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METAI 47-ti

KRISLAI
Guzas ant galvos! 
Protas, mokslas ir 

doleriai.
•Yra kuo didžiuotis.
Gal nebeišdrįs.
Oras ir vėžys.
Farmeriai ir kolūkiečiai.

A. Bimba

AFL CIO DARO NAUJU PASIŪLYMU 
AMERIKOS ŽMONIŲ GEROVEI ’

Washingtonas. — AFL- 
CIO 
komitetas,

Komitetas sako, kad rei- 
Ekonominių reikalų kia būtinai pakelti darbi- 

su Walter Reu- ninku algas, nes tik • tada 
teriu priešakyje, išleido pa- padidėtų jų šeimų perkamo- • vi* • i --

aną 
maž

Komedi jautas Gleason 
dieną nušnekėjo daug 
taip:

—štai mes, suaugę, pasenę 
ir mokyti žmonės, daromo vis
ką sunaikinimui žmonijos a to- I 
minomis bombomis, o baisiai j 
supykstame. kai paprastas vai- j 
kežas užsimano mums ant 
vos uždėti tik guzą!

Labai graži pašaipa.

reiškimą ir padarė JAV 
valdžiai pasiūlymų. Komi
tetas sako, kad nepaisant 
tvirtinimų apie neva page
rėjimus, nedarbas nesuma
žėjo. Naujos ma'inos, dides
nis darbo paskirtymas ir . j • v 1 • T

ji jėga.
AFL-CIO komitetas siūlo, ' I 

kad būtu numušti taksai 
tiems piliečiams, kurių me
tinės įplaukos yra žemiau 
$5,000. Jis taipgi siūlo, kad 

! bedarbiai darbininkai turė-
i automatiškumas vis dau-. tų gauti ^e vien Social Se- 

meta iš eurity nedarbo apdraudą, 
bet ir pusę algos, iš fabrikų. 
AFL-CIO reikalauja, kad 

ne 
vien iš Social Security fon- 

fabri-
Ar žinote, 

gabių jaunų 
nu, baigusių

I AKVrę VA IIIę 1 washingtonas ruošiasi prie
LH141E O V H U U O 1959 METU DIDESNIU IŠLAIDU

GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ
Vajus prasidėjo spalio 1 d. ir tęsis iki gruodžio 31 d. 1958 

KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS:

Washingtonas. — Prezi- 
j dento Eisenhowerio valdžia 
ruošiasi reikalauti iš būsi-

1958 metais “demokratija 
gavo smūgį” ii* atsilikusio
se šalyse, kur “demokrati
nes” valdžias pakeitė mili- 
tariniai diktatoriai, kaip 
tai: Irake, Sudane, Pakista
ne, Burmoje ir Thailande. 
Nors kai kurie jų laikosi 

I galba ekonominės talkos ki- Formozos, Kubos, Paragva- 
toms šalims, žymiai padidi- jaus ir EI Salvadoro milita
te savo įtaką. Tuo pat kar-jrpių diktatorių taktikos, 
tu užėmė kietesnę poziciją, | b»et tūli jau krypsta į Nas- 

, Berlyno | sero kelią.

Punktai 1T!0'i0 Knongr?s? dai;\ dįdes” 
___ 2,232 nių valstybinių išl aidų. 

Mat, dabartinė tarptautinė 
padėtis “nėra gera”.

New Jersey valstijos vajininkai — 
Waterburio vajininkai ------- ------
Brooklyno vajininkai ----------------
Philadelphijos vajininkai-------------
Geo. Shimaitis ,Brockton. Mass. _ . 
Rochesterio vajininkai __------------
Pittsburgho vajininkai --------------
Worcesterio vajininkai__________
S. Penkauskas—J. Blažonis, 
Lawrence-Lowell, Mass. ______ ...
P. Blaškienč, Chicago. Ill.-----------

1 71Gl’24o| Maskva ir Pekinas,
’ 1 rrnlhn zyIr z\ vy r\ wi t.yi zn 4-O 1 Ir Z

___ 1,128
__ . 1,128

pa-

812 ; ką rodo Quemoy,
įvykiai ir Tarybų Sąjungos
spaudos, tonas.

Washingtonas mato blo-
288 gai besivystančius įvykius 
264 Artimuosiuose Rytuos e,

Azijoje ir net Lotynų Ame- tas, tai bus. ir didesnė tak- 
144 riko j e. 
1081 
108 i 
102, 

72

i giau darbininkų
I darbo.

AFL-CIO komitetas sako,
I kad jeigu JAV valdžia nesi- senatvės pensija būtų
| ims rimtų žingsnių, tai dar-
' bo žmonių padėtis nuolatos do, bet kad dar ir 

is. kantai mokėtu.' v

808
720

Todėl bus prašoma dau-. 
giau pinigų militariniams ir 
užsienio pagalbos reika
lams. Bus sudarytas dides- 
n's valdžios išlaidu biudže- c

684
654
504
468
420

Bridgeport, Conn........................
Chester, Pa. ..................
Plymouth Wilkes-Barre, Pa.
L,. Tilwick, Easton, Pa..............
John Paikus, New Haven, Conn.
Goo. Žehrys, Cleveland, Ohio
C. K. Urban, Hudson, Mass.
A. Apšegienė, Auhurn, Me..........
A. P Dambrauskas,

Haverhill, Mass....................
V. Ramanauskas, Minersville, Pa. 36

I uu bl

I blogė 216
180kad mūsų 150,000 

vaikinų ir morgu 
vidurines mokyk- 
stoti i kolegijas, 

ko Y
negalė 
neturės iš
Atidarymas kolegijų (turų 

jiems kaštuotų apie $112,000,- 
000. Juk tai palyginti mažy
tė suma. Bet ir jos negalime 
ištesėti. Tuo tarpu prezidentas 
Eisenhoweris ir sekretorius 
Dulles užsispyrę prašvilpti net 
penkis bilijonus dolerių gelbė
jimui kapitalizmo ir reakcijos 
užsieniuose!

Tai kvaila, ar ne?

nes

Teisingai mūsų darbo uni
jos džiaugiasi tuo, kad pavy- 

•Jko net penkiose valstijose pa
stoti kelią pravedimui “Right 
to Work0 įstatymo. Dabar jos 
mojasi tą įstatymą išbraukti 
iš knygų septyniolikoje valsti
jų, kuriose jis veikia.

Geras ir sveikintinas pasi-
mojimas.

Demokratai, kurie per rinki
mus žadėjo unijoms padėti, da
bar turės progą pasirodyti.

šiomis dienomis Vengri joje 
labai gražiai praėjo parlamen
tiniai rinkimai. Iš 6,000,000 
turinčių teisę balsuoti piliečių, 
balsavo 6.193,000.

Fašistinis elementas nebeiš
drįso pasirodyti. Veikiausia 
jo pasispardymas 1956 metais, 
I adarę.-; kraštui Ii daug ža
los, buvo > a skuti a ir.

Kodėl miestuose daugiau 
žmonių serga vėžiu, negu kai
muose?

Atsakymą duoda šalies svei
katos reikalų direktorius D r. 
Burney.

Todėl, kad mieste 
me priterštu oru!

Su orui į plaučius 
me ir vėžį. Tikra

Kol kas šios nelaimės nusi
kratymui nesimato jokių gali
mybių.

kvėpuo.ja-

jkvepuoja- 
/ ra gėdija.

Mums jau seniai atsibodo 
Lietuvos priešų pasakos apie 
Lietuvos kolūkiečius. Girdi, jie 
komunistų verčiami nesvietiš
kai sunkiai dirbti! 
persidirbą1!

Mums gi taip 
Mums atrodo, kad
meriai dirba daug Įtempčiau Ir 
sunkiau.

neatrodo, 
mūsų far-

Šios tiesos patvirtinimui 
mums talkon pribuvo (dėl ne
apsižiūrėjimo, žinoma) ne kas 
kitas, kaip pats aršiausias Lie
tuvos priešas, Chicagos men
ševikų dienraščio redaktorius.

'Mat, jis užsispyrė įrodyti,

(Tąsa 5-tame puslapyje)

_ I Scranton, sų našta ant žmonių pečių.

Kaip didelės yra 
JAV karinės jėgos

Washingtonas. — Dabar
tiniu laiku Jungtinių Vals
tijų karines jėgas sudaro: 
armijoje 901,800 vyrų, jūrų 
laivyne — 641,300; orlaivy-j priėmė rezoliuciją ir reika
le — 863,800 ir marininkų lauja tuojau pripažinti Ki- 
korpusuose 200,000 vyrų.

Su 1959 metų pradžia įi 
karinę tarnybą bus šaukia- tas 
ma po 9,000 per i “ 
nes savanorių vis daugiau 
atsiranda. Prie to, ginkluo
tos jėgos bus sumažintos 
apie 70,000 vyrų.

Bet tas nereikš sumažini
mą karinių išlaidų. Apsi
ginklavimas. visose gynybos 
šakose krypsta į raketų pu
sę, o jos labai brangios.

PAGEIDAUJA DlbESNIO
PREKYBOS LAIVYNO
Washingtonas. — Sena

torius Magnuson, iš Wash- 
ingtono valstijos, Senatinio 
prekybos reikalais komiteto 
pirmininkas, sakė, kad bū
simas Kongresas turės dau
giau paskirti pinigų para
mai prekybinio laivyno. 
Dabar per metus Kongresas 
tiems reikalams skiria 
$250,000,000.

Protestantai stoja už 
Kinijos pripažinimą

Cleveland, Ohio. — Čio
nai vyksta protestantų kon
ferencija, kurioje dalyvau
ja virš 600 delegatų. Jie

Baltimorės vajininkai ........
Great Necko vajininkai
Norwood, Mass. ,...................

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

Binghamton, N. Y. .
So. Boston, Mass. .................
J. K. Alvinas,

San Francisco, Calif. .

.... 350
... 345

. 312

n i ją.
Protestantai sako, kad 

; “dirbtinis” bandymas 
mėnesį, laikyti atskyrus nuo pasau

lio 600,000,000 Kinijos žmo
nių yra “zaDngas” ir “ne
sveikas”. Jie sako: pripaži
nimas Kinijos ir jos priė
mimas į Jungtines Tautas 
tuojau pagerintų tarptauti
nę padėtį.

“KRUSADOS” PRE
ZIDENTAS YRA 
MILIJONIERIUS

New Yorkas. — Pasi
traukė iš Chase-Manhat- 
tan banko direktorių gene
rolas Lucius Clay. Bet jis 
dar yra viršūnėse sekamų 
kompanijų: Conti cental 
Can Co., American Express 
co., Lehman Corp., General 
Motors Corp., Metropolitan 
Life insurance Co., United 
States Lines. Co., ir Central 
Bank for Savings.

Tuo pat kartu generolas 
yra vadovas “Krųsados” 
prieš komunistus. Prieš de
šimt meti) jis buvo JAV ka
ro jėgų komandierius Va
karų Vokietijoje, kada vos 
nekilo karas dėl Berlyno.

Jie bijosi žmonių 
skaičiaus didėjimo

New Yorkas. — Belmont 
Plaza viešbutyje įvyko 
Planned Patenthood Fede
ration of America konfe
rencija. Dr. H. Brown iš 
California technologijos in
stituto sakė: “Jeigu žmo
nės tokia sparta platinsis, 
kaip dabar, tai už 730 metų 
kiekvienam žmogui bus že
mėje vietos tik viena ket
virtainė pėda.”

Aišku, kad žmonių plati- 
nimasis nėjo ir neina vie
nodai. Progresyviai nesibi
jo “perdidelio žmonių prisi- 
veisimo”, nes žmonės ir da
bar jau rimčiau kontroliuo
tų savo šeimas, jeigu bend-1
radarbiautu valdžios.L*

Kaip matote iš lentelės, tai Newjersieciai pralenkė 
Waterburi, bet yra vilties, kad Connectičut’as nepasiduos 
New Jersey. :

Po vieną naują prenumeratą prisiuntė sekami va
jininkai (taipgi ir atnaujinimų): A, Kukaitis, Bayonne,

(Tąsa ketvirtame puslapyje)

j T. Sąjunga informavo Gruodžio mėnesyje 
Vakarų Vokietiją

Bonna. — Tarybų Sąjun
gos. ambasadorius Andrei 
Smirnovas informavo

Vėliausios žinios
Paryžius. — FrancuzijosParyžius. — Iš suskai

tytų 15,000,000 balsų komu- premjeras de Gaulle minėjo 
nistų kandidatai yra dau- į savo 68-tą gimtadienį.
giausia balsų gavę, būtent 
2,269,505 balsus. Po jų seka 
socialistų ir nepriklausomų
jų partijos. Iš 2,800 kandi
datų bus išrinkta 465 parla
mento nariai.

Varšuva. — Komunistų 
vadas Gomulka sakė, kad 
Lenkijos ir Tarybų Sąjun
gos vienybė yra naudinga 
abiejų šalių žmonėms.

iššaus daug raketų
Cape Canaveral, Fla. — 

Gruodžio mėnesyje šis Flo- 
Va- ridos pakraštys dundės nuo 

kaTų Vokietiją, kad Ketu- raketų 
rių Berlyno okupacija tu- orlaivynas ir laivynas šau- 
ri baigtis. Prieš kiek laikoj dys: “Titan”, “ICBM”, “Ju- 
Tarybų spauda rašė, kad piter”. “Redstone”, “Atlas”, 
Berlynas yra Vokiečių De- “ 
mokratinės Respu b 1 i k os 
sostinė ir užsienio armijos 
turi pasitraukti.

TSRS ambasada išleido 
pareiškimą. Jis yra trum
pas, bet a:škus. Sako, kad 
Tarybų Sąjunga imsis 
žingsnių užbaigimui Berly
no okupacijos.

gaudymo. Armija

dter”, “Redstone”, 
Thor” ir kitas raketas.

Gruodžio 4 d. armijos 
specialistai vėl šaudys į mė
nulį. Gruodžio 16 d. orlaivy
nas iššaus kelių šimtų sva
rų satelitą.

1958 metais raketų reika
lam išleista $11,000,000,600. 
Gi 1259 metais jau numato, 
kad išlaidos bus $12,500,- 
000',000.

Belgradas. Tito piktai 
puolė socialistines šalis, la
biausiai Kiniją. Jis pareiš
kė, kad laikysis, išvien 
“Vakarais”.

su

Berlynas. — Vakarai ne
turi vieningumo Berlyno 
klausime. Anglija sako, kad 
ji negalės “ignoruoti” Vo
kiečių Demokratinės Res
publikos, jeigu pastaroji 
darys kliūčių anglų susisie
kimui.

Wellfleet, Mass. —Brook- 
lynietis karys Darnell Nor
wood užsimušė auto nelai
mėje, o kiti du kariai tapo 
sužeisti.

Washingtonas. — Busi
masis biudžetas gynybai 
pralenks. 1959 metų biudže-IRAKAS PASKELBĖ 12 

MYLIŲ JŪRŲ TEISES 
i

Bagdadas. — Irako res-1 
publika paskelbė, kad Per- Maskva. — Jau baigtas 
sijos užlajos, vandenys 12- statyti ir irengti atominės 
kos mylių* atstoję nuo sau- energijos ledlaužis “I eni- 
sytno yra jos teritoriniais | nas”. Jis tuoj išplauks ban- 
vandenimis. Kartu Irakas i dymams. 
pranešė, kad prie Persijos 
užlajos stato naują prie
plauką, kurios pastatymas 
atsieis $44,800,000.

Siingapiore. •— Per devy
nis mėnesius Kinija išvežė 
nėr šia prieplauką už $40,- 
000,000 prekių.

Vatikanas. —Popiežius Jo
nas XXIII atsisveikino su 
buvusio popiežiaus Pijaus 
XII pareigūnais ir palinkė
jo jiems “pasilsėti”. Sako, 

puldavo Tarybų Sąjungą ir kad naujasis popiežius at- 
Jungtinę Arabų Respubli- leis*iki 4,000 buvusio popie- 
ką. ; __  žiaus pareigūnų.

Teheranas. — Irano val
džia uždarė rytinį laikraštį 
“Farma"”, kuris piktai

Melbourne, Australija. — 
Premjero 
partija laimėjo parlamenta
rinius rinkimus. Dabar jo 
parti ja ir sąjungininkės tu
rės 75 atstovus prieš 47 dar- 

Ibiečiu.

Menzies

Didelė stoka lėšų - 
proto ligoninėms

Kansas City, Mo. — Lu
ther Alverson, National As
sociation for Mental Health 
prezid., sako,

RUMUNIJA SUTEIKS 
INDIJAI PAGALBOS
New Delhi. —Rumunijos 

Demokratinė Liaudies Res
publika suteikė Indijai $11,- 
000,000 kredito. Taipgi Ru- 

kad stoka munija pastatys Indijoje 
Limestone, Miass. — Susi-' lėšų protinių ligonių gydy- 

kūlė armijos bombinis lėk
tuvas “B-47” ir nelaimėje 
žuvo 4 lakūnai.

Alžyras. —Alžyriečių va
dai mano, kad Jungtinės 
Tautos galėtų paveikti į 
Francūzija karo užbaigimui 
Alžyre.

Columbus, Ind. — Karinis 
lėktuvas “F-84” susidaužė 
ir žuvo lakūnas.

Teheranas. — Irano ka
ralius (šakas) pareiškė, 
kad jis jau neis į porinį gy
venimą su Saraja, jeigu ji 
jau ir galėtu pagimdyti jam 
sosto įpėdinį.

Londonas. — Į Angliją 
atvyko vice - prezidentas 
Niksonas. Prie Jungtinių 
Valstijų ambasados įvyko 
masinės demonstracij o s. 
Minia nešioio plakatus su 
o balsi a i s: “Go home, 
Nixon I”

Ipochas, Malajus. — Su
sirėmime anglų kariai nu
šovė tris partizanų vadus, 
jų tarpe Ah Ohiną, kuris 
nuo 1951 m. vadovavo par
tizanų kovai.

Lon dainas. — Tarybų Są
jungos mokslininkai pradė
jo 3,000 myliu kelionę per 
niekeno netyrinėtus plotus 
linkui Pietinio žemės ašiga
lio.

mui< Jis nusiskundė, kad su 
dabartinėmis įplaukomis jo
kiu būdu negalima nė ele
mentariai aptarnauti ligo
nius.

Alverson nurodė, kad 
1957 m. 800 protinių ligonių 
įstaigų gavo iš visuomenės 
$5,000,000 aukų. Jis sako, 
kad tuo pat kartu reikalin
ga buvo nemažiau $25,000,- 
000.

PANAIKINA CIVILINIUS 
LĖKTUVŲ SARGUS

Washingtonas. — Karinis 
orlaivynas paskelbė, kad 
jau bus panaikinti civiliniai 
lėktuvų sargai (“plane 
spotters”), kurie per 10 
metų dairėsi į dangų, ar ne
pamatys “priešo” lėktuvų.

Jų yra apie 300,000. Jie 
“dirbo” liuoslaikiu, bet bu
vo tūkstančiai tų, kurie 
tvarkė sargus ir gavo algas.

Vilnius.— Tarybų Lietu
voje iškilmingai .paminėtas 
Lietuvos operos artisto Kip 
ro Petrausko 73-iasis gim 
tadienis lapkričio 23 d. Jo 
garbei skirta ir didžioji už-, 
sienio lietuviams transliuo
tos programos dalis šešta
dienio vakarą.,

aliejaus išvalymo fabriką, 
kurio įrengimas.
$30,000,000. Rumunija suti
ko teikti Indijai kreditus 
tik už du ir pusę procento 

i palūkų.
i

VIRGINIJOJE IŠKELTA 
TIK VALSTIJOS

VĖLIAVA
Richmond, Va. — Virgi

nia gubernatorius Lindsay 
Almond įsakė nuleisti Jung- 

.tinių Valstijų vėliavą nuo 
valstijos kapitelio ir iškelti 
tik Virginia valstijos. Jis 
patvarkė, kad ir kitos val
diškos įstaigos turi laikyti 
iškėlę tik valstijos 'vėliava.

ąts i e i s

PLIENO KOMPANIJOMS 
NELEIDŽIA JUNGTIS
New Yorkas. — Federa

linis teisėjas Ed. Weinfield 
patvarkė, kad Bethlehem 
Steel Corp, ir Youngstown 
Steel & Tube Co. negali 
jungtis į vieną kompaniją. 
Yra manoma, kad kompani
jų viršininkai eis į Aukš
čiausia Teismą. V 4-

Nice, Francūzija. — Mo
naco princas Raineris. ir jo 
žmona (amerikietė Kelly) 
su dviem vaikais išskrido į 
Jungtines valstijas.
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LAPKRIČIO 27 DIENĄ bus tradicinė amerikiečių 
šventė — Thanksgiving Day arba Padėkų diena. Tą die
ną žmonės, einant tradicija, turėtų džiaugtis ir dėkoti 
likimui, kad viskas buvo gerai, kad metai buvo derlingi, 
kad j.e visko pilni.

Taip, šiemet Amerikos žemėje derlius buvo geras,

“Man ši vasara buvo sunki. 
Buvau ligoninėje, buvau pasi
davęs ir į Bostono kliniką, gy
venu jau iš pensijos, bet vis 
tiek į Laisvės fondą galėsiu 
aukoti $10.”

Taip rašo (praėjusiame mū
sų laikraščio numery) Jonas 
Skliutas, žymus ir ilgametis 
veikėjas Worcesteryje.

Ir J. Skliutas ragina visus 
laisviečius, kad ir jie aukotu 
i Laisvės fondą, kad darbuotų
si mūsų spaudai.

Skaitant tokius žodžius, 
sveikas žmogus jautiesi visai 
mažas, atsistojęs prieš J. 

. Skliutą.

irBeje, J. Skliutas rašo 
mums laišką, kuriame išdėsto 
savo asmenines bėdas: liga 

vargiai gal) 
rašyti, bet vistiek kai kada, ra
šo. Ir ten pat laiške jis sie- 

nors norėtų dirbti, neturi pajamų, Ateina žiema, reikia loja-si mūsų spaudos reikalais.

Bet tai nereiškia, kad darbo žmonių gyvenimą jis pa
kels. Ne! Derlius buvo geras, bet maistas tebebrangsta. pažeidė jo ranką, 
Brangsta viskas! Darbo žmonių gyvenimas sunkėja. O 
prie to, tarp 4—5 milijonų darbo žmonių Beturi darbo,

pirktis šiltų rūbų, o nėra už ką.
Padėkoti viens kitam amerikiečiai gali tik už tai, 

kad praėjusiai metais buvo išvengta karo, kuris keletu 
atvejų buvo smarkiai grūmojęs. Jeigu karas neįvyko, 
tai, žinoma, pirmiausia dėl to, kad amerikinė liaudis bu
vo išstojusi prieš jį. Antra, kad socialistinis pasaulis bu
vo ir tebėra griežtai nusistatęs, už taiką.

Kaip ten bebūtų, Padėkų dieną amerikiečiai neturė
tų pamiršti. kad reikia veikti, rė kia suglaustomis jėgo
mis darbuotis už taiką, už šviesesnį rytojų.

Dėkojame, Jonai, labai. Jūs 
duodate gerą pavyzdį kitiems. 
Jūs paakstinate mus visus dau
giau dirbti, veikti, būti geres
niais.

šia proga linkime jums svei
katos ir dar kartą sveikatos!

—Jie tokie nuoširdūs ir 
prasti, kaip ir mes . . .

pa-

Norėtųsi padaryt pastabą 
Tarybų Lietuvos radijo vado
vams, kurie iš Vilniaus trans
liuoja užsienio lietuviams ra
dijo pusvalandį.

Programą jie duoda turinin
gą ir gerą. Dažnai ji čia) aiš
kiai girdima: Bet nelaimė ta: 
programa (pusvalandis) duo
dama ne visai geru laiku.

Rytinėse Amerikos valstijo
se Vilniaus radijo pusvalandį 
girdime 5:30 v. popiet. Bet 
ar gali darbo dienomis visi, 
kurie labai nori, ir kurie tu
ri radijo priimtuvus, tai 
dėti? Ne, negali! Apie 
maž daug laiką žmonės 
leidžiami iš fabrikų, arba
kelyje į namus. Nedaug tokių 
lietuvių randasi, kurie 5:30 P. 
M. jau galėtų atsisėsti prie ra
dijo priimtuvo. " Tik pensinin
kai arba šeimininkės tai gali 
padaryti.

gir
tą 

pa
yra

Dėl Berlyno
TARYBŲ SĄJUNGOS vyriausybė pranešė, kad ji 

ištrauks iš Rytinės Berlyno dalies savo jėgas ir 
administratorius, kad tą miesto dalį pilnai valdys Vo
kietijos Demokratinė Respublika, kurios teritorijoje sto
vi visas Berlyno miestas.

Kaip greit tarybinė vyriausybė iš Berlyno rytinės 
dalies pasitrauks, šiuos žodžius rašant dar nėra žinoma. 
Žinoma tik tiek, kad ji tai padarys, ir ji nori, kad taip 
padarytų ir JAV, Anglija ir Francūzija. Pastarosios tu
ri savo kariuomenių dalinius vakarinėje to miesto dalyje.

Apie pasitraukimą iš Berlyno Washingtonas, Pary
žius ir Londonas kol kas atsisako ir kalbėti. Gerai, saky
sime, tegu jie ten dar kurį laiką bus. Kas toliau?

Berlyno miestas — istorinė Vokietijos sostinė—sto
vi. į rytus toli nuo Vakarų Vokietijos rubežiaus. Visokie 
sus'siekimai tarp Vakarų Vokietijos ir Vakarinio Berly
no eina per Vokietijos Demokratinės Respublikos terito
riją. O per tą teritoriją “Vakarai” priversti susisiekti su 
Vakariniu Berlynu.

Ik: šiol tąjį “Vakarų” susisiekimą kontroliavo tary
binės vyriausybės atstovai, kurių centras buvo Rytinia
me Berlyne. Dabar, kai visa tai TSRS ištraukia, “Vaka
rų” susisiekimą su “jiems priklausančiu” miesto sekto
riumi turės kontroliuoti Vokietijos Demokratinės Res
publikos vyriausybės atstovai. Atrodo, nieko Čia nebūtų 
nepaprasto. Bet ta'p nėra.

“Vakarai” Vokietijos Demokratinės Respublikos ne
pripažįsta. Jiems tokio daikto nėra, kaip VDR valdžia, 
valdanti apie trečią dalį visos Vokietijos žemės. Jie atsi
sako su tos valdžios atstovais tartis, jie skelbia, jeigu 
tarsimės. tai tuo patim pripažins’me, kad tokia valstybė, 
kaip Vokietijos Demokratinė Respublika gyvuoja!

Washingtono politika, mat, yra tokia: kas mums ne
patinka, to nepripažinkime! Neprpažinkime Vokietijos 
Demokratinės Respublikos, nepripažinkime Kinijos Liau
dies Respublikos, nepripažinkime Vietnamo Liaudies 
Respublikos, nepripažinkime Korėjos Liaudits Respubli
kos!

, • Tai ką gi dabar tie, kurie vadovaujasi Washingtono 
politika, turės daryti? Atsisakys tartis su VDR vyriau
sybės atstovais? Atsisakys klausyti jų patvarkymų va
žiuose per Rytų Vokietijos žemę? Jeigu ats’sakys, tai 
ar VDR negali uždaryti jiems durų į Vakarinį Berlyną?

Kai kurie atsako taip: gerai, tuomet mes oro jėgo
mis viską Vakarų Berlynui pristatysime, su juo palaiky
sime susisiekimus. Bet visados ir to negalės daryti. Tuo
met išeitis — kokia? Karo dėl to su Vokietijos Demo
kratine Respublika juk nepradės.

Kaip matome, susideda nemaža klausimų, į kuriuos 
atsakymo šiandien kol kas dar nieks nedavė. O reikės 
duoti. Anksčiau ar vėl’au reikės daryti taip ar kitaip.

Kai kurie mūsų draugai ko
respondentai dar vis rašo per 
ilgas korespondencijas. Pride
da j jas visokių išvedžiojimų, 
visokių smulkmėm).

Tai nėra gerai! Atsiminkite, 
juo trumpesnė korespondenci
ja, juo ji daugiau pasako, tuo 
daugiau žmoūnių ją skaito.

Kita vertus: ilgos korespon-į bau negu pas 
dencijos per daug vietos laik- ’ valstijose.denci jos 
rašty užima — vietos, kurią 
būtų galima užimti kitais, /įdo
miais raštais.

Bandykite, draugai kores
pondentai, trumpiau parašyti 
iš savo kolonijų žinias. Bus 
geriau laikraščiui, bus geriau 
ir skaitytojams.

Visi tie, kurie šiemet buvo 
Laisvės metiniame koncerte, 
labai pasitenkinę. Pasitenki
nę jie ne tik koncertine pro
grama, pasitenkinę juo labiau 
tuo, kad išgirdo nuoširdžiu^ 
sveikinimus iš Lietuvos, ku
riuos atvežė ir pateikė Ignas 
Gaška ir Laurynas Kapočius.

Ir kas gi iš tikrųjų nesi
džiaugtų toki u o įvykiu! Juk 
tai pirmą kartą istorijfoje 
Niujorko lietuviai išgirdo at
vežtus iš jų gimtojo krašto, iš 
Tarybų Lietuvos, gyvo žodžio 
sveikinimus! Ir juos pasakė 
tokie žymūs, aukšti (svečiai!

Tačiau pas mus, rytiečius, 
dėl to nebūtų jau labai didelė 
bėda. Bet paimkime Čikagą 
ir už Čikagos, toliau į vakarus 
gyvenančius lietuvius. Ten 
laikas eina valanda vėliau. Kai 
pas mus 5:30, ten—4:30 P. M. 
Ten, vadinasi, darbininkai dar 
yra fabrikuose bei raštinėse.

O jei pridėsime Kaliforni
ją—ten juk taipgi nemaža lie
tuvių gyvena, ir jie mielai no
rėtų Vilniaus radijo pusvalan
džio pasiklausyti., bet ten lai
kas eina trimis valandomis vė- 

mus, rytinėse

Ot, jei Vilniaus radijo va
dovai transliuotų mums savo 
pusvalandį, išakysiinė, kada 
nors apie devintą valandą 
vakare m ū s ų laiku, tada 
būtume labai pasitenkinę mes, 
rytiečiai, būtų pasitenkinę ir 
Kalifornijos žmonės, vakario- 

1 • • ciai.
Kaip matome, mes.čia kal

bame tik apie JAV lietuvius. 
Bet veikiausiai tas pats yra ir 
Kanadoje, nes ir jiems ta pa
ti programa skiriama.

Tegu Vilniaus radijo vado
vai nopaskaito * šių mūsų 
stabų kišimusi “į ne savo 
kalus.” Pasisakome tik 

, to,, kad norėtume, idant
brangų pusvalandį, tas įdomias 
iš Lietuvos žinias ir; puikias 
dainas bei kalbas galėtų išgirs
ti ir nuolat klausytų juo di
desnis skaičius lietuvių.

pa
re i- 
dėl
ta, v

Primintina dar ir tai: abudu
Su nemažai koncerto dalyvių J Vilniaus pusvalandžio anaun- 

matėme, (svečiai pasispaudę, šeriai — vyras ir mergina —• 
rankomis. Po to tie, kuriems turi puikius balsus, gražią dik- 
teko progos su jais apsikeisti ei ją, tarmę, 
žodžiu, sakė:

Tiesiog miela jų 
pranešimų klausyti!

Iš JUNGTINIŲ TAUTŲ

Sprendžiamas klausimas: kaipgi 
sukontroliuoti veiksmus erdvėje?

(Mūsų korespondento)

Jungtinės Tautos. — Jei, tijos. Kodėl? Todėl, kad jos 
sakysime, prieš dėsėtką me- ; 
tų kas nors būtų pasakęs, i 
kad 1958 metais pasaulio ; 
tautos kels klausimų, kaip ' 
kontroliuoti veiksmus erd
vėje, tai mažai žmonių būtų 
tuo tikėję. Bet šiandien taip 
iš tikrųjų esama!

1957 metais Jungtinių 
Tautų 12-ajai Asamblėjos 
sesijai debatų o jant pasauli
nius reikalus, Tarybų Są
junga paleido į erdvę pir
mąjį savo sputniką — dirb
tinį žemės palydovą. Visa 
tai pasaulį maloniai nuste
bino, sužavėjo. Visa tai, 
tiesa, reakcininkus išgąsdi
no, bet laisvąją žmoniją la
bai nudžiugino.

Visiems buvo aišku, kad 
prasidėjo nauja žmonijos 
gyvenime era, kad žmogus 
jau siekiasi užkariauti erd
vę, iki šiol jam mažai tepa- 
žįstamą.

Neužilgo buvo paleistas 
ir antrasis tarybinis dirbti
nis žemės palydovas. Po to 
ir JAV paleido vieną ir ki
tą (tiesa, daug mažesnius) 
žemės palydovus. Dar Vė
liau — Tarybų Sąjunga pa
leido į erdvė jau milžinišką, 
trečiąjį, sputniką.

Ir tie 20-ojo amžiaus 
“stebuklai” iškėlė žmonijai 
naują klausimą: užkariau
jant erdvę, ar nepanorės 
kas nors ją panaudoti agre- 
syviams tikslams? Ką dary
ti, kad to nebūtų?
Dabar tas klausimas yra 

sprindžiam as
Visiškai natūralu, kad 

tąjį klausimą turėtų spręs-1 
ti Jungtinių Tautų organi-| 
žacija. Kas gi kitas jį 
spręs? Kitos tarptautinės 
organizacijos juk nėra, 
apart Jungt. Tautų organi
zacijos.

Ir štai šiemet JT 13-ojoje 
Asamblėjos, sesijoje tasai 
klausimas iškilo visu rim
tumu.

Praėjusią savaitę jis bu
vo debatuotas JT. 13-osios 
Asamblėjos sesijos Pirma
jame politiniame komitete, 
svarbiausiame komitete.

Aišku, svariausią nuomo
nę, debatuojant šį klausi
mą, turi dvi šalys: Tarybų 
Sąjunga ir Jungtinės Vals-

ŠYPSENOS

Pirmoji Padėkos Daina
gale žemė jiems išaugino 
daugiau derliaus, negu jie 
patys tikėjosi, ir pilgrimai 
nusprendė padėkoti dievui 
ir atšvęsti savo laimę. Tuo 
būdu pirmoji Padėkos Die
na buvo atžyrnėta ir pa
skelbta.

Pirmoji 
buvo šilta 
pustuzinis 
liepsnojo

• * RYŠIUM SU TUO tenka priminti kitą dalyką. Kai 
artą metą Rytiniame Berlyne buvo pasiryžę sukelti riau
šes tūli “Vakaru” agentų suagituoti žmonės, kai tą jų 
pasiryžimą VDR nuslop’no, tai buvo skelbta: Tarybų Są
jungos kariuomenė, esanti Berlyne, tai padarė. Ir buvo 
duota suprasti: jei Rytiniame Berlyne nebūtų Tarybinės 
armijos dalinių, tai žmonės sukiltų ir nuverstų socialisti
nę valdžia.

■-> Dabargi matome, kad Tarybinės armijos daliniai iŠ 
ten ištraukiam’, viskas paliekama patiems vokiečiams 
tvarkytis. Ir TSRS dargi prideda: ištraukite ir jūs, “Va
karai”, savo kariuomenių dalinius iš Berlyno, palikime 
tą miestą valdyti pat'ems vokiečiams. Berlynas priklau
so.vokiečiams, o ne kam kitam, tai tegu jie savo sostinę 
ir valdo.

Kaip bebūtų, dėl šito dalyko kils nemaža ginčų. Ma
tysime, kuo jie baigsis.

1621 metais mažoje Ply
mouth kolonijoje, kur dabar 
yra Massachusetts valstija, 
maža atvykėlių iš Anglijos 
grupė pajuto, kad atėjo lai
kas švęsti derliaus šventę. 
Šios grupės žmonės buvo 
Pilgrimai (vyrai, moterys 
ir vaikai), buvo pergyvenę 
pirmą žiemą svetimame ir 
laukiniame Amerikos konti
nente. Ji-e savo gimtąją že
mę apleido todėl, kad, pa
gal įstatymus, jiems buvo 
atimta teisė praktikuoti sa
vo tikybą.

Mažiau kaip pusė jų išli
ko gyvi po pirmos žiemos 
Amerikoje. Ligos ir badas 
daugiau kaip pusę jų nuva
rė į kapus. Pavasariui atė
jus, jie pradėjo dirbti žemę, 
sunkiai kovodami su uoloto
mis vietomis ir su žiauriu 
klimatu. Iš savo indėnų 
draugų jie išmoko sodinti 
kukurūzus, gaudyti žuvis ir 
tręšti žemę.

Per visą vasarą su didele 
baime jie sekė, kaip auga 
kukurūzai, nes nuo jų pri- na ant kitos pastatytų ir 
klausė, ar galės išgyventi pririštų uolų, p 
iki sekamo derliaus. Galu Tai buvo puiki šventė.

stirnieną, 
duoną, 
uogas ir 

šventę jie

Padėkos Diena 
ir maloni. Apie 
užkurtu laužu 

retesnėse miško 
vietose. Jauni berniukai su 
trumpomis kelnėmis, pada
rytomis iš elnių kailių, 
prieš ugnį sukinėjo ant me
talinių smalgelių užmautą 
mėsą, kad vienodai iškeptų. 
Vyrai iš medžio statė sta
lus. Mažesnės ugnies lieps
nelės kūrenosi prie lauke 
pastatytų pečių. Moterys ir 
mergaitės, apsivilkusios il
gomis suknelėmis ir užsidė- 
jusios ant galvų sniego 
baltumo gaubtuvus, kepė 
lauke įrengtuose pečiuose 
arbūzų ii\. skvošų pyragus 
(pies). Maži vaikai malė 
kukurūzus tarp dviejų vie-

Tai buvo puiki šventė.

Pilgrimai valgė kalakutus, 
laukines žąsis, 
žuvis, kukurūzų 
daržoves, vaisius, 
pyragus. Į savo
pasikvietė 90 savo draugų 
indėnų. Indėnai atvyko su 
dovanomis — elniena. Ply- 
moutho gubernatorius, no
rėdamas užsitikrinti, kad 
valgių užteks, savo vyrus 
išsiuntė i miškus medžioti 
laukinių paukščių ir kala
kutų.

Kunigas savo maldoje pa
dėkojo dievui už namus, 
maistą ir saugų naujame 

| krašte gyvenimą. Lndėnai 
taip pat savaip atliko savo 
padėkos maldą ir dėkojo 
“Jam, kuris padarė, kad 
medžiai, javai ir visokios 
vaisių rūšys augtų.”

Iš visų Amerikos švenčių 
Padėkos Diena yra tur būt 
daugiausia amerikoniška.

i Lygiai, kaip pilgrimai prieš 
daugiau kaip 300 metų, 
amerikiečiai nuo tų laikų 
švenčia savo tradicinę šven
tę. •

Common Council

paleido į erdvę savo sputni- 
kus, todėl, kad jos ateityje 
gali daugiau ir daugiau jų 
paleisti, todėl, kad šios vals
tybės yra galingiausios pa
saulyje.

Tarybų Sąjunga iš karto 
siūlė, kad debatuoti šį klau
simą bus galima tik tada, 
kai JAV sutiks ištraukti 
savo militarines bazes 
įvairių pasaulio kraštų. 
Bet vėliau Tarybų Sąjunga 
tą savo nusistatymą pakei
tė. TSRS užsienio reikalų 
ministras V. A. Zorinas pa
reiškė, kad jis sutinka tuo
du klausimuu atskirti, su
tinka debatuoti erdvės 
kontrolės klausimą kaip to
kį. Ir jis buvo pradėtas de
batuoti.

Privatiniai pasitarimai
Didžiulės svarbos klausi

mus sprendžiant, ne visuo
met galima apsieiti be as
meninio ryšio, be privatinių 
delegacijų vadovų pasitari
mų. Taip buvo ir dabar.

Rugsėjo 20 d. TSRS dele
gacijos galva V. A. Zorinas 
turėjo privatinį pasitarimą 
su JAV delegacijos vadovu 
Heųry Cabot Lodge. Pasi
rodo, kad abudu priėjo pa
grindiniais klausimais lai
kinio susitarimo. Buvo pa
siūlyta tuo reikalu rezoliu
cija, ji svarstyta. Po to V. 
A Zorinas pasakė, kad jis 
telegrafuos savo vyriausy
bei rezoliucijos turinį ir 
lauks iš ten atsakymo. (Kai 
šie žodžiai rašomi, dar nė
ra žinių, kokį atsakymą ta
rybinė delegacija gavo iš 
Maskvos.)

Kaip erdvę kontroliuoti?
Kaipgi erdvę kontroliuo

ti? Yra sumanymas įkurti 
tam tikrą komitetą, kuris 
dabotų, kad nei viena šalis 
nenaudotų erdvės militari- 
niams-agresy viams t i k s- 
lams.

Tarybų Sąjunga sako, į 
tokį erdvės kontrolės komi
tetą turėtų, įeiti: Jungtinės 
Valstijos, Prancūzija, Di
džioji Britanija, Tarybų 
Sąjunga, Lenkija, Rumuni
ja, Čekoslovakija, Jungt. 
Arabų Respublika, Indija, 
Švedija ir Argentina.

Kai kurios “Vakarų” 
(valstybės nenori su tuo su
tikti. Jos mano, kad toks 
komitetas būtų “per daug 
šališkas”, kad jame vyrau
tų socialistinės ir neutralios 
valstybės. Visa tai, aišku, 
teks apdiskusuoti.

Dar nežiną, kuo visa tai 
baigsis, bet, jūsų korespon
dento nuomone, visvien yra 
labai džiugu, kad jau tokį 
klausimą, kaip erdvės kon
troliavimas, žmonija kelia. 
Tai parodo, kaip toli ji nu
žengė mokslo srityje!

IS

UŽSITARNAVĘS
“Tai už ką gi tu savo žmo- 

na divorsavai?”
“Už tai, kad ji mane išva

dino idijotu.”
“Bet argi to galėjo užtek

ti?”
“Buvo štai kaip. Sugrįžęs 

iš darbo aš savo žmoną užti
kau burdingieriaus glėbyje ir 
surikau: ‘Ką visa tai reiškia? 
Ji atsisuko į mane ir sako: 
Tu, idijote, argi nematai?!”

SUKIRTO MOTINĄ
Motina labai supyko ant še

šių metų sūnaus ir suriko: 
“Tu mažytis pabaisa!”

Sūnus:
Motina:

vūnas su
Sūnus:

m y te, tai

‘O ką tai reiškia?
“Pabaisa yra gy- 

ragais ir uodega?’’ 
“Nebūk kvaila, ma- 
karve, o ne pabai-

—Klausyk, juk tau gydytojas 
griežtai uždraudė rūkyti!

—-Taip, taip, bet jis vakar 
išvažiavo į Paryžių.

Darbininkų sveikata
NUTUKIMAS i

Daktaras Kart e r i s su 
žmona pastebėjo, kad Tary
bų Sąjungoje reta nutukę- . 
lių, dručkių, apkūnių žmo
nių. Nutukimą visi traktuo
ja, kaipo netikusį, nesveiką 
reiškinį. Gydytojai moko 
žmones, ką ir kaip valgyt, 
ko nevalgyt, kad nebūtum 
nutukęs.. Fizinis darbas, 
vaikščiojimas, mankšta la
bai daug padeda. Tai dar 
svarbiau ir už susiaurintą 
dietą.

Perdaug taukų apsunkina 
širdį ir visus organus. Rie- 
bučkiai greičiau gauna cuk
raligę, diabetą, trumpina 
gyvenimą. Nutukimas, kaip 
ir parazitas, visą organiz
mą gadina.

Tarybų Sąjungoje gydy
tojai neriboja dietos taip 
jau labai griežtai, kaip 
Amerikoje. Užtat tenai pa
brėžiama vaikščiojimo svar- 
ba, fizinio darbo svarba, vi
sokių žaismų ir sporto svar
ba, gimnastikos svarba, 
raumenų man kš tinimo 
svarba.

Žmogaus organizme kū
no medžiagų apytaka — 
metabolizmas — smegenų 
kontroliuojamas. Viską su
valdo ir nusako smegenys ir 
iš smegenų išeinantieji ner
vai. Smegenys taip neapsa
komai sudėtingas organas, 
kad jų kontrolėj visas fizi
nis ir dvasinis bei protinis 
žmogaus gyvenimas.

Raumenų darbas iš tikro 
padeda sunaudot, perdegint 
maisto kalorijas, pagreitina 
visą metabolizmą. Be to, be
di r b a n t, besimankštant, 
vaikščiojant, naudos turi ir * 
Smegenys, ir visi nervai. Sa
vo ruožtu, jie irgi geriau ta- - 
da išjudina visą kūno maši
neriją. Tada kaip tik ir susi
nančio ja, perdega kalorijų' 
perviršis, svoris eina mažyn,

Tarybų mokslinikai Pav
lovas, Bykovas ir kiti tvir
tina: saugok savo dietą, 
venk riebalų, krakmolų, bet 
— dar svarbiau— mankštyk 
raumenis, vaikščiok, dirbi
nėk. Tada geriau veiks tau 
ir smegenys ir visa nervų 
sistema. O smegenys sukon
troliuoja ir liaukų darbą. Ir 
liaukos geriau tada veikia 
ir padeda pagyvinti meta
bolizmą. Žmogaus kūne visa 
kas taip jau ir sutvarkyta, 
kad “ratelis ratelį varo”, o 
pats tas smagratis yra sme
genys. Įsidėmėkite šitai visi 
gerai. T a i neapsakomai 
svarbu kiekvienam: vaikš- 

..v^v čiokite energingai, dažniau
te, tai jis klydo, ir jo klai- ką padirbėkite, ore būkite^ 
dingų minčių mes neturime dažniau. 1

J. J. Kaškiaucius, M. Dj

Redakcijos Atsakymai
J. N. — Jūsų rašinėlis 

apie gimdymo kontrolę pa
radytas tokiu tonu (ir neaiš
kiai), kad mes juo negali
me pasinaudoti. Sakyti, kad 
“pasaulio gyventojų augi
mas j a u toli pralenkia 
maisto gavimą”, nėra tie
sa, žinant, kaip Amerikoje 
valdžia moka farmeriams 
pinigus už tai, kad jie lai
kytų pūdymais tam tikrus 
žemės plotus. Jeigu Dr. 
Rock taip sakė, kaip rašo-

populiarinti.

2 p.--Laisve (Liberty)— Antrad., lapkr. (Nov.) 25, 1958
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Apie rašytojus, poetus ir literatūros kritikus

Prieš keletą savaičių ga
vau stiprių, neišdi Įdomų 
įspūdžių. Perskaičiau labai 
savitą, labai nepaprastą 
knygą — A. Varčios roma
ną “Tamsioji upė”, lietuvių 
kalbon išverstą A. Vaivuts- 
ko.

Tokios sukrečiamos kny
gos dar nebuvau skaitęs. 
Kas tai tokio rūstaus, skir
tingo, fenomenalaus — ir 
savo šiurpiu turiniu ir šiur
piais vaizdavimo metodais, 
romana konstrukcija, labai 
originalia architektonika.

Vos. tik spėjau perskaity
ti keletą puslapių, šalin ati
dėjau kitus darbus ir įnikau 
skaityti, įdėmiai, iš leng- 
vėlio, tūlas vietas vėl ir vėl 
per skaitydamas, nustebin
tas tokia brandžia, tiršta 
knyga, kupina rūsčių šur- 
pulingų, ryškiomis spalvo
mis perteiktų pasibaisėti- 

t nos tikrovės vaizdų.
w Giliau važiuojant, susi

daro iš tikro pritrenkiamas 
įspūdis! Žmogus nemany
tum, kad iš viso gali būti 
toks baisus, toks nežmoniš
kas, beširdis gyvenimas. 
Kokie groteskiniai pasibai
sėtini vmzdm! Kokiais ori- 
o-inaHais. tirštais brūkš- 
njniq prficfns braukia IV 
brnnVin ?ip mulin^U* VPIZ- 
dus! Net tqu šinrmėlės nėr 
nubara perbėga, plaukai 
šiaušiasi... Argi iš viso ga-

ri prisiimti šią riziką, nes 
kritiko pirmoji pareiga — 
užjausti ne autorių ir jo ne
nusisekusį veikalą, bet skai
tytoją, vargšą skaitytoją, 
kuriam pateikiamos tokios 
knygos. Skaitytojui, o ne 
kam kitam, turi būti skiria
mas visas kritikos dėmesys. 
Kaip tik skaitytojo meninę 
nuovoką ir skonį kritikas 
privalo stengtis išugdyti. 
Kaip tik skaitytoją reikia 
prie knygų privesti arba 
nuo jų atitraukti, ir tai pir
miausia rašytojams naudin
ga, kurių tolesniam augi
mui būtų padaryta rimta 
žala, jei neaugtų skaityto- 

[ jas.
Veikalas, kuris nesukelia 

kritikos, jau pats save iš
kritikuoja, parodydamas, 
kad jis nevertas kritikos, 
kai tuo tarpu didžioji da
lis garsiųjų veikalų pasižy
mi tuo, kad sužadina aist
ringus ginčus prieš save ir 
už

Neseniai Rytų Vokietijo
je mirė žymus vokiečių ra
šyto j as-poetas Johannes R. 
Becheris. Tai buvo žymus 
ne tik rašytojas, o ir anti
fašistas kovotojas už liau
dies reikalus. Prieš mirda- 
mas jis parašė knygą ‘To

taliniais vamzdeliais iš tam etiškasis principas, 
tikrų indų moliūgų. Matė ^"^U’auką zemiau ^ paduoda- 
turinti stiprų gaivinantį ir 
akstinantį skonį. Ją pir
miausią pradėję vartoti 
gvarani genties indėnai, 
paskiau ir ispanų jėzuitai 
užkariavimo (k on k vis tos),

laikotarpiais. Dar paskiau 
įsibrovė grobuonys dvasi
ninkai, prievarta ir nežmo
nišku žiaurumu pristatinė
jo mensusus vergus graba
liotis po pavojingus miškus. ■

Ramonas tiek pat kenčia 
dirba, skuba. Niekšų

rn atė. Užpilia karštu van
deniu ir tirštoką stiprų 
skystį- traukia burnon me-

JONAS KAšKAITIS

Romano "Tamsioji upė" 
peržvalga

vaizduoju, kiek čia kruopš- mala ir padaro arbatą. Ta 
taus, smulkmeningo darbo žerbos arbata vadinama 
reikėjo vertėjui pridėti, kai 
originalas toks šiurpus, to
kios keistos architektūros.

“Alfredo Varela. EI rio 
oscuro. (La aventura de 
los yerbales virgenes). No
vela. Buenos Aires, 1952.” 
Tai toks originalus romano 
pavadinimas.

Kas vra tasai A. Varela? 
Savo pratarmėje A. Vai- 
vutskas nurodo, kad A. Va
rela — argentinietis, gimęs 
1914 m. Apkeliavo jis Ta
rybų Sąjungą 1948-9 me
tais, susižavėjo didžiuliais 
tarybinių žmonių pasieki
mais. Parašė apie tai kny-!
gą ir už tai gavo pakentėti ir 
kalėjime. Kalėjimas nepa- kapangų ir dvasininkų žvė- 
laužė ryžtingo
Argentinos ir pasaulio pa- įžeidė Ramoną, kaip ir ki- 
žangiųjų jėgų protestai pa
dėjo autoriui išsilaisvinti.

Ką vaizduoja A. Vargios 
romanas? Plačiai atsklei
džia traškanojančių atogrą- 
žinių nepereinamų miškų 
didingą, „rūstų vaizdą. Žiau
ri, baisi ten gamta. Dar 
žiauresni ir baisesni išnau
dotojai žmonės. Savo ro
mane “Tamsioji upė” A. 
Varela piešia žerbos-matės 
(na ra ovaiiškos arbatos) 
nnkeiu pasibaisėtiną gy
venimą, .gyvą kankynę. Au
torius Įsiskverbia į pačią 
žerbaliu gelmę, i' neižen- 

ntngpnžn miškus. Pie- 
ir^v»-inka. mpnsn- 

'fi A crPU-
;s srra. ntkioia 

"-aj’gžvs a^ntni, nugabena 
T katorga.

Dvasininkas Azika ir jo 
ardomi mušeikos — kapo- 

nnn-oq — noansakomi žiau-ipių 
r"ma.i. Už menkiausią ne- nuotrupų, vaizdų, faktų, 
nakhisnuma vargšus muša,1 tikroviškų i vykių, kur spal- 
'ūsada nusuka atlyginimą.

_ j_____ ___ _____  Nors tu užsimušk, iš skolų 
mai gramantai taip ir pa- 'neišbrisi. 
likti stvrot paskirai, lyg 
nuošaliai nuo nastato...

draskus ta- 
1 knriPVS.
a np”^,r> koyvta, man
girdimas vardas. Pats ro
manas stebėtinai įmantriai 
sukonstruotas, ir jis taipo 
pat stebėtinai sultingai lie
tuvių kalbon perteiktas An
tano Vaivutsko. Nesinori 
tikėti, kad tai vertimas. Įsi-

autoriaus, riškas žiaurumas baisiai

"^11 ri

TČnkjn f>9pma 1

į Knlqn nnnanras- 
ta. šb’di ir aki verianti A. 
Varplnq knmno'dciiQ ! Koks 

qnn/m ingaS Sti-

krau^vi-nę iš šiurkščiu, 
sunkiu luitu, tik kur nekur su- 

f kabinėtu švkščiais cemento 
teptelėjimais. Kiti groteski-

” kurios

me. Vertimas į lietuvių 
kalbą buvo atliktas Lietu
voje. — “L.” Redakcija.

tus vergus. Ramonas kau
pia širdyje degančią neapy- 

■ kantą, kerštą. Svajoja at
keršyti, išsivaduoti iš ver
guvės, kaip nors pavieniui, 
su ginklu rankose. Palaips
niui įsitikina, kad vienas 
nieko nepadarysi. Reikia 
sutelkti, suagituoti vergus 
mensusus. Jo tas įsitikini
mas padidėja, kai jam ten
ka susieiti su unijos (prof
sąjungos) nariu upeiviu 
Peralta, ypač po to, kai jis 
dar pirma . padirbę j a su 
Frutosu, kuris dalyvavo 
Brazilijos revoliu c i j o j e 
1924-27 m., — tarnavo Lu
is Karlos Presteso armijo
je Ramonas sunrato, kad 
"oikja kojoti or^nizuo+ai. 
ir jis tamna : 
moningas kovotojas už dar-į 
bininku reikalus.

Kn^oje nribarstvta šiur-
tos baisios katorgos . knygą

Galimas dalykas. Aš pats [no šakoms. Tada mokslas 
ir menas tarnauja politikai. 
Tokie laikotarpiai yra žino
mi mums iš pasaulio istori
jos, ir, panagrinėjus, kokį 
poveikį toks tarnavimas 
turėjo menui ir mokslui, 
būtų visiškai klaidinga 
teigti, kad menas ir moks
las visada patyrė nuostolį 
politikos primato sąlygo
mis. Viskas priklauso nuo 
to, koks politikos, kuriai 
tarnauja mokslas ir menas, 
turinys. Jeigu tai politika, 
kurios tikslas žmonijos vys
tymasis, tai mokslui ir me
nui išeina tik į gera, kada 
jie paklūsta ir tarnauja jai.

Poeto augimas
Kiekvienas poetas yra tik 

kartą poetas. Jei jam lemta 
ilgiau gyventi, jis pereina 
skirtingas fazes, ir kartu 
su politinėmis, visuomeni
nėmis permainomis kinta 
jis pats savo kūryboje. Kai 
kurie poetai priversti su
stoti vietoje ir nebegali 
augti toliau. Jų augimas 
pasibaigia. Jie neturi nie
ko daugiau pasakyti. Užtat 
kiti nuolatos pralenkia pa
tys save, ir jų veikaluose 
galima studijuoti skirtin
gas politines fazes, kurias 
jie perėjo . Ne vienas

n e p r i klausau tokiems iš
rinktiesiems. Norėda m a s 
susipažinti su rašytoju, aš 
privalau, deja, pasidomėti 
jo veikalais, ir netgi studi
juoti juos. Tačiau mano 
kritikų tarpe, gal būt, yra 
žmonių, kurie apsigimę to
kiais genijais, kad gali nu
statyti diagnozę “tik akį 
metę,” arba kurie, vos spė
ję paimti knygą į rankas ir 
ją pauostyti, jau žino, kas 
joje, — kokia laiko ir pa
stangų ekonomija!
Padrąsinti ar atgrąsinti?

Minint mūsų literatūrinį 
prieauglį, daug kalbama 
api-e atgrasinimą ir padrą
sinimą. Aš manau, kad iš 
vienos pusės reikia atgra
sinti, o iš kitos padrąsinti. 
Reikia atgrasinti visus tep- 
liotojus ir lengvapėdžius, o 
taip pat beprincipinius ver
teivas, ir duoti jiems laiku 
suprasti, kad literatūra — 
rimtas dalykas, kad joje ne
galima iškilti suktybių ke
liu. Tačiau reikia padrą
sinti visus tuos, kurie į lite
ratūra žiūri rimtai ir turi 
norą atsidėję dirbti, kad 
įneštų vertingą, stambų in
dėlį į literatūros augimą. 
Padrąsinti reikia ir tuos, 
kurie su įkarščiu, aistrin-

Reikia turėti drąsos sa
kyti tik tai, kas būtina. Ir 
reikia turėti drąsos nedrįs
ti sakyti to, kas nebūtina. 
Mes drąsūs ta prasme, kad 
drąsa reikalauja to, kas is
toriškai neišvengiama, ir 
mes pakankamai drąsūs tai 
viešai pareikšti. Tačiau 
mes neturime drąsos ir ne
norime drįsti užsiimti visiš
kai nežabota anar c h i š k a 
plepalyne. Tą drąsą mes 
paliekame tiems, kuriems 
trūksta atsakomybės jaus
mo*. . .

Aš turėčiau dar vieną no
rą. Gal man gyvam esant 
jis nebus patenkintas, tada 
jis liks patenkinti ateinan
čioms kartoms. Aš noriu, 
kad mane kritikuojant bent 
būtų pasistengiama per
skaityti mano knygas. Gal 
būt, per daug aš reikalau
ju arba nepakankamai iver- gai, drąsiai veržiasi priekin 
tinu savo priešininkus, ku- ir be atodairos stengiasi 
rie neskaitę sugeba pada
lyti atsakingas išvadas.

lai lyg suartėja, ir tu iš tolo 
stebi tą sukrečiamą ne gy
venimą, bet baisų pragarą.

Ir pats autorius Varela

prasiskverbti į literatūros 
“paslaptis,” tokiu būdu su
sidaryti savo nuomonę ir 
rasti ką nors naujo. Rei
kia atgrasinti visus kriti
kus, kurie nenori patys, sau 
taikyti aukštų reikalavimų 
ir kurie tik iš kitų reika-

rvžtinaas^są-’ir vertėjas Vaivutskas pa- iauja, kad jie duotu poetiš- 
! tvirtina to pragarinio dar- kaį išbaigtus kūrinius. Pa- 
. bo tikrovę. Patys matė, ste- drąsinti reikia visus kriti- 
bėjo, net ir dirbo. Skaitai kus, kurie sąžiningai ir 

“Toli nuo te- kruopščiai dirba, kurięms
vynės,” ir ji tau muša į tą 
patį tašką. Pietų Ameri
kos baisieji raistai... mūsų 
vargšų brolių lietuvių emi
grantų klajonės, kančios.

Kas mane stebino — tai 
dar ir šios knygos vertėjo 
sugabumas susidoroti su to
kia keblia mišria medžiaga,

vingai atpiešta me n s u s ų 
buitis, papročiai, būdas, 
darbų ir. “pramogų” pa
vaizdavimai, nuostabiai di
dinga ir nuostabiai žiauri 
n/o^rąžų gamta.

Romanas daug vietos pa-,________________ „ ,
lieka skaitytojo vaizduotei.1 sklandžiai perteikti ją lie- 
Nėra sklandaus, ištisinio! tuviu kalbon. Ir tatai ver- 

tėjas sugebėjo vos trejetą 
metų pagyvenęs savo tėviš
kėj ir jau spėjęs tiek su
bręsti su plunksna rankoje.

Romane Ivg ir herojus — 
i Ramonas Moreira. Apgavi
kai agentai ir ii kartu nu- 
/innnrįnn i neištirtas, lauki- 
^ps žo"bnlin vietoves, į pa
sibaisėtina nelaisvės pra
garmę. Išnaudojimas, žiau- paeilinio dalykų išdėstymo, 
rūmas neišnasakytas! Ka- Čia vaizdai išmėtyti gaba- 
pangų priežiūroje, mensu- lais. Bet jie giliai įsmen- 
sai rankioja žerbos didžiu- ga tavo sąmonėn. Iš lengvo 
lių medžių lapus ir šakeles, susidaro vaizduotėje per-• Auklėjamoji mūsų tėvynės 
Džiovina , suskrudina, su- spektyva, tie paskiri gaba-1 atmosfera iš tikro nuostabi.

sklandaus,

aišku, kad jie irgi priklau
so literatūrai, kad be jų li
teratūrinė visuomenė skurs
tų ir būtų pasmerkta apmi
rimui. Vadinasi, mes pri
valome kai kuriuos žmones 
atgrasinti, norėdami padrą
sinti tuos, kurie tikrai to 
verti.

Poezija ir polit ika
Visiškai įmanomas daly

kas, kad tam tikrais laiko
tarpiais politika tarytum 
praryja poeziją, tai yra, po
litika turi diktuojantį pri
matą visoms mokslo ir me-

save.

MENAS -DARBO 
ŽMONĖMS

Vilnius. — Lietuvos TSR 
Valstybinė politinės ir moksli
nės literatūros leidykla prade
da leisti keletą serijų geriau
sių respublikos dailininkų kū

jų rinių reprodukciją. 15 tūkstan- 
taip visapusiškai atkūrė 
tam tikrą laikotarpį, kad le,stį. komplektai meninių ai-

egzempliorių tiražas iš-

AISČIO GULBES GIESME
Pernai kun. P. M. Juras išleido ka

talikiškosios srovės poeto JONO AISČIO 
(Kosu Aleksandravičiaus) poezijos rin- 
kinelį — “KRISTALINIAME KARS
TE.” Jei galima tikėti poeto pasisaky- 

' mu, tai šis leidinys bus paskutinis jo po
ezijos darbas.

KRISTALINIAME karste, ir išblyškus, nu- 
O miela ir graži, kaip gyva! [geltus, 
Ir nėra, kas tave iš miego prikeltų 
Ir kas man atgaivintų tave . . .

Aistis prisipažįsta, kad jo jėgos suny
ko ir kad jis neįstengia savo poeziją iš 
miego prikelti, nors ji yra jam viskas, 
dėl ko jis gyveno ir ko troško:

Kristaliniam karste mano laimė ir lobis, 
Mano džiaugsmas ir mano prasmė!

Ir jis žino, jis jaučia, kad be poezijos, 
su kuria per 30 metų buvo taip glau
džiai susigyvenęs, jis bus vienišas ir 
liūdnas, kaip beržas pakelėj:

O kaip vienas likau! Be tavęs pasimetęs 
Vaidenuos, kaip “Medūzos” plauste!
Tai bežadžiai tekės mano liūdesio metai, 
Kad jau tu kristaliniam karšė . . .

Žurnalistui P. Jurkui Aistis prisipa
žino (“Darbininkas”), jog poezijos ke- 

i?? baigiąs todėl, k°d jau “nebelikę užda
rinių,” kuriuos jisai galėtų eilėmis įš* 

. i b/xl jis nem to prasmes tęsti po
etinį darbą: “Baigti savo poeziją norė
jau seniai, seniai. Tai turėjo atsitikti,

kai išleidau rinkinį ‘Užgesę chimeros 
akys.’ Jau ano rinkinio pavadinimas 
simboliškai nusakė mano poezijos užgesi
ma. Po to ketverius metus nieko nera
šiau ir maniau, kad neberašysiu. Bet 
staiga ir vėl rašėsi, taip ir atsirado rinki
nys ‘Be tėvynės brangios,’ ir kitos mano 
knygos. Paskutinius ketverius metus ir
gi nieko neberašiau. Jau nebeturiu už
davinių, kuriuos galėčiau spręsti.”

Bet čia poetas prieštarauja savo pa
ties teigimams. Viename ketureilyje, 
kurį autorius pasirinko savo kūrinėlio 
moto, jis sako:

ANAPUS ilgesio ir sapno,
Anapus ir troškimų, ir vilčių.
Išsineria pasauliai kvapnūs
Neišspręstųjų paslapčių , . .

Taigi problemų YRA, tik poetas NE
PAJĖGIA jų išspręsti, o jis yra bejėgis 
dėl to, kad atsiskyręs nuo Lietuvos, nuo 
to gyvojo poezijos šaltinio, iš kurio ga
lėtų pasisemti naujų jėgų, kur galėtų 
dvasiniai atsigaivinti ir įsiprasminti, ■— 
jis galutinai išsisėmė. Jis pats prisipa- 
žįsta$ jog kontaktas siu gimtine galėtų 
jį grąžinti poezijos panteonan:

“Jeigu kartais gaučiau iš Lietuvos li
kusius savo rankraščius, gal kartais pa
sidarytų kokia knyga. Ten liko gerų ap- 
’ontu, neišbaigtų eilėraščių; gal galėčiau 
nna prak°lbinti*ir įforminti. Dabar iš- 

šluoju ilgų metų aruodus ir po-ezijos klė
tį uždarau!”

Jeigu Jonas Aistis turėtų pakankamai 
pilietinės drąsos sugrįžtiĄ savo tėvynę, 
jis pamatytų ten verdantį naują gyveni
mą, didelius užsimojimus ir toli siekian
čius tikslus. Neabejotina, jog jis ten vėl 
atgimtų naujam darbui bei gyvenimui ir 
naujai poezijai. Tik kaip sugrįžti, kad 
jisai dejuoja, jog “ir tiltus sudeginęs, ir 
laivus paskandinęs”! Tačiau nereikia 
nustoti vilties: galima ir tiltus atstatyti, 
ir laivus įsigyti! Reikia tik, anot Prano 
Vaičaičio, “noro ir troškimo.” Tuomet 
nereikėtų skųstis, jog sieloj-e “tuščia ir 
ilgu,” nereikėtų giedoti pesimizmo him
nų, kaip šis :

TAI SKAUDU ir graudu...
O Dievuliau brangus, 

Kaip man šiandien šiurkšti
vienumos ašutinė, 

O užgriuvo sunkus pilkas švino dangus, 
O paskendę varpai aimanuoja krūtinėj...

Toliau savo gulbės giesmėj Jonas Ais
tis sako, jog “norėjau baigti savo poeziją 
optimizmu . Aš visą laiką buvau liūdnas, 
melancholiškas. Norėjau atsisveikinti 
giedriau ir linksmiau, kad mano pere j i- 

■ mas per skausmą būtų šviesus. Tokį pa
saulį aš suvokiau. Kiekviename rinkiny 
atidaviau duoklę poezijai, skyriau jai ei
lėraščių. Ir dabar, atsisveikindamas su 
poezija, aš pasirinkau šį vardą — ‘Kris
taliniam karste.’ Tai mano poezija guli 
kristaliniam karste. Jis ne juodas, ne 
sunkus, jis perregimas, tas karstas.”

Šiame paskutiniame rinkinyje sudėti 
•eilėraščiai ne nauji, bet parašyti tarp

jam jau nebelieka jėgų 
įaugti į kitą. Jis žūva su 
laiku, kuri jis atvaizdavo, 
—su savo laiku. Tačiau ki
ti apima ir vieną, ir kitą 
laikotarpį, ir, gal būt, tik 
visas pusamžis ar net išti
sas šimtmetis atskleidžia 
savo skirtingose fazėse jų 
gijią ir plačią veiklą.

Kritiko atsakomybe
Kritikui gana nesunku, 

jei jis turi galimybę suves
ti autorių akistaton su sa
vimi pačiu. Autorių, kurio 
sąskaitoje jau yra gerų 
knygų, kai jis parašo nenu
sisekusią knygą, galima 
priešpastatyti jo paties pro
dukcijai ir tokiu būdu pa
rodyti, kad jis parašė blo
giau, negu galėjo. Šitas 
metodas dažniausiai veikia 
įtikinamai. Kitas dalykas, 
žinoma, kai autorius paten
kintas, rašydamas 
sias knygas. Čia 
šiai kritikuojamas 
netenka dvasinės 
svyros. Tačiau kritikas tu

nevyku- 
dažniau- 
autorius 
pusiau-

1941 ir 1953 metų. Aistis yra anksčiau 
išleidęs keletą eilėraščių rinkinių: “Eilė
raščiai (1932), “Imago mortis” (1933), 
“Intymios giesmės” (1935), “Užgesę 
chimeros akys” (1937), “Poezija” 
(rinktinė, 1940), “Be tėvynės brangios” 
(1942), “Nemuno ilgesys” (1947), “Pil
natis” (1948), “Sesuo buitis” (1951) ir 
“Kristaliniam karste” (1957). Pirmąjį 
savo eilėraštį jis parašė 1926 m. ir iš
spausdiną “Ateityje.”

Asmeninės lyrinės poezijos baruose 
bei simbolinės romantikos srovėje Jonas 
Aistis buvo stambi figūra. Tačiau šio- 
metinėje jo kūryboj jau nejauti to spon
taniškai trykštančio sodraus žodžio, ku
riuo jis žavėjo skaitytoją seniau. Jo da
bartiniai, nors ir sklandžiai “įforminti” 
eilėraščiai nepasižymį poetiniu patosu, 
jie nekelia emocinių nuotaikų skaityto
jui.

Aisčio, kaip ir daugelio kitų poetų, 
poetinės kūrybos etapas irgi buvo ne ro
žėmis klotas; ir jo kelio pradžia buvo ga
na sunki. Apie pirmuosius jo -eilėraščius 
A. Jakštas (kun. Dambrauskas) 1938 m. 
“Draugijoje” rašė, jog ten galima rasti 
tik “kreivus rimus, šleivus ritmus ir 
keisčiausias licencijas.” Pirmaeiliu lyri
ku jis buvo pripažintas tik vėliau.

Jonas Aistis. KRISTALINIAM KARSTE. 
Išleido prelatas P. M. Juras. Brukline, JAV, 
1957 m. Pusi. 47. Kaina 2 dol.

Mislincius v

viručių, supažindinančių su 
skulptorių ir grafikų kūri
niais. Atskirais lapais išėjo 
V. Galdiko, S. Rozino, P. Rau
davęs kūrinių litografijos. Tai 
pirmieji meninių reprodukcijų 
leidiniai, skirti artėjančiam 
Lietuvos dailininkų trečiajam 
suvažiavimui. Prieš suvažiavi
mą bus išleista eilinė serija 

i atviručių su tapybos kūrintų 
i reprodukcijomis.

Bus išleisti V. Jurkūno, P.
Ilgūno, 
darbai, 
paguoti 
masėse, 
dėti leisti estampus, 
spausdinami iš graviūrų—dai
lininkų autorių originalų. Pir
moje tokių spalvotų lino gra
viūrų partijoje bus atspaus
dinti V. Galdiko, B. Černiaus
kaitės ir B. Demkutės kūriniai.

Ruošiamasi leisti spalvotas 
atskirų M. Čiurlionio, A. Žmui
dzinavičiaus, J. Šileikos ir B. 
Eidukevičiaus kūrinių repro
dukcijas, atvirutes su minia
tiūrų reprodukcijomis iš dai
lininkės - savamokslės L. Meš- 
kaitytės ciklo “Gimtasis kai
mas.” ' 24 lapuose spausdina-

A. Skirutytės grafikos 
Siekdama plačiau pro- 
meną darbo žmonių 
leidykla numato pra- 

Jie bus

mas M. Bulakos piešinių komp
lektas iš ciklo “Senasis Vil
nius.”

Atskirais leidiniais numato
ma išleisti albumus, skirtus 
lietuvių grafikai, tapybai, 
skulptūrai, taikomajai dailei, o 
taip pat Lietuvos TSR Valsty-. 
binio dailės instituto auklėti
nių darbams. s z

Bus išleistos monografijos 
apie V. Grybą ir J. -Zikarą, 
apybraiža apie liaudies meist
ro - skulptoriaus J. Laurin
kaus gyvenimą ir kūrybą ir 
eilė kitų meno mokslo darbų. 
Jų tarpe planuojama populia
ri serija iš 20 brošiūrų, supa
žindinančių su įžymiausių lie
tuviui vaizduojamojo menu 
meistrui kūryba.

BUVĘS VALDININKAS 
Už TAKSŲ NUMUŠIMĄ

Fort Lauderdale, Fla.
Floridos prekybos buto su
sirinkime kalbėjo Lothair 
Tettor, buvęs Jungti n i ų 
Valstijų prekybos sekreto
riaus pagalbininkas. Jis 
kritikavo dabartinius tak
sus, išvadindamas “bepro
tiškais ir priešam e r i k L 
niais”. Tettor sakė, kad bū? 
tinai reikia numušti nuo 15 
iki 40 procentų taksus, kaip 
individualams, taip ir biz
nio kompanijoms.
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17. Jurginis, V. Mikučianis (8j

VILNIUS — Tarybų Lietuvos sostine
(Tąsa)

Tiesioginėje Spalio revoliucijos įtako
jo 1918 metų vasarą ir rudenį Lietuvoje 
susidarė revoliucinė situacija. Rusijos 
Komunistų partijos vadovavimo dėka 
1918 metais įvairiuose Tarybų Rusijos 
miestuose prie bolševikų partijos vieti
nių organizacijų susikūrė lietuvių bol
ševikų sekcijos, kurių veikimą koordina
vo Lietuvių sekcijų Centro Biuras prie 
Rusijos KP (b) CK. 1918 metų balan
džio mėnesį tarp Biuro ir Vilniaus re
voliucinių darbininkų buvo užmegztas 
ryšys. Vilniaus revoliuciniai darbinin
kai jau 1917 metų pabaigoje griežtai at
siribojo nuo dešiniųjų socialistų, nuėju
sių dirbti drauge su buržuaziniais nacio
nalistais okupantų įkurtoje kaizerinėje 
Lietuvos Taryboje. Už tai Vilniaus re
voliucionierius didžiai įvertino Lietuvos 
ir Baltarusijos Komunistų partijos pir
masis suvažiavimas, kuris nelegaliai 
įvyko Vilniuje 1918 metų spalio 1-3 die
nomis. Suvažiavimo rezoliucijoje buvo 
sakoma: “Suvažiavimas, išklausęs Cent
ro Biuro pranešimą, išreiškia karščiau
sius draugiškumo jausmus Vilniaus pro
letariatui už tai, kad jis, nežiūrint labai 
sunkaus darbininkų klasei laiko, tamsios 
reakcijos, organizacijos suirimo ir buvu
sių parsidavėlių vadų, tvirtai .gynė tarp
tautinio proletariato reikalus ir ėjo di
džiųjų socializmo mokytojų nurodytuoju 
keliu. Savarankiškai organizuodami sa
vo eiles, draugai vilniečiai mokėjo nusi
valyti sociališdavikiškų elementų ir 
ankštai iškelti tikrosios proletarų Ko
munistų partijos vėliavą. Suvažiavimas 
yra įsitikinęs, jog Lietuvos ir Baltarusi
jos proletariatas nenukrypstamai eis ke
liu, kurį pasirinko Vilniaus draugai, ii' 
neš nesuteptą vėliavą iki visiškos prole
tariato pergalės.”

Įsikūrusi Lietuvos ir Baltarusijos Ko
munistų partija ėmė burti aplink save 
Vilniaus darbininkus ir vadovauti sun
kiose okupacijos sąlygose jų ekonominei 
ir politinei kovai.

1918 metų lapkričio 9 dieną prasidėju
si Vokietijoje revoliucija bematant rado 
atgarsį ir Vilniuje. Lapkričio 10 dieną 
didžiulis vokiečių kareivių būrys su rau
dona vėliava demonstravo centrinėse Vil
niaus gatvėse. Demonstrantai nuo Ge- 
demino pilies bokšto, nuo karo valdybos 
ir kitų okupacinių įstaigų nuėmė kaize
rines vėliavas. Okupacinės kariuomenės 
kareiviai išrinko savo tarybą. Tačiau į 
ją pateko daugiausia raštininkai, karo 
valdininkai, puskarininkiai, o taip pat 
kai kurie karininkai. Tuo būdu, Karei
vių taryba atsidūrė reakcinių gaivalų 
rankose.

Sekančią po rinkimų dieną Kareivių 
taryba paskelbė atsišaukimą, raginantį 
miesto gyventojus laikytis tvarkos ir ra
mybės. Raudonosios vėliavos nuo viešų
jų pastatų buvo nuimtos. Į gatves buvo 
pasiųstos ginkluotos sargybos žiūrėti 
“tvarkos.” Okupaciniai žandarai toliau 
dirbo savo kasdieninį darbą. Miesto gy
venimas vėl įėjo į buvusias vėžes. Tik 
kariuomenėje nebuvo atstatyta ankstes
nė tvarka ir drausmė. Dalis kareivių 
pardavinėjo gyventojams savo ginklus ir 
aprangą, pirkosi maisto ir grįžo į Vokie
tiją. Kita kareivių dalis (spartakiečiai) 
ieškojo ryšių su miesto darbininkais ir 
drauge su jais stojo į revoliucinės kovos 
kėlią.

Komunistų partija, tuo tarpu dar bū
dama nelegali, nuolat plėtė savo įtaką 
miesto darbininkų tarpe ir vadovavo jų 
kovai. Komunistų iniciatyva 1918 metų 
pabaigoje buvo įvykdyti rinkimai i Vil
niaus Darbininkų deputatų tarybą.

1918 metų gruodžio 15 dieną, kada 
lietuvių tauta dar tebevilko sunkų vo
kiškosios okupacijos jungą, Darbininkų 
deputatų taryba, susirinkusi Vilniuje, į 
dabartinę Filharmonijos salę, nutarė 
paimti valdžią mieste į savo rankas. Se
kančią dieną, Komunistu partijai pašau
kus, Vilniaus darbo žmonės Tarybų val
džios paskelbimą parėmė 
monstracija ir visuotiniu streiku, nu
kreiptu prieš okupantus' ir jų talkinin
kus — vietinę buržuaziją. Tą dieną 
(gruodžio 16) manifestu Tarybų valdžia 
buvo paskelbta visoje Lietuvoje. Vilniu
je įsikūrė Laikinoji revoliucinė Lietuvos 
darbininkų ir valstiečių vyriausybė.

Tarybų valdžios paskelbimą Lietuvoje 
kapitalistinių valstybių vyriausybės su
tiko su didžiausia neapykanta. Tik vie
na Tarybų Rusija nuo pat pirmos Tary

galinga de-

bų valdžios paskelbimo dienos Tarybų 
Lietuvą pripažino ir ją rėmė. V. L Le
nino 1918 metų gruodžio 22 dieną pasi
rašytas dekretas skelbė: “1) Rusijos 
tarybinė vyriausybė pripažįsta Lietuvos 
Tarybų valdžią, o iki Tarybų suva
žiavimo — drg. Mickevičiaus - Kapsuko 
vadovaujamos Lietuvos Laikinosios re
voliucinės darbininkų vyriausybės val
džią. 2) Rusijos tarybinė vyriausybė 
įpareigoja visus su Lietuva susietus ka
rinius ir civilinius Rusijos Taiybų Res
publikos organus teikti Lietuvos tarybi
nei vyriausybei ir jos kariuomenei viso
keriopą pagalbą kovoje dėl Lietuvos iš
vadavimo iš buržuazijos jungo. 3) Mi
tybos Liaudies Komisariatui ir Aukš
čiausiajai Liaudies Ūkio Tarybai pave
dama susitarti su atitinkamais Lietuvos 
Tarybų Respublikos organais dėl pasi
keitimo prekėmis tarp abiejų Respubli
kų nustatymo.”

Jau nuo pirmosios Tarybų valdžios pa
skelbimo dienos Vilnius ėmė vadovauti 
kitiems revoliucijos apimtiems Lietuvos 
miestams ir kaimams. Vilniuje išeinan
čiuose laikraščiuose buvo gausu nurody
mu, kaip kurti vietose Darbininkų ir 
valstiečių tarybas, kaip sudaryti kari- 
nius-revoliucinius komitetus ir kaip imti 
valdžią i savo rankas. Plačiai po visą 
Lietuvą buvo platinamas Laikinosios re
voliucinės Lietuvos darbininkų ir vals
tiečių vyriausybės manifestas.

Okupantai ir buržuazijos samdiniai 
dėjo visas pastangas, kad paskandintų 
kraujyje jauną Tarybų valdžią. 1919 
metų sausio 1-2 dienomis Vilniuje, da
bartinės Komu narų gatvės rajone, įvy
ko didvyriška nedidelės grupės revoliu
cionierių, gynusių Vilniaus Darbininkų 
tarybos ir Komunistų partijos būstinę, 
kova prieš juos apsupusias ginkluotas 
lenkiškųjų buržuazinių nacionalistų gau
jas. Lenkų buržuaziniams nacionalis
tams buvo pavykę laikinai užgrobti val
džią, tačiau jie neįstengė jos išlaikyti. 
Po trijų baltojo teroro dienų į Vilnių 
įžengė Raudonosios Armijos daliniai, ku
riuos džiaugsmingai sutiko visi darbo 
žmonės.

1919 metų vasario 15 dieną Vilniuje 
įvyko gausus žemės ūkio darbininkų bei 
vargingųjų valstiečių suvažiavimas. Į 
Vilnių iš įvairių Lietuvos vietų atvyko 
250 delegatų: bernų, kumečių, sklypinin
ku, mažažemiu. Suvažiavimas svarstė 
valdžios organizavimo valsčiuose klausi
mą, lauko darbininkų profesinės sąjun
gos steigimo, dvaru nacionalizavimo, 
miškų ir kitų valstybės turtų apsaugos 
klausimus. Po poros dienų, būtent va
sario 18-20 dienomis, Vilniuje įvyko 
pirmasis visos Lietuvos Tarybų suvažia
vimas, i kuri susirinko Lietuvos valsčių, 
apskričių ir miestų Tarybų atstovai.

Suvažiavimas išklausė Laikinosios re
voliucinės vyriausybės atskaitą, nustatė 
pagrindinius valdymo principus ir iš
rinko Centrinį Vykdomąjį komitetą. Šis 
suvažiavimas Lietuvos TSR Liaudies 
Komisarų Tarybos pirmininku išrinko 
V. Mickevičių-Kapsuką.

Keturis mėnesius Vilnius buvo V. Mic
kevičiaus-Kapsuko vadovaujamos Tary
bų Lietuvos vyriausybės buveine. Čia 
pirmą kartą buvo padėti lietuvių tautos 
valstybingumo pagrindai.. Iš Vilniaus 
Komunistų partija ir Tarybinė vyriau
sybe vadovavo visos lietuvių tautos kovai 
prieš imperialistinius grobikus 
agentus — vietinius buržuazinius o
nalistus.

Antantės imperialistai ir visa 
pos buržuazija, siekdama užgniaužti so
cialistinės revoliucijos plitimą, organiza
vo visų pirma intervencinius puolimus 
prieš tos revoliucijos centrus. Prieš. 
Vilnių buvo suburti lenkų ir vokiečių 10- 
sios armijos daliniai. Šie interventų ka
riuomenės būriai, padedant lietuviškie- 
s i e m s buržuaziniams nacionalistams, 
1919 metų balandžio mėnesio pradžioje 
pradėjo didelį Vilniaus puolimą. Tai bu
vo pradžia didžiulio imperialistų žygio 
prieš Tarybų respubliką. Lietuvos darbo 
žmonės, Komunistų partijos vadovauja
mi, vieningai stojo ginti socialinius ir 
kultūrinius socialistinės revoliucijos lai
mėjimus.

Nors ir atkakliai buvo ginama Lietu
vos sostine, vis dėlto balandžio 21 dieną, 
po trijų dienų kautynių, ^Lenkijos impe
rialistai ją užėmė.

(Bus daugiau)
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Sugrįžusio ji Lietuvon tampa 
darbo pirmūnais

lydytojų brigadi
ninkas IGNAS NUDAS

—Jūs norite pamatyti ly
dytojų brigadininką Nudą? 
Teks nueiti į emaliavimo 
cechą. Jį ten visi pažįsta,— 
maloniai sutiko muš mergi
na, gamyklos valdybos priė
mimo kambario sekretorė.

Prie karštos lydymo kros
nies su kabliu rankose, pa
siruošęs išleisti eilinę parti
ją lydyto metalo, stovėjo 
aukštas raumeningas žmo
gus. Sprendžiant iš to, kaip 
atidžiai ir rūpestingai jis 
sekė liepsnos spalvą krosny
je, iš karto galima buvo 
spręsti, kad tai geras meist
ras ir žmogus, mėgstantis

■—Išsiilgau tikro darbo. 
Štai todėl vis galvoju, kaip 
geriau jį sutvarkyti. Juk 
ne fabrikantui, o sau dir
bame.

Gamyklos tech nikų m o 
skyriuje mums parodė Nu- 
do racionalizatorinę kortelę. 
Pasirodo, kad per dvejus 
metus, kuriuos Nudas dir
ba gamykloje, jis pateikė 9 
racionalizatorinius pasiūly
mus. Jų tarpe — drąsus 
projektas lydymo krosniai 
rekonstruoti, aparatas ema- 
lei oro pagalba džiovinti ir 
plauti. Visi novatoriaus pa
siūlymai įdiegti į gamybą.

Socialistinio lenktyniavi
mo suvažiavimo garbei die
nomis “Kaitros” sanitari-

Ignas Nadas prie metalo lydymo krosnies.
savo profesiją. Tai ir buvo 
lydytojų brigadininkas Ig
nas Nudas.

—Dešimtoji metalo par
tija baigta lydyti, — pra
nešė Igpas priėjusiam kar
tu su mumis cecho viršinin
kui Aleksandrui Ščerhim
nui. — Kol baigsime pa
mainą, sulydysiu dar dvi 
partijas.

— Dvylika partijų vieto
je devynių! Tai rekordas, 
— paaiškino mums cecho 
viršininkas. — Iki Nudo nė 
vienas lydytojas nebuvo pa
siekęs tokio rezultato. O; 
jam spartusis metalo lydy-Į 
mas tapo įprastu. Žmogus 
dirba iš visos širdies, todėl 
ir darbas jam gerai sekasi.

Pasibaigus pamainai, Ig
nas papasakojo apie savo 
gyvenimą.

—Mane dažnai klausia,— 
Į sakė jis, — iš kur gi, Nu- 
I dai, kilo toks pamėgimas 
dirbti prie krosnies? O juk 
tai, galima pasakyti, mano 
pagrindinė profesija. Bū
damas emigracijoje, aš be
veik 10 metų dirbau virėju 
prašmatniame ręsto r a n e 
Buenos Airese. Įgriso man 
turtuolių įgeidžiai. Mečiau 
savo šeimininką ir nuėjau 
dirbti i uosta kroviku. Bū
davo, sužinai, kad išplaukia 
laivai prie gimtųjų Baltijos 
krantų, ir taip liūdna daro
si! Neužilgo vėl pradėjau 
dirbti prie krosnies, tačiau 
šį kartą jau ne prie virtu
vės, o prie lydymo. Tai bu
vo “Esmalt metai” gamyk
loje, kuri priklausė fabri
kantui Stanko Mavrikui. A
Tačiau ir ten savo laimės 
neradau. Uždarbio vos už
teko šeimai išmaitinti. O 
būdavo ateini namo, nėra 
net kur pasisukti — kam
barys, kuriame mes su žmo
na gyvenome, turėjo vos . . . 
keturis kvadratinius met
rus.

Visiškai kitaip susiklostė 
Igno Nudo gyvenimas Ta
rybų Lietuvoje.

— Užeitumėte, drauge, 
pas mane dabar. Gavau 
naujame name atskirą bu
tą. Jame, tuf būt, būtų ne
gėda ir Argentinos prezi
dentą priimti!

Tie metai, kuriuos Nudas 
praleido grįžęs į Tėvynę, 
tapo džiaugsmingo kūrybi- giminėms į Lietuvą. Kaina 
nio darbo- metais. $12.00 metams.

LAISVES VAJUS
(Tąsa iš 1-mo pusi.)

N. J.; L. Bekešienė, Rochester, N. Y.; P. J. Martin, 
Wexford ,Pa.; A. Philipse, Stamford, Conn.

O šie vajininkai pakilo punktais su atnaujinimais: 
dėl N. J. pasidarbavo S. Radušis, G. Stasiukaitis ir K. 
Čiurlis.

J. Kalvaitis, Brooklyn, N. Y.; Philadelphijai Senas 
Vincas, J. Bekampis ir R. Merkis; Geo. Shimaitis, Brock
ton, Mass.

Waterburiui M. Strižauskienė, L. Žemaitienė (hart- 
fordietė), J. Margaitis (wilsonietis) ir J. J. Ynamaitis 
(unioncitietis).

K. Kasulis, Worcester, Mass.; J. Blažonis, Lowell, 
Mass.; F. Klaston, Huntington, L. L; F. Bechis, Great 
Neck, N. Y.; Senas Laisvietis, Scranton, Pa.; J. K. Na- 
valinskienė, Binghamton, N. Y.; J. K. Alvinas, San 
Francisco, Calif.; P. Šlajus, Chester, Pa.; V. Žilinskas, 
Plymouth, Pa.; John Patkus, New Haven, Conn.; C. K. 
Urban, Hudson, Mass.

šį sykį į Prietelių Klubą nieko negavome, o yra dau
gelis kurie dar neatsinaujino 1959 metams.

BIUDŽETO SUKĖLIMUI 1959 METAMS 
AUKŲ GAUTA SEKAMAI:

Nuo Rochester iečių ........................ ■
ALDLD 45 kp., St. Petersburg, Fla. .............
ALDLD 153 kp., San Francisco, Calif..............
V. Banevičius, Waterbury, Conn........................
Geo. Stasiukaitis, Cliffside Park, N. J.---------
A. Vitkus, Baltimore, Md. ------------------------
S. F. Smith, Los Angeles, Calif.........................
1). Navickas, 
Julia Getzus, 
Jonas Motuzą,
W. Ruginis,

Calif.
Mass.

$105.00 
. 50.00 
. 25.00 
. 21.00 
_ ll.OO* 
_ 10.00 
. 10.00 

6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00

Lynwood,
Bedford, 

Trenton, 
Waterbury, Conn...........................

Petras ir Agota Norkai, San Francisco, Calif. .. 
Ed. Kelley, Brockton, Mass.............................
F. Markevičius, Brockton, Mass...........................
J. Skeltis, Worcester, Mass.-------------------------
A. Rudzinskas, Medford, Mass.--------------------
Josephine Žukas, Wantagh, L. I.-------------------
J. Stanys, Baltimore, Md-------------------- --------
M. Surviliutė, Bayonne, N. J.............................
J. Steponaitis, Brooklyn, New York ....... .........
E. Geležauškienė, Scranton, Pa...........................
F. Mankauskas, Tunkhannock, Pa.........................
J. M. Gluoksniai, Scranton, Pa...........................
Senas Laisvietis, Scranton, Pa...........................
C. Pechulis, Los Angeles, Calif...........................
J. Blažonis, Lowell, Mass..............................
Ozon e p a r k i e t i s .......................    •..............
M. Strižauskienė, Waterbury, Conn....................
J. Užkurėnas, Linden, N. J. _______________
K. Valent, Stoughton, Mass..............................
A. Lukas, Elizabeth, N. J.__________ '_______
J. Webra, Cleveland, Ohio__________________
Geo. Skinzera, Bristol, Conn._______________
A. Sheiris, New Kensington, Pa.____________
J. Pečiulis, Cliffside Park, N. J.____________
E. Kasparienė, Wilkes-Barre, Pa..........................
Mrs. Mačiuta, Brooklyn, New York ...................
J. Čelkis, Montreal, Canada ............. ..........
A. Kandraska, Scranton, Pa..............................
E. Petkevičienė, Cliffside Park, N. J.__ ______
P. Šlajus, Eddystone, Pa. _________________
A. Navikauskai, New Canaan, Conn._______
Laisvietis, Waterbury, Conn. _______________
V. Karalius, Naugatuck, Conn. _____________
S. Verbyla, Montreal, Canada______________
K. Kalinauskienė, Freehold, N. J.__________

Po $1: Worcesterieciai — A. Vasil, J. M. Lukas, 
Ed. Stega, V. Žitkus, J. Jakaitis, A. Vilčiauskas, J. Pa* 
lionis. P. Taurinskas ir A. Rėklaitis, Bristol, Conn.; J. 
Žiūraitis ir J. Kindulis, Oakville, Conn.; A. Mastaus- • 
kienė, E. Setauket, N. Y.; S. Bistrais, J. Kupčinskas ir* 
M. Smaidžius, Great Neck, N. Y.; Baltimorietis; W. Sta
si, Fairview, N. J.; K. Derenčius ir J. Bakūnas, Cliff- w 
side Park, N. J.; M. Kubort, Garwood, N .J.; Elizabeth, 

v. .. • _ . i Aunce ir Anna Philipsie, Stamford, Conn.; Mary Lordy,
lo suvažiavimo tuiėsime11 Qrawn> Mich.; M. Bakūnienė, W. Pt. Pleasant, N. J.;

smagų banketą. Gaspadi- ’WaPent, Auburn, Mass.; D. Bulauka, N. Andover,

ios-technikos dirbinių ga
ni, y k 1 o s kolektyvas ieško 
naujų rezervų produkcijos 
gamybai padidinti. Ruošda
miesi garbingai sutikti Di
džiojo Spalio 41-ąsias meti
nes, darbininkai nutarė pir
ma laiko įvykdyti metinį 
planą. Siekiant šio laimėji
mo nemaža darbo Įdėjo ir 
metalo lydytojų brigadinin
kas gamybos novatorius Ig
nas Nudas.

V. Ignatavičius 
Lentvaris

LNB suvažiavimas 
ir banketas jau 
tik už kelių dienų

Šeštadienis, lapkričio 29, 
yra Lietuvių Namo Bendro
vės šėrininkams labai svar
bus. Tą dieną turėsime me
tinį šėrininkų suvažiavimą 
ir banketą.

Atsiminkime, kad tik vie
ną sykį į metus šėrininkai 
susirenka savo kultūrinės 
įstaigos reikalams aptarti. 
Tad labai svarbu nors vie
ną sykį į metus ateiti į sa
vo įstaigos susirinkimą, iš
klausyti direktorių raportų 
ir aptarti visus bėgamuo-Į 
sius reikalus.

Per metus juk susidaro 
nemažai problemų, kurias 
galėsite išgirsti šiame šuva-? 
žiavime ir aptarti.

4.00 
4.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00

»
Mass.; V. Kapičiauskas ir I. Vežis, Binghamton, N. Y.;
L. Mainionis ir V. Kazėnas, Johnson City, N. Y.: J.

nes ruošiasi skaniai visus 
pavaišinti.

Suvažiavimas prasidės 1, (jpinevicius, Throop, Pa.; J. Mikaska, Pittsburgh, Pa.; 
vai. po pietų, banketas 6 p Bogun, Middletown, Conn., ir Irene Didjun, Ham

den, Conn.; A. Slogsnaitis, Eliz. Kosmoch, J. Steponai-vai. vakare. Viskas vyks Li
berty Auditorijoje, 110-061 jopn BaĮaika, M. Stakoff, Mrs. Kanopa, Brooklyn, 
Atlantic Ave., Richmondy; V. Medelis, Scranton, Pa.; A. J. Sikorski ir P. 
Hm, N. Y. _ i Vaitekūnas, Hudson,’ Mass.; J. Smith', Avon, Mass.; J.

Beje, tie, kurie norės Kaulakis, Brockton, Mass.; I. J. Barkus, Oxford, N. Y.; 
pries suvažiavimą pasistip- Kojutis, Dracut, Mass.; J. Palubinskas, Lowell, 
rinti, galės Liberty Audito- Mass.; B. Mikulis, N. Chelmsford, Mass.; Eva Čėreška, 
rijos valgykloje gauti vai- Warrior Run, Pa.; A. Zavišius, Jersey City, N. J.; M.
gių ir šviežios kavos. .

Kviečiame visus ir visas 
iš arti ir toli dalyvauti su-j 
Važiavime ir bankete. O tie * ,.........
šėrininkai, kurie dėl kokių s^maMie raportą ’nes šią savaitę laba?daug suplau- 
rimtų priežasčių negalėtų i ‘ 1
suvažiavime dalyvauti, tu
rėtų prisiųsti išpildy tas 
proxes-igaliojimus.

1 LNB Valdyba

Baliunas. A. Rakoza, A. Buzienė, J. Želeniakas, Water- 
i bury, Conn.

Rezultatai neblogi, bet dar yra daugiau, praneši-

Užsakykite Laisvę savo

kė laiškų. ............................ ...
Norime priminti, kad vajui laiko liko tiktai pusant

ro mėnesio, ir vargiai bus pratęstas, tad reikia gerai dar
buotis. Vajaus pabaigoje bus duodami punktai jūs> 
miesto vajininkams už gautas aukas—pagelbekite savor 
vajininkui laimėti, prisiųsdami aukų į biudžetą.

Dėkojame viršminėtiems rėmėjams ir vajininkams.
Laisvės Administfatfiįtl



BINGHAMTON, N. Y. Los Angeles, Calif.
< Iš LDS 6-OS KUOPOS 

SUSIRINKIMOO
Lapkričio 3 dieną atsibuvo 

LDS 6 kuopos susirinkimas. 
Nariu dalyvavo vidutiniškai. 
Turėjo būti daugiau, bet dėl 
nežinomų priežasčių dalis LDS 
6 kuopos narių neįvertina savo 
organizacijos ir nelanko jos 
susirinkimų. Tai nelabai gerai.

Finansų sekretorius L. ši- 
moliūnas pranešė, kad mes ir 
vėl turime du ligonius: T. 
Bagdonienė serga savo namuo
se ir Jonas, Tinkūnas vėl sun
kiai susirgo ir randasi ligon- 
butyje. Linkime sergantiems 
greitai pasveikti. Nariai 
vo duokles mokasi gerai.

Apgailėtinas dalykas, 
nariuose nėra energijos

są

kacl mokti 
bei 

pakilusio ūpo bent kiek pasi
darbuoti organizacijos labui, 
surengiant kokį šurum-burum, 
kur būtų galima visiems drau
giškai linksmai laiką praleisti.

Sekantis , kuopos susirinki
mas įvyks pirmadieni, gruo
džio 1 d., A. Klimo studijoje. CT 
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Draugai, šis susirinkimas 
Ims priešmetinis ir mes turė
jime išrinkti kuopos komitetą 
1959 metams. Tai bus s va r--Į 
bus susirinkimas, į kurį visi 
nariai turėtume ; 
mesį ir dalyvauti jame. Apart 
komiteto rinkimo 
daugiau svarbių 
tarti.

gal- atsiras ir 
reikalų ap-

IŠVAŽIAVO I
Sta

ir pasigerėti gražia 
gamta. Linkiu jums 
ten turėti gerus lai
kui k i u jūsų 
namo.

visų sa

yra LDS 
“Laisvės" 
darbinln-

FLORIDĄ
Jonas Kazlauskas ir K. 

niulis išvažiavo i saulėta 
ridą. Mat, mūsų LDS 6 kuo
pos prezidentė Mary Kazlaus
kienė dar tebcleidžia vakacijas 
Miami. Tad ir jos vyras Jo
nas su drg. Staniuliu išvažiavo 
poilsio 
Floridos 
visiems 
kus ir 
grįžtant

Drg. K. Staniulis 
6 kuopos narys, 

skaitytojas ir geras 
kiškų reikalų rėmėjas.
.EINAME ARTYN ŽIEMOS

Maloni skaisti* saulutė įš 
iengvo kyla aukštyn iš už 
aukštų kalnų ir didelių miškų. 
Ir iš po didelių juosvai pilkų, 
pilnų? vandens bei sniego debe
sų bando parodyti savo skais
tų veidą ir pasveikinti visą gy
vąją gamtą ant žemės pavir
šiaus. Bet ir pati saulhitė ne
be tokia skaisti, maloni — jos 
veidas lyg kad būtų apsiblau
sęs, neramus, rūpestingas Ir 
reiškiantis kokią tai svarbią 
permainą. Ir jos šiltieji spin
dulėliai nebesiunčia m u m s 
tiek daug ir tokios malonios 
šilumos, kaip kad būna vasaros 
laiku. Dabar ir oras nebe toks 
malonus, švelnus, priimnus. 
Rytai būna šalti, drėgni, žilos 
spalvos šalna apibarstytas že
mės paviršius. Tik kur-ne-kur 
•po medžių šakomis apgaubtuo
se žemės sklypeliuose dar gali
ma matyti pilnai žaliuojanti 
žolė bei vėlyvos laukinės žydin
čios gėlės. O šalnos paliesti 
žalumynai tik braška, traška 
po žmonių kojomis, kada 
vaikštai ant jų. žemės pavė
sius taipgi pakeitė savo išžiū
rą.’

Dabar kalnai, miškai pa
sidarė nykūs, nuliūdę, nebetu
ri tokios viliojančioos, gaivi
nančios bei žavėjančios gyvy
bės. Stovi nuliūdę lyg kad 
maži vaikai, atskirti nuo savu 
motinos. Dar tiktai klevai ir 
ąžuolai stovi lyg kokie milži
nai bei sargai sustatyti eilė
mis ant kalnų viršūnių. Bet 
ir jų gamtine išžiūra jau ge
rokai pasikeitusi: šakos, bu
vę pasipuošę gražiais žaliais la
pais, dabar jau daug jų pra
rado savo vasarinius rūbus, u 
jeigu dar ir yra kiek lapę, 
tai jie jau parudavę, pageltę ir 
reiškia, kad ir jų dienos su
skaitytos ir į trumpą laiką ir 

ieškos amžinos prieglaudos 
ant šaltos žemės.

Nors žiema dar neprasidū-

voj Pennsylvanijos valstijoj, šmočiuką apipelijusios duo
nos ir sudžiūvusį pyragaitį.

Nuostabu, kad užlaikymui 
tų šelptuvių randasi “gera
širdžių” turtuolių, kurie 
laiks nuo .laiko prisiunčia 
riebius čekius. Mat, tie pi
liečiai 
daugiau nervų, 
darbo, arba 
unijos; prie to, 
kiams pasirodo 
džiais labdariais, 
gi, užlaikytojai 

i valgomų daiktų
valgyklų ir kepyklų, paten- 

5 p.-Laisve (Liberty)— AntracL, 'lapkr. (Nov.) 25, 1958 kinimui “Skidros” piliečių!

bet .sniegas jau skraidi ore 
pradeda tiesti sa”o bal- 
užklodę ant kalnų. Kartais 
žiaurus žiemys bando paro- 

savo spėkas — šaukti,

kad 
būkite 
žiemos,

jąs, 
pn- 
nes

Reisezono 
paveikia ir

I jo, i ju
tą 
ir 
dyti 
kaukti, belstis į duris, ir lyg 
kad sakyte sako, 
vargšai žmoneliai, 
įsirengę prie šaltos 
ji jau ateina.

Toks gamtos bei 
timosi laikotarpis 
ant žmonių, žmonės irgi pa
tampa .sustingę, suniurę, jau- 
č'a kokį tai gailestį ir nustoja 
energijos, praranda ūpą bet 
kokiam pasidarbavimui orga
nizacijoms bei darbininkiškai 
spaudai.

Mes, darbininkai, turime iš- 
prisitaikyti prie gam

tos — sezonų keitimosi laiko
tarpio. Užsidaro visi oriniai 
išėjimai, pasilinksmin i m a i ■ 

I Mes turime burtis Į krūvą, 
rengti įvairių pobūdžių suei
gas, draugiškus pasilinksmini
mus, diskusijas įvairiais dienos 
klausimais, susirinkimus mūsų 
spaudos — “Laisvės” ir “Vil

iu ies” — ir organizacijų LDS 
ir LLD reikalų apkalbėjimui,

i kaip pasekmingiau gauti naujų se jr pietuose dar buvo ga
niusi] laikraščiams nykios įp farmos. Rytinė pytus "uo Main, palei Ala-šką ity tojų i 

ir minėtoms
į nauju narių.
; tiname darbininkiška 
ir skaitome ja, 1

; ti naujų skait 
darbą tik ant 
nu rankų, nors ir su maža da
lele darbo turime ]

j Yra pasakyta: “l
į visados daugiau padarys.’’! 
Turėkime visus tuos svarbius 
reikalus mintyse ir prie kiek
vienos progos pasidarbuokime 
mūsų brangios spaudos ir gar
bingų orgnizacijų naudai.

Kiekvieną savo laisvalaikio 
minutę bandykime sunaudoti 
s kai ty m u i. Ban dyk i m e
rinkti knygų tokiais klausi-

organizacijoms 
Mes, kurie iver- 

spaudą 
turime nepalik- 
.ytojų gavimo 

asn ie

...e prisidėti. -I086 Los Angeles upės.( per 
kaip du stos, kurią vasaros laiku gali 

j pereiti kojų nesušlapęs) pu
sėse iki Boil Heights tolyn 
į rytus. Čia geležinkelių 
mazgai ir susijungimai — 
ypač į šiaurius. Čia per me
tų metus garvežiai spiaudė 
juodus anglies dūmus, “ap
klodami apylinke ir pasta- 

pasi- tus juodais suodžiais. Tar- 
i puošė tų mazgų ir manu- 

mais, kokie kam geriausiai pa-' faktūros gyvena viršminėti 
žmonės, daugiausia meksi- 
konai — vilkdami pažemiu-j 
ta skurdų gyvenimą — eg
zistenciją, teisingiau pasa
kius. čia randasi “pagarsė
jęs” “Skidrow”, kaip New 
Yorke “Bowery”.

Tai skurdo ir prarajos 
5-ta gatvė, tarpe Main ir 
Central. Gatvė piliečių, pra
radusių pačias pagrindines 
teises ir savigarbą, pasken
dusių desperacijoje ir nete
kusių vilties gyvenimui — 
tai gyvų numirėlių karaly- 
bė!

Vieni iš jų nusivylę mei
lėje, kiti nedarbu, dar kiti 
nuskriausti “ryklių” para
zitų ir suktų politikierių. 
Nuskurę, pusnuogiai. Batų 
liekanas virvėmis prie kojų 
prisirišę — slankioja lyg 
gyvi šešėliai. Nekurie ren
ka tuščius butelius, nes ten 
yra butelių rinka. Daugelio 
jų pastogė — beribė dau- 
sa. Užsnūsta kokiame tarp
duryje ar užkampėje, kol 
policijantas nuvaro..

Jų maistas — vynas, dėl 
kurio pinigų gauna išmal- 

i domis nuo praeivių, pa- j 
reikšdami visokias išsvajo
tas nelaimes. O smuklių 
bent po 3 kiekviename blo
ke. Be to, randasi keletas 
religiškų šelptuvių (mis
sions), kur tam tikru laiku 
suėjus ir sugiedojus “Jesus 
is coming” (Jėzus ateina), 
gauna skardinę b u i z o s,

tinka, ir skaitykime jas. Vie
na. skaitydami knygą, mes pa- 
pildysim esavo žinojimą, pra
plosime pasaulėžiūrą ir tapsi
me naudingesniais darbo kla
sės piliečiais. O antra, prasa-. 
lipsime tą sielą slegianti jaus
mą ir nereikės aimanuoti, kad 
vakarai ilgi, nuobodūs, nėra 
kur eiti ir rankas susidėjus 
sėdėti ir apgailestauti, kad ma
loni vasarėlė eina tolyn, o šal
toji žiemužė—artyn. Bandy
kime sunaudoti savo laisvą lai
ką savo pačių naudai, skaity
dami geras knygas ir pasidar
buodami savo spaudai ir orga
nizacijoms.

A 7i v a, W eitus

ti k

Philadelphia, Pa.
ISITĖMYKIT!

Lietuvišku filmu rodymo 
karei is jau visai arti. O, 
už keleto dienų vėl pamatysime 
Lietuvą. Filmų rodymas įvyks 
šeštadienį, lapkričio 29 dieną. 
7-a vai. vakare, Lietuviu Re- 
publikonų Klubo naujame na
me, 2530 N. 4th St. 
kurie (įdomaujate 
Lietuvos kultūrine 
nesivėluokite ateiti, 
nemokama.

Komisijos

Tad gi, 
dabartinės 

pažanga, 
įžanga

TtarĮjS

Šį rudenį yra daug grybų. 
Daugelis philadelphiečiu jau 
prisidėjo po 15-20 kvortinių 
stiklinių žiemai. Daugiausia 
grybų randa Neew Jersey 
valstijos pušynuose, o kiti gi
riasi, kad jie pasitenkina sa- 

nes grybai Pennsylvanijoj yra 
daug švaresni ir storesnį, ka
dangi žemė moliuota, o New- 
Jersey labai* smėliuota.

Korcsp.

Washingtonas. — Dabar
tiniu laiku Jungtinėse Vals
tijose gazolino ir kitokio 
degančio aliejaus per dieną 
išeina po 7,686,000 bačkų. 
(Bačka turi 48 galionus). 
Iš užsienio į JAV kasdien 
įveža po 1,989,700 bačkų 
aliejaus.

ly kita medalio puse
Prieš kiek laiko apibūdi

nau Los Angeles statybą ir 
jos grožį — ypač valdiškų 
pastatų. Tai vieną medalio 
pusė.

Bet yra sakoma: medalis 
turi dvi puses. Tad šiuomi 
mėginsiu atversti tą kitą 
pusę, kurioje 
grožio, 1 

O čekiai? Be čekių, nebūt 
pelno. Be pelno, nebūt jokių 
labdaringų ar kitokių įstai
gų, nei bažnyčių, nes šioje 
šalyje viskas remiasi pelnu.

Tačiau turiu pripažinti, 
kad ir “Skidro”, palyginus, 
kokia buvo prieš kiek me
tų, yra padarius progreso 

v > nėra jokio žingsnį. Daug lūšnų nu- 
, kuri susieta su tik-j griauta ir apšvarinta. Pilie- 

rove tam tikros dalies gy- čių taipgi mažiau, — mat, 
ventojų. dabar daugelis senukų gau-

Los Angeles yra lyg ir pa- na pensijas, ko pirmiau ne
skirstytas į keturis rajonus, buvo. Ir visa “Skidro” apy- 
būtent: šiaurinį, Pietinį,11-nkė pakrypo į gerąją pu- 
Vakarinį ir Rytinį. Pirmoji 
gatvė skiria Šiaurinį nuo 
Pietinio, o Main gatvė —

karinis (Westside) yra 
skaitomas aukštesnės kla
sės gyventojų, o Rytinis 
(Eastside) — žemiausios. 
Tačiau lytinė miesto dalis 
daug senesnė negu vakari
nė.

Kuomet rytiniame ra jone' raidynu ir gausiai
_ • -« • • i . • • • I n Ir vižydėjo pradai industrijos ir 

virė gyvenimas — vakaruo

ir farmos.
miesto dalis nuo pat pra
džios apgyventa biednuome- 
ne, skurdžiais, maišytų tau
tu ir rasoti žmonėmis.v V

Čia sukoncentruota ma
nufaktūra ir įmonės, abie-

nebegadina jiems 
Ne beprašo 

pripažinimo 
lengvati- 
gera-š i r- 
“Maistą” 

gauna iš 
krautuvių,

Trupiniai iš istorijos
Šiaurių link, Pirmoji gat

vė nuo Main iki Los Ange
les upės į rytus, yra tirštai 
apgyventa japonais — net 
ir vadinasi Mažasis Tokio 
(Little Tokyo). Turi gerai 
organizuotą vertelg y s t ę. 
Visos iškabos japonišku 

šviečia 
naktį.

Už apie šešių blokų į 
šiaurius nuo Pirmosios, į 

meda ir Masy, kur pir
miau buvo Kinų miestas 
(China Town), dabar yra 
ne per seniai įrengta gele
žinkelių stotis (Union Sta
tion). Nors vieno aukšto 
pastatai, bet daugelis jų ir 
labai žavingi. Kinų gi mies
tas gražiai įsikūrė toliau į 
šiaurę, prie Main gatvės.

Istoriškas Parkas
Nuo Suvienytos Stoties į 

vakarus, tarpe Main ir Ala- 
i meda į rytus randasi istori
nis Los Angeles Plaza par
kas, keturkampio bloko dy
džio, kurio apylinkėje gimė 
Los Angeles. Parko vidu
ryje randasi ne per didelė 
bronzo stovyla, — tai Don 

! Felipe de Neve, australie- 
čio, apsigyvenusio Meksi
koje. Jis 1781 m. prospekta- 
vimo sumetimais su kolego
mis iš San Gabriel užklydo į 
minėto parko vietovę. Ap
linka jam labai pasidabojo 
— ypač ne per toli į šiurę 
ir kiek į rytus, lyg sargai 
stovintys kalnai, vėliau už- 
vardy ti Mount Wilson, 
Mount Love ir Shasta. Taip
gi patyrė, kad į vakarus, 
pietus ir rytus,— lygūs der
lingos žemės laukai, kurių 
krantus, lyg pasaga apsu
pęs, plauna okeanas (Paci
fic). Neužilgo, pasklidus 
gandams apie patogią ir 
vertingą apsigyv e n i m u i 
aplinką, šimtais pradėjo 
žmonės plaukti ir tverti da
bar garsųjį Los Angeles ir 
Plaza.

Parkas gausus šimtame
čiais medžiais, o aplinkui, 
išskyrus kelis, dar senoviš
kais pastatais.

Tik iš parko prie Main 
gatvės yra misijos styliaus 
bažnyčia — statyta 1822 m.

I ir kelis sykius atremontuo
ta — tai pirmutinė Los An- 
gelyje bažnyčia.

Į pietus nuo parko stovi 
4 aukštų pastatas Pico 
House, statytas 1869 m., ku
rį miestas rengiasi atre
montuoti kaipo istorinį pa
minklą.

Deja, ne per ilgai Meksi
ka džiaugėsi naujo miesto 
pradais. Pralaimėjusi karą 
su Jungtinėmis Valstijomis 
1848 m. ne tik neteko Cali- 
fornijos, bet ir Nevados, 
Utah, dalies Arizonos, New 
Mexico, Colorado ir Wyo
ming valstijų. Nors nuo už
valdymo per Jungti nes 
Valstijas praėjo jau 110 m., 
tačiau dar daug ryškių 
Meksikos žymių randasi. 
Užvadinimai gatvių, įstai
gų, miestų, kurie Meksikos 
buvo užvardyti šventais, 
pasiliko nepermainyti, bū
tent: San Diego, San Fer

nando, Santa Ana, Santa 
Monica ir t.t.

Skurdas ir tamsybe
Čia yra užsilikusių seny

vų pastatų: krautuvių, vieš
bučių, gyvennamių, kur 
rendos pigesnės ir varg
šams prieinamesnės; todėl 
čia jų ir apgyventa. O smuk
lių, ypač ant Hill ir 3rd gat
vių nedaug mažiau, kaip 
ant “Skidro”. Skurdas ir 
vargas viešpatauja, nes kur 
daugiausia smuklių, ten di
desnis skurdas ir tamsybė. 
Klausimas: ar skurdas gim
do smukles, ar smuklės 
gimdo tamsybę ir skurdą? 
Tarpe 4-tos ir 3-čios gatv. 
randasi gal didžiausia Los 
Angelyje valgomų daiktų 
krautuvė (Central Market). 
Krašte krautuvės yra durys 
į kiemą, kur suvežą visokias 
prekes ir prieš uždarant 
į tam tikslui bačkas išmeta 
apgedusias, pardavimui ne
betinkamas prekes. Č i a 
man pačiam teko būti liu
dininku skaudaus ir apgai
lėtino vaizdo.

Einant man per kiemo 
kampą prieš uždarant į kitą 
krautuvę, mano atidą at
kreipė piktas riksmas ir 
piktžodžiavimai, kur pul
kas apiplyšusių piliečių pe
šėsi už išmatas minėtose 
bačkose! Neabejoju, kad 
nekurie buvo nuo “Skidro”, 
bet didžiuma iš šios apylin
kės. Ar tai ne kerštą suke
liantis vaizdas? Kuomet už
sienio progreso ir laisvės 
migdytojams yra brukama 
milijonai dolerių, tai vietos 
piliečiai maitinasi išmato
mis — “tikra” demokratija, 
ar ne? Jeig*u kas sugrįžęs iš 
socialistinės valstybės • pa
reikštų matęs panašų vaiz
dą — žemė tikrai sudrebė
tų nuo geltonosios spaudos 
riksmo.

Miesto augimas
Kaip matėte, Los Angeles' 

prasidėjo pažemintoje ryti-! 
nėję dalyje iš pūslėtų rankų 
darbo. O tokie, kur dabar 
džiaugiasi gyvenimu Be
verly Hills, Pasadena ar 
Hollywoode — nepridėjo 
savo pirštiniuotų rankų ir 
neprideda.

Užsilikę senuoliai pasa
koja, kad prieš apie 60 me
tų į vakarus nuo Main, kur 
dabar randasi pats vaizbos 
(biznio) centras, dar buvo 
laukai, kur ganėsi oškos. 
Dar 1920 m. į pietus nuo 
Santa Barbara (apie 40-tą 
gat.) ir vakarus nuo Main 
— buvo farmos. 1 O dabar 
miestas — net siekiasi prie 
jūros! Palankus klimatas ir 
graži gamta be perstojo vi
lioja žmones, ir, palyginus, 
į trumpą laiką užaugo iki 
suvirs dviejų milijonų.

Jeigu niukliniai ginklai 
nesunaikins, ateis diena, 
kada Los Angeles pralenks 
New Yorką, ir nebebus že-1 
mesnės ar aukštesnės rasės 
ar klasės. |

šakalių žemaitis j
—--------------- I

Miaskva; — Tarybiniai1 
astronomai vėl matė ant 
mėnulio vulkaniškus garus.

Washing tona s. — Civili
nė aviacija vis daugiau įsi- 
gija jet rūšies lėktuvų.

So. Boston, Mass.
“KATRIUTĖS GINTARAI”
Tai Gražus Muzikališkas Filmas

Rodys
JURGIS KLIMAS 

iš Brooklyno
Penktad., Gruodžio 5 Dec.

LIETUVIU KLUBE
.318 Broadway — Pradžia 7:30
Kviečiame vietinius ir iš apy

linkės dalyvauti, pamatyti 
lietuvišką filmą.

ALDLD VII Apskritis

Easton, Pa.
Įsigykite

Pranešu visiems, kad pas 
i mane galėsite įsigyti dien
raščio “Vilnies” išleistą 
1959 metams kalendorių. 
Kalendorius yra svarbi 
knyga, nes joje rasite apie 
amerikoniškas ir lietuviš
kas šventes, daug visokių 
informacijų ir pasiskaity
mų.

Šiame kalendoriuje bus 
ir Lietuvos žemėlapis. Galė
site jame susirasti savo 
apylinkės miestus, mieste
lius ir kaimus. Jo kaina $1. 
Pageidaujanti kreipki t ė s 
pas mane:

L. Tilwick
34 N. 7th St. 
Easton, Pa.

Worcester, Mass.
FILMAI Iš LIETUVOS

Rodos, daugiau kaip pusme
tis laiko, kai JAV lietuvių 
kolonijose rodomi filmai iš Lie
tuvos — “Tiltas” ir kanadiečių 
delegacija Lietuvoje. Worce»- 
teriečiamsi prisiėjo ilgai laukti, 
iki gavome patogią progą ir 
filmus, bet pagaliau juos tu
rime ir galėsime pamatyti Lap
kričio 28-ą dieną, 7 vai. va
kare. 29 Endicott St. Specia
lių skelbimų nesuspėsime pa
daryti, todėl kiekvienas suži
nojęs garsinkite gyvu žodžiu, 
kad kuo daugiausia žmonių su 
žinotų ir gautų proga šluos 
filmus pamatyti.

Rengėjai—LLD 11 kp.
(109-110)

Klaidos atitaisymas
“Laisvės” nr. 106 kores

pondencijoje pasakyta “ko
misija panaikinta”, o turėjo 
būti “komisija panaujinta”.

New Delhi. — Premjeras 
Nehru sakė parlamente, 
kad Indija turi budėti, nes 
iš Pakistano diktatoriaus 
Ayubo galima visko laukti. 

Wl RA MIQI MMfW M MIVIM

PADEKAVONftS DIENOS SVEIKINIMAI 
MOSU DRAUGAMS IR NARIAMS

Vėliausi Dividendai 3)/į% Per Annum

DANIELSON FEDERAL
SAVINGS & LOAN

DANIELSON, CONN.
MW mt tn* mt w m mi mi mt mt mi mi mi mi wm mi mi mi ww mi mi mi mi

KNYGA, ŠVIESA, MEILE IR LAIME
SAULES RŪSTYBE. Kaip iš jaunatvės fontano trykšta iš šitos 

knygos (romano) ne tiktai vaikystės bei jaunystės poezija, bet 
į drauge ir viduramžio vaisingas, kūrybingas gyvenimas, džiaugsmas, 

meilė ir laimė. 311 psl. Kaina tik $-•
ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI, Baisiai aštrūs šiurpuliai eina per visą 

skaitytojo kūną, kai jis ši<os knygos apsakymus skaito ir mato, 
kaip žmonės vargsta ir kenčia po karaliaus Dolerio padu.
316 psl. Kaina $2.

, ŠIRDIES ROMAI. Ir džiaugsmo, ir liūdesio ašarų nesulaiko 
skaitytojas, kai jis šitą knygą (romaną) skaito ir jaučia ir mato— 
ką? Jis pats ras skaitydamas. 449 psl. Kaina $2.

ŠLIUPTARNIAI. šita didelė knyga labai vaizdingai parodo 
Amerikos lietuvių ne tiktai vargus, kovas ir kančias svetimoje že
mėje, bet kartu ir labai didelę meilę savo gimtiniam kraštui ir 
jo žmonėms. 652 psl. Kaina tik $2!

Visos I knygos ,sykiu tik už $5!
AMERIKOS LIETUVIAI IR ANGLIŠKŲJŲ SKOLINIU ŽODY

NAS. Čia tai jau tikriausiai skaitytojas ras pačius svarbiausius 
Amerikos lietuvių kultūrinio gyvenimo bruožus ir vartojamos jų 
kalbos gyvus vaizdus. 366 psl. Kaina $5.

Visos 5 knygos drauge tik tiž $8.
Jau šimtai šitų knygų išsiųsta į Lietuvą ir gauta labai daug nuo

širdžių laiškų, rodančių Lietuvos žmonių didelę meilę Am. lietuvių 
knygoms, kurių jie dieną naktį laukia, o kai gauna, tai jos eina per 
rankų raPkas .< . . (Knygas siunčiame Lietuvon už tą pačią kai
ną; persiuntimo kaštus apmokame.)
DR. ALG. MARGERIS, 3325 S. HALSTED ST., CHICAGO 8, ILU

įspūdžiai iš “Laisves” 
koncerto, įvykusio 
š. m. lapkričio 9 d.

Dainininkai, kurie atliko 
koncertinę programą, tie pa
tys, kuriuos buvau matęs ir 
girdėjęs prieš porą metų. Dai
navime šį kartą jie pasirodė 
kiek skirtingiau. Reiškia, pa
darė daug progreso; per tą 
laiką nemiegojo, bet (lavinosi, 
šokėjai pasirodė puikiai. Kaip 
gerai jų kūnas yra išlavintas!

Brocktono Vyrų Choras pui
kiai padainavo. Bet paskui, 
kada išėjo Moterų Choras, tai 
atrodė, kad persilpni balsai, 
nes po vyrų choro moterų bal
sai aprodė mažai girdimi. Ta
čiau viskas buvo labai gerai.

Gi psirodymas svečių iš Lie
tuvos mus sujaudino. Tai ve, 
kodėl tie Lietuvos buržuaziniai 
pabėgėliai su savo pasekėjais 
taip baisiai neapkenčia Lietu
vos ir tų žmonių, kurie rodo 
širdingą simpatiją Lietuvai Ir 
jos žmonėms! Pabėgėliams pik
ta, kad tie žmonės, kurie buvo 
pūdomi buržuaziniuose kalėji
muose, dabar atstovauja Lietu
vos valstybę, kad jie dabar yra 
ministeriais! K. Krasnickas

Bonna. — Tarybų Sąjun
gos ambasadorius A. Smir
novas. pareiškė, kad iki Ka
lėdų visos TSRS ginkluotos 
jėgos pasitrauks iš Berlyno. 
“Berlyną mes grąžinsime 
vokiečiams”, — sakė Smir
novas.

New Delhi. — Indijos 
premjeras Nehru jau sulau
kė 69 metų.

Būkime dėkingi už mūsų laimę, 
ir linkime, kad jūsų troškimai 

būtų derlingi.
I POINT BAR & GRILL
Skanūs xynai, likeriai. 

Kainos žemos.
15-04 — 122nd Street

College Point, N. Y. FL. 9-9301.



Žinios iš Lietuvos
T. VRUBLEVSKIO 100- 

OSIOMS GIMIMO 
METINĖMS

VILNIUS.—šių metų lap
kričio 11 dieną sukakto 100 
metų nuo tos dienos, kai gi
mė pažangus visuomenės vei
kėjas, žinomas advokatas T. 
Vrublevskis. Jo kaip advoka
to ir švietėjo veikla glaudžiai 
susijusi su Vilniumi. čia jis 
įsteigė vieną iš viešųjų bib
liotekų, kurios knygų fondai 
įėjo i respublikos Mokslų aka
demijos biblioteką. Vrublevs
kis buvo garsus advokatas, gy
nęs revoliucionierius. Jis, be 
kita ko, buvo gynėju vieno iš 
1905 metų Sevastopolio suki-

Mokslų akademijos prezidiu
mas nutarė surengti akademi
jos bibliotekoje parodą, 'skirtą 
jo gyvenimui ir veiklai. Bibli
otekoje taip pat numatoma 
įrengti memorialinį T. Vrub
levskio kampelį.

DIRBTINIS EŽERAS 
ŠAKIUOSE

ŠAKIAI. — Prieš mėnesj 
laiko čia buvo pradėta įreng
ti dirbtinį ežerą keturių hek
tarų plote. Dabar šakiuose 
kasdien dirba vienas ekskava
torius ii- devyni grederiai.

žemės kasimo darbai bus 
baigti dar šiais metais, šakių 
rajono centro darbo žmones 
turės gražų ežerą, prie kurio

DIDYSIS NEW YORKAS
Neužilgo matysime labai juokingą 

komediją-farsą
Ar jūs, niujorkiečiai, ži

limo vadovų leitenannto 
šmidto byloje. .

Tarybų valdžios Lietuvoje 
kūrimo 1919 metų laikotar
piu T. Vrublevskis buvo vy
riausiasis tarybinės vyriausy
bės dekretų redaktorius.

Asmeniniuose T. Vrublevskio 
archyvuose, perduotuose vėliau 
į akademijos biblioteką, išliko 
revoliucionierių laiškai, kurie 
apibūdina jį kaip grynos są
žinės ir didžios sielos žmogų.

T. Vrublevskio gimimo 100- 
jų metinių proga Lietuvos TSR

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.)

kad Tarybų Sąjungos žmonės 
niekados ir niekados su savo 
gamyba nepasivysią Amerikos 
žmonių. Ypač kolūkiečiai ne
pasivysią farmerių.

“žiūrėkite!” jis šaukia: ’

“Amerikoje vienas taimeris, 
naudodamas moderniškas ma
šinas, apdirba 160 akrų, o So
vietų Sąjungoje vienas ūkio 
darbininkas apdirba tik 10 ak
ių” (“N., lapkr. 17 d.).

Vadinasi, mūsų farmeris dir
ba šešiolika kartų sunkiau ir 
greičiau už kolūkietį!

Tai kaip su anomis ašaro
mis, kad tarybinis kolūkietis 
esąs baisiai eksplotuojamas?

Mes, žinoma, neabejojame, 
jog tarybinis kolūkietis išmoks 
ir pajėgs pakelti 'savo darbo 
našumą. Atvirai kalbant, ki
tokio kelio* pakėlimui gyveni
mo lygio nesiranda. Kaip tik 
tai kalbama ir naujajame sep- 
tynerių metų plane.

II *~ ~............ 'v

Italai yra gudresni už visus 
kitus. Jų tautietis sėdi ant 
sosto Vatikane, ir tos šiltos 
vietos jie niekam neužleis.

Štai naujasis popiežius pa
skyrė 23 naujus kardinolus. 
Dabar yra 75 kardinolai. Is 
jų net 29 yra italai. /’Ameri
kiečiai gi tik keturi!

Amerikoje katalikų yra 35 
miilijonai.’ Italijoje visų gy
ventojų, įskaitant ne tik ka
talikus, bet ir bedievius ir ki
tokių tikėjimų žmones, yra tik 
apie 50 milijonų.

Italai katalikai nesudaro nė 
10 procentų visų pasaulio ka
talikų, bet jie turi daugiau 
kaip 30 procentų kardinolų, 
tikrųjų katalikų bažnyčios ne
svietiškų turtų ir įtakos val
dovų.

P 1 bus galima kultūringai ir 
sveikai praleisti laisvalaikį.

GĖLININKAI-ENTUZI AS
TAI P. ROTOMSKIS IR KT.

VILNIUS. — Maždaug prieš 
15 met ų gėlių augintojas - 
mėgėjas Povilas Rotomskis 
pradė jo a u g i n t i jurginus
ir gladioles. Pradžioje jis 
rinko šias gėles savo respubli
koje, o vėliau pradėjo gauti 
siuntinius iš Rygos, Maskvos ir 
kitų miestų. Kolekcija susi
darė labai gausi. Dabar joje 
yra iki 600 rūšių 'jurginų ir 

i apie 200 rūšių gladiolių.
Ypač domėjosi gėlininkas - 

entuziastas jurginais, šį stam
bų darželio augalą su dideliais 
ryškiais žiedais galima nuolat 
gerinti, daryti jį gražesniu. Ir 
Rotomskis prieš penkerius me
tus pradėjo domėtis selekci
ja, išvesti naujas jurginų rū
šis. Daugiausia dėmesio jis ski
ria panašiems į chrizantemas 
jurginams su įvairiausių spal
vų bei atspalvių žiedais ir pa
ilgais susuktais žiedlapiais. At
kaklus ir krapštus darbas da
vė gerų rezultatų. Per šiuoe 
metus jam pavyko išvesti apie 
šimtą naujų jurginų hibridų.

Praėjusiais metais vienas iš 
Rotomskio jurginų h i b r i d ų 
“Junnystė” buvo eksponuoja
mas visasąjunginėje žemės 
ūkio parodoje Maskvoje. čia 
jis buvo aukštai įvertintas ir 
pažymėtas pirmojo laipsnio 
diplomu. Šiais metaiis ten bū
vi eksponuojama 120 krūmų 
jo išvestų jurginų rūšių. Ypač 
gražūs yra “Neringa,” “Pijus 
G 1 o v ackas,” “Prisiminimas,“ 
“Elena Saulevičiūtė,” “Vilnie- 
t i s , ” “Palanga,” “Sadutė,” 
“Puikorėlis” ir daug kitų jur
ginų rūšių. Ir vėl gėlininkas 
apdovanotas atestatu.

Dabar P. Rotomskis palaiko 
glaudžius ryšiu jau su dauge
lio įvairių šalies miestų gėli
ninkais. Jo darbu susidomėjo 
Centrinis botanikos sodas 
Maskvoje.

Vilniuje yra ir kitų gėlinin
kų - entuziastų. Tai V. Der 
kintis, J. Paškevičienė, S. Ei- 
cher-Lorka ir kiti. Visi jie 
dirba didelį, naudingą darbą. 
Jų darbo vaisiai skirti darbo 
žmonių buičiai papuošti.

Ankara. — “Ulus” laik
raščio redaktorius B. Cenk- 
ci nuteistas 22 mėnesius bū
ti kalėjime.

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kurie jos dar neskaito.

6 p.—Laisve (Liberty)—Antrad., lapkr. (Nov.) 25, 1958

BROOKLYN, N. Y.

Mirus

WALTERIUI KASMOČIUI
Lapkričio (November) 18, 1958 

Reiškiame užuojautą velionio broliui ir brolienei 
Mr. ir Mrs. J. Kasmočiams ir jų draugams.

M. Krunglienė
M. Šmagorienė
A. Malinauskienė
M. Wilson
A. Mikalaus
J. ir M. Kalvaičiai
C. Alex
E. Sungailienė

M. Simon
K. Sukackienė
Mr. ir Mrs. Stupuras
A. Žigaitienė
V. Šibeikienė
K. Stanchfield šeima

" Mr. ir Mrs. Daniels
Mrs. Bičiūnas

t

note, ką jums duos Aido 
Choras gruodžio 7 d. savo 
rudeniniame koncerte?

Gal atsakysite: taip, ži
nome, jis mums, pateiks pui
kių dainų.

Tiesa, Aido Choras, va
dovaujant Mildred Stensler, 
rūpestingai repetuoja nau
jas, gražias dainas, kurias 
dainuos savo koncerte.

Bet tai ne viskas!
Aidiečiai aktoriai ruošia 

jums ir ką nors, daugiau. 
Jie taipgi rūpestingai ir 
ryžtingai repetuoja farsą-
komediją, visai naują, nie
kam pas mus ilgi šiol nema
tytą ir negirdėtą.

Farsas-komedija neseniai 
gauta ir Lietuvos. Ji vadi
nasi “šiukšles”4 Jos auto-

rnis yra P. Skodžius.. Tai 
neilga, pusvalandžio kome-
dija, bet labai juokinga ir 
daug pasakanti.

Kas gi “šiukšles” vaidi
na?

Rinktiniausi mūsų akto
riai, kurių iš viso yra pen
ki :

P. Grabauskas, Nastė 
Buknienė, J. Juška, J. Gry
bas ir Vera Bunkienė.

Taigi visi, kurie norite 
skaniai pasijuokti ir pasi
klausyti puikių Aido Choro 
dainų, ruoškitės būti Li
berty auditorijoje gruodžio 
7 diena!

Būkite Aido Choro kon
certe! Pasidžiaugkite kartu 
su mūsų aidiečiais jų meni
nėje šventėje!

Aidiečiams artimas

KOMUNISTU PARTIJOS SIŪLYMAI 
NEW YORKO MIESTO REIKALUOSE
N. Yorko miesto Planavi

mo komisija paskelbė savo 
planus ir reikalavo gyven
tojų paramos. Valstijos. 
Komunistų partija, ištyri
nėjus tuos planus, padarė 
kritišką peržvalgą ir patei
kė savo pasiūlymus, kurie 
įteikti miesto viršininkams 
ir spaudai.

Komunistai reikalauja iš 
naujo peržiūrėti miesto pla
nus j r taip sutvarkyti, kad 
kuo daugiau būtų naudos 
darbo masėms, kurios suda
ro milžinišką 8,000,000 gy
ventojų daugumą.

Miesto planavimo komisi
ja pakėlimui biudžeto vėl 
siūlo kelti kainas “rendu” 
ant atma tų vamzdžių 
(sewer), kelti taksus, jų 
tarpe ant mažų nuosavybių 
ir pirkinių.

Komunistų partija reika
lauja, kad miesto valdžia 
daugiau rūpintųsi mažų 
įplaukų gyventojais, o tak
sus pakeltų ant fabrikantų 
ir korporacijų, kurios daro-, 
si didelius pelnus, o dažnai 
nuo taksų išsisuka.

Komunistų partija siūlo,

Ikad būtų daugiau statoma 
gyvenamų namų, padidinta 
ligoninės ir per metus pa
statoma 50 mokyklų. Ji nu
rodo, kad bus surasta pini
gų, jeigu miesto valdyto- 

• jai rūpinsis darbininkais.
Ji priešinga kėlimui kainų 

už važiuotę. Nurodo ir į to
kią nenormalią padėtį ligo
ninių reikaluose, kad pa
prastas darbininkas turi 
mokėti po $30 už parą.

Komunistai sako, kad 
miesto valdininkai tik tada 
išriš svarbias problemas, 
ir turės darbo masių para
mą, kada jie girdės, tų ma
sių balsą, kada jie rūpinsis 
liaudies, o ne turčių reika
lais.

Iš Aido Choro 
pamokų

I

Lapkričio 13 d. choras tu-1 
re j o dvejas pamokas: vie
nos dainų, kitos veikalo 
“Šiukšlės”. Gerai pasimoky
ta dainų savajam koncer
tui. Taipgi veikalo komisi
ja raportavo, kad jau bai
gia mokytis ir laikui atėjus 
galės gražiai suvaidinti.

Veikalas yra gautas iš 
Lietuvos.

Dar vienas įvykis pamo
kose. Choriečiai gavo dova
nėlių iš Lietuvos menininkų, 
kurias mes, choriečiai, šiose 
pamokose pasidalijome.

Kiek buvo jausmo ir 
džiaugsmo, kad mūsų bro
liai Lietuvoje prisiminė apie1 
mus lietuvius amerikiečius, 
išblaškytus iš tėvynės!

Aido Choras ir mokytoja 
Midred Stensler nuoširdžiai 
dėkojame Lietuvos darbuo
tojams ir menininkams už 
tas taip mielas dovanas.

Tai istorinis įvykis. Mes 
dovanomis džiaugiamės, jas 
branginame ir labai įverti
name.

Choro Korespondentas

Aplankius J. Steponaitį
šeštadienio1 popietį, 22-rą 

lapkričio, aplankiau J. Ste
ponaitį. Jis dar neturi gu
minės kojos, bet kas savai
tę A. Kulis veža į Kings 

j County ligoninę pritaiky
ti koją. Kada ii bus pritai
kyta — nėra žinios. Juozas 
dėkavoja tiems draugams, 
kurie jį lankė ligoninėje ir 
namuose, bet jis prašo jų ir 
kitų draugu, idant tankiau 
atlankytų. Jis sako:

“Pasiilgau aš jų, noris pa
sikalbėti su jais. Suprask 
mane, jau Denki mėnesiai, 
kaip sėdžiu* atskirtas nuo 

Beirutas* —Iš Libano jau' žmonių. Nuobodumas atsi- 
išvyko 200 Jungtinių Tautų liepia ant visos sveikatos”, 
sargų, kurie buvo ant Liba-' Jo antrašas: 404 Wythe
no ir Sirijos sienos. | Avė., kampas So. 5-tos 

i gatvės, B.rooklyne. Spauski-
Landonas. — Anglų ast- te durų vidurinį skambuti, 

ronomas Wilkins matė rau-l J. N.
donas žymes ant mėnulio.| ------------------
Bet jis sako, kad jos neju-1 Roma. — Latina mieste
dėjo.

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

GEO. KLIMO MARŠRUTAS 
FO MASS. VALSTIJĄ

Maršrutą ruošia LLD 7-a Apskr.
Lapkr. 28 d., Worcester, Mass., 

29 Endicott St.
Gruodžia 5 d., So. Boston, Mass., 

318 Broadway.
Gruodžio 7 ir 8 dd., skirta Nor

wood ir Stoughton.
Gruodžio 13 ir 14 dd., Lawrence 

ir Haverhill.
Dėl platesnių informacijų kreip

kitės pas Geo. Shimaitj, 160 Mel
rose St., Brockton, Mass., ar pas 
Geo. Klimą, 133-12 101st Avenue, 
Richmond Hill, N. Y.

Reng. Komitetas. (108-1100

LLD 7-os Apskrities filmų 
maršrutas. Filmininkas Geo. 
Klimas turi gražiu lietuviškų 
filmų _ KATRIUTĖS GIN
TARAI ir kt. Rengia LLD 6 
kp. J vyks gruodžio (Dec. 6, 
L. T. Name, 668 No. Main 
St. Pradžia 6:30 v. vak. Kvie
čiame vietinius ir iš apylinkės 
dalyvauti, matysite filmų, nu
traukti) Chicagoje ir Brookly- 
ne. Geo. Shimaitis. (109-109;

CHESTER, PA.
Matytkite filmus iš Lietu

vos. Rengia V. L. Pašlapinis 
Klubas, Klubo salėje, lapkri
čio 30 d., 5 v. v., 339 E. 4th 
Street. Rengėjai kviečia visus 
mayti lietuviškus paveikslus, 
padarytus Lietuvoje. Matysi
te gėrusi artistus, išgirsite mu
zikos, dainų. Nesigailėsite at
ėję. Įžangos; nebus. Kvivečia 
Rengėjai. (109-110)

LAWRENCE, MASS.

Maple Parkas rengia uždarymo 
banketą. Jvyks 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
čiame vietinius ir iš apylinkės da
lyvauti. ? (107-110)

Paieškojimai
Taškau savo sūnaus Rama

nausko Antano, sūnaus Kazio, 
gimęs 1928 m., dingęs 1942 m., 
vokiečių okupacijos metu. Už 
pranešįmą būsiu labai dėkinga.

Prienai
Tar, Armijos g. 33 
Elzb. Ramanauskienė 
Lithuania, USSR

Kodėl daug žmonių 
bėga iš miestų?

Daug Niujorko ir kitų! 
Amerikos didmiesčių gyven
tojų bėga iš jų — bėga į už
miestį. Ten jie perkasi na
mus ir ten gyvena.

Kad taip yra, liudija, sa
kysime, toks faktas: Didžio
ji Long Island sala šiandien 
virsta vienu dideliu miestu; 
dygsta ten vienas miestelis 
po kito, kadangi vis dau
giau niujorkiečių ten apsi
gyvena. \

Kodėl žmonės ten bėga?
Vyriausiai todėl, kad did

miestyje sunku gauti už 
žmonišką nuomą geresnius 
butus. Milžiniški miesto plo
tai virsta į nešvarius lūšny
nus, kuriuose daug žmonių 
nebenori gyventi.

Dėl to dabar kyla balsai, 
reikalaujant, kad “miesto- 
tėvai” darytų ką nors su 
lūšnynais: jeigu jau nebe
galima jų visiškai pasalinti,' 
—stoka pinigų, tai reikė
tų bent kiek juos apšvarin
ti, pagerinti.

Madų institutui * 
paskirta $400,000

Prie Metropolitan dailės 
muziejaus bus įsteigtas ne
mažas madų-kostiumų ins
titutas, kuriame bus su
kaupta daug iš vidurinių ir 
vėlesnių laikų visokių kos
tiumų.

Kam visa tai? Tam, kad 
šių dienų kostiumų eksper
tai galėtų anų laikų kostiu
mus studijuoti ir pilniau 
susipažinti, kaip jie buvo 
pasiūti, kas padarė juos 
anuo metu dailiais.

Kaip Pavyzdį instituto 
šalininkai sako: jame bus 
įdėta Marijos Antoinettes 
šliūbinė suknelė, na, ir mo- 
distams bus leista pastudi
juoti ją, kaip ji buvo pasiū
ta, kokios ten buvo “smulk
menos”. Antoinette, kaip 
žinia, buvo išlepinta ir ųa-i 
dykusi Francūzijos karalie-V 
nė, kuriai buvo gilotinu nu
kirsta galva Francūzijos re
voliucijos metu.

Help Wanted—Female

Nuoširdi padėka
Mirus mūsų mylimai gy

venimo draugei ir motinai 
Emilijai Stakionaitei - Si
mon š. m. lapkričio 28 d. 
tikrai buvo skaudžiausias I 
mūsų gyvenime smūgis. Bet 
atėjo mums draugės ir 
draugai su įvairia pagalba 
ir suraminimu. Ačiū vi
siems ir visoms, kurie pa- 
gelbėjote mums tą liūdesio? 
valandą pergyventi. Ačiū už 
velionės lankymą ligoninėje 
ir namuose ir už laiškais bei 
per telefoną išrekštą užuo
jautą. Ačiū visiems, kurie 
lankėsi šermenyse ir vi
siems gėlių aukotojams, 
taipgi visiems, kurie paly
dėjote į kapines. Ačiū Mrs. 
K. Petrikienei už kalbą kop
lyčioje, Mrs. V. Bunkus už 
paskaitymą eilių ir R. Miza- 
rai už kalbą kapinėse. Taip
gi ačiū direktoriui Shalins 
už draugišką patarnavimą, 
ir tiems, kurie laikraštyje 
parašė apie velionę. Dar 
kartą ačiū visiems ir visoms, 
kurie kuomi nors prisidėjo
te prie mūtų suraminimo 
mums netekus savo bran
gios draugės ir motinos. Jū
sų išreikšta užuojauta ne
bus pamiršta, kol mes gyvi 
būsime.

Vyras M. Simon ir sūnūs 
Jonas ir 
Albertas su šeima

Brooklyn, 
lūs gaisrui

N. Y. — Iški-I 
236 Lexington į

Avė. durnuose užduso penki 
vaikai.

Anglija ir Jungtinės Vals
tijos gelbėja Italijai pasi
statyti laboratoriją gamini
mui atominės energijos.
Tai bus pirmas toks įrengi
mas Pietų Europoje.

LIETUVIŲ NAMO BENDROVES 
ŠERININKŲ SUVAŽIAVIMAS

— ir —

BANKETAS
ŠEŠTADIENĮ

Lapkričio 29 Nov.. 1958

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

Suvažiavimas prasidės 1 vai. popiet 
Banketas 6 vai. vakare

I

Bus skanių valgių
BILIETAS $3.00 ASMENIUI

Bendrovės direktoriai nuoširdžiai užprašo visus 
šėrininkus dalyvauti suvažiavime ir bankete.
Kviečia ir nešėrininkus bankete dalyvauti.

Ieškau dėdžių Felikso ir Balt
ramiejaus Gilių. Lietuvoje ki
lę iš Biedrių kaimo, Stačiūnų
valse., Šiaulių apskr. Prašau 
juos atsiliepti, arba juos žinan
čius pranešti. Rašykite:

T. Povilaitis 
c/o Little 
3 Boulevard 
Pequannock, N, J.

Namų darbininkė. Tiktai paty
rusi, prižiūrėti vaikus, 5 ir 7 m. am
žiaus. Motina dirba. Kalbanti’ ang
liškai. Mažas apartmentas. Gera 
alga. Skambinkite 10 vai. ryto iki 
5 v. v. E V. 9-5315.

’(108-109)

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
dos gatvė num. 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)
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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. YJ
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