužės 23 dieną (birželio 
4 d.) vakare policija suėmė vieną vyrą 
ir dvi moteris, platinusias prieš caro val
džią nukreiptus atsišaukimus. Kai su
imtieji naktį buvo vedami iš policijos 
nuovados į kalėjimą, staiga pagal sutar
tą ženklą gatvėje atsirado apie 600 ak- 
mehimis ir lazdomis apsiginklavusių 
žmonių ir išvadavo suimtuosius.

XX amžiaus pradžioje Vilniuje buvo 
įsikūrę Lietuvos darbininkų organizaci
jų centro komitetai, nelegalios spaustu
ves, iš užsienio atgabenamos revoliuci
nės .literatūros paskirstymo punktai. Per 
Vilnių buvo gabenama lenininė “Iskra.”

1901 metų vasarą Domininkonų (da
bar Garelio) gatvėje mergaičių institu
to patalpose pas vieną ten gyvenusią mo
kytoją buvo įrengtas iskrinės literatūros 
sandėlis. “Iskra” darė stiprią idėjinę 
įtaką Lietuvos socialdemokratams, prieš
akiniams darbininkams ir pažangiajai 
inteligentijai. Tskros” puslapiuose labai 
dažnai būdavo skelbiami Vilniaus darbi
ninkų laiškai, aprašomi ir vertinami kla
sių kovos įvykiai.

1902 metais prieš Gegužės pirmąją 
Vilniaus gubernatorius fon Valis darė 
viską, kad darbininkų demonstracija ne
įvyktų. Dviem kazokų šimtinėm jis įsa
kė pasiruošti, o į sargybas jau išvakarių 
dieną išsiuntė beveik visą policiją ir šni
pus. Betgi Gegužės pirmąją nustojo1 vei
kę visi didieji fabrikai. Mažesnių dirb
tuvių darbininkai darbą metė nuo pu
siaudienio, o popiečiu iš Rotušės aikštės 
Vokiečių gatve prasidėjo demonstracija. 
Kazokai demonstraciją išvaikė, o naktį 
btfvo suimta kelios dešimtys darbininkų. 
Du vyrus, nešusius raudoną vėliavą, gu
bernatorius įsakė atiduoti teismui, ketu-

r(7>

Tarybų Lietuvos sostine
ris žmones, ta diena dalinusius teatre 
darbininkų atsišaukimus, taip pat įsakė 
teisti, o kitus suimtuosius gegužės 3 die
ną liepė atvaryti į kareivinių kiemą ir 
išplakti rykštėmis.

Gubernatoriaus pasielgimas su suim
taisiais darbininkais sukėlė didelį mies
to gyventojų pasipiktinimą. Gegužės 18 
dieną vėlai vakare, kada f on Valis Lu
kiškių aikštėje, išėjęs iš cirko, sėdo į ka
rietą, darbininkas Lekertas paleido į jį 
du šūvius. Sužeistas gubernatorius vė
liau pagijo, o pasikėsintojas buvo pa
kartas. Apie šį pasikėsinimą buvo ra
šoma “Iskroje.” Joje buvo nurodyta, jog 
bausti kiekvieną caro tarną atskirai ne
tikslinga, vis vien jų visų nenubausi. 
Reikia stengtis, “kad aplamai vyriausy
bė netektų noro į demonstracijas atsa
kinėti rykštėmis. To mes nepasieksime 
ryžtingais veiksmais pavienių asmenų, 
tai mes galėsime pasiekti tiktai tvirtu 
pasiryžimu visų tų, kuriems grės šis iš- 
plakimas.”

1900-1903 metais prasidėjusi pramo
nės krizė skaudžiai palietė ir Vilniaus 
darbininkus. Darbo neteko beveik tūks
tantis darbininkų, o kitus, likusius dirb
ti gamyboje, visokiais būdais sp audė 
fabrikantai, siekdami atimti iš jų tas ne
žymias nuolaidas, kurias jie buvo iško
voję atkakliais ekonominiais streikais.

Darbininkų kova aštrėjo ir vis labiau 
buvo nukreipiama prieš carizmą. Tai 
kovai vadovavo revoliuciniai socialdemo
kratai. 1905 metų sausio mėnesį prasi
dėjus pirmajai Rusijos buržuazinei- 
demokratinei revoliucijai, Vilniaus dar
bininkai, solidarizuodami su Rusijos 
darbininkais, pirmieji Lietuvoje stojo į 
tos revoliucijos kelią, sausio 11(24) pra
dėdami visuotinį politinį streiką. Vil
niaus žandarų viršininkas tą dieną poli
cijos departmento direktoriui nusiuntė 
šitokią telegramą: “Šiandien, sekdami 
Peterburgą, streiką paskelbė Vilniaus 
darbininkai, sustojo darbas visuose fab
rikuose ir dirbtuvėse... Vedama agitaci- 
ja, kad rytoj būtų suruošta, demonstra
cija. Pasipriešinti pasiruošta.” Streiko 
metu gatves saugojo policijos ir kariuo
menės būriai, buvo suimta apie šimtą 
žmonių, ir demonstracija nepavyko.

1905 metų pavasari ir vasarą Vilniu
je streikavo geležinkelininkai, žemės 
banko tarnautojai, malūnų darbininkai. 
Gegužės pirmąją miesto gatvėse įvyko 
demonstracijos, kurias vaikant daug 
darbininkų buvo sužeista, 4 iš jų mirė 
ligoninėje nuo žaizdų. Liepos mėnesį įvy
ko odos pramonės darbininkų visuotinis 
streikas, pasižymėjęs dideliu atkaklumu 
bei geru organizuotumu. Šiame streike 
dalyvavo daugiau kaip tūkstantis darbi
ninkų iš penkiolikos odos fabrikų.

Ekonominių streikų banga turėjo di
džiulę reikšmę, ji išjudino ir įtraukė į 
politinę kovą žmones net iš labiausiai at
silikusių Vilniaus darbininkų sluoksnių.

Vilniaus darbininkai pravedė plačią 
protesto kampaniją prieš Bulygin o dū
mos organizavimą. Rugsėjo 28 dieną 
įvyko manifestacija, nukreipta prieš rin
kėjų susirinkimą, kuriame turėjo būti 
tariamasi dėl kandidatų iškėlimo į tą 
dūmą. Manifestantai mėgino įsiveržti į 
susirinkimo patalpas ir susirinkusius iš
vaikyti.

Visos Rusijos visuotiniame politinia
me streike dalyvavo Vilniaus ir kitų 
Lietuvos miestų darbininkai. Spalio 
16 (29) dieną Vilniuje, Jurgio (dabar 
Stalino) prospekte, kariuomenė šaudė į 
demonstrantu minia, tris žmones užmu- 
šė vietoje ir 40 sužeidė, iš kurių du ne
trukus mirė. Kitą dieną įvyko žuvusiųjų 
laidotuvės, kuriose dalyvavo keliolika 
tūkstančiij žmonių. Laidotuvių dieną 
streiką paskelbė ir tos įmonės, kurioms 
dirbti streiko komitetas buvo leidęs. 
Nustojo veikusi elektrinė, nebedirbo du
ju gamykla, miestas skendėjo tamsoje. 
Spalio 17(30) dieną nustojo veikęs paš
tas, telegrafas ir iš dalies telefonas. 
Streikavo visi vežikai, užsidarė parduo
tuvės.

Sužinojus apie spalio 17 dienos caro 
manifestą, spalio 19 ir 20 dienomis Vil
niaus gatvėse, mokyklose ir kitose vie
šųjų susirinkimų vietose įvyko daug mi
tingų, kuriuose bolševikai su ypatingu 
atkaklumu kėlė aikštėn reakcinę caro 
manifesto reikšmę ir nurodinėjo darbi
ninkų klasės vadovaujantį vaidmenį 
1905 metų revoliucijoje. Tomis dieno
mis darbininkų aktyvumas buvo toks di
delis, jog žandarų viršininkas išsigandęs 
savo vyresnybei telegrama pranešė : 
“Miestas revoliucionierių rankose.”

(Bus daugiau),

Nuo Gumbines iki Reichstago
O

Dabartinėje Kaliningra
do srityje, seniau žinomoje 
Rytų Prūsijoje, yra neper- 
didelis miestelis Gumbinė. 
Senovės laikais ten gyveno 
lietuviai-prūsai. K r y ž iuo- 
čiai įsigalėję Gumbinę pa
vertę į Gumbinen, o dabar 
miestelis vadinasi Gusievo 
vardu. Istorija žino tą 
miestelį, nes ten įvyko ne
mažai žymių kautynių.

1914 m.
1914 metais prasidėjo 

pirmasis pasaulinis karas. 
Kaizerinė Vokietija paskel
bė Francūzjai ir Rusijai 
karą ir puolėsi linkui Pa
ryžiaus. Kaizerio generolai 
manė, kad Rusija ilgai ne
galės sumobilizuoti savo ar
mijos.

Bet Rusija susiniobilizavo 
daug greičiau. Ir jau pir
moje dalyje rugpiūčio dvi 
rusų armijos užpuolė vokie
čius Rytų Prūsijoje. Pirmo
ji rusų armija komandoje 
vokiečio generolo išdaviko 
R e n n e nkampfo veržėsi į 
Rytų Prūsiją iš Lietuvos, o 
Antroji komandoje genero
lo Samsonovo—iš Lenkijos.

Ir nepaisant generolo Ren- 
nenkampfo išdavysčių rusų 
žemesni komandieriai mušė 
vokiečius. Taip rugpiūčio 
17 d. rusų Trečiasis kor
pusas ištaškė vokiečių 17- 
ąjį korpusą. Kiek vėliau 
rusų Trečiasis ir Dvidešim
tasis korpusai trijų dienų 
mūšyje sumušė vokiečių 
korpusus prie Stalupėnų ir 
Gumbinės.

Vokiečiai neteko 10,000 
karių ir oficierių, ir jų ge
nerolas Pritwicz jau ruošė
si bėgti už Vislos ir palikti 
A’isą Rytų Prūsiją. Nuo to 
jį išgelbėjo generolo Ren- 
nenkampfo išdavystė, kuris 
leido vokiečiams sumušti 
rusų generolo Samsonovo 
armiją, nėjo jai į pagalbą, 
nors galėjo.

1954 m.
Hitlerio karo laiku prieš 

Tarybų Sąjungą Gumbinė 
tarnavo vokiečiams, kaip 
svarbus geležinkelių ir plen
tų mazgas. 1945 metų sau
sio viduryje Tarybų armija 
pradėjo generalinį ofensyvą 
prieš nacius.

Hitlerininkai Rytų Prū

siją buvo pavertę į “neįvei
kiamą tvirtumą.” Nuo se
nu laiku ten namai buvo 
pastatyti mūro, kad bet ka
da juos galima būtų pa
versti į apsigynimo punk
tus. Daug senų pilių, dar 
daugiau ežerų. Visą tą hit
lerininkai sutvirtino, pa
ruošė ir didžiavosi, kad 
“Rytų Prūsija bus Sovietų 
armijai kapai.”

1945 metais Tarybų ar
mija puolė Rytų Prūsiją iš 
rytų ir pietų. Iš Lietuvos 
veržėsi Trečiasis Baltarusi
jos frontas komandoje ge
nerolo Ivano Černiakovskio, 
o iš Lenkijos, Samsonovo 
armijos keliais, ėjo Antrojo 
Baltarusijos fronto jėgos 
maršalo K. Rokosovskio ko
mandoje.

Sausio pabaigoje generolo 
Černiakovskio armijų dali
niai kirto vokiečiams smūgį 
prie Gumbinės. Kovūnai 
vadovybėj-e Kozlovo, Voliko, 
Saskio dviejų dienų kovoje 
sutriuškino hitlerininkus ir 
užėmė Gumbinę. Jie grūdo 
hitlerininkus linkui Vislos 
vakaru link. Tuo kartu 
Rokosovskio jėgos išėjo prie 
Vislos iki Baltijos jūros ir 
uždarė pusę milijono nacių 
Rytų Prūsijoje.

Galas žvėriui jo 
paties logeryje

Prie Vislos ir Odros Ta
rybinė armija persigrupavo 
ir 1945 m. balandžio 16 d. 
pradėjo generalinį ofensyvą 
linkui Berlyno. Pabaigoje 
balandžio naciai bunvo ap
supti Berlyne ir po žiaurių 
kautynių gegužės 2 d. pasi
davė jų sostinė ir apie 200,- 
000 Hitlerio armijos.

Tarybinė armija parodė 
didelį sugabumą ir pasiau
kojimą pergalei. P. Valys, 
kautynių dalyvis, rašo:

“1945 m. gegužės 1 d. ka
riuomenė paėmė į nelaisvę 
Berlyno komendantą. Jis 
pasakojo, kad paskutiniame 
pasitarime Hitleris prisipa
žino pralaimėjęs karą. Bet 
mūšiai dar vyko, ir buvo 
skaudu netenkant karių 
prie pergalės slenksčio.

“Gegužės 2d. Berlynas 
pasidavė. Ilgos vokiečių 
voros ėjo į nelaisvę. Per
galės džiaugsmas užtvindė 
mūsų širdis. Kariuomenės

So. Boston, Mass.
BE LAIKO...

Daržely prie grintelės lango 
Išdygo jaunas liesas klevelis, 
Viduje grintelės Rafolui-Bronei 
Gimė buinus, sveikas sūnelis.
Nepaisant grubios, šaltos žiemužės, 
Pavasariui nušvitus, klevelis sulapojo, 
Nesočiai privalgys, mažytis Staselis 
Ant mamytės rankų linksmai kvatojo.
Vos penki meteliai prabėgo, 
Klevelio lapeliai langą dengė, 
Jaunasis Staselis su knygom 
Pat vienas į mokyklą žengė.
Klevelis augo, plačiai šakojo
Ir savo lapeliais grintelę apdengė, 
O, kaip darbo masės džiaugės* 
Kad jaunas Staselis pirmyn jos ženge!
Netikėtai užėjus žiauriam uraganui, 
Lapotas klevelis su kelmu išvirto, 
Kirto mirties smūgis Staselį 
Ir be laiko jis į pelenus pavirto.
Išvirtusio klevelio šakas sukirs 
Ir jo likučius į griovį nuvalys, 
Bet ar yra pasaulyje tas, 
Kuris sužeistą motinos širdį 

nuramins?..
Jaunutis

1958 metų lapkričio 19 d. suėjo vie- 
nerį metai nuo velionio Stasio Čiuberkio 
mirties. Šias eiles aukodamas, noriu iš
reikšti viso proletariato vardu užuojautą 
mūsų veikėjams Rafolui ir Bronei Čiu- 
berkiams.

Netekus tokio tauraus proletaro, tai 
didžiulis nuostolis darbininkų klasei. J. 
■p v i■ 11' į u' t; ‘Voi i'*v i r< i ? r1 > ■, i į i'o i ■, o į:

SKAITYTOJŲ BALSAI
NABAGĖLIAI, seni 
“LIETUVOS VAIKUČIAI”

Kaip jau visiems žinoma, 
daugelį Lietuvos žmonių 
per karą hitlerininkai prie
varta iš Lietuvos išvarė į 
prievartos darbus ir ne tik 
į amunicijos fabrikus, far- 
mas, o daugiausia į kon
centracijos lagerius, ir kaip 
tokius negalima vadinti pa
bėgėliais. Pabėgėliai yra 
tik tokie gaivalai, kurie da
bar susispietę aplink tokias 
organizacijas kaip BAL- 
Fas, ALTa, VLIKas, LNT, 
LFB ir kitokiais vardais 
pasivadinusios. Tai yra 
žmonės, kurie Hitlerio 
šturmininkams, “viršžmo
giams” visokiais būdais 
padėjo naikinti, žudyti, 
skųsti geriausius, brangiau
sius įdėtuvos sūnus, dukras 
ir net vos užgimusius kūdi
kius!

Štai, vartau SLA organą 
“Tėvynę,” num. 8 už 1958 
m. Skaitau vadinamo “Lie
tuvos atstovo” Kajausko 
kalbą, pasakytą (kaip jis 
sako, lietuvių tautai) per 
“Amerikos Baisa.

Iš tikro, skaitant to va-

dalyse vyko mitingai. Kar
tu su visa šalimi mes saliu
tavome mūsų didžios dau- 
gianacionalės liaudies per
galei. Berlyno gyventojai 
organizuotai valė griuvė
sius...

“Prieš mus stūksojo juo
das, išdaužytais langais, 
a p t r upėjusiomis sienomis 
pastatas — Reichst a g a s . 
Prie pastato sienų kariai 
fotografavo vieni kitus. 
Kiekvienas norėjo nusiųsti 
saviesiems sudaužytos fa
šizmo tvirtovės atvaizdą, 
žinodamas, jog fašistų sos
tinės paėmimas reiškia 
sunkaus betveriu metų tru
kusio karo pabaigą, mūsų 
šalies pasiektą pergalę.

“Visi mes, nuo kareivio 
iki generolo, didžiavomės 
tuo, kad istorinė misija — 
sutriuškinti nacistinę Vo
kietiją — įvykdyta Taryb- 
nės Armijos pastangomis... 
Jau tomis dienomis kiekvie
nas iš mūsų tarpo galvojo
me apie sugrįžimą j namus, 
prie įprasto taikaus dar
bo.” V. Sūnus

dinamo “Lietuvos atstovb” 
malimalienę, ne tik ima 
juokas . . . bet ir labai pik
ta ir graudu, kad šiame XX 
amžiuje, veik pačiame jo vi
duryje, randasi tokių poli
tinių ablavukų, šarlatanų, 
kurie tiksliai per akis me
luoja, iškraipo faktus, fal
sifikuoja istoriją.

Aš nežinau, kaip reikėtų 
tokius pavadinti. Gal ge
riausiai jiems būtų vardas, 
tai tinginiai ir melagiai. 
Juk dabar, kada iš Lietuvos 
jau ateina tūkstančiai# laiš
kų, nušviečiančių kaip veid
rodyje Lietuvos žmonių gy
venimą, jų pasisekimus ir 
trūkumus, kalbėti apie kokį 
ten okupantą galėtų tik ko
kių ketvertų metų vaikutis, 
o ne suaugę ir dar univer
sitetus baigę žmonės, seni 
žmonės ... Taip kalbėti— 
tai daugiau negu nesąmo
nė! Jie labai džiaugiasi ir 
reiškia padėką Amerkos vy
riausybei už nepripažinimą 
Tarybų Lietuvos.

Jie labai dėkoja Ameri- t 
kos vyriausybei, nes jie la* 
bai bijo, kad kartais ta jų 
melžiamoji karvutė neuž
truktų . . . Kada Jurgio 
Washingtono žemę paims į 
savo rankas tokie demokra
tai, kaip kad buvo Thomas 
Jefersonas, Abe Lincolnas, 
F. D. Roosevelt as, tada vi
si Lietuvos “vaduotojai” 
bematant prilips liepto ga
lą .. . Džiaugkitės, ponai 
ir ponios, kad šiandien A- 
meriką dar kol kas valdo 
jūsų plauko žmonės, jūsų 
broliukai . . . Bet visada 
taip nebus! Jūs, ponai, ne
turėtumėt taip labai 
džiaugtis, kad Amerika ne
pripažįsta Tarybų Lietuvos 
(kaip jūs sakote, “rusiško 
smurto). Jūs štai ką turė
tumėt žinoti: Juo ilgiau A- 
merika ves derybas su Ta
rybų Sąjungos diplomatais 
ir vis nesusitars, vis Lietuj 
vos nepripažins, tuo dau
giau tarybiniai diplomatai 
išsiderės, ir gali prieiti net 
prie to, kad ne tik Lietuvą 
turės pripažinti kaip suve
reninę valstybę, bet gali iš
siderėti, kad ir jūs visi po
nai, dabar tinęs Lietuvos 
priešai, būsite surankioti ir 
išdeportuoti į tas šalis, ku
riose jūs tiek daug visokių

i

Pabaiga keliones
Kai galas kelionės kasdien vis artėja, —

Senatvė tave link jo veda, —
Jauti, kai tie žingsniai įkiriai spartėja: 

Vis naštą sunkesnę tau deda.

Matai, kaip aplinkui ruduo tau iškilęs,
Jau saulė atvėsus nešildo,

Laikas nužygiavęs, nuslinkęs, sudilęs, 
Tau jausmus sunkumais pripildo.

Vai kiek draugų tave seniai jau apleido,
Nuėjo kad daugiau negrįžti,

Ašaros pabyra ant raukšlėto veido, 
Kai širdis iš skausmo gal’ plyšti.

Tik kai ašarėlės tau veidą nuplauna,
Tai širdį sunkumas apleidžia,

Jausmai iš po kirčio ir vėl atsigauna: 
Juk saulė dar tau nesileidžia.

žinai, kad mūs siekiai tikrumu pastojo,
Užmojai veltui nenuėjo,

Tvirtėjanti liaudis į kovą sustojo: 
Įžymias pergales laimėjo.

O karo pavojus kad būt sulaikytas:
Dėlei to privalom budėti,

Kad iškiltų liaudžiai naujas gražus rytas, 
Ir dėl jos ims laimė žydėti.

Viltimis apjuosta liaudis taip žygiuoja, 
Nes išeitį mato kiekvienas,

Taip, kaip upės sriautas kildamas vingiuoja, 
Ir verčia ją stabdančias sienas.

Tai kas, kad kelionės tau galas artėja, 
Kai buitis link jo tave veda?!

Bet kai liaudies žygiai pergalėn spartėja : 
Jie džiaugsmą į širdį tau deda.

M. Kadugys

4 p.-Laisvė (Liberty)— Antrad., lapkr. (Nov.) 18, 1958

šunybių esate pridarę ... O 
ta valanda gali ateiti ne už 
ilgio ....

Lietuvos žmonės turi ir
turės geresnius, nuoširdin- 
g e s n i u s valdininkus ir 
draugus už jus. Jūs lietu
vių tautą išdavėte Hitleriui 
ir jo žudikams ... Jūs ati
trukote nuo to jūs vadinamo 
kamieno. O dabar blaškotės? 
po viso pasaulio kampelius 
ir šmeižiate ne tik lietuvių, 
tautą, o ir jos sesutes, bro
liškas respublikas, kurios 
viena su kita sugyvena la
bai gražiai. O kas darėsi 
tada, kai jūs valdėte Lietu
vą? Lietuvos žmonės gerbs 
ne tokius išdavikus, kaip 
jūs, kurie tą tautą apleido- 
te, palikote ją liūdniausioje 
valandoje ir dabar dar mė
ginate visai apmeluoti, ap
šmeižti. Lietuvių tauta 
gerbs per amžių amžius to-
kius Lietuvos sūnus ir duk
ras, kaip Justas Paleckis, 
Eugenija Tautkaitė, kurios 
aprašymas “Takais take
liais į platų kelią” ėjo per 
“Laisvės” puslapius apiė
trejetą mėnesių. Lietuvos 
žmonės visada gerbs tokius 
sūnus ir dukras, kurie'savo 
gyvastis atidavė kovodami 
su jūsų, ponai, plauko 
niekšingais valdovais^ 

j Gerbs tokius, kaip Karolis
Požėla, Juozas Greifenbdr- 
geris, Kazys Giedrys, Cior- 
nis. Susnikų. Jurgis



CLEVELANDO ŽINIOS
Ohio reakcionieriai gavo 

skaudų antausį
Ohio korporacijos, Ohio 

Vaizbos Buto vadovybėj, 
buvo pasikėsinusios sulau
žyti Ohio darbo unijas, 
pravesdamos beg ė d i š k a i 
klastingai prie Ohio konsti
tucijos pataisymą — “teisėj 
į darbą,” kuriuo pasirem
dami bosai būtų galėję lau
žyti unijas, atimant iš jų 
visas iškovotas teises. Ske- 
bams būtų buvę plačiai ati
darytos įmonių durys ir 
unijistams būtų buvę už-igomis stojo už unijų laužy- 
drausta paliesti skobą, < 
jusį atimti unijisto darbą, kratas Michael D i Salle 
Algų ir darbo sąlygos būtų 460,000 balsų didžiuma, 
buvę pavestos ir priklausei Republikonas <________
nuo bosų malonės. 'John W. Bricker buvo su-

Korporacijoms, bandžių- j mustas per ------
sioms tą pataisymą praves- ■ phen M. Young 
ti, kainavo milijonus dole- 1

džiuma tapo atmuštas uni
jų laužymo pasikėsinimas. 
Tai skaudus antausis reak- 

i ei jai ir labai didelė pamoka 
darbo žmonėms.

Iš Ohio valstijos adminis
tracijos liko tik atsitiktinai 

! vienas republikonas Ted W. 
j Brown valstijos sekreto
riaus vietoje todėl, kad jo 
oponentui prisiėjo išvažiuo
ti į armiją.

Prieš dabar esantį guber
natorių republikoną C. W. 
O’Neill, kuris visomis pajė-

Liūdnos žinios is 
Brazilijos lietuvių 
gyvenimo

San Paulo — nauji kapai
Palengva, kaip stiprūs 

medžiai, palaužti didelių 
vėtrų, linksta kol visai nu
lūžta, lieka atskirti nuo že
mės paviršiaus, taip ir šio
je šalyje mūsų pažangūs 
kolonijos nariai, sunkių są
lygų ir ligų palaužti, skiria
si iš šio pasaulio.

Worcester, Mass.
IŠ LLD 11 KUOPOS 

SUSIRINKIMO
Lapkričio 10 d. atsibuvo 

11 kuo op s susirinkimas. 
Mūsų kuopos susirinkimai 
įvyksta reguliariai kiekvie
no mėnesio antro pirmadie
nio 
ru A-

ate- i mo įstatymą, laimėjo demo- Žambas,
i I i w • i t x • r a ii c« l/i nri n

vakarą. Dažnai mote- 
daugiau dalyvauja, ne- 

< vyi’ų. Susirinkimą ve
idą išrinktas pirmininkas, 
pagal sekretoriaus paga
mintą dienotvarkę. Tari- 

Štai liepos 28 d. Hospital į mai užrašomi i protokolų 
das Clinikas mirė pažangus 
kolonijos narys dr. Pranas 

po pakart o t o s 
operacijos. Pa- 

L a p o s kapinė-
skilvio 
laidotas

senatorius se- Laidotuvėse dalyvavo ne
tik artimieji jo gimines, bet

i užrašomi į protokolų 
knygą ir sekančiame susi
rinkime perskaitomi patvir
tinimui.

Šiame susirinkime du de
legatai — A. Vosilienė ir J. 
Senkus — išdavė raportą iš 
VII-os apskrities konferen-

• demokrata Ste- ir didelės tautiečių minios,! cijos, atsibuvusios spalio 26 
Youno- 160 000 pagerbdamos padoru ir vi- d. So. Bostone. Kuopa kon- 

baTsu/’Young btTvo advoka- suomeniškai galvojusį, irta ferenciją pasveikino su $5 
■ nniiiof,, Vnltini-I prasme gyvenusi draugą. , n- duoklių pasimokejo j ap- rių, bet jos tikėjosi, kad tie tu-gynej.u unijistų Kaltini J _ s j skilties iždą po 5 centus už

Didžiam nuliūdime paliko naiųupinigai sugrįš 
nuošimčiais, 
bus sulaužytos. Tik parašų 
surinkimui, kaip rašė “Cle
veland Union Įiead-or, ” 
openšaperiai prisipažino iš

leidę ketvirtadalį milijono 
tlolerių. Peticijos su para

kalti ni- 
su dideliais, m*e Ohio Taft - Hartley 
ida unijos “konspiracijos byloje.”

Filmai iš Lietuvos

i žmona Kazę Lapačinskaitę-1 .
i Zambienę ir dvi dukreles:]. Skaitlinga Kuopos komiši- c ’io •» n o o i o T»r\o vrn i o yno y»/~I o vi yV) o

New Haven, Conn.
APSIVEDĖ

Įvyko vestuvių pokylis — 
iki mirties pasižadėjo mylė
tis ir poroje gyventi Alena 
ir Juozas Šaliūnai. Alena 
paliko Higganum miestelį, 
o Juozas — Hartfordą ir 
abu apsigyveno New Ha- 
vene. Nėra nė kalbos, kad 
hartfordiškiai draugai ir 
draugės jaučiasi nekaip, 
nes neteko dviejų gerų vei
kėjų, bet už tai mes jaučia
mės gerai, nes laimėjome 
du veikėjus.

Pokylis buvo gražus, 
linksmas, tik įvyko vienas 
nemalonumas, kad viena iš 
gaspadinių — Antosia Ša- 
liūnienė — apsirgo. Darbą 
teko atlikti Barborai Med
ley ir Agnes Gutauskienei 
su kitų pagalba. Bet jos 
nesiskundė, sakė, kad malo
nu tokioje sueigoje dirbti. (

Vėliau sužinojome, kad ir 
Antosia Šaliūnienė nepavo
jingai susirgo, kad viskas

Los Angeles, Cal.
LDS 35-os kuopos ir LLD 

145-os kuopos susirinkimai 
įvyks gruodžio 3-ą, 7:30 v. 
vakare, Danų svetainėje, 
1359 W. 24. Tai bus me
tiniai susirinkimai. Bus 
rinkimai valdybų ir daug 
kitų gyvybiniai svarbių da
lykų aptarimai. Būtinas 
reikalas visiems atsilanky
ti.

Oras šiuo tarpu po dide
lių karščių labai prielan
kus—kaip ir antra vasara.

Kaliforniečiai džiaugiasi 
sulaukę “socializmo.” Ei- 
senhoweris ir Nixonas, kal
bėdami Los Angeles ir San 
Francisco, sakė, kad jeigu 
demokratai bus išrinkti — 
įvykdys socializmą!

Rinkimų dieną, išskyrus 
nežymią dalį, piliečiai bal
savo už demokratus. Reiš
kia: Kalifornija nebijo so
cializmo.

O Knowlandą Kaliforni
jos republikonai rengiasi 
“linčiuoti,” nes būk tai jis 
kaltas. Taipgi šnairuoja į 
Eisenhower į ir Nixoną.

Šakaliu Žemaitis
<

Pekinas. — Kinijos užsie
nio ministras Čhou En-lai 
pirmą žemių “vežimą” at
gabeno ir išvertė prie staty
mo naujos užtvankos.

Maskva. — Chruščioyas 
sakė, kad maršalas N. Bul
ganinas priklauso prie Mo
lotovo ir kitų, kurie nesu
tinka su Komunistų parti
jos linija..

Brockton-Montello, Mass

j Anita ir Celia, 5 ir 3 meI v c "

Smagu Clevelando ii* apy-jtų amžiaus. Taip pat paliko 
į linkės lietuviams pranešti,! liūdinčius broli Stasi ir se- . ■ _ . . I v V

šais buvo atvežtos į Colum- filmus.
e audeklo mai- G-------  x -
sudėtos valstijos tik tie filmai buvo rodomi, 

j r publika reikalavo juos pa- 
i kartoti.

Filmų parodymas bus 
j lapkričio 30 dieną, White 
į Eagle Svetainėje, 8315 Kos- 

’ ciuszko Avė. Pradžia. 3 vai.
ir kitos — buvo jų rankose. 1)() Pie^-

bus šešiuose audeklo mai
šuose ir !
sekretoriaus kabinete 
saugojamos trijų s a r g ų . | 
Korporacijoms turint įva-- 
lias pinigų, visos propagan
dos priemonės — televizija, 
radijas, komercinė spauda

kad netrukus turėsime pro-j šerį Akseverą.
gą pamatyti tris iš Lietuvos, i Velionis buvo gimęs Šiau- 

. Kiek matome is Į liuese 1914 m. sausio 15 d. 
spaudos pranešimų, tai kur! Atvykęs į Braziliją 1926 m. 

vasario 22 d. Iš pat pradžių 
jis buvo apsistojęs Rio de 
Janeiro mieste.

Pranas Žambas
buvo pažangių minčių žmo
gus, skaitė, prenumeravosi 
pažangiąją lietuvių spaudą 
ir kuo galėdamas ją rėmė.

visada

Darbininkai irgi įdėjo daug 
darbo ir nemažai pinigų pi
liečių persergėjimui, kad 
nepapultų į korporacijų be
gėdiškai klastingus spąs
tus. Buvo išleista milijonai 
lapelių ir išsiuntinėta per 
paštą bei išdalinta pas dirb
tuves. To viso rezultatai 
buvo stebėtini. Stambiųjų 
industrijų miestuose 6-7 iš 
10 piliečių balsavo prieš 
skebinį įstatymą. Farme- 
riai, suprasdami, kad dar
bininkai, gaudami ubagiš
kas algas ,negalės išpirkti! 
jų produktų, balsavo prieš. I 
ir smulkūs biznieriai darė, 
tą patį. 800,000 balsų di-1

Tačiau mūsų darbščios. Užtat turėjo gerą vardą ir 
gaspadinės rengiasi paruoš-1 buvo didžiai gerbiamas pa
ti skanius pietus, o kaina 
bus tik $1 ypatai. Todėl, ku
rie norėtumėte pietauti, at
vykite 1 valandą, o kurie 
norėsite matyti tik filmus, 
tai jų pradžia nuo 3 valan
dos. Būkite, laiku, nes pie
tūs ir filmų rodymas bus 
pradėta laiku, kaip garsina
me.

Be to," mes, clevelandie- 
čiai, esame turtingi ir solis
tais. Jie ir šį kartą padai
nuos, tai reikia viską laiku

žangiųjų San Paulo lietuvių 
ir vietos žmonių.

mirė 
buvo

Pittsburgh, Pa.
[VAIRIOS ŽINIOS

Pa., įvyko LDS 157 kuopos 
vakarienė, kurią galima bū
tų pavadinti “veselija,” 
tik be jaunųjų. LDS 157 
kuopos gaspadinės moka 
skanius valgius gaminti ir 
tinkamai svečius aptarnau-

Šį kartą pusėtinai daly
vavo ir pittsburg h i e č i ų . 
Dar gal būtų ir daugiau 
t/uvę, bet visą popietį lijo, 
tai lietus kiek pakenkė.

Lapkričio 2 d. LDS 160 
kuopa laikė savo mėnesinį 
susirinkimą. Narių buvo 
nemažai, bet visgi galėtų ir 
daugiau dalyvauti. Kai ku
rie sako: “Mano duoklės už
mokėtos, tai kam eiti į su
sirinkimus.”

Iš komiteto raportų pa
aiškėjo, kad kuopoje viskas 
yra tvarkoje. Klubo biznis 
eina gerai. Kiekvieną mė
nesį yra gero uždarbio.

National Casket Co. (gra
bų gaminimo) darbininkai 
paskelbė streiką. Mat, kom
panija nenori pasirašyti 
kontrakto, o senas pasibai
gė su lapkričio 7 diena. 
Skirtumas tarpe darbinin
kų reikalavimo ir kompani
jos siūlymo yra mažas, tik 
2 centai per valandą. At- 
1B?0’ kad šis streikas grei
ti baigsis. S. O.

---~ }   - - - - - t,
I pradėti. Programai pasibai-
1 gus bus šokiai iki vėlumos.

J. žebrvs

Brockton, Mass.
Montello Vyrų Dailės 

Grupės koncertas įvyks lap
kričio (Nov.) 22-ą dieną. 
Rengimo komisija jau vis
ką sutvarkė ir praneša, kad 
programoj dalyvauja: Sau
ka broliai, smuikas ir akor- 
dionas, Phyllis Wallen, Al
dona Wallen ir Rose' Stri
pinis, viso trys sopranąi- 
solistės. Taipgi Rose Stri
pinis ir Wm. Yuodeikis, du
etas; Eldon Downing, bari
tonas, ir Vyrų Dailės Gru
pė, vad. Albert Potsus.

Taipgi bus suvaidinta 
vieno akto komedija “UG- 
N I AGESIAI.” Vaidins: 
John Smith, William Yuo
deikis, John 
Joseph Lavas,

Sastaviskas, 
Charles Us- 
Chereska ir

bus šokiai, 
gamintų 
gėrimų.

Rose Stripinis.
Po koncerto 

Turėsime namie 
valgių ir įvairių 
Pradžia 7 v. v. Įžanga $1.
Vieta — Liet. Taut. Namo 
salėje, 608 N. Main Street, 
Brocktone.

Rengimo komisija suside
da iš: William Yuodeikis, 
John Smith, Tony Wallen 
ir Albert Potsus.

Kviečiame dalyvauti, 
linksmai praleisite laiką, o 
svarbiausia -L parom site 
Vyrų Dailės Grupę ir jų 
veiklą meninėj srityj.

Jonas Ancevičius 
gegužės 20 d. Jonas 
gimęs 1904 m. lapkričio 7 d., 
Stasio ir Marijonos sūnus. Į 
Braziliją atvykęs 1928 m. 
Išlipęs. Santos uoste. Buvo 
vedęs Sofiją Glauplytę- 
Šmitas. Gyveno San Paulo 
priemiestyje Lapa—Piaui.
Palaidotas Lapa kapuose. 
Buvo vienas iš pažangiųjų 
lietuvių kolonijos simpati- 
zantu. v

1 • • M* •ja pasidarbavo išpardavime | greitai praėjo, 
surinktų daiktų (“rum
mage sale”) per dvi dienas draugai ir 
—spalio 28 ir 29 dd. Pa- draugams Šaliūnams — A- 
darė pelno keletą desėtkų lenai ir Juozui — ilgų metų 
dolerių. Daugiausia darba-Įir daug laimės. J. S. K. 
vosi: L. Ausėjienė, A. Vosi-j 
lienė, EI. Kanapkienė, J. i 
Jusieno, O. Sidarienė, O. j 
Stankienė, P. Sadauskas, A. 
Pilkauskas, V. Žitkus. Su 
automobiliais patarnavę J. 
Jeskevičius, D. J tįsius ir P. 
Skralskis.

Iš Lietuvos filmų parody
mas pas mus susitrukdė, 
nes pirmoji komisija nesiė
mė darbuotis. Dabar komi
sija panaikinta.

“Laisvės” vajaus reikale 
K. Kosulis pranešė, kad jis 
renka prenumeratų atnau
jinimus ir žada visus skai
tytojus aplankyti.

Metelionio knygos “Apie 
dievus ir žmones” antrajam 
tomui prenumeratas dar vis 
renka antras finansų sekre
torius J. Jeskevičius..

Kultūrinio Centro Namo 
dalininkų suvažiavimui įga
liojimas (“Proxy”) išpildy
tas, kad J. Grybas atsto
vautų mūsų kuopą. D. J.

Rengimo komisija ir visi 
ir draugės linki

Philadelphia, Pa.
PAtlSIVEžĖM gilius 

ĮSPŪDŽIUS

KONCERTASi/ ■

Rengia Montello Vyrų Dailės Grupė

Šeštadienį, Lapkričio-Nov. 22

Feliksas Prakapas-Korsa- 
kas mirė liepos 18 d., San 
Paulo ligoninėje. Turėjoj 
kokius. 60 m. amžiaus. j

Feliksas iš Kauno į Brazi
liją atvyko, kaip ir kiti mū
sų tautiečiai, kad lengviau 
pelnius duonos kąsnį. Lietu
voje buvo palikęs žmoną ir 
du sūnus. Mirties priežas
timi buvo gangrena kojoje. 
Kažin kaip gydytojai norė
jo Felikso gyvybę išgelbėti. 
Nupiovė kairiąją koją 
aukščiau kelio, bet po as
tuonių dienu Feliksas mirė. 
Palaidotas Formosa kapinė
se. Velionis būvi irgi pažan
gaus darbo pasekėjas.

Mūsų mirusiųjų šeimoms 
ir giminėms giliausia užuo
jauta; o įnirusiems: tebūna 
lengva Brazilijos žemele, 
kuri amžinai juos prislėgė.

Varguolis
“Darbas”

Lawrence. Mass.*

Lapkričio 29 d., šeštadie
nį, Maple Parko svetainėje 
įvyks banketas. Pradžia 7 
vai. vakare. Banketas ren
giamas gėrimų sezono už
darymo proga, nes s____
nis leidimas baigiasi su 
gruodžio 1 d.

Įsigykite tikietus iš anks
to, būkite laiku, nes restau- 
rantas turi žinoti, kiek rei
kės maisto pagaminti. Val
gių bus įvairių ir skanių. 
Būkite visi ir visos!

Šių metų lapkričio 9 d. 
ryte didokas philadelphie-1 
čių pažangiųjų būrelis su-' 
sėdom net į tris automobi-| 
liūs ir visi nupyškėjom į 
Richmond Hill, N. Y., į 
Kultūrinį Centrą, pasiklau
syti linksmų, žavėj ančių 
dainų “Laisvės” koncerte. •

Koncertas buvo puikus, 
įvairus ir įspūdingas. Bet 
didžiausį įspūdį sukėlė Ta
rybų Lietuvos svečių pasi
rodymas. Tai buvo didelė 
staigmena! Daugeliui phi- 
ladelphiečių įeko asmeniš
kai pasisveikinti ir pasikal
bėti su brangiais svečiais— 
Ignu Gaška ir Laurynu Ka
počium. Stebėtinai šie du 
Lietuvos sūnūs draugiški, 
paprasti, nors pasiekę aukš
tas diplomatines viršūnes. 
Nesididžiuoja, nesip u č i a . 
Su jais besikalbant, tuojau 
pajunti jų draugišką šilu
mą ir širdies atvirumą.

LLD 10 kuopos veikėjai 
pareiškė, kad jie rodys nau-

šiemeti- ^us Lietuvos gautus fil-
mus. Šį kartą filmai bus 
rodomi Lietuvių Republiko- 
nu Klube, 2530 N. _th St. 
Prasidės 7 vai. vak. (Ku
rią dieną?—Red.)

Tokio. — Jungtinės Vals
tijos nori įtraukti Japoniją 
į sutartį bendram išlaiky
mui Korėjos ir Formozos.

Pekinas. — Tarybiniai 
mokslininkai gelbėja Kini
jai atominės jėgos pasiga- 
minime.

Norwalk, Ohio. — Girtas 
auto valdytojas J. Hines už
mušė 7 žmones.

Rengėjai sejevič.

Maskva. —Mirė aviacijos 
generolas Vladimiras Alek-

Daugiau įvairių parengi
mų Laisves naudai.

5 p.-Laisve (Liberty)— Antrad., lapkr. (Nov.) 18, 1958 tams sutartį.

Boinina. — Vakarų Vokie
tija pakvietė Kinijos preky
bos delegaciją pratęsti me-

Spalio 26 d. netikėtai mi
rė Michael Janušis. Rytą, 
vykdamas į Bostoną, jį su
tikau, pasikalbėjome, o ka
da iš Bostono sugrįžau, ga
vau žinią, kad jis jau mi
ręs.

Labai gaila! Buvo geras 
žmogus. Paliko liūdesy sa
vo žmoną, dukrą, žentą ir 
anūką. Lai būna jam rami 
amžinybė, o jo šeimai reiš
kiu užuojautą.

Mūsų mieste bedarbių 
gyvenimas — šiurpulingas. 
Dailydžių unijos pareigū
nas man pasakė, kad lap
kričio mėnesio pradžioje 
4,000 bedarbių pasibaigė 
socialinės apdraudos pašal
pa. O Pennsylvanijos vals
tijoje dar randasi1 458,000 
bedarbių. Taip raportavo 
gubernatorius G. Leader 
priešrinkiminėje kampani
joje. O republikonai vis

• i dar prisimygę giriasi, kad 
ekonominė krizė jau praėjo 
ir gerieji laikai prasidėjo.

“Laisvės” Reporteris
Jau beveik tik vienas mė

nuo beliko “Laisvės” va
jaus, o dar daug skaitytojų 
neatsinaujino savo prenu
meratų. Prašau visus sku
biai atsinaujinti, nelaukti 
paskutinių dienų. Taipgi, 
užrašykite “Laisvę” savo 
giminėms Lietuvoje. Ją ten 
gerai gauna ir džiaugiasi, 
nes giminės įdomauja Ame
rikos žiniomis. Užrašykite 
jiems kaip jūsų Kalėdų do
vaną, tai jie per visus me
tus jus atsimins.

S. Penkauskas

CICILIEČIAI MOKOSI 
Iš AMERIKOS VAGIŲ
Palermo, Sicilija. — Šioje 

saloje nuo senų laikų kal
nuose laikosi vagių gaujos. 
Dabar jie pačiupo amerikie
tį, Long Islando gyventoją 
Alberto Costello, 72 metų, 
kuris ten svečiavosi, ir rei
kalauja $8,000 išpirkinio. Jo 
žmona gavo vagių laišką, 
kuriame jie sako, kad išpir
kimo kaina yra maža, nes 
Amerikoje žmonių vagys 
dar daugiau reikalauja.

Lietuvių Tautiško Namo Salėje
668 Main St. Pradžia 7.. vak.

Išgirsite Puikią Meninę Programą

SAUKA BROLIAI — smuiko ir akordiono duetas
PHYLLIS WALLEN, soprano
ALDONA WALLEN, soprano
ROSE STRlPlNIS, soprano
ROSE STRIPINIS ir WM. YUODEIKIS, duetas
ELDON DOWNING, baritonas
VYRŲ DAILĖS GRUPĖ, vadovybėj ALBERT POTSUS

Apart koncertinės programos, bus suvaidinta vie
no veiksmo komedija “UGNIAGESIAI.” Vaidins: 
John Smith, William Yuodeikis, John Sastaviskas, 
Joseph Lavas, Charles Ustup, Frank Chcreska ir 

Rose Stripinis.

Po Programos Bus Šokiai
Turėsime Skanių Užkandžių ir Gėrimų.

Įžanga $1.00

Visus kviečiame dalyvauti, išgirsti puikią programą 
ir linksmai praleisti laiką.

Rengėjai

APIE DIEVUS ir ŽMONES
Antano Metelionio Raštai

2-ras Tomas

Ši įdomi knyga yra pavadinta:

Prašome Veikti Greitesniam Išleidimui
Nelaukite asmeniškų paprašymų knygą užsisakyti, bet 

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

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

Šią Knygą Išleis “Laisvė”
Su Parama Apšvietą Branginančios Visuomenes

Ji bus išleista iš anksto užsiprenumeravimo būdu. Prenib 
meratorių vardai bus išspausdinti knygoje. Knygos spaus
dinsime tik tiek, kiek iš anksto surinksime prenumeratų

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

išrašykite tik “LAISVĖ" 

ir adresuokite—

LAISVĖ 
110-12 Atlantic Avenue

Richmond Hill 19, N. Y.

, 'i



I'“™ DIDYSIS NEW YORKASGENEROLAS PRIEŠ 
RAKETŲ SLAPTYBES
Washingtonas. — Gene- > 

rolas Joseph Campbell, USA ' 
iždo globotojas, kalbėdamas ; 
kongresiniame komitete, iš-! 
stojo prieš slaptybes raketų 
gaminime ir prieš daromas 
išlaidas.

Iš Amilijos Simonavičienes 
laidotuvių

Amilija Simonavičienė 
(po tėvais Stakionaitė)) 
buvo palaidota lapkričio 12 
d. Palaidota aukštajame Mt. 

_____ Olivet kapinių kalnelyje, 
Washingtonas. - Mano- Maspethe. Laidotuvėmis rū- 

ma, kad 1980 metais Jungti- Pm(įsl • - -
nes Valstijos jau turės 272,-, 
000,000 gyventojų.

—i Šulinskų laidojimo 
įstaiga, Woodhaven, N. Y.

Diena pasitaikė labai dai
li, žmonių-palydovų buvo 
apie pusantro šimto — la
bai didelės laidotuvės. Di
rektoriaus Šąli n s k o žo
džiais: Retai turime tokių 
didelių-skaitlingų laidotu
vių, kokios šiandien vyksta. 
Mat, M. ir A. Simonavičiai 

SAKO, KAD PER DIENĄ seni Brooklyno gyventojai, 
UŽMUŠĖ 240 SUKILĖLIŲ i turėję savo restoraną, tai 

pažįstamų draugų daug.
Šermeninėje, prieš išly

dint velionės palaikus, kal
bą sakė K. Petrikienė, o Ve
ra Bunkienė paskaitė mo
mentui pritaikytas eilutes. 
Kapinėse kalbėjo R. Miza- 
ra. Tuomet, [M. Simo^avičų 
šeimos vardu A. šalinskas 

EISENHOWERIS REMIA pakvietė palydovus užkan- 
AVIACIJOS SLAPTYBES džnb kurle bl,vo duotl Wm-, 

ter Garden įstaigoje, Ridge- > 
wood.

Velionė Amilija gimė Vė- 
liškėnu kaime, netoli Papi- 

ahaci7os7Aake7ū‘“slap7y- “°-Ume,rik,ą Ranchester, 
bes”. Jis pasisakė ir priešA H.) atvyko 1913 metais 
JAV kontrolieriaus 
helio reikalavimus.

Tunis. — Prezidentas 
Bourguiba sako: jeigu jam 
Vakarai neduos pakanka
mai ginklų, tai jis. jų prašys 
pas * raudonuosius” Jugo
slavijoje ir Suomijoje.

Havana. — Kubos vy
riausybė skelbia, kad ji su
trenkė sukilėlius. Sako, kad 
jos armijos daliniai ir lėk
tuvai užklupo sukilėl i u s 
Manzanillo ir Mayari Arri
ba, Oriente provincijoje, ir 
labai sumušė.

Washingtonas. — Prezi
dentui Eisenhoweriui nepa
tiko, kad Kongreso tam tik
ri komitetai nori žinoti

gyveno. Abiem teko sunkiai 
dirbti, kol prasigyveno. Be miams 
kitko, reikėjo i-auklėti, iš
mokslinti sūnus — Joną ir 
Albertą. Albertas, jaunes
nysis, vedęs ir jis su žmona 
Anita turi sūnelį Steve ir

! dukrelę Valerie.
Velionės brolis Jonas pir

mojo pasaulinio karo metu 
žuvo be žinios, sesuo Šablic- 
kienė gyvena Biržuose, Lie
tuvoje.

M. ir A. Simonavičiai ir 
tuo buvo gerai Brooklyno 
pažangiajai lietuvių visuo
menei žinomi, kad visuomet 
dosniai rėmė pažangųjį ju
dėjimą ir spaudą. Be to, A. 
Simonavičienė priklausė 
Brooklyno Lietuvių Moterų 
klubui.

Keistas darbo žmogių gy
venimas: jis dirba, sunkiai 
triūsia, taupo, o kai jau su
silaukia ramesnio gyveni
mo, užpuola jį visokios li
gos, kamuoja ir išsikirta iš 
gyvųjų tarpo.

Taip atsitiko ir su velione 
jAmilija Simonavičiene.

Laidojimo direktorių Šu
linskų įstaiga suteikė gerą, 
tinkamą patarnavimą.

Lai Amilija ilsis ramiai 
Alyvų kalnelyje, o mes, Ii-

Ruošiasi prie didelio 
suvažiavimo ir banketo

Amerikinis Sveturgi-
> Ginti Komitetas 

skelbia, kad jis šaukia visos 
šalies skale suvažiavimą ap
svarstymui svetur gi nių 
amerikiečiu reikalu. Kvie
čiamos ir lietuviškos orga
nizacijos suvažiavime daly
vauti. Kadangi suvažiavi
mas įvyks New Yorke, tai 
ypatingai šiaurinių valstijų 
lietuviams par a n k u pa
siųsti delegatus.

Suvažiavimas įvyks gruo
džio 6 d., šeštadienį, Hotel 
Belmont Plaza, ant Lexing
ton Ave. prie 49th St., Man- 
hattane.

Ten pat po suvažiavimo 
vakare įvyks gražus meti
nis to paties Komiteto ruo
šiamas banketas. Visos vai
šės. ypatai kaštuos $6. Sve
čiai yra raginami iš anks
to tikietus užsisakyti. O ti- 
kietus galima gauti arba 
per lietuvius komiteto vei
kėjus, arba atsikreipiant 
tiesiai į American Commit
tee, Suite 405, 49 East 21st 
St., New York 10, arba pa- 
telefonuo jant ORegon 
4-5058.

Great Neck, N. Y.
Lapkričio 2 d. pas mus 

buvo rodomas filmas “Kat
riutės gintarai”. Rodė fil- 
mininkas J. Klimas, pade
dant Jonui Juškai.

Galima sakyti, jog “Kat
riutės gintarai” J. Klimui 
pavyko gerai nufilmuoti. 
Filme yra įdomių ir dailių 
scenų, taipgi švelnių, mei
liškų melodijų-dainų. Ten
ka didelis kreditas, filminin- 
kui ir vaidintojams-akto-, 
toriams.

Be to, J. Klimas čia pat 
demonstravo ir Chicagos 
Moterų Chorą, kurį anks
čiau buvo nufilmavęs. Šis 
choras taipgi gerai nufil
muotas, su dailiomis daino
mis.

Kadangi oras buvo lietin
gas, tai publikos buvo ne
daug. Filmai buvo rodyti 
West Hill Rd. gatvėje, vie
nos užeigos patalpose.

K1—ton

Šaukiame pasitarimą
Prašome įsitėmyti štai 

ką: LLD 185 kuopa šaukia 
svarbų pasitarimą pravedi- 
mui Draugijos suvažiavimo 
nutarimų. Kaip žinia, suva
žiavimo yra nutarta tuo
jau pradėti rinkti medžia
gą dėl Amerikos pažangio
sios lietuvių visuomenės is
torijos. Kol kas Didžiaja
me New Yorke-Brooklyne 
dar nėra nieko tuo reikalu 
padaryta. Kviečiami visų 
LLD Didžiojo New Yorko 
kuopų veikėjai ir nariai, 
taip pat ir visi kiti pažan
giečiai, kurie tuo klausimu 
įdomaujasi.

Susirinkimas įvyks lap
kričio 22 d., šeštadienį, 7 
vai. vak. Kultūri n i a m e 
Centre.

Kuopos Valdyba

Teatruose

Rep.

KLAIDOS ATITAISYMAS
Lapkr. 14 d. laidoje, kon

certo aukų sąraše, buvo pa
žymėta Marcelė W., $1. Tu- 

būti Marcelė Woodha- 
$10. Atsiprašome.

Radio City Music Hall 
rodomas draminis Eileen>ir 
Robert Bassing’ų filmai 
“Home Before Dark”, o 
scenoje baletas, akrobatų ii^ 
dainorių grupės vaidina 
spektaklį “Masquarade”.

Filmas vaizduoja per 
dažnai pasitaikančią dramą 
tikrą j ame gyvenime, kuria
me vyrauja turtas ir už jį 
varžybos. J. Simmons įdo
miai vaidina anksti neteku
sią tėvų jaunuolę, kuriai 
tėvų paliktas turtas sutei
kia jai jos mylimąjį už vyrą, 
bet nesuteikia jai jo tikros 
meilės ir net teisingo, žmo
niško draugiškumo. Kai 
jinai pastebi klastą, ji ap
skelbiama pamišėle, uždaro
ma įstaigoje.

Kituose žymiuose vaid
menyse D a n O’Herlihy, 
Rhonda Fleming, Efrem 
Zimbalist, Jr.

rėjo 
ven,

ATSILIEPKITE!
“Laisvės” koncerte 

nors per klaidą pasiėmė 
mano “top coat”, o paliko 
savo.. Labai prašau man jį 
sugrąžinti, o atsiimti savo.

J. Grybas

kas-

L. Morony, 
tvarkytojas, 
reikia dar 
automobilių

NORI GERINTI AUTO 
VAŽIUOTĖS TVARKĄ
Bostonas. —

Auto saugos 
kalbėjo, kad 
daug gerinti
važiuotės tvarką.

Jis pataria įvesti visose 
valstijose važiuotės apdrau- 
dą sužeistų žmonių naudai 
ir atlyginimui už auto.

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

DAUGIAU SUIMTA 
KUKURŪZŲ

Washingtonas. — Žem
dirbystės depart m e n t a s 
skelbia, kad 1958 metais bu-^ 
vo labai geras kukurūzų 
derlius. Bus suimta iki 
3,600,000,006 bušelių. 1957 
metais buvo suimta 3,402,- 
000,000 bušelių.

Camn-^r Per krtetą metų dirbo kus:eii, kiek jėgos leidžia, 
i tekstilės fabrike. 1918 me- dirbkime ir . visuomeninį 

____________ tais Simonavičiai atvyko į darbą!
Washingtonas. — Jungti- ^r0Q^^yr>^- » laiką.

nių Valstijų gynybos sekre-l
torius Neil McElroy 
kalba apie pasaulinę karo' 
strategiją.

Dalyvis

jau

St. Thomas, Virgin Is-! 
lands. — Čionai mirė John 
Randolph Hearst, 4i9 metų 
amžiaus. Jis buvo Hearsto. 
laikraščių leidėjas. Prieš 
kelis metus mirė 88 metų 
sulaukęs jo tėvas William 
Randolph Hearst.

Washingtonas. — JAV 
vyriausybei nepatiko Lenki
jos vado Gomulkos pasisa
kymai, kad jis pilnai sutin
ka su Tarybų Sąjungos po
litika.

Hollywood, Calif. — Ma
rilyn Monroe sakosi, kad ji 
laukiasi kūdikio.

Londonas. — Graikija at
metė anglų planą Kipro sa
los reikalais, tai Anglija 
planuoja kelti tą klausimą 
Jungtinėse Tautose.

Washingtonas. — Sako
ma, kad Amerikoje teksti
lės gamyba pradeda dau
giau dirbti.

Washingtonas. — Dr. J. 
R. Killianas, prezidento pa
tarėjas mokslo reikaluose, 
sako, kad Tarybų Sąjunga 
yra pralenkus Ameriką 
sputnikų srityje.

Havana. — Sukilėliai pa
skelbė, kad jie pradeda Ku
boje generalinį ofensyvą 
trikampyje tarpe Mayari, 
Sariano ir Guantanamo.

Motery atidai
Mot. Klubo susirinkimas 

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- 
tikes.

Valdyba

BROOKLYN, N. ’’

Mirus

Amilijai Simonavičienei
Reiškiame širdingą užuojautą 
jos likusiai šeimai ir visiems 

artimiesiems.
J. IFA7SS ir ŠEIMA

Po miestą pasidairius
Antradienį buvo “šven.- į niems 

tė”, tai minėjimas 40 metų 
nuo mūšių pertraukos su 
kaizerine Vokietija, kuri 
įvyko 1918 m. lapkričio 11 
d. Buvo suruošta paradai. 
Spauda žymėjo, kad Jung
tinės Valstijos Pirmojo pa
saulinio karo metu buvo su
mobilizavusios 4,734,991 vy-

; dėl Thanksgiving” 
dienos.. Tėvas pasipriešino 
šaukdamas “Mums daugiau 
reikia kaip jiems!” puolė ir 
ją peiliu nudūrė.

Robertas Campbell jau 
septyneri metai nedirba. Jis 
vis “serga”, gauna $342 šal- 

! pos per mėnesį. Jis ir jo 
žmona turi dar penkis vai
kus.

Sudegė du lėktuvai
Pirmadienį N. Y. Inter

national orlaukyje, Queens 
miesto dalyje, sudegė du 
lėktuvai. Seaboard & Wes
tern kompanijos, tavorinis 
lėktuvas pakildamas “nu
slydo” nuo cementinio vieš
kelio ir prabėgęs 2,000 pė
dų drožė į Kanados keleivi
nį lėktuvą, kuris ruošėsi 
pakilimui

Nelaimėje 11 žmonių su
žeisti. Nelaimė buvo “lai
minga”, sako orlaukio vir
šininkas, kad ji įvyko minu
tę, kitą anksčiau, kol dar į 
Kanados lėktuvą nebuvo su
sėdę keliauninkai, kurie jau 
buvo prie įleidimo vartų.

Abu lėktuvai buvo pilnu
tėliai gazolino. Tūkstančiai 
galionų kuro išsiliejo aplin-, 
kili Ipktnviiq Orlnnkin no’-l Suminėtos kolonijos rongkite va- KU1 1CKUIVUS. UIiaUKlO Ug~!karus. Joigu kas norite kreiptis 
magesiai pyle tam tikras! pas pirmininką, rašykite: Geo. Shi- 
putas ir gaisra sustabdė, j ™ailis- Melrose St. Brockton, 
bet abu lėktuvai sunaikinti.! (105-107)

PRANEŠIMAI
LAWRENCE, MASS.

Maple Parkas rengia uždarymo 
banketą. Įvyks lapkričio 29 d., 7 
v. v., Maple Parke. Po banketo bus 
šokiai prie geros muzikos. Val
giai bus specialūs, nes iš restauran- 
to bus aprūpinti svečiai. Tad kvie
čiamo vietinius ir iš apylinkės da
lyvauti. (707-110)

Kiekviena kolonija turė
tų surengti kokią nors pra
mogą Laisvės paramai.

CLEVELAND, OHIO
LLD 22 kp. metinis susirinki

mas įvyks lapkričio 21 d., su už- 
1 kandžiais, 7:30 v. v., 9305 St. Clair 
Ave. Bus raportas iš pereito su
sirinkimo, tad kviečiame visus na
rius dalyvauti. Koni. (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,
Gruodžio
Gruodžio
Gruodžio 

ton, Mass.

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

d., Montello, Mass.
d., Norwood-Stough-

6
7

Paieškojimai
Aš, Norvilas Izidorius, s. Anta

no, paieškau savo sesers Rickuvie- 
nės (Norvilytės) Pranciškos sūnaus 
Pranciškaus Ričkaus. s.

Laišką rašykite šiuo
Jurbarko rajonas 
Girdžių paštas 
Pavidaujo kaimas 
Norvilui Izidoriui 
Lithuania, USSR

Ar jau užsisakėte Mete- 
lionio raštų “Dievai ir Žmo
nės” antrą tomą? Jei ne, 
tai pasiskubinkite užsaky
ti. Kaina $2.

For Rent

Jono, 
adresu:

(107-108)

PAIEŠKAU BROLIO IR SESERS, 
GYVENANČIŲ LIETUVOJE

Brolis Kazimieras Butkevičius ir 
sesuo Ona Zdanavičienė seniau gy
veno po antrašu Kaunas, Vilijampo
lės apskr., Mikalinavos kaimas, Ni- 

1 dos gatvė hum. 16.
Siunčiau 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, 108 Hunger
ford St., Hartford, Conn.

(106 111)

Krautuvė išnuomavimui, gera vieta. 
Woodhaven, L. I. Tinkama bile biz
niui. 700 sq. ft., renda žema, geras 
lease. Skambinkite savininkui. VI. 
G-8408. (107-108)

Help Wanted—Female

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

Bile amžiaus, 
su dviem 
Nuosava^ 
angliškai.

(106-108)

HELP WANTED MALE

Mūsų šalyje mini mūšių 
pertrauką su kaizerine Vo
kietija, bet visai nemini 
daug baisesnio Antrojo pa
saulinio karo pertraukos. 
Mat, vis yra politikierių, 
kurie mano, kad Antrajame 
pasauliniame kare Amerika 
buvo “ne savo vietoje”, tai 
yra, “mušėsi klaidingoje 
pusėje”.

Central Parke, zoologijos 
darže, yra jaunutis 2 metų 
hipopotamus. Jis jau 1,200 
svarų ir į dieną suėda mais
to už $3.50

Levittown mies t e 1 y j e, 
Long Islande, Mildred Pal
mer, 40 metų moteris, auto
mobiliu įvažiavo per sieną 
į savo namą ir užmušė savo 
tėvą, Wallace Roy, 69 metų 
amžiaus.

Nelaimės metu jos 
valgė ir gėrė alų.

tėvas

Newarke policija suėmė 
Robertą Campbellą, 46 me
tų, ir kaltina nužudyme 12 
metų dukters Mildred. Mil
dred ruošėsi duoti “bied-

G p.—Laisve (Liberty)— Antrad., lapkr. (Nov.) 18, 1958

Paliaubų dienoje kalbėjo 
generolas A. C. McAuliffe. 
Tai tas patsai generolas, 
kurio divizija 1944 m. pa
baigoje buvo apsupta Bas- 
tognėje. Į nacių reikalavi
mą pasiduoti, jis tada atsa-' 
kė “Nuts”, ir amerikiečiai 
sulaukė savų pagalbos.

Generolas sakė, kad Ame
rika dabar veda kitokį ka
rą, tai, girdi, “idėjų karą” 
su komunistinėmis šalimis, 
ir pridėjo, “mes šį karą pra
laimime.”

Policija suėmė M. Anza
lone, 29 metų, ir Mario Ses
ta, 17 metų, kurie užmušė 
C, Smithą, beginklį gyvų- 
nų prižiūrėtoją Putnam 
County darže. Suimti prisi
pažino. Smithas buvo 29 
metų, liko trys maži vaiku- v • •ciai.

Bronx zoologijos darže 
mirė jau kelintas ančianosis 
(platypus). Jie atvežti iš 
Australijos.

Seoul, Pietų Korėja. — 
Amerikietis karys T. Har
ris nušovė korėjietį.

LIETUVIŲ NAMO BENDROVĖS 
ŠĖRININKŲ SUVAŽIAVIMAS

— įr —

BANKETAS
ŠEŠTADIENĮ

Lapkričio 29 Nov... 1958

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

Suvažiavimas prasidės 1 vai. popiet
Banketas 6 vak vakare

Bus skanių valgių
BILIETAS $3.00 ASMENIUI

Bendroves direktoriai nuoširdžiai užprašo visus 
šėrįpinkus dalyvauti suvažiavime ir bankete.
Kviečia ir nešerininkus bankete dalyvauti.

Laiškai
Gerbiamieji! Jeigu būtų galimy- *4 

bes, tai nuolankiai prašau praneš- ’ ’ 
ti man šių žmonių likimą arba • • 
uni rašus: R

1. Mano brolio Macevičiaus Petro, • •
s. Alekp. !.

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

Vinco. *'
Prieškariniais laikais gyveno Bos- .> 

tono mieste. J J
Mano antrašas: «•

Jiezno rajonas ‘ ’
Punios paštas • •
Macevičius Alekas, s. Alekso 'Į

Už pranešimą tariu nuoširdų ačiū. • • ______  , C I
I I

Laisvės adresu atėjo laiškas, ad- • • 
vėsuotas Charlui Skrickiui, nuo Kat- ,! 
rinos Žemaitienės, iš Jurbarko, Lie- • • 
tuvoj. Prašome užeiti į raštinę ir «* 
pasiimti laiką. ’ J

Laisvės Administracija <

Superintendent. 30 šeimų namas. 
S60 j mėnesi, priskaitant 4 kam
barių apt. ant pirmų lubų. Galite 
dirbti ir kitur. 186 Ross St. (Wil
liamsburg), B’klyn. Hi. 1-1989.

(104-106)

MATTHEW A
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172 ’

426 Lafayette St. j

Lietuviškai-angliškas
Angliškai-lietuviškas

ŽODYNAS
333 Puslapių, Kaina $3.50

Gaunamas Laisvės Knygyne
Persiuntimo Kaštus Apmokame

Kartu su užsakymu prašome prisiųsti ir mokestį

LAISVE
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y4
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