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KRISLAI
Kviečiame!
Nepamirškime ir jų.
Nuoširdūs žodžiai.
Dar baisiau.
Irgi globotojai!
Moko slėptis nuo žmonių. 
Begėdžiai.
Bus palaiminti.

— Rąšo A. Bimba —

Visus laisviečius ir j u prie- 
tclĄVis bei draugus nuoširdžiai 
kviečiame ateinanti sekmadie
nį dalyvauti mūsų “Laisvės” 
metiniame koncerte. Stengia
mės, kad ši laikraščio iškilmė 
būtų viena iš gražiausių. Kon
certo programa bus labai įvai
ri. Plačiai ir garsiai skam
bės lietuviška daina. Dar 
kartų pažangieji lietuviai susi
rinks ir entuziastiškai pade
monstruos savo giliausią mei
lę savo lietuviškai spaudai, 
lietuviškam menui!

Labai gražiai, man atrodo, 
visur vystosi “Laisvės’’ jubilie
jinis vajus. Jau dabar ateina 
gražios laikraščiui paramos, o 
vajus dar tik prasidėjęs. 
Džiugu, kad visoje eilėje ko
lonijų susirūpinta ruošimu pa
rengimų jubiliejaus proga.

Bet, draugai, nepamirškime 
ir Chicagos vilniečių, ir Kana- 

;ę^os balsiečių. J.e irgi turi va
jus ir siekia savo laikraščius 
sustiprinti. Laisviečiai visuo
met prielankiai ir draugiškai 
žiūri į “Vilnies” ir “Liaudies 
balso” reikalus. Padėkime 
jiems ir šiuose jų vajuose.

Nė valandėlei nepamirškime 
ir savo didžiosios kultūrinės 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
stiprinimo reikalų. Dar gali
ma įrašyti labai daug naujų 
narių. Ypač dabar, kai jos 
nariai gavo dvi puikias kny
gas tik už vieną dviejų dolerių 
duoklę, draugijos grotų padi
dinimui dirva labai derlinga.

Nežinau, ar visi pastebėjo
te ir skaitėte mūsų mylimojo 
draugo Jono Kaškaičio (Dr. 
J. J. Kaškiaučiaus) ugningą 
kreipimąsi į visus laisviečius 
tiesiai iš Vilniaus. Jo laiškas 
“Ilgiausių metų mūsų Laisvu- 
tei” tilpo spalio 25 d.

Jo kreipimasis baigiasi:
“Lai gyvuoja ‘Laisvė’!

, “Lai gyvuoja visi mielieji 
laisviečiai darbuotojai!

“Visi mes žengiame kartu 
pirmyn pasaulines pažangos 
kelių keliais. Ir vis pirmyn, 

' pirmyn visi!”

Kas pasidarė tiems francū- 
zams ?! Ar jau iš proto išsi
kraustė j u vadas d e Gaulle ir 
visa vadovybė?! Jie sutiko ir 
apsiėmė savo teritorijjoj kari
nio muštro apmokyti Vakarų 
Vokietijos vokiečius! Jiems 
padės įsisavinti ir atominių 
ginklų įsigijimą.

Skaitai žmogus pranešimą iš 
Paryžiaus ir negali atsistebėti.

Dar baisiau negu buvo elg
tasi tuoj po Pirmojo pasauli
nio karo.

Tada, kaip atsim e n a t e , 
francūzai su amerikiečiais ir 
anglais padėjo Vokietijai eko
nominiai ant kojų atsistoti. 
Dabar tiesiog moko masinio 
žudymo ginklus vartot. Jau 
visiškai, matyt, pamiršo Antro- 
karo storiją, kada tie patys 
vokiečiai to paties Paryžiaus 
gatvėse skerdė francūzus!

Ir vėl labai ant mūsų Lie
tuvėlės užsirūstino So. Bosto
no keleiviniai menševikai. Jie 
ją bara ir plūsta, kam ji pa
ėmė už pakarvos ir nubaudė 
sukčių Z. Toliušį. Ypač “Ke-

(Tąsa 5-tam pusi.)

■Lotoms? Amerika bus 
laisva ir galinga

Maskva. — Dienraštyje 
i “Pravdoje” Lotynų Ameri
kos veikėjų raštai užėmė vi
si- puslapį. Jie rašo, kad ne- 

| toli tas laikas, kuomet Lo- 
j tynų Amerikos liaudis nu- 
! vers užsienio imperialis- 
i tams paklusnias valdžias ir 
i įsteigs savo, kaip padarė 
Kubos žmonės.

Jacob Arbenz Guzman, 
buvęs Guatemalos prezi- 

I (lentas, kurio vyriausybę 
1954 metais nuvertė suokal
bininkai su pagalba United 
Fruit Co., sveikina Guate- 

j malos, Salvadoro, Nikara- 
j guos, Kolombijos, Venezu- 
I olos, Perų, Čilės, Urugva-
i jaus ir kitų Lotynų Ameri-
I kos respublikų žmones, ku- už 
rie demonstruoja už Kubos i mą.

Kas bus: karas, ar visų tautų 
rainus sugyvenimas?

Maskva. — Tarybinė 
spauda daug rašo apie pavo
jų taikai. Ji nurodo, kad 
i viltys, jog Jungtinių Tautų 
Asamblėja imsis rimtų 

' žingsnių kovai už taiką, ne- 
! pasitvirtino.

Kinijos respublika irgi 
nepriimta į tą organizaciją. 
JAV globoje Čiang Kai-še- 
ko delegatai laikomi “Kini
jos delegatais”. Kelios Kini
jos salos yra paverstos į 
karo bazes prieš ją. Vaka
rai viską daro, kad Laoso 
karalystę pavertus į karo 
bazę piet-rytinėje Azijoje.

Afrikoje liaudis kovoja 
už tautinę ir ekonominę 
laisvę, bet Vakarai lošia 
kurstytojų ir ardytojų rolę. 
Tą aiškiai matome Kongo 
respublikoje. Kubos liau
dies laisvė pavojuje, nes 
JAV vyriausybė ne tik lei
džia jos priešams organi- 
uotis Jungtinių Valstijų te

Bus renkami 35 
nauji senatoriai

Washingtonas. — Lap
kričio 8 dieną, kartu su 
JAV prezidento rinkimu, 
bus renkami ir 35 senato
riai, 35 valstijose.

Dabartiniu laiku tose 
valstijose respublikonai tu
ri 19 senatorių, o demokra
tai 51.

Kiekviena valstija turi 
Senate du narius. Jie ren
kami šešerių metų termi
nui ir taip, kad jų terminai 
baigtųsi skirtingais metais. 
Senatoriai gauna po $22,500 
metinės algos. Vyriausybė 
dar apmoka jų išlaidas, su
sijusias su senatorių veik
la.

Altoona, Pa. — Sulaukęs 
82 metų amžiaus mirė ge
nerolas W. H. Wilsonas.

Maskva. — Tarybų Są
junga gelbės Alžyro suki
lėliams.

liaudies vyriausybę. Tarpe 
kitko jis rašo: Kubos liau
dies kova, jos revoliucija, 
yra visų Lotynų Amerikos 
tautų liaudies kovos vėliava 
už laisvę”.

Panašiai rašo ir kiti Lo
tynų Amerikos liaudies vei
kėjai. Jie rašo, kad atėjo 
laikas, kada Lotynų Ameri
kos žmonės turi paimti į 
savo rankas galią, kada jie 
turi naudotis savo šalių 
gamtiniais turtais.

“Pravda” taipgi išspaus
dino Chruščiovo laišką 
Meksikos prezidentui Lope- 
zui Mateosui, dėkojant už 
tai, kad Mateos pasisakė 

pilną visų nusiginklavi- 

ritorijoje, bet imasi ir prie- 
vartingų priemonių prieš 
Kubą.

Atominių ginklų uždrau
dimas nei kiek nesijudina 
pirmyn. Priešingai, t i e 
ginklai kuopiami ne vien 
Europoje ir Jungtinėse 
Valstijose, bet jau perke
liami į Afrikos ir Azijos 
plotus.

Šiuos faktus atžymėjus, 
tarybinė spauda daro išva
dą, kad jeigu Vakarai ir 
toliau žais su karo ugnimi 
ir ginkluos Vakarų Vokie
tijos jėgas, tai socialistinės 
šalys imsis atitinkamų 
žingsnių, kad karo provo
kacijos būtų pat pradžioje 
sutrėkštos.

“Pravda” nurodo, kad 
laikas Vakarų valstybėms 
snprsti, jog į imperializmo 
viešpatavimo laikus kelio 
atgal nėra, kad visos tautos 
turi eiti prie taikaus viena 
su kita sugyvenimo.

Jau bijo sukilimo 
Pietų Vietname

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų ir Filipnų di
plomatai bijosi, kad gali 
įvykti sukilimas Pietiniame 
Vietname. Žmonių didelis 
nepasitenkinimas.

Liaudies partizanai jau 
veikia tik 50 mylių atstoję 
nuo Saigono miesto. Nakti
mis valdininkai bijosi iš 
miesto išvykti.

Pietinis Vietnamas uži
ma 65,000 ketv. mylių plotą 
ir turi 12,000,000 gyventojų.

T. SĄJUNGOS IR JAV 
PLIENO GAMYBA

Maskva. — Pereitąjį mė
nesį Tarybų Sąjungoje buvo 
vo pagaminta virš 6,100,000 
tonų plieno, tai arti Jung
tinių Valstijų gomybos, Tą 
patį mėnesį JAV buvo pa
gaminta 6,439,000 tonų plie
no. Bet TSRS plieno gamy
ba auga, gi JAV puola.

JUBILIEJINIS 
'LAISVĖS' VAJUS
Gavime naujų skaitytojų ir atnaujinime prenumeratų 

KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS.

Visa Kuba ruošiasi 
atmušfii užpuolimą

Punktai
Philadelphijos va j minkai ................................... 1190
Brcoklyno vajininkai ......................................... 1084
Miamčs vajininkai .............................................. 636
S. Penkauskas - J. Blažoms, Lawrence-Lowell, M. 552
LLD 20 kp. Moterų skyr., Binghamton, N. Y...... 527
Great NecJ< vajininkai ......................................... 504
Los Angeles vajininkai ........................................ 468
Wcrcesterio vajininkai ......................................... 452
Elizabeth, N. J., vajininkai ................................... 420
J. Bimba, Paterson, N. J.........................................  412

Waterburio Vajininkai ............
Rochesterio Vajininkai ............
So. Bostono Vajininkai ..........
Chicagos Vajininkai ................
Newark, N. J., Vajininkai
J. Patkus, New Haven, Conn.

Philadelphiečiai gražiai laikosi pirmoj vietoj. Šį sykį 
pasidarbavo P. Walantiene, prisiųsdama atnaujinimų ir 
aukų.

S. Penkauskas, Lawrence, Mass., prisiuntė dvi nau
jas prenumeratas ir atnaujinimų. Po naują prenumera
tą ir atnaujinimų prisiuntė: E. čeikienė, So. Boston, 
Mass.; J. Bimba, Paterson, N. J.;ir J. Kalvaitis, Brook
lyn, N. Y.

Sekanti vajinikai prisiuntė vien tik atnaujinimų: 
P. R., Los Angeles, Calif.; K. Kasulis, Worcester, Mass.; 
Antanas iš Elizabeth, N. J.; M. Strižauskienė, Water
bury, Conn.;.L. Bekešienė, Rochester, N. Y.; A. Apše- 
gienė, Auburn,- Me., . ir J. K. Alvinas, San Francisco, 
Calif.

Į JUBILIEJAUS FONDĄ AUKŲ GAUTA SEKAMAI: 
Rochester, N. Y.

Rochesterio Moterų Klubas sveikina Laisvę jos 50 
(Tąsa 4-tam pusi.)

Vėliausios žinios
Havana. — Kubos vy

riausybė sako, kad JAV iš
kėlimas marininkų yra pa
sikėsinimas prieš K u b ą. 
Castro sako, kad bile valan
dą gali būti atlikta provo
kacija ir pradėti karo 
veiksmai prieš Kubą.

Kubos valdžia paskelbė 
milic o j o s mobilizaciją. Į 
Havana miestą jau susirin
ko keli desėtkai tūkstančių 
milicininkų.

Washingtonas. — Jungti
nės Valstijos iškėlė 1,500 
marininkų Guant a n a m o 
įlankoje, JAV karo laivyno 
bazėje.

Decatur, Ga. —Po $2,000 
kaucija paliuosavo negrų 
kunigą Dr. M. L. Kingą. 
Jis apeliuos prieš teisėjo 
Mitchellio nuosprendį.

Bonna. — Vakarų Vokie
tija perša hitlerininką ge
nerolą Adolfą Heusingerį 
į aukštus NATO komandie- 
rius.

Laurel, Md. — Lapkričio 
11 d. įvyks tarptautinės 
arklių bėgimo varžytinės. 
Iš Taryba Sąjungos lenkty- 
niuos Zodornyj ir Zabeg 
arkliai, kuriuos valdys Pa
vel Baravoi ir Nikolai Na- 
sibov.

Maskva. — Chruščiovas 
per keturias valandas tarė
si su anglų darbo unijų va
du Frank Cousins.

396 L. Tilwick, Easton, Pa..............
360 P- J- Martin. Wexford, Pa........
oog J. Kazmer, Pittsburgh, Pa........

C. K. Urban, Hudson, Mass.
A. Apšega, Auburn, Me............

232 ; a. Kuzmickas, Gidardville. Pa.
144 ; V. Taraškienė, San Francisco

108
72
72
72
G6
36
36

Maskva. — TSRS žinių 
agentūra TASS sako, kad 
Vakaruose pravestas neva 
apklausinėjimas apie JAV 
prestižą yra Respublikonų 
partijos pastangos laimėti 
rinkimus.

Washingtonas. — Susi
jungia lėktuvų skrajojimo 
dvi kompanijos, būtent Ca
pital Lines ir United Air 
Lines.

Vientiane. —Laoso prem
jeras Phouma pareiškė: 
“Mes su mielu noru priim
sime Tarybų Sąjungos pa
galbą”.

Toledo, Ohio. — Susidau
žė lėktuvas C-46 ir nelaimė
je žuvo 16 žmonių, ir 22 ke
liavusių.

Washingtonas. — Jungti
nės Valstijos suteiks Ar
gentinai pagalbos už $7,- 
000,000.

Maskva. —“Pravda” kri
tikuoja drabužių gaminto
jus, kad permažas yra dra
bužių pasirinkimas.

New Delhi. — Indijos ar
mijos viršininkas generolas 
K. S. Thimayya pabėgo pas 
Naga sukilėlius.

Bethesda, Md. — A. Ste- 
vensonas sako, kad Nikso- 
nas, rėkaudamas prieš Ku
bą, tik daugiau ją stumia į 
socialistinių šalių eiles.

Havana. — “Visi Kubos miliciją ir po darbo po dvi 
gyventojai sujudę, nes jie!valandas daro gynybos pra- 
tikisi užpuolimo”, rašo R. (timus. Jaunuoliai, net vai- 
H. Phillips. Laikraščiai ra-1 kai, jungiasi į gynybos ir 
šo, kad Kubos priešų už- sargų grupes. Nedideli lai- 
puolimas yra neišvengia- vai ir lėktuvai dieną ir nak- 
mas. Jis yra suplanuotas ir ti saugo Kubos pakraščius 
paruoštas Guatemaloje, Ni-1 ir orą.
karaguoje, Floridoje ir nuo i “Visa Kuba sujudus, kaip 
salų. I karo metu”, rašo Philips.

Laikraščiai rašo, kad už-' Laikraščiai nurodo, kad 
puolimas bus atmuštas. “Floridoje tūkstančiai Ku- 
“Mirtis tiems, kurie įkels bos pabėgėlių, apsiginkla-
koją į Kubą”. Kubos vy- vę, lavinasi prie užpuoli-
riausybė ruošiasi atmušti, mo.”
užpuolimą. Tūkstančiai mi-l -----------------
licininkų, ginkluotų auto-1 Maskva. — Tarybų Są
matiniais šautuvais, saugo | jungoje jau gaminami nau- 
tiltus ir įmones. Tūkstan- ji Tupulevo rūšies lėktuvai 
čiai ių saugo ir pajūrius, o “Tu-124”. Jie daro virš 525 
ypatingai pietinius. Darbi- mylias per valandą ir veža
ninkai masiniai jungiasi į po 44 keliauninkus.

Gvinėja rodo kelią į laisvę 
visoms Afrikos tautoms

Conakry, Gvinėja. —Dar 
tik dveji metai, kai Gvinėja 
atg a v o nepriklausomybę, 
bet jos tvarka i r pasieki
mai rodo kelią ir kitoms 
Afrikos tautoms.

1958 m. rugsėjo 28 d. 
Gvinėjos gyventojai nubal
savo atsimesti nuo Francū- 
zijos. Jiems vadovavo da
bartinis šalies prezidentas 
Sekou Toure.

Gvinėja yra vakarinėje 
Afrikos dalyje, prie Atlan
to vandenyno, tarp Seniga- 
lo, Malio, Dramblio Kaulo 
Kranto, Liberijos respubli
kų ir Sierra Leone—anglų 
kalonijos. Gvinėja užima 
19 ,860 ketv. mylių plotą ir 
turi 2,500,000 gyventojų.

Kada gvinėjos liaudis nu
balsavo atsimesti nuo Fran- 
cūzijos, tai pastarosios val
dovai atšaukė iš Gvinėjos 
technikos specialistus ir no
rėjo ją ekonominiai par
blokšti.

San Salvadore jau 
nauja vyriausybė

San Salvadoras. — išešiu 
žmonių taryba, kurios 
priešakyje stovi pulkinin
kas Cesar Yanes Urias, jau 
suorganizavo naują vyriau
sybę iš 11 žmonių.

Taryba ir vyriausybė pa
skelbė, kad bus grąžinta 
žmonėms laisvę ir 1962 me
tais įvyks parlamento rin
kimai. Taipgi paleido poli
tinius kalinius, atidarė uni
versitetą ir užtikrino lais
ve ir tvarką.

BUS RENKAMI 27-NI 
GUBERNATORIAI

Washingtonas. — Lapkri
čio 8 dieną, kada bus ren
kamas JAV prezidentas, 
bus renkami ir 27 valstijų 
gubernatoriai, jų tarpe: 
Illinois, Massachusetts, 
Michigan, Texas ir Wiscon- 
sin valstijų. 

7

i Bet Gvinėjai į pagalbą 
atėjo socialistinės šalys, o 
pirmoji — Tarybų Sąjunga. 
Ji prisiuntė techninių spe
cialistų, mašinerijos ir su
teikė $35,000,000 paskolą. 
Kinija jai davė $25,000,000 
paskolos. Pribuvo iš Čeko
slovakijos, Lenkijos, Rytų 
Vokietijos, Bulgarijos ir 
kitų socialistinių šalių tech
nikų. Atvežė mašinerijos ir 
dabar šalis daug geriau 
tvarkosi negu francūzų 
“globoje”.

Gvinėjoje statomi fabri
kai ir dirbtuvės, įrengia
mos elektros gaminimo jė
gainės, tiesiami keliai, žmo
nės organizuojasi ir moko
si. Jiems į pagalbą atvyko 
iš Francūzijos komunistų ir 
kitų demokratinių žmonių. 
Gvinėjos gyventojai remia 
Liaudies Demokratinę par
tiją, kuriai vadovauja pre
zidentas S. Toure.

“Vokiečiai puola” 
Francūziją

Sissonne, Francūzija. — 
Francūzijos vyriausybė su
tiko, kad Vakarų Vokieti
jos armija darytų Francū- 
zijoje karo pratimus. Apie 
50 sunkvežimių, pilnų ka
reivių, kurių ginklai tik 
žvilga, “įsiveržė” į šį mies-.- 
tą.

“Vėl vokiečiai . užpuolė 
Francūziją!”, sušuko vieš
bučio savininkas. Žmonės 
pradėjo bėgti ir slėptis. Ka
da paaiš,kino, kad vokiečiai 
atvyko kaip NATO jėgos— 
“draugai”, tai francūzas 
atsakė: “Aš apie tą susita
rimą nieko nežinau. Man 
vokiečiai kareiviai yra vo
kiečiai”.

Tarp gyventojų yra ne
pasitenkinimas. Jie mano, 
kad Francūzija vėl bus vo-

I kiečių užpulta.
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Už kuri balsuoti?
TAIP, ŠIEMET NĖRA JAV piliečiui lengva pasi

rinkti, Už kurį kandidatą prezidento vietai balsuoti. 
Kiekvienas galvojąs žmogus dar ir dar giliai pagalvos, 
kuriam iš jų—Niksonui ar Kennedžiui—atiduoti savo 
balsą. ? •

Turime atsiminti, kad šiemet net ir patys kandida
tai sako balsuotojams: balsuokite ne už partiją, o už 
asmenį. Sakydami “už asmenį”, aišku, kiekvienas jų tu
ri galvoje: “Už mane.”

Bus tokių balsuotojų, kurie, kaip jau dabar viešai pa
sisako, nebalsuos nei už vieną kandidatą prezidento vie
tai; balsuos tik už kongresmanus, senatorius, seimelių 
narius, kurie jiems patiks.

Šiemet JAV valdančioji klasė (monopolistai) pasiel
gė labai gudriai: pastatė prezidento vietai kandidatais 
tokius asmenis, kurie būtų jai pilnai ištikimi. Tegu jie
du sau pešasi dėl mažmožių, bet stambiais klausimais,, 
kurie monopolistams naudingi, turį kalbėti nepažei- 
džiančiai.

Taip abudu jauni vyrai ir daro.

ŠIŲ METŲ RINKIMINĖJE kampanijoje atsirado 
naujenybių: jau net keturis kartus Kennedy su Nikso- 
nu turėjo “didžiuosius debatus”, kurie buvo per radiją 
transliuoti ir per televiziją televizuoti. Galima drąsiai 
sakyti, kad jų debatus girdėjo ir matė vienu ir tuo pa
čiu kartu nemažiau 50 milijonų žmonių.

Asmuo sėdi prie televizoriaus, stebi, klauso ir gal
voja: Ot, jei dabar čia būtų tikri debatai, kiek naudos 
jie žmonėms duotų! Jei kandidatai atstovautų skirtin gus 
žmonių sluoksnius, skirtingas klases ir spręstų Tarptau
tinius ir naminius reikalus sąžiningai, atvirai ir griež
tai, kokia būtų žmonėms mokykla!..

Deja, taip nebuvo.. O taip nebuvo dėl to, kad abudu 
kandidatai pamatinįaįą klausimais sutinka; pešasi tik 
dėl mažmožių.

Abudu jiedu stoja už Kubos revoliucijos pasmaugi
mą, tik nesusitaiko dėl priemonių: Niksonas nori Kubos 
revoliuciją pasmaugti taip, kaip ją smaugia Eisenhowe- 
rio valdžia, o Kennedy siūlo dar ir kitokias priemones.

Abudu jiedu kalba už tai, kad reikia labiau ginkluo
ti Ameriką. Apie šaltojo karo baigimą, apie nusiginkla
vimą nė vienas juodviejų netaria nei žodžio.

Abudu lenktyniuoja (žodžiais) dėl kovos prieš ko
munizmą. Vienas komunizmą kovosiąs taip, kitas anaip. 
Apie sambūvį, apie kapitalizmo ir komunizmo koegzis
tenciją ir taikų lenktyniavimą kultūroje, pramonėje ir 
prekyboje nei vienas nesako nieko.

Dėl civilinių teisių gynimo, dėl negrų padarymo ly
giais su kitais, baltaisiais, Amerikos piliečiais, kandida
tai burnų neaušina; jei kur ką pasako, tai tik formaliai.

O, taip, jiedu susirado cackelę: priklausančias Ki
nijai Quemoy ir Matsų salas. Vienas sako, jas ginsiąs 
nuo kinų, kitas—ne. Bet tos salos priklauso ne jiems; 
tai Kinijos salos ir kinų tauta, kai ateis laikas, jas pa
siims

Kada vyksta tokie debatai, kokius pravedė Nikso
nas su Kennedžiu, žmogus nieko naujo, nieko esminio 
iš jų nesužino, ir kiekvienas debatuose paliestas daly
kas pasilieka klausytojo gaįvoje dar miglotesnių, negu 
jis pirmiau buvo.

Ir tos puikios priemonės, kuriomis galima atnešti į 
piliečio namus pačius svarbiausius ir opiausius klausi- 
musfir juos išaiškinti, jam nepasitarnaja, kaip galėtų pa
sitarnauti

Šitie Kennedžio ir Niksono debatai tik parodo, kaip 
ateityje Amerikos žmonės galės iš tikrųjų didelius, svar
bius politinius ir ekonominius klausimus matyti ir girdė
ti sprendžiant būdami savo namuose!

KOMERCINĖ SPAUDA, rašydama apie abudu 
kandidatus, stengiasi rašyti taip, kad nei vienas jų ne
pasakytų: kam mane skriaudei. Toji spauda teikia 
abiem tiek pat vietos savo skiltyse, kadangi, jos akimis, 
abudu jiedu ištikimi monopolistiniam kapitalui.

Labai galimas daiktas, kad laimės Kennedy, už jį 
bus paduota daugiau balsų. Už Kennedy stoja ir didžio
sios darbo unijos, t. y., jų vadovai. Tiesa, tymsterių uni
ja yra griežtai nusistačiusi prieš Kennedy dėl to, kad 
jis, sako tos unijos darbuotojai, daug žalos padarė 
tymsteriams. Bet tymsterių unija nepasisako už Nikso- 
ną, kuris, jei būtų išrinktas, tarnautų stambiajam kapi
talui, kaip tarnauja Eisenhoweris.

Taigi matote, kokia padėtis!
Kaip gi mes į prezidentinius rinkimus žiūrime?
Balsuojant už Niksoną, užgintume Respublikonų 

partijos politiką, vestą per'pastaruosius aštuonerius me
tus, ir išrinktasis Niksonas galėtų tą politiką dar labiau 
sukti į neigiamą liaudžiai pusę.

Mums atrodo, kad dauguma JAV darbo žmonių 
balsuos už Kennedy dėl dviejų dalykų: Kennedy pasisa- 

"ko už teikimą seno amžiaus žmonėms nemokamos me
dicininės pagalbos. Jis pasisako ir už tai, kad įstatymo 
keliu turi būti nustatyta darbininkams pagrindinė (mi
nimum) alga $1.25 valandai.

Canada and Brazil, per year $10.00 
Canada and Brazil, 6 months $5.60 
Foreign countries, per year 112.00 
Foreign countries, 6 months $6.50

Laiškas redakcijai Mūšiai prie Maskvos
Gerb. Draugui R. Mizarai 

Mielas Drauge!
Aš tik ką perskaičiau Jū

sų parašytą knygą “Žvilgs
nis į praeitį. Ką gi aš ga
liu pasakyti apie ją? Tai 
bus vertingiausia knyga, 
turinio atžvilgiu, kokią tik 
jūs esate parašę. Jūs suga- 
biai ir vertingai perduodat 
darbininkų kovas, kurios 
buvo susirišę su jūsų ir ki
tų asmenų darbais čia ir 
Lietuvoje. Ji bus istorinis 
veidrodis tų didelių darbų 
ir pasišventimų, kokius rei
kėjo atlikti pirmiesiems ko
votojams už darbininkų rei
kalus. Daugiau nieko aš 
nesugebiu pasakyti, kaip 
tik tai, Dėkoju Jums, rašy
tojau, už šią ir kitas vertin
gas knygas. Daug metų 
gyventi, būti sveikam ir dar 
mums, darbininkams, para
šyti daugiau knygų!

Anksčiau gavau per mū
sų Lietuvių Lite r a t ū r o s 
Draugiją kitą knygą — bu
vusio kunigo J. Ragausko 
“Ite, missa ėst” (“Eikite, 
mišios pasibaigė). Ši jau 
kitokio turinio. Knyga pa
rodo., kaip sąžiningas tikė
jimo išpažintojas kovojo už 
dievo būtinumą; net įstojo 
į kunigų seminariją ir tapo 
kunigu, kad su pagalba die
viškumo galėtų pagelbėti 
žmonėms. Bet kuo daugiau 
jis gilinosi į teologijos dog
mas, tuo labiau jam slydo 
tikėjimas, neatsilaikydamas 
prieš mokslą ir tikrovę.

Galų gale, nebegalėdamas 
sutapti sU teologijos dogmo
mis ir kunigų darbais, ku
rie vienaip sako, kitaip da
ro, nusprendė mesti kuni
gystę ir, atlaikydamas pas
kutinės misiąs, nuoširdžiai 
pasakė: “Eikite, mišios pa
sibaigė :!”

Knyga skaitosi patrau
kiančiai ir yra vertinga tuo, 
kad nuosekliai parodo, jog 
tikėjimas yra išmislas ir 
apgavystė, kad darbo žmo
nes taikyti priespaudoj ir 
nežinystėj, kad ponai galė
tų pertekliuje gyventi ir 
turėti rojų šiame pasaulyje.

Būtinai kiekvienas turi 
knygą ne tik perskaityti, 
bet studijuoti, nes ji ir pa
rašyta studijavimo formoj.

Tik vienas dalykas man 
ir kitiems nesuprantamas: 
kodėl ant knygos uždėjo 
vardą ne lietuvišką, bet lo
tynišką? Mums atrodo, kad 
tas labai netinka. Juk ku
ria kalba knyga parašyta, 
ta ir pavadinimą reikia jai 
duoti.

Jeigu knygos pavadini
mas yra suprantamas ir pa
trauklus, tai tik pasižiūrė
jus ima noras ją skaityti. 
O dabar ve, kaip yra: Sek
retorius p a d u o d a nariui 
knygą, šis pasiima, žiūri į 
pavadinimą ir negali su
prasti, kas ten parašyta, ir 
sako: 
kad ne 
ta?..”

Tūli 
knygą jau rašė, bet ne vie
nas dar nepastebėjo, kad 
n e s u p rantamas pavadini
mas blogą įspūdį padaro.

Na, tiek apie tai; ne vi
suomet viskas tobula gali 
būti. O prie to, ir supra
timas nevienodas*

Dabar už kitą nuopelną 
norėtum Jums padėkoti, tai 
už gerą išaiškinimą Lietu
vos santvarkos f o r m oje 
“Klaisimai ir atsakymai,” 
kurie buvo ‘“Laisvėje” 
spausdinami net kelioliką 
numerių. Ot, sakau, kad 
tie klausimai ir atsakymai 
būtų išspausdinti atskirai— 

“Kas čia do knyga, 
lietuviškai pavadin-

draugai apie šią

brošiūroje, tai su ja būtų 
galima prieiti prie tų lie
tuvių, kurie neskaito “Lais
vės” ir nežino teisybės apie 
Lietuvos santvarką ir žmo
nių gyvenimą. Mažum jūs 
ten susitartumėt ir išleis- 
tumet brošiūros formoj tuos 
“klausimus ir atsakymus”? 
Nauda būtų didelė.

Prie pabaigos noriu pa
reikšti savo ir kitų “Lais
vės” skaitytojų nuomonę 
apie jos turinį.

Kai “Laisvė” pradėjo eiti 
po du sykiu į savaitę, tai ji 
pasidarė visai kitoks laik
raštis. Straipsniai ir ži
nios geriau parašyti ir įdo
mesni. Skaityk ir norėk! 
Rodos, ne laikraštį, bet ko
kį žurnalą skaitai, kur raš
tai būna geriau apdirbti ir 
giliau išnagrinėja, visokias 
problemas.

Pasirodo, kad dabar tai
kai kitokie, žmonės dau
giau nusistovėję, tai leng
vais straipsneliais jiems jau 
neišaiškinsi ir nepatrau- 
si prie savęs, kaip kad se
niau būdavo. Reikia jiems 
esmingiau, giliau dalykus 
išaiškinti, kad suprastų,, 
kur yra teisybė.

Kaip būtų gerai, kad ir 
“Vilnis” taip padarytų, 
tuomet mes turėtumėm ne 
muškietą, bet patranką. Ti
kimės, kad ateis laikas, ka
da ir vilniečiai tai supras.

Na, tai aš jau ir per daug 
prirašiau. Bet aš nebegalė
jau nutylėti, neišreikšda- 
mas Jums didžio dėkingumo 
už Jūsų nuopelnus!

Tai viso gero Jums, Ievu
tei ir visam’ “Laisvės” per
sonalui! ‘

Draugiškai, 
...... M. Pūkis

Los Angeles, Calif.

ATVIRAI KALBANT
Tarybų Sąjungoje yra pri

imtas šūkis, kad “Kas ne
dirba, tas ir nevalgo.” Pa
gal konstituciją, tai nėra 
įstatymas. Lietuva, būda
ma Tarybų Sąjungos jung
tine respublika, turi savo 
atskirą konstituciją, vienok 
abelnoje praktikoje prisilai
ko bendru visai šaliai nuo
statų. Lietuvoje, kaip ir vi
sur kitur, yra daug tokių 
gudruolių, kurie deda pa
stangas ir mėgina savo lai
mę gyventi be naudingo 
darbo, gyventi parazito gy
venimu. Vieni jų prilipę 
prie giminių, kiti nusiskun
dimais išmaldauja, nekurie 
užsiima visokiomis smulkio
mis spekuliacijomis, vagi
liavimu, kas Lietuvoje yra 
žinoma po žodžiu “kombina- 
vimas.” Prie tokių “kombi- 
navimų” priklauso speku
liacija amerikoniškais dole
riais,, nes nekurie iš jų se
kiojo Amerkos turistus, siū
lydami jiems išmainyti do
lerius, duodant po 30 rub
lių Už dolerį* vietoj ban
kuose duodamų 10, rublių.

Yra sakoma,, kad daugelį 
palaikė mažai darbingais 
iki šiol siųsti Amerikos lie
tuvių dovanomis siuntiniai. 
Valdžia tų žmonių nebau
džia kaip tinginių ir varu 
neverčia dirbti. Supranta
ma, sugautus vagiliavime 
ima už pakarpas-

Vėlesniais laikais įėjo ga
llon valdžios patvarkymas, 
kad vietovių gyventojai, ku
riose tokie tinginiai operuo
ja ir savo operacijomis 
įgrista n-e tik savo gimi
nėms, bet ir vietovių gy
ventojams, gali sušaukti 
viešą tos vietovės gyvento
jų susirinkimą ir didžiuma 
balsų pareikalautų, kad val-

Prieš 19-ką metų viso pa
saulio akys buvo nukreip
tos į Maskvą. Hitlerio ar
mija, nepaišydama didelių 
nuostolių, veržėsi prie Mas
kvos. Kapitalistinio pasau
lio karo strategai pranaša
vo greitą jo laimėjimą, bet 
Tarybų Sąjungos vyriausy
bė ir komanda sakė, kad 
jis nematys Maskvos, kaip 
nemato savo ausų.

Perskaičiau A. Beko vei
kalą “Panfiloviečiai pirmo
se linijose.” Tai 330 pusla
pių knyga, išleista Grožinės 
literatūros leidyklos Lietu
voje.

Knygos autorius perduo
da komandieriaus pasakoji
mus apie jo vadovaujamo 
bataliono ir generolo Pan- 
filovo divizijos mūšius gi
nant Maskvą 1941 metų ru
denį.

316-ji pėstininkų divizija, 
kuri po kovų prie Maskvos 
gavo 8-os gvardiečių divi
zijos numerį, buvo vadovau
jama generolo I. V. Panfi- 
lovo. Divizija suorganizuo
ta jau karui prasidėjus Ka- 
zacų respublikoje te po 
skubaus paruošimo permes
ta Maskvos gynimui. Ji už
ėmė pozicijas išilgai Ruzos 
upę, ties Volokalomsku, ge
nerolo K. Rokosovskio ar
mijos sudėtyje.

' Panfiloviečiai pasižymėjo 
Maskvos gynyboje. Ant vie
no plento tik dvidešimt aš- 
tuoni kovotojai pastojo ke
lią dėl 50 nacių t a n k ų . 
Žiauriame mūšyje jie be
veik visi žuvo, bet tuo lai
ku į tą punktą pribuvo dau
giau Tarybų Sąjungos ko
votojų ir priešui kelią už
tverė.

džia tokį tinginį iš jų tarpo 
pasiimtų ir darytų su juo, 
ką nori. Tokiais atvejais val
džia jį išsiunčia į kitą vie
tovę gyvent. Duoda jam 
darbą. Jeigu ir ten jis at
sisako dirbti, tada jau 
griežčiau imamasi priemo
nių jį perauklėti, kad pa
darius iš jo naudingą drau-

Kita kategorija kombina
torių susideda iš tų žmonių, 
kurie yra priešingi Tarybi
nei valdžai. Tai vis lieka
nos buvusų buožiško luomo 
elementų. Nekurie iš jų 
yra sužinūs slapti kenkėjai. 
Su tais, suprantama, elgia
masi biskį aštriau, bet ir 
tiems yra duodamos progos 
tapti naudingais žmonėmis.

Šalia tų sumanių tingi
nių, didžiausias skaičius 
nusiskundžiaiičiu sunkiu gy
venimu yra tie, kurie atsi
likę nuo gyvenimo per savo 
nesusipratimą ir pusiau 
tinginumą, nežiūrint, kiek 
darbo ir progų būtų, dirba 
tik tiek, kad kaib nors pra
sistumti. Kaip kad Ameri
koje “hobo” elementas, taip 
ir Lietuvoje visų kategori
jų tinginiai sudaro tik ma
žą dalelę visuomenės. Di
džiumoje žmonės sąmonin
gi. Dirba, mokosi, kulia ir 
auklėja šalį ir kelia savo 
šalies gerbūvį.' Dėka pasta
rųjų, šalyje auga mokyklų 
tinklas, gerų kelių tinklas, 
fabrikai ir daug daug ver
tingų gyvenimo gerovei rei
kalingų įmonių, šalis au
ga, šalis sparčiais tempais 
Vystosi kultūriniai ir me- 
džiaigniai. Avėjus

Redakcijos Atsakymai
J. LESEVlčIŪl.—Labai 

dėkojame Už viską.

Saugok karius karo 
pergalei

Generolas Ivanas V. Pan
filovas buvo fieldmaršalo 
Suvorovo pasekėjas. Jis mo
kino, kad kareiviai turi bū
ti treniruojami, lavinami, 
mokinami pasiruošimo me
tu, tai jiems bus lengviau 
karo kovoje. Ir mūšyje 
mokė saugoti karių gyvas
tį. “Saugokite, 
kareivį mūšyje, 
riuomenės, 

saugokite 
Kitos ka- 

kitų kareivių 
mes čia, Pamaskvėje, dabar 
neturime. Pražu d y s i m e 
tuos, o kas vokietį sulai
kys?” aiškino gen. Panfilo
vas žemesniems vadams.

Pasitraukimas ir 
Moterų ašaros

Bataliono vadas Momiš- 
Uli, pasakojo, kaip blogai 
jautėsi tarybiniai kariai, 
kada reikėjo trauktis. Kur 
tik jie atėjo, visur juos pa
sitiko seneliai, mot e r y s , 
vaikučiai ir klausė: “Ar iš
einate?.. Kas mums bus?.. 
Pasakyk žodelį,nuramink!”

Kariai galvas nuleidę, tar
tum prasikaltę, traukėsi 
toliau, palikdami vargui ir 
kančioms savo šalies civili
nius gyventojus.

Tarybiniai karininkai ir 
kariai sakė, kad jiems sa
vųjų ašaros, vaikučių nu
sigandimai buvo skaudesni 
ir baisesni, negu priešo kul
kos. Dažnai jie girdėjo : 
“Vaikeliai, jūs jauni, iš
lavinti, ginkluoti ir trau- 
kiatės, o kaip bus su mu
mis?”

Vokiečiai bėga
Batalionas pasiuntė į 

“niekieno žemę” sargybas. 
Pasiuntė 100 kovotojų, ku
rie naktį užklupo, nacius ra
miai t bemiegančius ir. apie 
200 jų nukovė.

Ppba dienų vėliau išsiųs
tos, sargybos iš pasalų, už*

ar- 
bė-

tos sargybos iš p 
klupo drąsiai ir be apsau
gos sunkvežimiais vykštan- 
čius nacių dalinius. Įvykis 
buvo miške. Netikėtas smū
gis sumaišė kelis kartus 
skaitlingesnes priešo jėgas.

—Vokiečiai bėga!—džiau
gėsi tarybiniai kariai—Va
dinas, turime mes jėgą, ku
ri kertą kūną ir sielą, ku
ri privertė vokiečius už
miršti drausmę ir išdidu
mą, užmiršti, kad jie ‘aukš
tesnė’ rasė, pasaulio užka
riautojai, nenugalimoji 
mija. Bėga, ir dar kaip 
ga!

Apsupimas ir laisvė
Koovoje ant Ruzos upės 

batalionas atrėmė priešo 
puolimą, bet vokiečiai kita
me ruožte prašliaužė. Ba
talioną apsupo. Jo komanda 
nenusigando. Batalio n a s 
kovojo. Kitų tarybinių da
linių kariai prie jo prisi
jungė, atsigabeno daugiau 
kanUolių. Jie kelis kartus 
kirto priešui taip didelių 
smūgių, kad naciai mane,' 
jog prasiveržė į jų užnuga
rį Tarybų armijos divizija.

Ypatingai nacius kietai 
paėmė už sprando, kada ba
taliono jėgos įsitv i r t i n o 
miške, kurio abiejomis pu
sėmis ėjo keliai į Riukovs- 
koje, o toliau link Voloko- 
lamsko ir Maskvos. Batali- 
no kanuolės ir pėstininkų 
ugnis taip sudavė hitleri
ninkams ant kelio, kad na
ciai turėjo iššaukti sau į 
pagalbą lėktuvus. Gi Tary
bų Sąjungos fronte genero
las Panfilovas pajuto, kaip 
staiga sūsilpo pyiešo spau
dimas.

Po daugelio sunkių kovų, 
bataliohas prasilaužė pro 
vokiečių frontą ir Voloko- 
lamsko srityje susijungė su| 
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savo pulku ir divizija. Jis 
išėjo dvigubai skaitilinges- 
nis ir stipriai ginkluotas. 
Jis buvo karštai ir nuošir- , 
džiai sutiktas paties gene-1!1 
rolo Panfilovo ir kitų ko- 
mandierių, kurie tuo laiku 
jau atvyko Maskvos gynė
jams į pagalbą.

Kaip žinome, 1941 m. 
gruodžio 5 dieną Tarybų 
armija perėjo į kontrpuoli- 
mą, sumušė nacių geriau
sius armijos dalinius ir per 
tris mėnesius juos nugrūdo 
apie 250 mylių į vakarus 
nuo sostinės.

Bet generolas Ivanas Va- 
silevičius P a n f i lovas tos 
pergalės nesulaukė. 
Maskvos apgynime 
čio 19 dieną buvo 
tas.

I. V. Panfilovas
1893 metais, šeimoje kari
nio tarnautojo. 1915 me
tais buvo pašauktas į caro 
armiją. Pradėjo tarnauti 
eiliniu, dasitarnavo kari-^ 
ninko laipsnio. Pilietinia
me akre visą laiką jis ko
vojo Raudonosios Armijos 
eilėse, paskubusioje Čepa- 
jevo divizijoje. aKrui pasi
baigus baigė karinę mokyk
la. D. M. Š.

Jis dar 
lapkri- 
užmuš-

gimė

Krokodilas
Kituose kraštuose roplių 

yra labai didelių, pav., Nilo 
krokodilas užauga iki 19 pė
dų ilgio. Jis gyvena Afri
kos upėse ir ežeruose. Anks
čiau daug jų buvo Nilo upė
je, dabar ten jie jau visai 
reti. Krokodilas savo pavi
dalu panašus į milžinišką 
driežą.

Krokodilo galva ir kūnas 
iš viršaus apdengtas kietais 
raginiais kylio pavidalo 
skydais; iš apačios žvynais*

Krokodilo galva pailga,/ 
ištyšusi, sunki, žandikauliai 
sunerti • laisvai: ir turi dide
lius, aštrius dantis. Kroko
dilas yrą labai plėšru^ Del 
didumo ir plėsruiho 'jis pa
vojingas net dideliems gy
vuliams ir žmogui.7 Dide
liais savo nasrais jis gali 
apžioti stambų gyvulį?

Veisiasi kiaušiniais. Pa
telė į smėlį padeda iki 200 
kietais kevalais apvilktų žą
sies kiaušinio didumo kiau
šinių.

Krokodilai labai lėtai au
ga ir ilgai gyvena. Retai jie 
ir ėda, sakoma, kad vasaros 
laiku kartą į 15 dienų, o 
žiemos metu kartą per mė
nesį.

Krokodilai paėdę įlenda į 
brūzgynus ir miega, iki vėl 
pilvas juos priverčia ieško
ti maisto. • Dažniausiai juos 
ir užmuša arba pagauna,r 
kada jie ieško maisto.

Ten, kur krokodilai vei
siasi, daugumoje žmonės 
juos valgo. Naujojoje Gvi
nėjoje, Tolimuosiuose Ry
tuose, tenykščiai žmonės 
valgo žalią krokodilų mėsą 
ir skaito skanėsiu.

Nauji ‘ taksiai” Kinijoje
Kada Kinijoje viešpatavo 

savi ir svetimi kapitalistai, 
tai pilni miestai buvo 
“rikšių.” Kiniečiai įsikinkę 
į dviratį vežiodavo tuos, ku
rie turėjo pinigų.

Dabartinėje Kinijoje gre
ta taksių, kokių yra Ameri
koje ir Europoje, matysi
me daugybę triračių “tak
sių.” Tie triračiai “taksiai” 
turi lengvus račiukus, o va
žiuoja elektros batarčjų pa
galba.

Batarėja (akumuliato
rius) tarnauja per 8-ias^ 
valandas nuolatinio judėji
mo, o po to būna vėl pri
pildytos elektros jėgos. 
“Taksis” gali vienu kartu 
vežti iki 1,100 svarų. 

■x..........—.................... "
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I-sis socialistinis atsišaukimas lictuviij kalba t»iŠŲsl““n
Ligi šiol buvo žinoma iš 

carinės Rusijos policijos do
kumentų, kad pirmoji Len
kijos proletariato politinė 
partija “Proletariat” buvo 
išleidusi lietuviu kalba at
sišaukimą “Manipestas ar
tojams.” Pats atsišaukimo 
tekstas istorikams nebuvo 
žinomas.

Prieš kurį laiką J. Le- 
bionka, rinkdamas medžia
gą apie V. Kudirką, tyrinė
jo “Proletariato” partijos 
narių bylą, saugomą Mask
voje, Marksizmo - leninizmo 
institute prie TSKP CK. 
Toje byloje, greta kitų do
kumentų, jo buvo surastas 
vienas šio lietuviško atsi
šaukimo “Manipestas arto
jams” egzempliorius, pridė
tas prie bylos kaip “kaltę” 
įrodančioj! medžiaga.

1958 metais Partijos is
torijos institutas prie LKP 
CK gavo šio atsišaukimo 
fotokopiją (Instituto Doku
mentų rinkinys Nr. 285), 
kuri dabai’ skelbiama.

r e v o 1 i u c i -

dirbti partijos vadovybėje. 
Jis nuvažiavo į Varšuvą, 
bet 1884 m. liepos 18(30) 
d. ten buvo suįpątas ir nu
teistas 16 metų katorgos 
darbų. Atsėdėjęs Šliselbur- 
go tvirtovėje Peterburge 
12 metų, L. Janavičius bu
vo ištremtas į Kolymą, kur 
1902 m. gegužės 17(30) d., 
pakrikus sveikatai, nusižu
dė. Jo atsiminimai apie vi
suomeninę veiklą Vilniuje 
(L. Janavičius mokėsi Vil
niaus gimnazijoje 1 8 7 6- 
1 88 0 m.) buvo išspaus
dinti 1902 m. PPS organe 
“Pszedswit” N r. 11-12.

Turėjo ryšių su “Proleta
riatu” ir studentas Jonas 
Šliupas (1861-1944), vėliau 
vienas Lietuvos liberalinės 
buržuazijos veikėjų. Rašy-

“Manipestas artojams” 
yra “Proletariato” partijos 
Centro Komiteto 1883 metų 
birželio 24 d. išleisto len
ku kalba atsiš a u k i m o į 
valstiečius lietuviškas ver
timas. Liudviko Varinskio 
(1856-1889) iniciatyva su
kurta organizacija “Prole
tariat” pirmoji ėmė skleis
ti marksizmo mokslo pa
grindus Lenkijos darbo 
žmonių tarpe. Tai atsispin
di ir skelbiamame atsišau
kime. Jame propaguojama 
masinės revoliucinės kovos 
prieš dvarininkus ir caro 
valdžią idėja. “Mes, socia
listai, vardan jūsų reikalų 

i. ir interesų, pradėjome kovą 
ir tiekiame (?teikiame —

R. Š.) prapultį visam tam, 
kas vargina darbininkus— 
žmones. Kaip miestų dar
bininkams—pabrikus, taip 
jums, artojams — žemę, o 
visiems laisvę sutiks aulin- 
kinė
ja . . . Žemė, turi prigu
lėti artojams, pabrikai — 
tiems, kurie juose dirba.” 
1883 m. rugsėjo mėnesį su
ėmus L. Varinskį ir kitus 
jo kovos draugus, “Proleta
riato” vadovybėje ėmė dirb
ti narodovolcas Stanislovas 
Kunickis (1861 - 1886), ku
ris pakreipė partijos veiki
mą suokalbio organizavimo, 
politinio teroro priemonių 
vartojimo keliu, o tai tuo 
metu neigiamai paveikė or
ganizacijos darbą.

Kas parengė atsišaukimo 
į “Manipestas artojams” lie- 
jtuvišką vertimą? Galima 
1 beveik visiškai tikrai teigti, 
kad tai Liudviko Janavi
čiaus ir Jono Šliupo darbas.

Vienas pirmųjų Lietuvos 
socialistų, kilęs iš Lapka- 
sių dvaro prie Kuršėnų, 
L i u d v ikas Janavičius 
(1859-1902) tuo metu stu
dijavo Maskvos Petrovsko- 
Razumovskio žemės ūkio 
akademijoje, kur susirišo 
su “Proletariato” organi
zacijos nariais ir, grįžęs į 
Lietuvą, vykdė jos užduotis. 
Yra žinoma, kad Liudvikas 
Janavičius 1884 m. pradžio
je buvo nuvykęs į Ženevą, 
kur susirišo su pirmosios 
rusų marksistų grupės da
lyviais, žadėjo išversti į lie
tuvių kalbą grupės leidinių. 
Kadangi 1884 m. vasarą 
“Proletariato” organizaci
jos eilėse įvyko 'nauji areš
tai (buvo suimti St. Ku- važiavome dvarponius nuo 
niekis, F. Konas ir kt.), L. Kuršėnų iki Vadžgiriu, 
Janavičius buvo pakviestas rinkdami aukas dėl nuken-

į, žinoma, 
asikaltėlių...

Namie, Rakandžiuose (da
bar Šiupylių apyl. Šiaulių 
raj. — R. Š.), tais laįkais 
esmi parąšęs ir vertęs ne 
vieną proklamaciją, k u r i 
athektografuota ' ar slaptai 
spausdinta pasklido po Lie
tuvą. Atsimenu, kaip po
nai, gavę tokias proklama
cijas, lyg žvarbio imami, 
drebėjo...

Į Rakandžius atvažiuoda
vo kartais studentai, ypa
čiai Liudvikas Janavičius. 
Tekdavo proklamacijas ra
šinėti lietuviškai. Be to, 
rašinėjau šį-tą apie mokyk
las, iš istorijos Lietuvos, o 
ypatingai minėtinas būtų 
raštelis “Vargai, jų kiltis, 
ūgis ir vaistas nuo jų,” ku
ris vėliau pusiau atspaus
dintas Ženevoje prapuolė

ĮVAIRUMAI
RENTGENO 

MIKROSKOPAS
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tojo K. Vairo-Račkausko ži-, dėl mano_ neiš galėjimo 
nioje esantis Jono Šliupo (Spaudos lesų padengti. Vei-

kalėlis buvo įdomus kalba 
ir ūpu” (Partijos istorijos 
institutas prie LKP CK, 
Rankraščiu rinkinys Nr. 
472. 4-6, 9 psl.).

J. Šliupas savo užrašuose 
mini dar lietuvi studentą 
Kuodį, kuris jam siūlęs 
stoti į “Narodnaja Volia” 
(“Liaudies laisvės”) eiles, 
bet jis atsisakęs. Koks yra 
Kuodžio likimas— nežinia. 

: Jis, rodos, bus dėl caro val
džios persekiojimų išvažia-

rankraštis “Epizodinė ma
no gyve nimo apybraiža,” 
parašytas 1942 m. spalio 20 
d. Palangoje, pateikia to
kias detales apie J. Šliupo 
santykius su L. Janavi
čium: “Sausio mėn. 1881 
m. aš dalyvavau surašinėji
me Maskvos gyventojų, per 
ką man teko gerokai įsigi
linti į žmonių gyvenimą 
Piatnickoje dalyje... Pama
čiau bent ir nemalonių ap
sireiškimų didmiestinio gy
venimo, kas mane vertė stu- VęS ; Ameriką" 
dijuoti socialį klausimą iri 
susiartinti su socialistais... I

Petrovsko - Razumovskio vįčiaus santykiai, jų darbas 
akademijon ėjo agronomi-į verčiant jr rašant atsišau- 
jos mokintųsi Liudvikas Ja
navičius iš Lapkasių (neto
li Kuršėnų). Man teko su 
juomi susidraugauti, 
ir atostogų metu 1881 per-

Tuo budu iš J. Šliupo už
rašų aiškėja jo ir L. Jana-

Prasiskverbti į nemato
mą gamtos pasaulį ir at
skleisti daugybę jos paslap
čių! Kiek daug protų apie 
tai svajojo! Tačiau tik 
prieš tris šimtmečius olan
dų biologui Levenhukui pa
vyko pažvelgti į mažiausių 
organizmų pasaulį, stebėti 
kraujo judėjimą kapilia
ruose, tyrinėti vabzdžių 
anatominę sandarą. Tam 
reikalui jam teko pasidary
ti mikroskopą, kuris didino 
300 kartų. Tai buvo didžiu
lis mokslo laimėjimas. Ta
čiau mokslininkai ir toliau 
ieškojo būdų, kaip prasi
skverbti į materiją, nepažei
džiant jos sudėties. Šį už
davinį sėkmingai išsprendė 
Rentgeno spinduliai, atrasti 
1895 metais.

Tačiau padidinti rentgeno 
atvaizdinį, pasinaudo j a n t 
rentgeno spinduliais, pada
ryti mikroskopą nepavyk
davo: Rentgeno spinduliai, 
pereidami lęšį, nelūžta. Ką 
daryti? Ilgą laiką kon- 
konstruktoriai negalėjo iš
spręsti šio uždavinio. Bu
vo reikalingas prietaisas, 
pagrįstas kitu darbo prin
cipu, negu paprastas mikro
skopas.

Tokį puikų prietaisą —

rentgeno mikroskopą — su
kūrė TSRS Mokslų akade
mijos Mašinų mokslo insti
tuto darbuotojai, vadovau
jami profesoriaus B. Ro- 
vinskio, technikos mokslų 
kandidato V. Liutcau ir in
žinieriaus A. Avdiejenkos.

Rentgeno mikroskopas tu
ri metalinę adatą, kurios 
smaigalys sudaro dešimtą
ją mikrono dalį. Šis smaiga
lys — tai adatos anodas, ku
ris yra rentgeno spindulia
vimo šaltinis. Katodas — 
plona voltramo vielelė. Jos 
spinduliuojami elektr o n a i 
specialia diafragma fiksuo
jami ant adatos, kuri iš 
vieno taško pasiunčia rent
geno spindulius, duodančius 
padidintą šešėlinį tiriamo 
objekto vaizdą, smaigalio.

Jeigu spindulių kelyje pa
dėsime smulku daikteli, tai 
spinduliai, prasiskverbę pro 
šį daiktą, užfiksuos rentge
no foto juostoje padidintą 
vaizdą. J. A.

Skruzdeles yra 
gerai organizuotos

Skruzdėlės labai darbštūs 
ir gerai organizuoti gyvū
nėliai. Darbo skruzdė gy
vena nuo 7-iu iki 17-os me
tų. Jos gali iškentėti karš
tį ir šaltį, alki ir kitokius 
sunkumus.

Skruzdės gyvena šeimo
mis, kai]) bitės. Jos turi 
motiną, kuri deda kiaušinė
lius. Skruzdės dalinasi į at
skiras “specialisčių” gru
pes. Vienos iš jų parūpi
na maistą, kitos daro urvus, 
kanalus, kad “namas” bū
tu tinkamas gyventi, dar
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kitos prižiūri namo švarą. 
Turi ir “graborius,” kurie 
išneša mirusias skruzdės. 
Turi ir gynybos būrius, ku
rių nariai puola priešą.

Skruzdės maitinasi žolė
mis, jų syvais, uogomis, 
vaisiais, puola mažesnius 
gyvūnėlius ir įvairius vaba
liukus.
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Ką Sniečkus pasakė susitikime 
su Liet, kūrybine inteligentija
“Laisvėje” buvo minėta, 

kad š. m. spalio 14 d. Vil
niuje įvyko Lietuvos vy
riausybės ir LKP Centro 
Komiteto vadovų susitiki
mas su Lietuvos kūrybinės 
inteligentijos atstovais. Įve
damąją kalbą ten pasakė 
CK pirmasis sekretorius A. 
Sniečkus. Kalba lietė labai 
svarbius meninius - kultūri
nius klausimus, todėl mes 
paduodame -skaity tojams 
svarbesnes tos kalbos iš
traukas. — Red.

Pasaulyje vyksta istori- 
i niai įvykiai. Jie sukrečia, 

jię priverčia galvoti net pa
čius aršiausius skeptikus ir 
politinius indiferentus. Tad 
ką iau bekalbėti apie tary- 

- binius žmones, apie mūsų 
kūrybinę inteligentiją! Vi
sa, kas šiandien vyksta Ta
rybų šalies gyvenime, kas 
vyksta pasaulyje, yra mūsų 
dėmesio centre.

Su kokia energija ir pasi
šventimu reikia šiandien 
kovoti už komunizmo reika
lą, už tarybinio gyvenimo 
dar didesnį suklestėjimą, 
už viso pasaulio darbo žmo
nių šviesiųjų vilčių įsikūni
jimą, — geriausias pavyz- 

. dys yra nenuilstama mūsų 
vyriausybės vadovo draugo 
Chruščiovo veikla.

Šiandien tarybinis kultū
ros veikėjas turi kaupti sa
vyje visą, be galo turtingą, 
sudėtingą, kupiną aštrios 
kovos gyvenimą, turi būti 
aktyvus šio gyvenimo daly
vis, kurioje srityje jis be
dirbtų. Be plataus požiūrio 
šiandien neįmanomas nei li
teratūros, nei meno, nei 
mokslo vystymas.

Mūsų dienomis tarybinio 
mokslo, literatūros, meno 
laimėjimai yra užkariavę 
visos žmonijos dėmesį.

Mes galime didžiuotis tuo, 
kad Tarybų Lietuvos moks
lininkai įneša vertingą in
dėlį vystant tarybinį moks
lą. Nemaža mūsų moksli
ninkų mokslo darbų įdiegtą 
g a m y b o n ir turi didelę 
reikšmę kovai už techninę 
pažangą, už darbo našumo 
kėlimą. Mūsų ideologiniame 
darbe reikšmingas vaidmuo 
priklauso visuomeniniams 
mokslams. Šioje srityje at
liktas nemažas,darbas įver
tinant kultūrinį palikimą, 
teisingai, marksistiškai nu
šviečiant lietuvių tautos is
toriją, Lietuvos liaudįes re
voliucinį judėjimą.

Toli už mūsų šalies ribų 
pasklido tarybinės literatū
ros bei meno poveikis. Ne
paisant visų revizionistinių 
bandymų sumenkinti tary
binės literatūros ir meno 
pasiekimus, susidomėjim a s 
mūsų literatūros ir meno 
laimėjimais, o tuo pačiu ir 
jų idėjomis diena iš dienos 
auga.

Daugianacionalinėje tary
binėje literatūroje ir mene 
reikšmingą vietą šiandien 
užima ir lietuvių tarybinė 
literatūra ir menas.

Minėdami Tarybų Lietu
vos dvidešimtmetį, mes ne
seniai suvedėme respublikos 
socialistinio darbo ir staty
bos rezultatus. Ir reikia pa
sakyti, kad greta didelių 
viso ekonominio ir kultūri
nio gyvenimo laimėjimų la
bai ryškūs lietuvių tarybi
nės literatūros ir meno pa
siekimai. Tarybinėmis są-

lygomis lietuvių literatūros 
ir meno kūrėjai pasiekė to
kias aukštumas, kurios žy
mi visiškai naują literaū- 
ros ir meno vystymosi eta
pą — tiek savo idėjiniu tu
riniu, tiek išraiškos formo
mis.

DVIDEŠIMTMEČIO 
DIENOMIS

Respublikinė dainų šven
tė, kurioje daylvavo dau
giau kaip 30 tūkstančių dai
nininkų, muzikantų, šokėjų 
iš įvairių Tarybų Lietuvos 
kampelių, tapo tikra lietu
vių socialistinės nacijos 
švente, įtikinama masine 
liaudies talentų demonstra
cija. Iš tūkstančių krūti
nių n u s k a m b ėjo nuošir
džiausia lietuvių tautos pa
dėka Komunistų partijai, 
Tarybinei vyriausybei už 
laimingą gyvenimą, už švie
sią komunistinę ateitį. Lie
tuvių, rusų, baltarusių tau
tų dainos, šokiai, daugia
tautės tarybinės muzikos 
kūriniai senajame Vingio 
parke nuskambėjo šlovinda
mi tarybinių tautų drau-

Tarybų Lietuvos 
šimtmečio dienomis 
ryta vaizduojamojo 
paroda turėjo didelį pasise
kimą. Tarybų Lietuvos dvi
dešimtmetis buvo pažymė
tas stambiais reikšmingais 
muzikos kūriniais, naujo
mis rašytojų kny g o m i s , 
gausia ir labai įdomia liau
dies meistrų kūryba. Sunku 
čia išvardyti visus puikius 
mūsų literatūros ir meno 
kūrinius, pasirod ž i u s i u s 
šiais metais. Mes jais vi
sais labai patenkinti . . *

dvide- 
atida- 
meno

kimus, kurie buvo nelega
liai platinami Lietuvoje. 
Matyti, jiems parengus lie
tuviško vertimo tekstą, 
“Proletariato” spaustuvėje 
padaugintas ir “Manipestas 
artojams.”1 Kitų J. Šliupo

Mes ryžtingai kovojame 
prieš administravimą ir ko
mandavimą literatūroje ir 
mene. Tarp kitko, šio ad- 
ministravmib ir komanda
vimo reiškinių šiandien vis 
mažiau ir mažiau esti ir ki
tose mūsų darbo ir gyveni
mo srityse. Šiandien suda
rytos sveikos, puoselėjan
čios sąlygos kūryb i n i a m 
darbui.

minimų lietuviškų atsi
šaukimų dar neteko suras
ti. Vadinasi, “Manipęstas 
a r t o j ams” yra pirmasis 
šiandien žinomas socialist!-' 
nis atsišaukimas lietuvių 
kalba.,

R. Šarmaitis
——r------------r-r-r—i—  -1--------

buotojai vėluosis su šiandie
nine aktualia tema, lietuviš
koji kinematografija pra
dės atsilikti, vos spėjusi 
užgimti. Tai reikia supras
ti ir nedelsiant imtis darbo.

Vystant šią naujausią 
mūsų meno kryptį, reika
lingos sutelktos, visų kūry
binių organizacijų pastan
gos, reikalinga, kad mūsų 
rašytojai aktyviau įsijung-

Kritika turi jautriai pa-*į naujų kino scenarijų
dėti tobulinti naujus kūri
nius, nurodydama esamus 
trūkumus. Čia atmintyje 
iškyla, pavyzdžiui, nelemta 
istorija su Petro Cvirkos 
“Žemės maitintojos” insce
nizavimu.
noje mes neturime tokio 
svarbauš veikalo. Atrodo, 
vertėtų pagalvoti apie jo 
patobulinimą ir pastatymą 
mūsų teatro scenoje . . .
KINEMATOGRAFIJA—

FILMŲ GAMINIMAS
Ta pačia proga norėtųsi 

pasakyti pora žodžių apie 
vieną naujausių mūsų meno 
rūšių, kuria mes privalėtu
me ypatingai rūpintis. Tai 
kinematografija. Lietuvių 
tarybinė kinematografija— 
tarbinės santvarkos kūdi
kis, liudijantis, į kokias pla
tumas išėjo lietuvių kultū
ra, kokios tolesnės jos vys
tymosi galimybės.

Tarybų Lietuvos kino 
produkcija, plačiai pripa
žinta ne tik visoje Tarybų 
šalyje, bet ir už jos ribų, 
pasiekė pirmas pergales 
tarptautiniuose kino festi
valiuose. Aukštai įvertinti 
mūsų kino laimėjimai vys
tant praeities revoliucinę 
tematiką. Bet jau šiandien 
reikia su gilia menine jėga 
parodyti Tarybų Lietuvos 
žmones, jų didvyrišką dar
bą kuriant komunistinį ry
tojų. Jeigu mūsų kino dar-

Gaila, kad sce-

kūrimą, kad kino problemos 
būtų savos kūrybinės prob
lemos visiems kury b i n i ų 
darbuotojų kolektyvams.

Šiandien lietuvių tarybi
nis menas, kaip dalis di
džiojo tarybinio meno, vai
singai įsisavina visa nauja, 
kas gimsta visų tarybinių 
tautų mene . . .

Lietuviškoji buržuazija, 
kuri dėjosi .esanti lietuvių 
kultūros puoselėtoja, iš es
mės jų žlugdė, kovodama 
prieš visa, kas pažangaus 
reiškėsi lietuvių liaudies 
mene, rašytojų ir meninin
kų kūryboje. Tik tarybinės 
santvarkos metais, marksis
tinio - lenininio mokslo dė
ka buvo atitaisyta didžiulė 
žala, buržuazijos padaryta 
lietuvių kultūrai . . .

Reikšmingas mūsų įžy
maus rašytojo Vinco Myko
laičio-Putino romanas “Su
kilėliai,” kur istoriniame 
1861-1863 metų sukilimo 
fone pabrėžtas internacio- 
nacionalinis pažangių lietu
vių, rusų, lenkų, baltaru
sių kovos prieš centrinę 
patvaldystę pobūdis . . .

Labai svambu giliai per
prasti draugo Suslovo kal
boje susitinkant' su tarybi
nės kultūros veikėjais pasa
kytus žodžius: “Būtų ne
teisinga laikyti nacionaline 
tradicija tik tai, kas skiria 
vieną nacionalinę kultūrą

Kada jau atsirado 
valgomieji ledai

Daug kas galvoja, kad 
valgomieji ledai yra atsira
dę moderniais laikais. Ta
čiau. pasirodo, kad kinai 
gamino mažas ledų porci
jas dar prieš 3,000 metų. 
Tuos ledus sudarė sniegas, 
sumaišytas su granatų, cit
rinų arba apelsinų sultimis. 
Istorikai pasakoja, kad vie
nas mėgiamiausių Aleksan- 

Tačiau augalų pa-!d™ Didžiojo (gyvenęs 356-

KARŠTAS ŽIEDAS
Italijoje auga į d o m i 

Arum genties žolė. Jeigu 
įstatytume termometrą į jos 
žiedo vidų, tai pamatytume, 
kad čia temperatūra svy
ruoja nuo 40 iki 44f C. Ko
dėl taip yra? Kvėpavimo 
proceso metu visi augalai, 
kaip ir gyvūnai, išskiria ši
lumą, 
viršius toks didelis, kad iš
siskirianti šiluma negali jo plynės) desertinių patieka- 
kiek žymiau sušildyti. TuopU buvo užšaldytas saldyto 
tarpu minėtojo žiedo tan-iPieno h’ vaisių sulčių miši- 
kių vainiklapių bei taurė-1 nYs- Neronas, kuris taip
lapių viduje išsilaiko “karš-, 
tas augalo alsavimas.”

328 metais pirm musų ga-

Neronas, kuris taip 
pat mėgo saldumynus, ver
tino ledus, ir jo svečiai daž
nai buvo vaišinami užšal
dytu medumi, sumaišytu su 
pienu, vaisių sultimis ir 
sniegu.

Anglijoje ledai pirmą 
kartą paminėti laikraštyje v 
“London Gazette,” kuris 
1688 m. rašė, kad jie bu
vo valgomi vyriausybinia- 

Tačiau žino- 
anglų žodynas “Ox- 

žus, kurie susidaro ben- ford English Dictionary” 
draujant tarybinėms socia
listinėms nacijoms komu
nizmo statyboje. Vystantis 
nacionalinėms kultūr o m s , 
būtina visokeriopai palai
kyti ir vystyti tai, kas nau
ja, komunistiška, kas nuo
latos gimsta mūsų šalies 
tautų gyvenime.”

Šiandien, naujų didelių 
lietuvių tarybinio meno pa
siekimų akivaizdoje mes 
džiaugiamės, kad mūsų me
nas eina teisingu, komunis
tiniu keliu, kad jis vis dau
giau ir daugiau įsiklauso į 
komunizmo statybos pulsą.

MENININKAI, 
KOMPOZITORIAI

Reikia pabrėžti, kad 
staraisiais metais į lietuvių 
menininkų kūrybą plačia 
srove įsiliejo tarybinio žmo
gaus darbo tema. Kūrybin
gas darbininko, kolūkiečio 
darbas, šviesus mūsų jauni
mo gyvenimas, audringai 
besikeičiantis gimtojo kraš
to gamtos veidas, naujų, 
tarybinių žmonių charakte
riai — visa tai vis daugiau 
ir daugiau patraukia ir 
įkvepia lietuvių tarybinio 
meno meistrus.

Mes tikime, kad naujuo
se literatūros ir meno kū
riniuose užims deramą vie
tą komunistinio darbo bri
gados, mūsų laikų didvyriai 
— aktyvūs komunizmo sta
tytojai.

(Tąsa 4-tame pusi.)
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nuo kitos, tik tai, kas susi
ję su tautos praeitimi, su 
jos istorija, su tuo, kas at
spindėjo prislėgtą tautos 
gyvenimą socialistinės ir 
nacionalinės priespa ūdos 
sąlygomis. Reikia akyliau 
žiūrėti ir palaikyti naujas 
tradicijas, bendrus bruo-

me bankete, 
m as

teigia, kad žodis “ice” (le
dai) pirmą kartą buvo pri
pažintas anglų kalbos 
džiu tik 1769 m.

zo-

at-

pa-

jautrūs unguriai 
nemėgsta tabako

Žinoma, kad unguriai
lieka dideles keliones, kad 
jie gali nušliaužti sausuma 
iš vieno vandens baseino. į 
kitą, žinoma ir jų savotiška 
reakcija į ši vėsą. Stiprūs 
šviesos spinduliai nuvaro 
juos į gilumą, o silpna švie
sa juos vilioja. Tuo naudo
jasi žvejai. Jie žvake ar 
lempa apšviečia vandenį 
ties žūklės įrenginiais.

Tačiau štai kas nebuvo 
žinoma.

Įdomus atsitikimas, įvy
kęs danų žvejams, atskleidė 
dar vieną įdomią ungurių 
savybę. Žvejai plaukė dviem 
valtimis. Vienos grupės 
laimikis buvo gausus, kitos 
—visai nežymus. Tai nuste
bino žvejus. Meškerės, jau- . 
kas, kabliukai vienodi, o 
laimikis keturis kartus ma
žesnis. Kodėl?

Tada laimės apleistieji at
kreipė dėmesį i tai, kad 
gausaus laimikio valtyje, 
niekas nerūko, o jų pirštai, 
lietę jauką, buvo prisigėrę 
nikotino kvapo. Žvejai rū
koriai išplovė rankas su 
muilu. Netrukus ir jiems 
ėmė kibti unguriai.

3 push Laisve (Liberty). Antr., lapkričio (Nov.) 1į 1960 į
i



Iš kelionės po lietuvą
Nesigailiu aplankęs Lie- ubagu, 

tuvą ir gimines.
Vieną naktį pernakvojom 

“Vilniaus” viešbuty. Ant 
rytojaus visi turistai išva
žinė jom pas gimines, 
pasiekiau Kretingą ir 
dau dukterį namie.

Tai buvo linksmas 
matymas ir sykiu daug aša
rų buvo. Paskiau ir žentas 
grįžo iš darbo.

Žentas patelefonavo į Pa
langą mano pusbroliui ra
šytojui A. Griciui, ir už va
landos jis pribuvo su 
na. Padarėm planą, 
mano du brolius ir dvi 
ris aplankyti.

Sutarėm važiuoti 
trys: aš, duktė ir Gricius. 
Pirmas sustojimas buvo pas 
seserį Aleną netoli Kuršė
nų. Radom namie. Gerai 
atrodo ir smagi. Viena

JUBILIEJINIS 
'LAISVES' VAJUS

Brockton, Mass.
Spalio 17 d., po ilgos li

gos, mirė Vincas Gecevicz. 
Buvo pavienis, Pirmojo pa
saulinio karę, veteranas. Vi
są laiką gyveno pas Marijo
ną ir Juozą Potsius. Ligoje 
jie jį labai gerai prižiūrėjo. 
Buvo pašarvotas V. Yaka- 
vonio koplyčioje. Prie kars
to sudėta daug gėlių ir at
vyko daug lankytojų. Lais
vai palaidotas Melrose ka
pinėse. Nuo kapinių palydo
vai buvo pakviesti į Lietu
vių Tautiško Namo kamba
rį ir tinkamai pavaišinti.

Vincas buvo ilgametis 
“Laisvės” skaitytojas. Jis 
priklausė prie Šv. Roko 
draugystės, LDS 67 kuopos 
ir Liet. Tautiško Namo. Pa
liko nuliūdime brolį Juozą' 
Getchis ir jo žmoną, taipgi 
daug draugų ir draugių.

laiko visi turistai važiavom 
į Klaipėdą.

Kaip bematant mano duk
tė su savo vyru atvažiavo 
mane vežtis į Kretingą. Pa
sitaręs su vadu Jurginių ir 
vėl išvažiavau pas dukterį 
porai dienų. Pas dukterį 
praleidau 4 dienas. Už po
ros dienų paviešėjęs grįžau 
į Klaipėdą. Ten vieną nak
tį pernakvojus, visa turis
tų grupė vyko į Palangą. 
Iš Palangos po pietų atgal 
į Klaipėdą, į Vilnių. Kur 
tik važiavom ir ėjom, buvo 
gražu ir miela. Įdomi bu
vo dainų šventė Vilniuje.

Aplankėm Kapsuko mies
tą, kolūkį ir senelių na
mus. Jie gerai užlaikomi. 
Visur matėsi nauja Lietu
va. Miestai švarūs. Mer
gaitės ir vyrai po miestus 
vaikštinėja gražiai apsiren
gę. Man labai gaila, kad 
turistų grupė nebuvo Šiau
liuose, kur daug metų esu 
gyvenęs. Aš per Šiaulius 
tik pervažiavau,
niau buvo prasti nameliai, 
tai dabar dideli mūriniai 
namai. Kur aš laikiau už
eigą, buvo turgaus rinka ir 
akmeniniš brukąs, o dabar 
gražus parkas. Kitoj pusėj 
buvo rusų cerkvė, kuri jau 
nugriauta. T i k lietuvių 
bažnyčia stovi po senovei. 
Šiaulius sunku pažinti.

Mano draugai K. Čiurlis 
ir B. Barkauskas turėjo gi
mines Vilniuj ir netoli Vil
niaus, tai juos retai matėme 
viešbuty — vis buvo pas 
gimines.

Kai aš buvau Kaune, ap
lankiau Adomo Gudaičio 
žmonos pusbrolį ir prida
viau Gudaitienės dovaną. 
Gražiai pasikalbėjom.

Vilniuj matėmės su 
J. Kaškiaučium. i Sakė, 
gerai gyvenąs ir esąs 
tenkintas.

Mane aplankė Jonas Šve
das, Liaudies ansamblio va
dovas. Įteikiau- jam dova
ną nuo J. Žilevičiaus, o jis 
įdavė dovaną Žilevičiui par
vežti. Ir dar įdavė man 
Dainų šventės spilkutę pri
duoti draugei M. Stenslerie- 
nei. Kitas draugas įdavė 
paketuką Stenslęrienei. Aš 
tai pridaviau Jonui Grybui, 
ir jis žadėjo priduoti.

Mano duktė kaip mokyto
ja turėjo atostogas; ji su 
savo vyru atvažiavo į Vil
nių mane išleisti. Tai po 
Vilnių pasivaikšti nėjom. 
Buvom kapinėse, kur mano 
žmona palaidota.

Paskiau važiavom pas 
pusbrolį Augustiną Gricių. 
Jo neberadom, bet buvo jo 
duktė daktarė, tai mus gra
žiai priėmė ir pavaišino. 
Mums išeinant, ji sakė 
man: Kai parvažiuosi į 
Ameriką, dėde, sakyk tą, 
ką matei Lietuvoj; nebiau- 
riokit savo gimtosios šalies,

Turi daržą, sodą, 
bičių kelis avilius, karvę, 
kiaulę, o du žmones gyvena. 
Abu dirba ir visko turi.

Toliau važiuojam pas ma
no brolius į Ligudų kaimą, 
Radom brolį Benį ir bro
lienę. Jis man sako: Atva
žiavai į Lietuvą ir tuoj pas 
mus. Mes nemanom, kad 
taip greit pas mus būsi. Aš 
turiu salyklus, tai būčiau 
alaus padaręs tau, broli.

Aš brolio klausiu, gal esi 
pensininkas? Sako, dar ne, 
nes myliu dirbti ir už tai 
gaunu mokėti.

Važiuojam pas kitą bro
li, Stasi. Jis turi sūnų ir 
dvi dukteris. Smagūs ir 
nesiskundė. Gerai mus pa
mylėjo.

ciaus gimtinė. Visi buvo 
sumigę, tai turėjo atsikelti. 
Pasisveikinom su sesute ir 
jos vyru, dukterimis ir 
žentais. Abidvi seserys at
rodė neprastai, nenusiminu
sios, tik jos vyras atrodė 
nuvargęs. Dabar gavau ži
nią, kad jis jau mirė. Tai 
abidvi seserys paliko naš
lėmis.

Po pasikalbėjimo apleido
me Ratkūnų kaimą. Grįžom 
į Kretingą. Jau buvo ry
tas. Dieną ir naktį lankiau 
gimines.

Gaavu pakvietimą aplan
kyti Kretingos miesto ma
jorą Jonušą. Tai aš, žentas 
ir A. Gricius nuėjom į jo 
raštinę. Turėjome gerą pa
sikalbėjimą. Paskiau mus 
mašina apvežiojo po žvėrių 
farmą. Ten buvo visokių 
žvėriuku. Buvo ko žiūrėti. 
Paskiau važiavom į Pa
langą. Ten praleidom gra
žų laiką. Aplankėm ir Gri
ciaus vilą. Pavaišino mus, 
ir vėl grįžom į Kretingą. 
Duktė padarė vakarienę, o 
po jos majoras išvažiavo.

Ant rytojaus grįžau į Kau
ną prie savo grupės. Pas 
gimines važiavau iš Vil
niaus, o gimines aplankęs 

Aš sakiau, gerai, bet tik ne, toli Šiupilių, kur buvo Gri-1 grįžau į Kauną. Po kiek

ra-

/mo
ka i p 
sese-

vo kaimo, kur gimiau ir 
augau. Kaimo visai nebė
ra. Namai iškilnoti į vien- 

s. Labai ačiū A. Gri- 
Jis visus kelius gerai

duktė siūti mokosi, o kita1 sėdžiu
ir žentas gy-:ciui.

j žino.
Dar važiavom pas seserį

duktė, sūnus 
vena sykiu.

Toliau važiavom per Šiau-1 Dar važiavom pas seserį 
liūs ir Ginkūnų dvarą į Ma-; Barborą pro Gruzdžius. Pa- 
lavėnų kaimą. Žmonos bro- j mačiau bažnyčią, ir man 
lį aplankiau ir jos tėviškę, i prisiminė, kai aš buvau pas

Aleksandrą Kučą radom ■ tėvus, tai vežiau bažnyčios 
namie su žmona. Tai visa jo įstatymui plytas ir žvyrą, 
šeima. Sakė, gerai gyvena, i Jau buvo naktis. Priva- 
Mane vadino “buržujum.”; žiavom Ratkūnų kaimą, ne-

Smeiki pasafcš srassliklme 
su Ūeft« kūrybine inf ’

(Tąsa iš3-čio pusi.) J čia jau ko tvirtinti, kad tai
Šia proga norėtųsi kiek bcMltiškos pastangos! , 

papriekaištauti mūsų vaiz.L. Tautų draugystes idėja 
duojamojo meno meistrams^ siandien tapo_naujos. lie u- 
ypatingai tapytojams, k a d '?ų socialistines nacijos II- 
jų kūryboje naujo, socialis-1 jos neatskiuama ra
tinio gyvenimo vaizdai dari J1.111.1- S1. lc!?Ja be gao iyt>- 
nepakankamai apibendrintų,; <lai Ra?1*’?1®U.a vlsose alu" 
platesnio masto kurmiuos^,, 
tematinėse drobėse. Reikia' 
atvirai pasakyti, kad mūsųl 
tapyboje dar vis esti kai: 
kurio atsilikimo nuo bro-l 
1 i š k ų j ų respublikų. Tai 
žymu ir Maskvoje vykstan-

- čioje trijų Pabaltijo respub
likų dailės parodoje, kuri 
aplamai susilaukė didelio 
visuomenės dėmesio. O iš 
viso Tarybų Lietuvos daili
ninkų pasisekimas parodoje 
Maskvoje tegul įkvepia nau
joms didelėms drobėms su
kurti, ypatingai atvaizduo
jant šiandieninius laikus.

Mūsų visuomenės prie
kaištas daromas ir kompo-

- zitoriams, kad jie per maža 
dėmesio skiria tarybin-ei 
masinei dainai, kuri at
spindėtų socialistinę gyveni
mo tikrovę, kuri išreikštų 
naujus tarybinio žmogaus 
jausmus. Tegul dalį šio 
priekaišto prisimena ir mū
sų poetai: jie turi daugiau 
rašyti gerų skambių tekstų 
dainoms!..

DĖL BURŽUAZINIŲ
NACIONALISTŲ 

PLEPALŲ
Draugai ir draugės! Lie

tuvių tarybinis isto rijos 
. mokslas atliko didžiulį dar
bą, demaskuodami melagin
gas buržuazinės ideologijos 
teorijas apie tariamą lietu
vių tautos savitą, išskirtinį 
neklasinį vystymosi charak
terį.

Dar ir šiandien šias lie
tuvių tautos 
nlo, 
bando propaguoti užjūryje 
lietuviškų j buržu a z i n i ų 

' nacionalistą likučiai. Šian
dien šių teorijų tikslas — 
melu, apgaule, istorijos fal- 

. sifikavimu pakirsti kasdien 
vis stiprėjančius liet u v i ų 
tautos ryšius su kitomis 
"broliškomis tavy b i n ė m i s 
tautomis, meilę joms. Nėra

nojo,” “nepartinio” meno; 
rašytojas, menininkas gali 
tarnauti arba pažangai ir 
tuo pačiu propaguoti di
džias ir neišsenkamas ko
munistines idėjas — arba 
tarnauti reakcijai, atgyve
nusioms klasėms ir supuvu
siai išnaudotojų ideologijai. 
Trečio kelio nėra.

APIE TUOS, KURIE 
ATITRŪKO NUO SAVO

LIAUDIES
Kas laukia tų, kurie ati

trūko nuo savo liaudies, ku
rie ir toliau liko ištikimi 
supuvusiai buržuazinei ide
ologijai ir buržuazijos kla
siniams siekiams, — ryškiai 
parodo likimas tų lietuvių 
rašytojų ir menininkų, ku
rie nuėjo savo tautos išdavi
mo ir tarnavimo reakcijai 
keliu. Tur būt, ne be rei
kalo šiandien užjūrio bur- 
ž u a z i n ė - nacionalistinė 
spauda taip dažnai disku
tuoja apie jų rašytojų ir 
menininkų kūrybinio išse
kimo priežastis.

Dekadansas, smukimas, 
išsekimas, kūrybinis merdė
jimas — štai kas laukia tų 
menininkų, kurie nutraukė 
gyvuosius ryšius su savo

je, broliškųjų meninių ko-( liaudimi, kurie- nuėjo tar- 
lektyvų, solistų pasirody- nauti reakcijai. Ir, tur būt, 
mai, mūsų respublikos meno 
meistrų koncertai, parodos 
kitose respublikose akivaiz
džiai rodo, kaip meno prie
monėmis galima įdiegti 
ž m o n i ų sąmonėje pačias 
tauriausias komunis t i n ė s 
i d-eologijos, internacionali
nio bendravimo, tautų mei
lės ir pagarbos idėjas ir 
jausmus.

Norėtųsi šia proga pa
kviesti mūsų raš y t o j u s , 
kompozitorius, dailininkus, 
atvaizduojant šių dienų gy
venimo tikrovę, dar plačiau 
atspindėti vieną svarbiau
sių jo vystymosi veiksnių ir 
stimulų — tautų draugys
tę. Ši tema kuo plačiausiai 
turi būti vystoma mūsų li
teratūroje ir mene . . .

Liaudiškumas ir komunis
tinis partiškumas—šios dvi 
neišskiriamos sąvokos įėjo 
į mūsų literatūros ir meno 
kūną ir kraują. Nėra “gry-

sd sėcialistinio gyvenimo 
I srityse — ir mūsų gimtojo 
į krašto nuolatiniame ekono- 
Į mikos stiprėjime, ir verž- 
i liame kultūros vystymesi, 
ir naujoje mūsų žmonių 
moralėje, jų ideologijoje, 
sąmonėje.

Šioje be galo svarbioje 
ideologinėje kovoje prieš 
buržuazinio naciona 1 i z m o 
recidyvus, už tautų drau-

svarbų vaidmenį atliko ir 
atlieka mūsų literatūra ir 
menas.

Dar visai neseniai
buvome liudininkai,

m e s 
kokį 

turė-
jo lietuvių ir rusų poetų 
bendras žodis įvykusioje ru
sų poezijos savaitėje Tary
bų Lietuvoje ir lietuvių po
ezijos savaitėje Rusijos Fe
deracijos miestuose.

Didžiojo teatro artistų 
koncertai mūsų respubliko-

i

(Tąsa iš 1-mo oust)
m. jubiliejaus sukaktyje su $52. Mes, klubietės, linkime 
jai ilgiausių metų. Lai gyvuoja Laisvė, mūsų švietėja, 
musų mylimas laikraštis. Aukojo:

Moterų Klubas ...........................................$25.00
Gera draugė
V. Bullienė
A. L. Bekis
Po $1.K. Žemaitienė, A. Gužauskienė, A. Duobienė, 

D. Valtienė, E. Duobienė.

9.00
7.00
5.00

Los Angeles, Calif.
L. A. vajininkai prisiuntė blanką su $124 aukų. 

Aukojo:
Pelnas nuo parengimo
K. Marcinkus . .

A. D. Shatas ............................................
K. Pečiulis ...............................................
M. Pūkis .................................................
Po $1: K. Peslis, J. Dementis, W. Marinas.

. . $100.00 
5.00 
5.00 

. 5.00 
. 3.00 
. 3.00

Kur se-

Dr< 
kad 
pa-

išskirtinu-
“savitumo” teorijas

daro 
lie tu

taip pat neatsitiktinai jau
nesnio j į užjūrio lietuvių 
menininkų karta pradeda 
vis blaiviau samprotauti, 
vis aštriau pakritikuodama 
lietu viškuosius buržuazi
nius nacionalistus, nuvedu
sius juos klystkeliais.

Čia didelį poveikį 
pažangieji užsienio 
viai, kurie skleidžia
apie lietuvių tautos pasie
kimus Tarybų valdžios me
tais, duoda deramą atkirtį 
buržuazinių nacion a 1 i s t ų 
šmeižtui.

Šia proga leiskite pasvei
kinti pažangiuosius užsienio 
lietuvius, kurių ats t o v a s 
drg. Margeris dalyvauja 
mūsų susitikime, pasveikin
ti jį ir jo asmenyje visus 
pažangiuosius užsienio lier 
tuvių rašytojus, kurie yra 
vienose gretose su mumis 
kovoje už taiką ir pažan
gą • . •

Šiemet “Laisvės” meti
nis koncertas įvyks sekma
dienį, lapkričio 6 d., Brook
lyn, N. Y. Jo programos 
pildyme dalyvaus Montello 
Vyrų Dailės grupė, vado
vystėje Al Potsius. Grupė 
važiuos į Brooklyną busu. 
Kartu su ja vyks ir vietos 
ir apylinkės lietuvių. Busas 
išeis lapkričio 6 d., 8 vai. 
ryto, nuo Liet. Tautiško 
Namo, 8 Vine St. Buše dar 
vietos yra pakankamai, tai 
kviečiame visus ir visas, ku
rie tik pageidaujate važiuo
ti kartu.

Dėkui tiems “Laisvės” 
skaitytojams, kurie per 
mane atsinaujinote savo 
prenumeratas ir paaukavo
te į 50 metų jubiliejaus fon
dą. Bet aukojusių vardus 
paskelbsiu vėliau, kai susi
darys daugiau.

“Laisvės” ir ( spaudos 
draugiškas vakaras įvyks 
šeštadienį,, gruodžio 10 d., 
7 vai. vakare, Liet. Tautiš
ko Namo kambariuose. 
Prašau visus ir visas ten 
matyti mane ir atsinaujin
ti “Laisvę”, “Vilnį”, “Liau
dies Balsą”, o kurie neskai
tote, tai užsirašyti. Pasiti
kiu, kad tame parengime 
bus sukelta daugiau aukų į 
“Laisvės” fondą. Mes, mon- 
telliečiai, privalome gerai 
pasirodyti ir paremti savo 
laikraštį."'

Geo. Shimaitis

pridavė

$50.004

Brooklyn, N. Y.
Brooklynietis vajininkas Julius Kalvaitis 

aukų blanką su aukomis nuo šių brooklyniečių:
M. Simon ..................................................
Julius Kalvaitis ... • • •
St. Rumšą .....................................................25.00
Charles Devetzko (Laurelton, N. J.) . . 6.00
P. Zeikus . ............................................  • 5.00
Eleanora Sungaila . . . ... . . 3.00 
J. Mačiuta ...................................................... 3.00
Po $1. G. Guris, W. Stupuras, N. Kanopa, J. Kal

vaitis, Vera Jasiulaitis, D. Mažylis.

Paterson, N. J.
J. Bimba, uolus veikėjas, prisiuntė aukotojų var

dus, aukų gauta $124:
A. Dilius . .
J. ir S. Bimbai
K. Motiejūnienė
F. ir F. Trainiai
C. Skarbalienė
P. ir O. Dennis

- F. Prapiestis
K. Petrovskis
J. Valintas . .
J. ir T. Dulkiai
S. ir M. Aliukoniai
J. Augutis • . .

Kerševičienė

$20.00
. 20.00 

20.00 
11.00

. 10.00

. 10.00
. 6.00

5.00
5.00

. 5.00
. 5.00

. ’ 4.00
. 3.00

Į

°.
J. Bimba rašo, kad tai ne viskas iš Patersono. Jis 

mano, kad prisidės ir tie skaitytojai, kūrie dar neturėjo 
progos, pagal išgąlę.

c

San Francisco, Calif.
J. K. Alvinas prisiuntė $66 aukų-sveikinimų jubi

liejaus proga nuo sekamų:
San francisco LLD 153 kp.
Marie Baltulionytė . .
T. A. Rekašius (San Mateo)
Tilda Kingienė . . .
J. ir M. Alvinaį . . .
Po $1: Adomas Knišius, Petras ir Agotėlė Norkai.

. . $50.00
. . 5.00
. . 5.00
. . 2.00
. . 2.00

F 
į
I

Daugiau aukų gauta iš kitur:
Vincas Rudaitis, Chicago, Ill.........................
Ignas ir Rozalija Strelčiūnai, Pittsburgh, Pa.
Anna Philipsie, Stamford, Conn.
O. Titanienė, Woodhaven, N. Y.......................
T. Brosky, Tridelphia, W. Va...........................
Ošinai tė iš N. Y. valstijos ..........................
Vincas ir Ona Macy, Voluntown, Conn...........
P. jžižiūnąs, Brooklyn, N. Y.............................
J, Webra, Cleveland, Ohio ........................
M. Maurus, Philadelphia, Pa...........................
Ch. Stasis, Perkasie, Pa.............................
Adomas Gudaitis,, Toms River, N. J................
S. Petrąvįpią, Pąsadena, Calif............ . ..........
Ą. G. Bridgman, Mich.......................
Senas parapijonas, Brooklyn, N. Y................
Ona Janušienė, Jamaica, N. Y........................ ,
A. JZavįsh, Budd Lake, N. J............................
Anna Silverstroyich, Freeland, Pa.......... .
A. Gvazdauskienė, W. Aliquippa, Pa................
T. Bačanskas, Philadelphia, Pa...................  i
Po $1: K. Kasulis, Worcester, Mass.; Ch. Wallent, 

Auburn, Mass.; A. Šimkus, Hightstown, N. J.; L. Gross, 
Lawrence, Mass,; J. Vaičekauskas, Binghamton, N. Y.; 
W. J. Masilan, Ellensburg, Wash.; M. Bradauskas,'De* 
troit, Mich.; Pf Zalecki, Holyoke, Mass.; S. Bagurskas, 
Aliquippa, Pa.; D, Novick, South Gate, Calif; El Raulu-. 
šaitiene, Bellmore, L. L; A. Gabalis, Lynbrook, L. I.; M,> 
Burkauskiene, Elizabeth, N. J.; M. Baltus, Hales Core 
ners, Wis,; Nellie Bulavas, Philadelphia, Pa.; J. Kranz? 
lis, Huntington, N- Y-; J- Matui, Dorchester, Mass.; Ch. 
Mason, Philadelphia, fa,; P. šiušąs^ Holden, Mass.; J, 
Bastis, Grand Rąoids, Mich.; J, Apšega, Auburn, Me,; 
K, Krukonis, Marlboro, Mass.; Ch. Pakush, Akron, Ohio,

Tai gražus skaičius aukų. Gražiai pasidarbavo ir 
vajininkai- Turime daugiau laiškų, prie progos, bus vk 
sį rezultatai paskelbti, Dėkojame už aukas ir už pasi
darbavimą

$50.00
50.00
50.00
15.00
11.00
11.00
10.00

. 6.00
. 6.00
. 6.00
. 6.00
. 5.00
. 5.00
. 5.00
. 5.00
. 5.00
. 4.00
. 3.00
. 2.00

> 2.00

Norwood, Mass.
LDLD 9 kuopą laikė savo 

susirinkimą spįio 22 d. Na
rių dalyvavo vidutiniai,

Valdyba raportavo, kad 
kuopos reikalai yra geroj 
tvarkoj.

Finansų sekretorius M. 
Uždavinis pranešė, kad 
gautos šių metų knygos: J.

/ mišios 
pasibaigė”, ir R. Mizaros 
“Žvilgsnis į praeitį”. Vi
siems nariams jau išdalin
tos. Nekurie nariai pirmą 
knygą jau perskaitė, vi
siems ji labai patinka.

«Nutartą turėt rudeninį 
parengimą —- pietų banke
tą ■— atžymėjimui “Lais
vės” 50 m. auksinio jubi
liejaus.

Banketas atsibus gruo
džio 4 d., sekmadienį, 1-mą 
valandą pietų metu, Lietu
vių namo Bendrovės salėje, 
14 George Avę. Vėliau apie 
šį parengimą bus praneštą 
daugiau. s

Būtų gerai, kad artimų 
kolonijų draugai, kaip tai 
Bostonas, ir Brocktonąs, tą 
dieną nevykdytų jokių savo 
parengimų, bet atvažiuotų 
pąs mus į Norwoods pavie? 
sėt ir linksmai praleisti ląi- 
ką.

M. Uždavinis

kaip daro Lietuvos priešai. I Ragausko “Eikite,
Aš sakau tai, ką mačiau, 

meluoti ir nemokėčiau.
Duktė ir žentas pabuvo 

pas mane viešbuty. Vėliau 
pasivaikščiojom po miestą 
ligi pat vakaro. Tada jiedu 
važiavo į namus. O aš ant 
rytojaus vykau į Maskvą.

Kai aš gyvenau Lietuvoj 
caro laikais, tai 1914 me
tais buvau paimtas į karą 
ir patekau į vokiečių nelais
vę. Grįžau į Lietuvą ir 
1919 metais pradėjau gy
venti Šiauliuose. Sunkus 
buvo žmonėms gyvenimas. 
Tai buvo Stulgipsko prezi
dentavimo laikai. Keliai i 
buvo prasti, važinėjo tik; 
arkliais. O šiandien pažiū
rėkim: Lietuvos keliai ge
rai pataisyti. Rusais, daž
nai ir automobiliais žmonės 
važinėja.

Tegu gyvuoja Lietuva il
giausius metus!

Antanas Stripeika ■

Laisves Ad-cįja
- u II ........... . i II11 1 "TJy

4 p.-Laisvė (Liberty)—Antr., lapkričio (Nov.) 1, 1960

*
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Žinios iš
, DAUGIATOMIAI RUSŲ 
H KLASIKU LEIDINIAI

VILNIUS. Valstybinė 
grožinės literatūros leidyk
la išleido L. Tolstojaus tri
logiją “Vaikystė,” “Paaug
lio metai,” “Jaunystė.” 
Knyga sudaro atskirą nau
jai leidžiamų rusų klasiko 
raštų tomą. Iš viso L. Tol
stojaus raštai sudarys 10 
tomų.

Spaudai atiduoti trys pir
mieji A. Čechovo rastų to
mai. Visą rašytojo kūrybą 
numatoma išleisti dešimti
mi tomų. “Broliais Kara- 
mašovais” leidykla pradėjo 
F. Dostojevskio raštų as
tuoniuose tomuose leidimą.

Rusų literatūros klasikų 
raštu leidimą atskirais kū
riniais leidykla užbaigs se
kančiais metais. Jie išeis 

L dideliais tiražais, gražiai 
apipavidalinti.

LIAUDIES 
MENININKĖ

KUPIŠKIS. Nedidelis, su 
šviesiais langais medinis 
namelis Subačiuje. Kam
baryje dvejos audimo stak
lės. Gretimame kambaryje 
stalas apdengtas išausta 
dailia staltiese. Patraukia 
dėmesį gražūs rankšluos
čiai, kilimas.

Palinkusi prie vienų audi
mo staklių dirba senyvo 
amžiaus moteriškė. Tai vi
sų šių audinių autorė Ge
nė Šmaukštienė. Daugiau 
kaip keturiasdešimt metų 
dirba savo pamėgtą darbą 
liaudies menininkė. Per tą 
laiką ji išaudė šimtus lietu
viškais ornamentais išmar
gintų lovatiesių, kilimų, 

s Staltiesių.
Genės šmaukštienės me

niniai audiniai buvo įver
tinti tik Tarybų valdžios 
metais. Ji—nuolatinė liau
dies meno parodų dalyvė.

ŽILOS SENOVĖS 
PĖDSAKAI

TELŠIAI. Vietos krašto
tyros muziejaus vyr. moks
liniam bend radarbiui V. 
Valatkai vadovaujant neto
li Žarėnų esančiame Papli- 
nijo piliakalnyje vykdomi 
archeologiniai kasinėjimai. 
Čia surasti senovės gyven
vietės pėdsakai. Tyrinėji
mai leidžia spręsti, kad čia 
gyveno žmonės VI-VII mū
sų eros amžiuose.

Kasinėjimų metu rasta 
daug namų apyvokos daik
tų. Ypač gausu puodų šu
kių. Rastas skaptas, kuriuo 

(/gyventojai, matyti, išskap
tuodavo iš medžio smulkius 
medinius indus.

Tai, kad pagrindiniai 
žmonių verslai buvo žem
dirbystė ir gyvulininkystė, 
patvirtina aptikti piautu- 
vas, galvijų kaulai. Iškas
ta daug molinių bei smil- 
taininių verpstukų, moli
niai audimo staklių pasva- 
rėliai. Senovės gyvento
jams buvo žinoma prekyba. 
Tai paliudija rasti gintaro 
gabalai, žalvaris.

ENERGETIKŲ MIESTAS
Aplankius statybą jau da

bar galima įsivaizduoti bu
simojo Lietuvos energetikų 
miesto panoramą. Kaip ir 
elektrinės pastatas, jis bus 
pastatytas daugiausia iš su
renkamojo gelžbetonio. Jau 
baigiamas statyti pirmasis 
64 butų namas.

■ Plačios, tiesios gatvės, 
900 vietų mokykla, vaikų 
darželis ir lopšelis, par
duotuvės, buitiniai pastatai 
—viskas čia numatyta sie
kiant užtikrinti darbo žmo
nėms kultūringą buitį ir 
poilsj.

Lietuvos
Jau šiemet darbininkų 

gyvenvietėje bus pastatyta 
5744 kvadratiniai metrai 
gyvenamojo ploto. Statybi
ninkai įsipareigojo rugsėjo 
mėnesį atlikti darbą už 2 
milijonus 200 tūkstančių 
rublių — pusantro karto 
daugiau, negu numatyta 
planu.

APDOVANOJAMI
Rietavas. — Antraisiais 

septynmečio m. rajone pa
didėjo kolūkinių laukų der
lingumas. “Bahgos” kolū
kyje Antano šedvilo vado
vaujama antroji brigada iš 
kiekvieno hektaro prikulia 
po 17 centnerių grūdų.

Visame rajone žinomi 
darbštūs “Aušros”, “Ban
gos”, “Bolševiko” kolūkių 
nariai Vladas Dapkus, Vla
das Jonikas, Antanas Pa
kalniškis, abiturientė Jad
vyga Josvilaitė iš “Kovo 
aštuntosios” kolūkio. Tai 
žmonės ypač sąžiningai pa- 
siais šiemet pieno gamyba 
sidarbavę nuimant derlių.

Rietavječiai vis daugiau 
gamina pieno. Palyginti su 
1959 metų devyniais mėne
siais šiemet pieno gamyba 
padidėjo 37 procentais, o 
mėsos — beveik dvigubai.

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

leivis” (spalio 26 d.) bara ją, 
kam iš to sukčiaus atėmė suk
tais būdais pasisavintų nesavų 
73,000 rublių. (

Gražu, ar ne, menševikai 
pasiskelbė sukčių globotojais!

O Chicagos “Naujienos’’ 
smarkiai išbara abudu prezi
dentinius kandidatus už per 
didelį išsiplepėjimą. Girdi, 
kam jie viešai kalba apie Ku
bą? Tokie dalykai, sako Gri
gaitis, “turėtų būti svarstomi 
konfidencialiose ((t. y. slap
tose.—A. B.) konferencijose” 
(“N.,’’ spalio 5 d.)

Kai žmonės sužinos, jiems 
nepatiks, gali jie pasipriešin
ti. Tad Grigaičio patarimas: 
slaptai suokalbiaukite prieš 
Kubą! Savo planų neišduoki
te pasauliui!

Lietuvos priešai neduoda 
ramiai žemėje ilsėtis nei lie
tuvių tautos didžiajai poetei 
Salomėjai Nėriai. Jie traukia 
ją iš kapų ir spiaudo ant jos 
karsto.

Tik pasiklausykite Chicagos 
kunigų dienraščio sapalioji
mų :

Salomėjai Nėriai “karjera 
labiau rūpėjo negu tiesa.” Jai 
“labiau rūpėjo duona negu 
tiesa”... “ji bėgo iš Lietuvos 
(karo metu pasitraukė į Ta
bu Sąjungos gilumą.—A. B.), 
bijodama darbininkų, užuitų 
žmonelių keršto...” (“D.,” 
spalio 21 d.).

Begėdžiai, jūs begėdžiai!

Sužinojau, kad mūsų broliai 
socialistai savo suvažiavime 
rugsėjo 4 d. nusitarė “studi
juoti ir taisyti socialdemokratų 
programą.” Komisijon, be ki
tų, įėjo S. Kairys (J. Kamins
kas), P. Grigaitis, G. Bielinis 
ir S. Michelsonas.

Suvažiavime vėl visiems so
cialdemokratų principus gra
žiai išguldęs ponas S. Kairys, 
kuris pirmesniarne suvažiavi
me, kaip atsimenate, reikalavo 
atominio karo Lietuvos “išva
davimui.*’

Kaip ir kokia prasme toji 
socialdemokratų pr o g r a m a 
bus “pataisyta,” galima spręs
ti iš Kairio patiektų tezių apie 
religiją. Jis pasiūlė į progra
mą įdėti “tezę,” kad “partija 
gerbia Bažnyčią Ir religines 
bendruomenes ir jų aktyvų 
dalyvavimą visuomenės gyve
nime...”

Pilniausia garantija, kad 
šitą pataisymą pilniausiai pa
laimins vyskupas Brizgys ir 
prelatas Krupavičius ir prel. 
Balkonas. Gal tik jie dar pa
prašys, kad komisija progra- 
mon įrašytų reikalavimą iš 
kiekvieno menševiko eiti išpa
žinties.

Už šiuos laimėjimus vi
sas rajonas dėkoja gyvuli
ninkystės darbuotojams. Su 
pagarba tariamos “Sparta
ko”, “Kovo aštuntosios”, 
“Socialistinio kelio” kolūkių 
karvių melžėjos Emilijos 
Kazragienės, Eleonoros 
Laurinavičienės, Anicetos 
Stanytės, kiaulių augintojų 
iš “Aušros” kolūkio Zosės 
Uselienės, “Pažangos kelio” 
paukštininkės Stasės Skuo
dienės pavardės.

Šiomis dienomis geriausi 
kolūkinės gamybos pirmū
nai buvo iškilmingai pa
gerbti. Partijos rajono ko
mitetas ir rajono vykdoma
sis komitetas juos apdova
nojo Garbės raštais. Pir
mūnai taip pat gavo vertin
gas dovanas.

APTARIMAS 
KULTŪROS NAMUOSE
Skaudvilė. — Viena iš 

knygų, kurios lentynose ne
užsiguli, yra J. Ragausko 
“Ite, missa ėst”. Daug žmo
nių susirinko ir į šio Res
publikine premija pažymė
to veikalo aptarimą kultū
ros namuose. Įžanginį žodį 
tarė “Leniniečio balso” laik
raščio redaktorius S. Baut- 
rėnas. Aptarime pasisakė 
gausus skaitytojų būrys.

B. DovidaviČiiis

Hartford, Conn.
Laisvės choro vaišės gerai 

pavyko. Visi dalyviai buvo 
patenkinti. Didelis ačiū ko
misijai—A. Latvėnui, Lat- 
vėnienei ir Jurkūnui. Dirbo 
gaspadinėmis V. Vasil, Del
tuvienė, o kitos podėjo, 
kuo galėjo. Grybų davė Lat- 
vėnienė, keiką—M. Roman, 
obuolių—V. Kazlau.

Dabar labai stropiai gas- 
padines rengiasi prie lap- 
prie lapkričio 6 d. banketo, 
1 vai. popiet, 157 Hunger
ford St. Ne tik bus kala
kutienos, ' kilbasų ir kitų 
skanėsių, suneštų mūsų ga
biųjų moterų, bet ir žinių 
išgirsime, ką matė Lietu
voje Mrs. Jankeliūnienė ir 
V. Jokubonis. Taigi sten
kimės visi tuo pasinaudoti 
ir paremti moterų gerą dar
bą. V. K.

t

Rumford, Me.
Stagiai mirė Anthony 

Pranskaitis. Kai tik spėjo 
nuvežti į ligoninę,, tuoj ir 
mirė. Mirė spalio 27 die
ną. Buvo 82 metų amžiaus. 
Priklausė prie Šv. Roko 
draugijos ir prie Lietuvių 
piliečių klubo* Buvo laisvų 
pažiūrų žmogus ir su visais 
sugyveno draugiškai.

Paliko liūdesy savo žmoną 
Nataliją, keturis anūkus ir 
vieną anūkę. Palaidotas 
Lietuvių tautiškose kapinė
se spalio 31 d.

Lai būna jam lengva šios 
šalies žemelė, o likusiems— 
gili užuojauta liūdesio va
landoje. , A. K.

■■ ■ ■■■< —a.—.A ■„

Philadelphia, Pa.
BUS ĮDOMIOS 
PRAKALBOS

Lapkričio 18 d. čia sakys 
kalbą JAV Komunistų par
tijos vice - pir m i n i n k a s 
Claude Lightfoot. Teina: 
“Mūsų kelias po rinkimų.” 
Ėengia Social Science Fo
rum Komitetas. Vieta : 
Adelphi Hotel, Chestnut ir 
13-tos gatvių kampas. Pra
kalbos bus vakare.

Pažangieji lietuviai kvie
čiami raginti kitus žmones, 
kad ateitų į prakalbas.

Rep.

Waterbury, Conn.
Sekmadienį, spalio 16 d., 

ir man teko dalyvauti LLD 
a p s k r ities konferencijoje. 
Buvo nemažai ir svečių. 
Prieš atidarant konferenci
ją kalbėjo K. Jankeliūnienė 
ir V. Jokubonis, kurie lan
kėsi Lietuvoje.

Abu jie daug naujo pasa
kė. Dabar Lietuvoje žmo
nės turi ko pavalgyti, apsi
rengti, užtikrintus darbus 
ir gyvenimu pasitenkinę. 
Tiesa, yra ir tokių, ku
riems dabartinė santvarka 
nepatinka, tai tie, kurie 
prie Smetonos režimo nieko 
nedirbo ir gyveno iš kitų 
darbo. Tokie tai nepasiten
kinę dabartine santvarka, 
skundžiasi, nedirba ir de
juoja.

Waterbury draugės pa
ruošė skanius pietus dele
gatams ir svečiams. K. 
Jankeliūnienė apdova n o j o 
susirinkusius gardėsiais iš 
Lietuvos, nes ji parsivežė 
įvairių skanumynų, sal
dainių ir cigarečių. Visi 
jai dėkingi už dovanas.

Konferencija buvo gyva. 
Padaryta keletas nutarimų. 
Iš kuopų raportų paaiškėjo, 
kad kai kurios kuopos yra 
gavusios naujų narių, tai 
labai gerai. Bet nekurios 
kuopos, kad ir skaitlingos 
nariais, bet reguliariai ne
laiko susirinkimų. Susiren
ka tik tada, kada kai kas 
yra nepaprasto. Aš manau, 
kad tai negerai. Kuopos tu
rėtų laikyti susirinkimus 
reguliariai, kiekvieną mėne
sį, tai rastųsi ir veikimo.

M. V.

Massena, N. Y. — Sea
way (vandens kelias per di
džiuosius ežerus ir St. Law
rence upę) bus uždarytas 
su lapkričio 30 d., nes upė 
užšals.

’A'l' T —> fr - nr*"’ —- —»• —r—.—- ——

Labai Svarbus Pranešimas Visiems 
Kurie Siunčia Siuntinius Į 

Lietuvą, Arba Į Kitus Kraštus.

Artinantis šv. Kalėdoms, mes paruošėme eilę žemiau 
išvardint^ standartinių siuntinių. Prašome patikrinti šių 
siuntinių kainas, ir Jūs įsitikinsite, kad Jų kainos yra 

labai pigios, tačiau jie turi didelę vertę Lietuvoje.

1. Pusvilnones. medžiagos penkiems vyriškiems ar
ba moteriškiems kostiumams. Iš viso 17 jardų, 
Pamušalų 7!X> jardo, Siūlų 5 špūlės, Sagų 3 tu
zinai ir Adatų 1 pakelis................................... $49.90

/

2. Tas pats, kaip siuntinys No. 1
Prie to pridedama 100% vilnonės 2 medžiagos 
vyriškiems arba moteriškiems paltams. Viso 
6 jardai ..............................  79.90

100% vilnonės medžiagos trims vyriškiems kos- 
moteriškįems paltams. Viso 6 jardai.
100% vilnonės medžiagos trims vyriškiems kos
tiumams. Viso 10 jardų.
100% vilnonės medžiagos dviem moteriškiems 
suknelėms. Viso 6 jardai.................................. 99.90

4. Cukraus 20 svarų
Miltų 10 svarų
Kakao 5 svarai 
šveicariško šokolado 24 plytelės po 3*/2 oz.
Viso 5 svarai ......................................  49.90

I aukščiau paminėtas kainas įeina visos išlaidos ir pristatymas 
Lietuvon. Visi siuntiniai yra apdrausti ir jų pristatymas garantuotas. 
Prie kiekvieho standartinio siuntinio galima pridėti bet kokius kitus 
pageidaujamus daiktus ir už tai reikės primokėti tik papildomų muitą.

Visų siunčiamų prekių kokybe yra garantuota. Prašome įsitikinti, 
jog siunčiant per mus Jūs tikrai sutaupote iki 50%. Papildomų 
informacijų ir pavydžių reikalu prašome rašyti lietuviškai, ir Jūs 
gausite lietuviškai atsakymą.

General Parcel & Travel Co.
132 Franklin Avenue 

Hartford, Conn.

Tel.: CHapel 6-4724

Lawrence, Mass.
VISŲ DĖMESIUI

“Išeivis” jau pradėjo ke
liauti po lietuviškas koloni
jas. Tai puiki operetė. Ją 
stato bei vaidina garsusis 
Worcesterio Choras Jono 
Dirvelio vadovybėje. Už ke
lių dienų “Išeivis” atvyks 
ir pas mus į Lawrence. Tai 
bus puiki proga visos šios 
apylinkės lietuviams “Išei
vį” pamatyti ir pasidžiaug
ti.

Kaip jau garsinta, opere
tė bus suvaidinta ateinantį 
sekmadienį, lapkričio 6 d. 
Pradžia 2:30 vai. popiet.

Žiūrėdami į šios operetės 
vaidinimą jausitės kaip bū
dami Lietuvoje. Nepraleis
kite šios nepaprastos pro
gos.

Patys daylvaukite ir ki
tus pakvieskite.

Vieta: Julian Stopyra 
Post svetainėje, 23 Mon
mouth St., Lawrence.

S. Penkauskas

Paterson, N. J.
Sveikinimai ir pranešimas 
iš “Laisves” skaitytojų su

sirinkimo, įvykusio 
spalio 20 dieną.

Šis “Laisvės” skaitytojų 
susirinkimas buvo šauktas, 
kad apsvarsčius, kaip mes 
prisidėsime prie “Laisvės” 
50 metų gyvavimo sukak
ties atžymėjimo. Buvo su
manymas surengti vakarie
nę ir skirti pelną “Laisvės” 
jubiliejaus atžymėji m u i. 
Bet pasirodė, kad nėra sve
tainės, tinkamos dėl vaka
rienės, Tai skaitytojai nu
sitarė paaukoti tam reika
lui, kuris kiek išgali. Aukų 
gauta $124.

Aukotojų vhrdai tilps 
oficialiuose administracijos 
vajaus eigos pranešimuose.

J. Bimba

Los Angeles, Cal.
Neapdairumas, ar kas?
Los Angeles niekad nebu

vo taip turtingas parengi
mais, kaip paskutiniu laiku. 
Tas puiku. Bet kad tie pa
rengimai, ar tai per neap
sižiūrėjimą, ar kitu kokiu 
tikslu, įvyksta tik savaitė 
vienas nuo kito — tai jau 
nepraktiška, ir ko būtų ga
lima išvengti. Štai, spalio 9 
d. buvo rengiamas išvažiavi
mas, o spalio 2-rą — pra
kalbos. Buvo spėjama, kad 
apie lapkričio 13 įvyks ro
dymas naujų filmų iš Lie
tuvos; 6-tą lapkričio rengia 
pramogą su pietumis.

Reiškia: lapkričio 6-tą 
įvyks Moterų Klubo pietūs, 
o už savaitės, lapkričio 13, 
sekmadienį, įvyks LLD 145 
kp. šveicariško kepsnio 
(Swiss steak) pietūs kaip 
1 vai., o vėliau bus rodoma 
nauji iš Lietuvos filmai: 
“Tarybų Lietuva”, “Nemu
no žiotys”, “Yra šalis”, 
“Viename kolūkyje”, i r 
“Neringa”.

Abu parengimai įvyks 
Danu salėje: 1359 W. 24th 
St.

Pataisa
Korespondencijoj iš spa

lio 21 d. įvyko paklaida, 
kur parašyta: Smithas ir 
M. Peters prie kavos iškepė 
gardų tortą. Turėjo būti: 
M. Peters ir prie kavos iš
kepė gardų tortą. Smithas 
gi priklauso prie dovanų 
aukotojų sakiny prieš ap
kalbamą: —“ir Smithas”. 
Atsiprašau M. Peters.

šakalių žemaitis

Brockton, Mass.
šeštadienį, spalio 29 d., 

mirė Viktoras Sinkevičius, 
arti 80 metų amžiaus. Lai
dojimo pareigą atlieka lai
dotuvių direktoroius Yaka- 
vonis. Bus palaidotas ’ant
radienį, lapkričio 1 d.

žinią pranešė K. čereš- 
kienė.

Hartford., Conn.
Lietuvių Moterų Klubas rengia gerus pietus 
sekmadienį, lapkričio (Nov.) 6 d., pradžia
1-mą valandą dieną, 157 Hungerford St.

Tai bus kalakutų ir silkių pietūs. 
Bus ir kitokių gardumynų.

A A A A A A A

Šią vasarą aplankiusieji Lietuvoą V. Jokubonis 
ir K. Jankeliūnienė papasakos savo įgytus įspū
džius ten lankantis. Jiedu plačiai važinėjo Lietu
voje ir daug ten matė. Taigi kviečiame visus atsi
lankyti, linksmai praleisti laiką ir išgirsti įspū
dingų naujienų. Renginio Komitetas

m i nn i inrfnni i i mmiinni i imniftmninmnnini mmi»n n i n 11111 įĘ

DETROIT, MICH. 
z"

CHICAGOS LKM CHORAS
Vadovaujamas Juozo Kenstavičiaus 

SOLISTAI, DUETAI, KVARTETAI 
su

BEST OF MUSIC 
Bus Detroite

Sekmad., Lapkričio-Nov. 6 d.
Svetainė atdara 2 vai. po pietų Pdograma prasidės 4 vai. p. p.

Buvusioje LIETUVIŲ SVETAINĖJE 
ant 25th Street ir W. Vernor Highway .

Salė atdara 12 vai. dieną Programa 4 vai. dieną
Įžanga: Iš Anksto $1.50 Prie Durų $1.75

Po programos šokiai prie gero orkestro 
užkandžiai, skanūs gėrimai

Rengia DETROITO LIETUVIŲ KLIUBAS

. . - ............ — ................... *— ||M ■■" ———
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Montello, Mass.
VAŽIUOJAME I

LAISVĖS KONCERTĄ
Kaip žinia, laikraščio 

Laisvės koncertas įvyks 
lapkričio 6 d. Kadangi Mon
tvilos dainininkai važiuos į 
šį koncertą dalyvauti pro
gramoje, tai jie nusisamdę 
busą ir kviečia pašalinius 
su jais važiuoti. Kelionė į 
abi puses kainuos tik de
šimtį dolerių.

Reikia atminti, jog dabar 
gamta maino savo rūbą, ir 
važiuodami gėrėsimės gam
tos atmaina. Prie to, rei
kia turėti omenyje, jog į 
Laisvės koncertą suvažiuo
ja iš tolimų apylinkių 
draugės ir draugai. Čia 
kaip tik yra gera proga 
juos susitikti, o, prie to, juk 
tik vieną tokį koncertą per 
metus galime išklausyti ir 
juo pasigėrėti. Nepraleis
kite progos!

Kurie manote važiuoti, 
tai sekmadienį, lapkričio 6 
d., 8 vai. ryto, busas pa
liks Montellą. Būkite prieš 
laiką. Automobilius galėsite 
palikti prie Tautiško Namo 
ir sugrįžę traukti jais na
mo. Gi Bostono apylinkė 
galite pašaukti telefonu 
mane, o aš nuvešiu į Mon
tvilą nemokamai, tik' pa
skambinkite: JA 4-4576.

Jaunutis

Rochester, N. Y.
Moterų klubas sveikina 

“Darbą”, Urugvajaus lietu
vių laikraštį jo sidabrinio 
jubiliejaus proga. Linki 
jam ilgiausių metų! Auko
jo:

Moterų klubas ir Dorothy 
Vaitas po $5; V. Bullienė 
$1. 30.

Po $1: L. Bekis, E. Duo- 
bienė, K. Žemaitiene,, O. 
Balzar, G. Labeikienė ir P. 
Barzdaitienė.

Po 50 c.: A. Ųuobiene, E. 
Shopienė ir A. UsaviČienė.

Viso pasiųsta per “Lais
vę” — $20.

Lucy Bekis



Is 3 law gtimę Tautę 
Asamblėjos sesijos

New Yorkas. — Lenkijos 
delegacija pasiūlė, kad jei
gu didžiosios valstybės iki 
1961 m. balandžio 1 dienos 
nesusitars uždrausti atomi
nius ginklus, tai reikia su
šaukti visu 99 valstybių 
Jungt. Tautų Asamblėjos 
susirinkimą.

Nusiginklavimo reikalais 
Politinis Komitetas jau tu
ri keturias rezoliucijas: Ta
rybų Sąjungos pasiūlymą 
eiti prie pilno nusiginkla
vimo; Anglijos, Italijos ir 
JAV bendrą rezoliuciją, kur 
jos pakartoja pirmesnę sa
vo poziciją; Anglijos pasiū
lymą sudaryti specialę ko
misiją iš technikinių žmo
nių, kurie pateiktų nusi
ginklavimui planą, ir da
bartini Lenkijos pasiūly
mą.

TSRS delegatas A. A. 
Roščinas Įnešė, kad Jungti
nės Tautos organizaciniams 
reikalams per metus išleis
tu tik $50,000,000, nes biu
džetą sukelti nelengva. Len
ki jos delegatas Antoni 
Czarkowski kritikavo J. T. 
sekretorių Hammarskjol- 
da, kad jis bereikalingai 
pinigus eikvoja.

Hammarskjoldas sakė, 
kad Jungtinėms Tautoms 
Kongo reikalai jau padarė 
$66,625,000 išlaidų. Tarybų 
Sąjungos, Čekoslovakijos, 
Bulgarijos ir Lenkijos dele
gatai pareiškė, kad jų vals
tybės neprisidės prie Kongo 
išlaidų, nes Hammarskjol

Iš gražaus parengimo prakilniam tikslui
Džiugu, kad ir Didžiojo 

Niujorko lietuvių nemažas 
būrelis dalyvavo praėjusį 
penktadienį Sveturgimiams 
Ginti Komiteto suruoštam 
koncerte. Didžiulė Frater
nal Clubhouse salė 48-toje 
gatvėje Manhattane prisi
pildė gerai nusiteikusios, 
entuziastiškos publikos.

Koncerto programa buvo 
Įvarti ir netrumpa. Beveik 
išimtinai ją atliko keturi 
saviveiklininkų kolektyvai, 
kurių tarpe buvo ir mūsų 
šaunusis Aido Choras mo
kytojos Stenster vadovybėje. 
Choras vakaro programą 
atidarė, labai vykusiai su
dainuodamas tris dainas — 
“Eik prie mūs,” “Tykiai 
Nemunėlis teka” ir “Jau
nystės daina.” O progra
mą uždarė nepaprastai har
moningai keletą liaudiškų 
dainų duodamas Ukrainie
čių Choras, kuriam vado
vauja Frank Ilchuk.

Gal tikrai naujas šiame 
koncerte punktas buvo pa
sirodymas nemažos vaikų 
grupės. Tai puikiai paruoš
tas ir sumokytas gražus 
vaikučių būrelis. Jie vaidi
no ir dainavo. Na, o kai iš
ėjo ukrainiečiai šokėjai, tai 
publika nebenorėjo jų nuo 
estrados paleisti. Buvo du 
įžymūs solistai — Wilbur 
S. Broms, tenoras, ir Eu

SĄSKRYDIS Už TAIKĄ ir DRAUGIŠKUMĄ 
ANTRADIENI, LAPKRIČIO 8 d. 7:00 P.M.

CARNEGIE HALL, NEW YORKE 
Kalbėtojai:

Rev, Stephen H. Fritchman, Los Angeles 
Shirley Graham Du Bois ir Hon. Yuri Wolsky

Pamarginimai:
Pete Seeger ir surprizinis svečio pasirodymas 

įžanga $1.00. Bilietai dabar gaunami pas 
NATIONAL COUNCIL AMERICAN-SOVIET FRIENDSHIP 

114 East 32nd St., New York City
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das ten elgiasi sauvališkai 
ir laužo Jungtinių Tautų 
rezoliuciją.

Kalbant apie nusiginkla
vimą, TSRS delegacijos 
pirmininkas V. Zorinas sa
kė, kad pirmas žingsnis 
prie nusiginklavimo, tai tu
ri būti Jungtinių Valstijų 
karo bazių likvidavimas ki
tose valstybėse.

New Yorkas. — Tarpi
ninkaujant Jungtinėms 
Tautoms, Austrija ir Itali
ja sutiko tartis Tyrelio pro
vincijos reikalais. Tyrelio 
plotai priklausė Austro- 
Vengrijai pirm Pirmojo pa
saulinio karo, bet 191(9' me
tais jie buvo perduoti Itali
jai. Ten gyvena 325,000 
žmonių, iš kuriu 250,000 
kalba vokiškai. Tyrelio plo
tai užima 4,882 ketv. mylių. 
Austrija reikalauja grąžin
ti Tyrelį

Jungtinių Valstijų dele
gacijos pirmininkas J. J. 
Wadsworth ir Tarybų Są
jungos delegacijos pirmi
ninkas V. Zorinas tarėsi 
nusiginklavimo reikalais.

Penkiolika Afrikos ir 
Azijos šalių siųs savo dele
gatus į Kongo respubliką 
patirti, kas reikia ten da
ryti.

Finansinis komitetas 47 
balsais prieš 9, prie 8 susi
laikiusių, atmetė Tarybų 
Sąjungos pasiūlymą suma
žinti Jungtinių Tautų sek- 
retariato ir kitu viršininkų 
metines išeigas iki $31,300,- 
000.

gene Young, baritonas. 
Ypatingai daug darbo ir 
ėnergijos įdėjo dainininkas 
Broms. Visiems pianu 
akompanavo ir dar solo pa
skambino įžymus muzikas 
Alan Booth.

Koncerto pertraukoje la
bai įdomiai pakalbėjo ir pa
prašė aukų Dr. Richard 
Morford. Nuo lietuvių bu
vo įteikta aukų virš $50. 
Kiek visa publika aukų su
dėjo, neteko patirti, bet jų 
buvo nemažai. Nuo paren
gimo bus graži parama 
šiam taip labai reikalingam 
sveturgimiams ginti komi
tetui. Šiuo tarpu, kaip Dr. 
Morford nurodė, prieš A- 
merikos žmones svarbiau
sias uždavinys susiorgani
zuoti atšaukimui taip vadi
namo MiCarran akto, ku
riuo prisidengusi reakcija 
persekioja ir terorizuoja ne 
tik ateivius, bet ir visus pa
žangius amerikiečius. Rep.

KALBĖJO DR. LINUS 
PAULINGAS

Commodore viešbutyje,, 
proga Jungtinių Tautų 15' 
metų sukakties, kalbėjo 
Nobelio dovanos laimėtojas' 
Dr. Linus Paulingas, kuris 
kovoja už uždraudimą ir 
panaikinimą atominių gink
lų. Dalyvavo 2,509 žmonių.

Dovanėlė ‘‘Darbui”
Joseph Petrukaitis, iš 

Stoughton, Mass., prisiuntė 
$5 urugvajiečių “Darbui” 
pasveikinti.

Ligi šiol viso per mus 
“Darbui” pasveikinti sudė
ta $170.00. Anksčiau pasiųs
ta $135. Šiomis dienomis 
bus pasiusti visi.

R. M.

KALTINA ŠPIONAŽE
New Yorkas. — FBI 

areštavo Jegorą J. Meleką, 
TSRS vertėją, kuris veikia 
Jungtinėse Tautose, ir Wil
lie Hirschą, vokietį medika- 
lį fotografą. Juos kaltina 
špionaže. Sako, būk jie no
rėjo gauti Chicagos pa
veikslą iš oro.

Washingtonas. — Lapkri
čio 16 d. bus paleistas iš ka
lėjimo David Greenglass, 
kuris 1951 m. buvo nuteis
tas 15-kai metų kalėjimo. 
Greenglass buvo vyriausias 
liudininkas prieš savo sese
rį Ethel Rosenberg ir jos 
vyrą Julių, kurie buvo kal
tinami “šnipavimė” ir nu
žudyti elektros kėdėje.

New Delhi. — Pereitais 
metais Indija įvežė iš TSRS 
mašinerijos už $35,000,000, 
o Tarybų Sąjungai pardavė 
žaliadaikčių už $63,756,000.

John J. Cassese, Patrol
man’s Benevolent Ass’n 
prezidentas, sako, kad New 
Yorke iki 70 procentų poli
cininkų turi dirbti kitus 
darbus, nes jie iš gaunamų 
algų negali žmoniškai pra
gyventi.

New Yorkas turi 24,000 
policininkų. Policijos virši
ninkai draudžia policinin
kams priedinius darbus 
dirbti, kai kurie už tai jau 
pavaryti iš policininkų par
eigų.
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LAISVES KONCERTAS

Vyrų Dailės Grupė, vadovau jama Al. Potsus, iš Brockton, 
Mass., dalyvaus šio koncerto programoje

Su jais atvyks pilnas busas svečių iš Bostono apylinkės

Kiti žymūs Numeriai Programoje:

Amelia Young (Jeskevičiūtė) sopranas, žymi operų dainininke 
Elena Brazauskienė, sopranas, gerai pasiruosusi šiam išstojimui

Suzanna Kazok’aitė, dramatiškas sopranas, pasižymėjusi dainininkė
Danutė Chalkis, iš New Bruns wide, N. J., gros akordeono įsolus 

Aido choras ir Aido choro Moterų kvartetas, vadovaujami
Mildred Stensler, išstos su naujomis dainomis šiame koncerte.

Įvyks Sekmadienį. Lapkričio 6 Nov.
Schwaben Hall, 474 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y

Koncertas prasidės 3-čią valandą dieną. Įžanga $1.50
KELRODIS:: Važiuojantieji traukiniais iš New Yorko miesto imkite Jamaica Line traukinį ir 
važiuokite iki Myrtle Ave, iš čia imkite Myrtle Ave. traukinį ir išlipkite ant Knickerbocker Ave., 
ii* čia rasite Schwaben Hall.

Automobiliais iš New Yorko važiuokite per Williamsburg tiltą. Pervažiavę tiltą važiuokite 
į Grand St. ir juo važiuokite iki Bushwick Ave.,., pasukite po dešinei į Bushwick Ave.; privažiavę 
iškeltąją traukinių tiltą (čia bus Myrtle Ave.), sukite po kairei į lUyrtle Ave. ir važiuokite iki 

Knickerbocker Ave., ir čia rasite Schwaben Hall.

! Kviečiame į 'lais vėSF 
metiię fcomcertą

Mūsų laikraščio metinis 
koncertas jau čia pat. Jis 
bus sekmadienį, lapkričio 
6 dieną.

Tai bus mūsų laikraščio 
metinė švente, kurioje su
sitiksime, pasigražė s i m e 
puikia programa ir pasi
džiaugsime mūsų pasieki
mais.

Suzanna Kozokytė
Sopranas

Koncerto programa bus 
puiki, liaudiška, žavėjanti.

Brocktono Vyrų Dailės 
Grupė, vadovaujama A. Po
ciaus, jau seniai rengiasi 
šiam koncertui. Daininin
kai atvyks specialiu auto
busu, o su jais žada atvykti 
ii daugiau Mass, valstijos 
lietuviu.

Be Vyrų Dailės Grupės, 
programoje dalyvaus:

Mūsų Aido choras, vado
vaujamas Mildred’os Stens- 
ler.

Aido Moterų choras
Solistai:
Suzanna Kazokaitė
Rožė Stripinis
Eleha Brazauskiene
Danute čelkis, armonistė.
Bus ir daugiau kitų dai

nininku: 4 c

Koncertas bus tikrai 
liaudiškas, koks Amerikos 
lietuviams labiausiai patin
ka. |

Jau gavome žinių, kad į i 
koncertą atvyks nemaža. 
žmonių iš New Jersey iri 
Conn, valstijų. Girdėjome, I 
bus i]' iš Pennsylvanijos | 
la išviečių. ic

Elena Brazauskienė
sopranas

Prašome visus pažangio
sios lietuviškos spaudos ir 
lietuviško meno mėgėjus 
dalyvauti koncerte.

Vieta: Schwaben Hall, 
474 Knickerbocker Ave., 
Brooklyn, N. Y.

Laikas: 3 vai. popiet.
Dalyvaudami mūsų meti- 

n’ame koncerte, jūs ne tik 
pasidžiaugsite puikia me
niška programa, o kartu 
paremsite ir savo laikraštį 
“Laisvę”, k u r i neužilgo 
įžengs į 51-uosius savo gy
vavimo metus.

New Yorkas. — Gulf Oil 
Co. pareiškė, kad pelnai per 
devynis mėnesius 1960 me
tu buvo geri. Šerai pakilo 
po $2.31.

MIRĖ
Mirė Anastazija Žilinskienė

Praeitą penktadienį, spa
lio 28 d., mirė Anastazija 
Žilinskienė, 63 metų am
žiaus. Daug metų gyveno 
Brooklyne, Woodhaven sek
cijoje. Pastaraisiais kelc- 
riais metais gyveno pas 
dukterį Poughkeepsie, N. 
Y. šermenim ir palaidoji
mu rūpinosi Šalinskų laido
jimo įstaiga, 84-02 Jamai
ca Ave., Woodhaven, N. Y. 
Palaidota pirmadienio ry
tą. spalio 31 d.

Paliko liūdinčius dukterį 
Aldona Anderson, žentą, 
sūnų Vytautą ir 3 anūkus.

Puikiai pavykęs filmy 
rodymo vakaras

Praėjusio šeštadienio va
karas buvo tikrai nepapras
tas. Kimšte prisikimšusi 
gražios lietuviškos publikos 
buvo mūsų Laisvės salė 
Ozone Parke. Ji gausiai 
susirinko pamatyti filmus 
iš Tarybų Lietuvos. Ir ne
nusivylė. Džiaugėsi kiek
vienas, kuris atėjo. Nors 
bent sykį nesigirdėjo nė 
vieno nusiskundimo, nepasi
tenkinimo balso.

Filmus rodė Jonas Gry
bas ir Klemensas Briedis. 
Kai sakau, kad filmų rody
mas išdegė visu šimtu pro
centų, tai nė per nago juo
dymą neperdedu. Niekados 
numačiau geriau filmus pa
rodant paprastoje salėje. 
Tik žiūrėk ir žavėkis. Pora 
valandų prabėgo kaip bema
tant.

Paroydyti buvo trys gra
žūs filmai, mums dar ne
matyti. Pirmajame filme 
vaizduojama Lietuvos žve
jybos laivyno veikla, antra
jame patiekiamas. abelnas 
šių dienų Lietuvos gyveni
mo vaizdas,, o trečias paro
do Lietuvių meno ir litera
tūros dekadą, įvykusią 1954 
metais Maskvoje, žodžiais 
negalima apsakyti šiame 
filme vaizdo. Reikia savo 
akimis pamatyti, kad tikėti. 
Nusiskriaudė tie, kurie gar
sinimo nepaklausė ir į pa
rengimą neatsilankė.

Gerai, kad filmų pamaty
ti buvo atėjęs būrelis ir vė
lesniųjų laikų imigrantų. 
Taip ir reikia.

Filmų rodymą šį kartą 
surengė LDS 46 kuopa. Pir
mininkavo Jonas Juška.

O dabar nepamirškite: 
kitas ir kitų filmų iš Lie
tuvos rodymas toje pačioje 
Laisvės salėje įvyks lapkri
čio 19 dieną.

Ruoškitės dalyvauti. Pra
neškite ir tiems, kurie laik
raščių neskaito ir garsini
mų nemato. Rep.

New Yorkas. — Bethle
hem Steel Corp, pelnai bu
vo geri. 1960 metais per 9 
mėnesius Šerai pakilo po 
$2.40 F ■

REIKALAVIMAI
Reikalingas vienam vyrui kamba

rys, Richmond Hillyj arba Ozone 
Parke. Turintieji prašomi pranešti 
Laisvės” raštinei.

Paieškojimai
Ickau sesers Maria Dombrowskaja 

ar Dombrowsky, tėvai Petras ir 
Elena. Ji gimė 1888 m., Pilpisky- 
Kaunas. Mano vardas Anton Dom- 
brovskiy. Prašau rašyti: Brooklyn 
Red Cross, 1 Red Cross PI., B’klyn, 
N. Y. Tel. Main 4-6000, ext. 37, 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak.

IEŠKOMI: Proza Antanas, gimęs 
1895, sūnus lozo, taipgi Proza Vla
das, gimęs 1891, Vigadų kaime, 
Alytaus. rajone. Ieško brolis Proza 
Zigmas, paskutinį sykį nuo brolių 
girdėjęs 1930-41 m.. Brooklyne.
Malonėkite pranešti sekamu adresu: 
Home Service Dept., American Red 
Cross, 1 Red Cross Pl., Brooklyn, 
N. Y. Tel. MA. 4-6000, ext. 11, bile 
dieną iki penktadienio, nuo 9 vai. 
lyto iki 5 vai, vak. (87-88)

Nesmagi scena
Praėjusią vasarą į Niu

jorką atvyko iš Airijos gru
pė aktorių su veikalu “The ' 
Hostage”, kurį parašė įžy- ’ 
mus airių dramaturgas 
Brendan Behan. Atvyko ir 
pats autorius su žmona.

Autorius mėgsta išgerti, 
bet jis, atvykęs į Niujorką, 
pasakė spaudos korespon
dentams:

—Matysite, būdamas 
Niujorke aš alkoholinių 
gėrimų neimsiu nei į burną. 
Dievaži, neimsiu...

Ir tuomet jis parodė, ką 
čia būdamas gers: pieną ir 
vandenį. Koresponden t a i 
jam sakė:

—Mes netikime, kad jums 
pavyks išsilaikyti neraga
vus... Netikime.

—Na, pažiūrėsit, pama
tysit ! — tarė dramaturgas.

“The Hostage” drama 
Niujorke (Cort teatre) tu
ri gerą pasisekimą. Kas va-1 
karą pilnas teatras žmonių. 
Bet štai, pereitą trečiadie
ni kas įvyko: dramaturgas 
Brendan Behan — suklupo. 
Pradėjo gerti. Sakoma, 
vienu popiečiu jis pats vie
nas ištraukė apie penketą 
šampano butelių.

Pasismaginęs, dra mos 
autorius nuvyko į teatrą, 
kur jo veikalą stato, ir, ak
toriams esant scenoje vai
dinimo procese, išėjo ir jis į 
estradą ir pradėjo šposus 
krėsti.

Publikoje radosi tokių, 
kurie juokėsi ir autoriui 
plojo, bet daug žmonių liū
dėjo, kad taip atsitiko, kad 
toks talentingas žmogus 
ėmė ir suklupo...

Labai gaila!
Panašiai Behan kartą 

buvo suklupęs Londonu 
taip pat .'teatre, kai šis jo 
veikalas ten buvo vaidin
tas.

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

ALDLD 6 kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks lapkričio (Nov.) 
7 d., Liet. Taut. Namo kambariuo
se, 8 Vine St., 7::30 vai. vakare. 
Visi kuopos nariai būkite susirinki
me. Kurie neatsiėmėte knygų “Ei
kite, mišios jau pasibaigė,” ir 
“Žvilgsnis į praeitį,“ ateikite ir at-

siimkte. G. Shimaitis (88-89)

OZONE PARK
LLD 185 kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks lapkričio (Nov.) 
9 d., 7:30 vai. vak., “Laisvės” 
salėj.

Kurie dar nesate gavę knygos 
"Žvilgsnis į praeitį,“ būtinai ateiki
te ir pasiimkite. Kp. Valdyba

(88-89)

ROCHESTER, N. Y.
šeštadienį, lapkričio 12 d., įvyks 

Gedemino Drausgystės metinė va
karienė, 6:30 vai. vak. Nariai ar 
eis ar ne, turės mokėti. Maloniai, 
kviečame vsus dalyvauti, vietinius, 
ir iš apylinkės, binghamtoniečius, 
torontiečius. Gera muzika, visi bū
site maloniai priimti prie skanios 
vakarienės. Rengėjai. (88-89)

OZONE PARK, N. Y.
LDS 13 kuopos susirinkimas Įvyks 

trečiadienį, lapkričio 2 dienų, 102-02 
Liberty Avė. Visi ateikit į šį susi
rinkimą ir pažiūrėkt į mokesčių 
knygelę, gal jau reikės užsimokėti 
duokles. Prot. sekr. (87-88)

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1-os kuopos susirinkimas 

įvyks antradienį, lapkričio 1 d., 7:30 
vai. vakare, Kultūros centre, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Parke. Visi na
riai kviečiami dalyvauti. Kurių 
duoklės neužmokėtos, malonėkite at
eiti ir užsimokėti, kad nesusispen- 
duotumėt. Valdyba (87-88)
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