
4*

LAISVE—LIBERTY
Vienintelis lietuvių kalboje 

dienraštis Rytinėse Valstijose
Dalls Queens apskrityje (N. ¥, IJll.OO
Kanadoje . ........    11.00
Kitur užsienyje ........ 15.00
Metam prenumerata:
Jungtinėse Valstijose...... .............  10.00

Pavienio egzempL kaina 5 centai

LAISVE—LIBERTY

THE LITHUANIAN DAILY

The Only Lithuanian dally Im 
Eastern States

110-12 Atlantic Avenue
Richmond Hill 19, N. Y.

Telephone Virginia 9-1827
PRICE 5c A COPY

Richmond Hill 19, N. Y., Penktad., gruodžio (Dec.) 13, 1957 METAI 47-ti

KRISLAI iFraiiciisija ir Anglija! LAISVES VAJUS i Studijuos tarybinius 
turi daug skirtumy l~ --- - — - i mokslinius žurnalusMokslininkas J. Kubilius.

,’V!okslininkas P. Šivickis.
<, Jdomi skulptūra.

Bendradarbiams.

Rašo R. Mizara

Paryžius. — Francūzija 
mažai vilčių laukia at- 

isidarant NATO konferencį- 
Vilniaus spaudoje skaito- 'jos. Visas laikas ji jaučiasi, 

me: kad tik turi sekti angliškai
“Į Vilnių sugrįžo jaunas kalbančių politiką. Angli- 

mokslininkas J. Kubilius. 
Maskvoje, TSRS Mokslų aka- < 
demijos V. A. Steklovo vardo 
matematikos institute, prieš Į 
keletą dienų jis gynė diserta
ciją tema “Tikimybiniai me
todai skaičių teorijoje” moks
lų daktaro laipsniui gauti. Di
sertacija Įvertinta labai gerai.

* J. Kubiliui vienbalsiai suteik
tas fizikos-matematikos dak
taro mokslinis 
pirmas Tarybų 
matikas, gavęs

Gavimui Naujų Skaitytojų
Vajus gavimui Laisvei naujų skaitytojų ir atnaujinimui 
prenumeratų prasidėjo spalio 1 d. ir eis iki sausio 1, 1958!

* Punktai
Waterburio Vajin’nkai .
New Jersey Vajininkai .
Philadelphijos Vajininkai 
Hartfordo Vajininkai . 
Pittsburgho Vajininkai .
S. Penkauskas—J. Blažonis, Lawrence-Lowell .. 2,448 įus vis^ buvo manyta, kad 
Worcester, Mass. .. ..........
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass
Brooklyno Vajininkai............
A. žemaitis, Baltimore, Md. ..

dinių. Jais užversta lenty
nos. Bet tik 30 žurnalų bu
vo sekami ir verčiami į 
anglų < kalbą.

National Science Founda
tion vedėjai sako, kad ke
lios Amerikos industrinės 
įmonės per penkis metus 
tyrinėjo tūlą, elektros sro
vių veikimą ir išleido virš 
$200,000. Dabai' pasirodė, 
kad tarybiniai mokslininkai 
tą seniai buvo išsprendę, 
jų žurnale tas aprašyta su 
smulkmenomis, dar pirma, 
kaip Amerikos Įmonės ėmė
si to tyrinėjimo darbo.

Washingtonas. — Tik da
bar Washingtone susirū- 

i pinta susipažinti su Tarybų 
; Sąjungos leidžiamais moks
liniais žurnalais, kada ne- 

4,140 pavyko bandymai su “Van- 
3,768 ! guardu”. Amerikoje kai ku- 
3,460 j rje mokslininkai įtakoje 
3,200 | politikų net ir bijojo giliau 
3,080 ' gilintis į tarybinius žurna-

išdirbus sutartį apjungi
mui Francūzijos ir Angli
jos į vieną valstybę.

Pokariniu laikotarpiu a-1 
merikiečiai stumia savo tai-1 
kininkus iš kolonijų ir rin-1 
kų. Anglai negalėdami atsi- i 
laikyti prieš Amerįkos ■ 
spaudimą, siekia “paimti i 

įeiti, francūzai atsimena, i savo globon” eilę Francūzi- 
įkaip 1940 metais, kada Hit- i jos kolonijų, 
į leris sutrėškė Francūzijos ' 
•armiją, tai Anglija ne tik! Vokietija, kad sudalyti at- 
jsavo išgelbėjo, bet ir siekė | sparą angliškai kalban- 
I Francūzijos kolonijas prisi- Į tiems, bet Adeųaueris tą I 
| jungti. Tam reikalui buvo i paneigė. į

jos. ir Francūzijos reikalai 
•kertasi per šimtmečius.

Nesigilinant į tolimą pra- 
francūzai

Francūzija 
bandė susitarti su Vakaru .... 2,280 Amerikos mokslas ir pasie- 

• • • • 2,060 i kimai

laipsnis.
Lietuvos mate- ! 
si laipsni.”

Skaitytojų dėmesį kreipiu i 
tai, kad J. Kubilius — pirmas ,1 
Lietuvoje su 
t’kos daktaro 
rinkas.

Šiandien, 
mokslininkai 
to, kaip pasiekti kitas plane-1 
tas, galime Įsivaizduoti, 
tai reiškia, —kokią rolę 
lietuvių tautos sūnus gali 
vaidinti šiose pastangose ’

AFL-CIO išstojo prieš 
Mitchellio siūlymus

Atlantic City, N. J. —fizikos-matema-
laipsniu moksli- j AFL-CIO konvencijoje pre- 

zidentas George Meany pa- 
k a i pasaulio < reiškė, kad kalbėjęs Jung- 
darbuojasi dėl' tinių Valstijų Darbo sekre- 

| torius James Mitchell kvie- 
į tė visus “pasitikti 1958 i 

su- i šturmingus metus” su pa- ■ 
i stangomis laimėti. Meany 
j sako, kad Kongrese visa ei
lė siūlomų bilių prašalini- 
mui raketo ir papirkimų | 
darbo ii' kapitalo santy-' 
kiliose neatitinka darbo •

Lapkričio 23 d. Vilniuje bu
ko iškilmingai atžymėta 75-Ių,! 
metų sukaktis kito žymaus 
mokslininko, P. šivickio, Lie
tuvos Mokslų Akademijos na- 
i io.

reat Nccko Vajininkai ........... 1164
’ So. Bostono Vajininkai ............  1080
1 LLD Moterų Klubas
■ . Binghamton, N. Y...........
I L. Prūscika, Chicago, Ill. ...
I Rochesterio Vajininkai ...........
! Chester, Pa................................
1 Nbrwoodo Vajininkai .............

Unijas J, Tilwick, Easton, Pa............
Ir W. P. Šlekaitis, Scrari'ton, Pa. ... 

taipgi kritikavo i V. Padgalskas, Mexico, Me.
1 T Patkus, New Haven, Conn.

siūlėsi “pasamdyti
politinei partijai”.
Reutheris t * ’ 1_______ ,A O i
sekretoriaus siūlomus San- i ‘'

fabrikantu, v
Kas dėl počiose unijose 

j skirtumu-nesutikimu, taiV C 7

| Reutheris sakė, kad tas yra 
i pačių unijų reikalas. Jis vi- 
| sada • pasirengęs “sėsti už 
j stalo ir išrišti nesutikimus”.
i Tuo Reutheris kaip ir pa- 

žmonių reikalams. Jis sakė, brėžė nepilną savo sutikimą 
kad Mr. Mitchell kalbėjo prašalinime unijų iš AFL-

P. šivickis yra kitos moks- tokioje dvasioje, tartum jis i CIO. 
!o šakos specialistas: jis biolo- ~ 
gas. Vilniaus spauda sako:

“Dideli darbą prof, šivic
kis atliko tyrinėdamas gėlųjų 
vandenų ir jūrų gyvūniją Lie
tuvos ežeruose ir Kuršių ma- i 
i iose. šalia to jis jau eilę mo
tų studijuoja sraiges-molius- 
kus.”

Mokslininkas P. šivickifc gi
mė valstiečių šeimoje žalakiš- 
k»ų kaime, Tytuvėnų rajono. 
I radini mokslą baigė Šiluvoje.

P. šivickis, beje, yra buvęs 
amerikietis, čia jis studijavo 
Čikagos universitete, kurį bai
gė 1922 metais. Amerikoje jis 
ilgokai pagyveno, o 1928 mo
tais grįžo i Lietuvą.

Karo metu šis mokslinin
kas nebėgo “į Vakarus” su 
hitlerinėmis armijomis, o pasi
liko Lietuvoje. Ten dirbo ir 
tebedirba lietuvių tautos 
dai kaip mokslininkas.

nav-

nr.

C. K. Urban, Hudson, Mass......  360

---- iAunJ yra pirmoje vietoje. 
1,688 ke]j liūdni faktai.
1,620 Kongreso knygynas gauna 

iš Sovietų virš 1,200 moks- 
iliniu žurnalu ir kitokiu lei- v v

913
340
904
700
648
580
506
458
400

žurnalo “Pergalės
11-tame Įdėta nutrauka daili
ninko K. Bogdano skulptūros 
■^V. L Leninas ir V. Kapsukas 

Hj’bronine.” Labai įspūdingai 
Kailininkas atvaizduoja Lietu
vos darbininkų judėjirrto va
dovo susitikimą su Leninu.

Kai kurie skaitytojai prašo 
mus suteikti jiems M. Šukie
nės adresą. M. Šukiene gyve
na, kaip žinoma, Lietuvoje, 
lodosi, Papilės miestelyje, bet 
jos adreso mes neturime.

žiemos metu mes gauname 
daugiau korespondencijų, to
dėl ’prašome korespondentų, 
kad jie rašytų trumpiau, be 

jūgų išvedžiojimų. Trumpes
nės korespondencijos greičiau 

Ailps laikrašty.
1 Rašant apie mlrusitroslus,

Francūzija jau turi į Vėl daug pabrango 
gatavą atomą bombą : valgis Anglijoje
Paryžius. — Francūzija : Londonas. — Visados val- 

Ijau išbandė atominius gink-igio reikalai ^Anglijoje bu- 
lus. Tai ketvirta pasaulyje 
valstybė pasigaminus juos. 
Pirmiau turėjo Jungtinės 
Valstijos., Tarybų Sąjunga 
ir Anglija. Atominiai gink
lai buvo išbandyti Saha- 
roje, Afrikoje.

vo svarbūs. Bet dabar jie 
darosi svarbesni. Gyvento
jų priaugimas nemažas, 
vietinio maisto padidinimo 
progų nėra. Anglijai tenka 

'parsivežei vis daugiau val
gio iš kitur. Kad pirkti, 

i tai reikia savo gaminių 
i parduoti. Todėl anglai ver- 
ižiasi prie nevaržomos pre- 

e.
Stoja už Sovietą ir
Amerikos pasitarimą jkybos pasaulyi
Oslo, Norvegija. - Buvęs ' mokslą
"inndAC1 unkruhAo anlrrnrA. a *

V. Smalstis, Detroit, Mich........ 280 11
Clevelando Vajininkai .............. 280 -

- - • -................. 280 i
.. 266 I 

220 
160!
160 I 
148 !
148 :
120 j

i20i AFL-CIO konvencijoje pa
sitiekta rezoliucia, kuri rei- 

_ Įkalauja algų pakėlimo ir 
i trumpinimo valandų. Tai 
griežtai priešingo turinio, 
negu pageidavo Darbo se
kretorius James Mitchell.

Walter Reutheris, auto
mobilistų unijos preziden
tas, pareiškė, kad kova už 
duoną ir sviestą, tai svar
biausias uždavinys. Jis sa
kė, kad klaidina tie, kurie 
teigia, kad būk šalies gero-

V. Kvotkas, Cambridge, Mass. 
S. Puidokas, Rumford, Me........
A. Ap.šegienė, Auburn, M ?. 
Stamford, Conn..........................
J. Dementis, Los Angelos, Cal. 
V. Ramanhuskas, Minersville ..
K. Naravas, Shenandoah, Pa. 
Plymouth—Wilkes-Barre, Pa. 
A.

A.
(Tąsa 4-tam

P. Dambrauskas
Haverhill, Mass...............

Valinčius, Pittston, Pa. .
pusi.)

44Jie klausys Amerikos, 
arba salas NATO”-Dulles

Washingtonas. — Vals
tybės sekretorius John F. 
Dulles pirm išskridimo į 
Paryžių NATO konferenci- 
jon, turėjo daug pasitari
mu. Jis tarėsi ir su demo
kratų vadovu Stevensonu. 
Spaudos atstovai sako, kad 
Dulles, tarpe kitko, pareiš
kė: “Jie klausys Amerikos, 
arba bus galas dėl NATO 
Jis sakė, kad 
mai”, “maži 
mai”, turi būti

,, 
“nesutiki- 

pasidalini- 
prašalinti 

prie naujų sąlygų. Kad to
kie klausimai, kaip Alžy
ras, negali toliau silpninti 
NATO jėgų.

Bet visa eilė reporterių 
žymi, kad Dulles labai ner- 
vuotas, piktas, nes jo pla-

nai nevyksta. Iš visų pasau
lio kampų įvykiai rodo, kad 
Tarybų Sąjungos, dideli at- 
siekimai ardo Dulleso pla
nus. Vakarų pastangos 
Vengrijoje sugniužo. Egip
tas paėmė Suezo kanalą. 
Turkų planai prieš Siriją 
nepavyko. Kinija sutvirtė
jo. Dabar Indonezijoje nau
ji įvykiai. E. A. Mowrer 
rašo: “Sovietų du Sputni- 
kai. . . Toli siekiamos rake
tos aiškiai parodė, kad A- 
merika atsilikus nuo jų ra
ketų srityje”. O tas. veikia 
į NATO narius. Mažesni 
NATO nariai labai būtų 
patenkinti, kad susirastų iš
eitis iš karo įtemptos at
mosferos.

AFL-CIO Su važia v. stoja is z 
algų pakėlimo reikalą

Atlantic City, N. J. —

Puolė žemės ūkio
mąslių gaminimas

Chicago, Ill. — Interna
tional Harvester Co., kuri 
daugiausiai

vei reikia ilginti darbo va
landas ir mažinti algas. Ir 
dabar jau yra trys ir pu
sė milijono bedarbų, atei- • 
nančiais metais jų bus šeši 
milijonai. liginimas darbo 
valandų dar daugiau didin
tų nedarbą. Algų pakėli
mas taipgi prisideda prie 
mažinimo nedarbo, nes tas 
padidina darbininkų ir jų 
šeimų galimybę nusipirkti 
daugiau sau reikmenų.

Kiti unijų vadai kriti
kavo senatorių L. Johnson 
iš Texas, kuris reikalauja 

darbo valandas, 
daugiau, kaip 40 va- 

i savaitę, kad “So- 
pasivyti”. Jie sakė,

dirbti 
landų 
•vietus 
kad senatorius nenori ma
tyti, kad jau dabar pamati- 

įmonėse darbininkų 
apie 20 procentų 

mažiau, kaip iose dirbo, 
o pailginus darbo valan
das. nedirbančiųjų skaičius 
padidėtų.

gamina įvai- n^se 
rią mašineriją žemdirbys-1 jr|)a 
tei, šiemet trečiame laiko
tarpyje trijų mėnesių ma
žiau biznio darė 6 proc., 
kaip pereitais metais.. Su
mažėjo reikalavimai ant 
traktorių, plūgų, motori
niu troku ii' kitokios maši
nerijos.

Istorikas mano, kad 
dabar dar nebus karoPrašo indonezu padėti 

bolandams išsikraustyt
Hague, Hollandi j a. —Ho- 

llandijos premjeras W. 
Dress atsikreipė į Indone
zijos vyriausybę, kad ji 
pagelbėtų 
išvažiuoti,
Kaip žinome, Indonezijos 
vyriausybė konfiskavo ho- 
llandų įmones.

Sovietą Sąjungos ir 
Italijos prekyba

Roma. — Prekybos reika
lais Italijos ir Tarybų Są
jungos sutartis jau pilnai 
paruošta ir tuojau bus. pa
sirašyta. Ji apims laikotar
pį iki. 1961 metų pabaigos. 
Metinė -prekyba sieks ne
mažiau $60,000,000.

Medvilnės reikalai
Kanados valstybės, sekreto-1 
rius Lester B. Pearson pa
sisakė, kad dabartiniai į- 
tempti reikalai tarpe Ame
rikos ir Sovietų yra pavo
jingi. Jis kritikavo abu pu
ses, bet daugiau Amerikos 
diplomatus, kurie nuolatos 
atmeta Sovietu vadovybės 
siūlymus turėti konferen- „ .... _____  ______ ___ ,
ciją ir išrišti ginčius. Pear-1000 pagalbą. Trylika žurna- 
son pasisakė už tokią kon- |lų' į metus laiko padavė 

virš 400,000 iš užsienio žur
nalų mokslo sumetimais i se Valstijose plieno gamy- 
vertimų. Vien iš JAV buvo 
vertimai iš 1,800 mokslinių 
žurnalų.

Washingtonas. — Tary
bų Sąjungoje ne vien savo 
mokslininkų kadrai auklėja
mi, bet ir sekamas mokslas 
užsienyje. 1952 m. Maskvo
je įsteigtas Technikos In
formacinis Institutas. Jis 
turi iš ’2,300 vertėjų štabą I
ir iš laikinai dirbančių 2o, Plieno gamyba krito

ferenciją.

Berlynas. — Rvtų Liau
dies Demokratinės Vokie
tijos vyriausybė pareiškė, 
kad Berlvne bus įtempta 
padėtis, kol “Vakarai už
siims šnipavimo veikla”.

taipgi tenka laikytis santūru
mo.

Apie būsimus parengimus 
geriau ‘parašyti j pranešimų 
skyrių, o ne korespondencijo
se. Tokiu būdu jie niekad ne
pasivėlins.

9 žuvo su lėktuvu
Corpus Christi, Texas. — 

Susprogus karinio laivyno 
lėktuvui, devyni jo įgulos 
nariai žuvo, o vienas su 
parašiutu saugiai nusileido. 
Sprogimas buvo labai di
delės jėgos. Į trumpą laiką 
jau kelinta nelaimė.

hollandiečiams 
kurie to nori.

New Yorkas. — Antrą 
savaitę gruodyje Jungtinė-

ba nupuolė. Lyginant su 
pereitų metų ta pat savai
te, ji buvo tik 70 proc. Kri
timas plieno gamyboje yra 
ženklas, kad nekaip dalykai 
yra ir kitose industrijos ša
kose, nes be plieno svar
iausiose įmonėse negali
ma apsieiti.

Stato naują laivą
Camden, N. J. — Jungti

nių Valstijų vyriausybė pa
sirašė su New York Ship
building Corp, kontraktą. 
Bus už $21,000,000 pastaty
tas atomų jėga varomas 
“Savannah” laivas, 22,000 
tonų įtalpos, veik 600 pė
dų ilgio. Bus baigtas staty
ti 1960 metais.

Washingtonas. — Perei
tais metais Jungt. Valsti
jos pasigamino 13,310,000 
beliu medvilnės. Šiemet 
pagamino 11,010,000 belių, 
tai yra- ant 2,300,000 bėlių 
mažiau. Pakenkė blogas o- 
ras. Pagaminta mažiau, 
kaip Amerikai reikia. Bet 
nedaug reikės iš kitur į- 
vežti, nes yra taupinių nuo 
pirmesnių metų.

Londonas. — Anglų isto
rikas A. J. P. Taylor mano, 
kad dabar nebus pasaulinio 
karo, ‘ nes abi pusės yra 
galingos. Jis sako, kad da
bartiniu laiku karas, tai 
būtų blogiausias įvykis. 
Kas bus toliau, jis nesii
ma spręsti. Sako, kad vie
ni laukia komunistinio ju
dėjimo

tekinio 
krizę.

sužlugimo Tarybų 
o kiti Amerikos pa-

Į didelę ekonominę >

Kaltina vieni kitus ■ Kubos cukraus gamyba

Hollywood, Calif. —Tele
vizijos komedijantas Red 
Skelton nukrito laiptais ir 
susižeidė koją.

Denver, Colorado. — 
Praėjo stipri lietaus ir snie
go audra. Vėjas buvo 72 
mylių į valandą. Išvartė 
daug medžių, apdraskė na
mus ir pridarė nuostolių.

Washingtonas. — Buvęs 
prezidentas Harry Truma- 
nas kaltina Republikonų 
partiją dėl Amerikos atsili
kimo nuo Sovietų, ypatin
gai raketų reikale. Gi re- 
publikonai iš savo pusės 
kaltina Trumaną ir buvusią 
jo administraciją, būk jie 
jau 1947 metais padėjo tam 
pamatą.

Daugiau įvairių parengi
mų Laisvės naudai.

Havana, Kuba. — Šie
met Kuboje suimta 5,504,- 
600 tonų cukraus. Cukrus 
gaminamas iš cukrinių 
nendrių. Buvo planuoja
ma pagaminti daugiau, bet 
netikęs oras pakenkė. Ma

noma, kad i Jungt. Valsti
jas bus išvežta 2,800.000 
tonų. Sekamais metais Ku
ba planuoja gaminti ma
žiau, būtent 5.500,000 to
nų cukraus, kad palaikyti 
aukštesnes kainas. . - ■■

n
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IST-ORIŠKAS LAIŠKAS
Savo laiku tūla įstaiga su

rinko istorines žinias ir at
spausdino knygą: “Tikėsite 
ar ne?” Ji gavo nuo New 
Yorko valstijos gubernato
riaus laišką, kuriame jis 
klausė: Aš gavau praneši
mą, kad Suvienytų Valstijų 
vienas prezidentas savo visą 
terminą išmiegojo ofise. Pa
sakykite man, kas buvo tas 

Ir pasirašė 
i Franklin Delano Roosevelt.

Ir tie šeši ' gydytojai pareiškė savo nuomonę, jog Atsakyta, kad tai buvo 
prezidentas Eisenhoweris galįs drąsiai vykti į Paryžių, David Rice Atchison. Daly- 
į NATO konferenciją, kuri prasidės sekamą savaitę. : kas buvo toks. Naujasis 

Visa rodo, kad prezidentas į Paryžių vyks, konfe- prezidentas Zachary Taylor 
rencijoje dalyvaus. Gal būt jis nedalyvaus ten ilgai, bet turėjo priimti priesaiką 

.livuu, kalbą kaip šalies prezidentas
;ti, išdėstant Amerikos poziciją NATO atei-1849 metų kovo 4 dieną. Bet 

>4 d. tada pripuolė sekmadie- 
jeigu prezidentas Eisenhoweris sveikas, j nis, tai jis atsisakė nuo In

tai tasai tūlų politikierių bliovimas,' kad jis, prezidentas,; auguracijos. Kadangi At- 
rezignuotų iš savo pareigų, buvo tuščias. chisonas tuo laiku buvo vi-

Mes. aišku, su visais Amerikos
mes, kad prezidentas jau pilnai sveikas ir g 
tokias keliones, kokią jis dabar pasiryžo atlikti.

Canada and Brazil, per year $11.00 
Canada and Brazil, 6 months $6.50 
Foreign countries, per year 115.00 
Foreign countries, 6 months $8.00

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y. 
under the Act of March 3, 1879

PREZIDENTAS SVEIKAS
NET ŠEŠI GYDYTOJAI, specialistai, egzamina

vo, diagnozavo prezidentą Eisenhowerį ir surado, kad 
jis sveikas, kad trūkimas galvoje kraujagyslės (stroke) 
šiandien į prezidentą jau neatsiliepia; viskas, 
sunormalėjo.

Ir tie šeši ' gydytojai pareiškė savo nuomonę

girdi, i prezidentas?

i NATO konferenciją, kuri prasidės sekamą savaitę.

nors keletą dienų, nors atidarant konferenciją 
galės pasaky 
ties klausimu.

; gęs du bilijonus dolerių nuo 
savo šalies liaudies. Nebu
vo vedęs, tai yra buvo pavie
nis, bet visvien turėjo 185 
vaikus.

ŠALČIAUSIAS KARAS
1919 metais Tarybų ar

mija grūdo Kolčako baltuo
sius per Sibirą i lytus. Ad
mirolas Kolčakas, sako, tu
rėjo 500,000 vyrų armijoje, 
su jais bėgo 750,000 liau
dies priešų, jų tarpe buvo 
25 vyskupai, 12,000 kunigų 
(popų), 4,000 minykų ir 
45,000 buvusių policininkų. 
Ji-e norėjo pabėgti už Baika
lo ežero. Šalčiai buvo iki 60 
laipsnių. Kolčakini'ai vežėsi 
500 tonų Rusijos aukso, su
krovę į 28 vagonus, kuris 
vertas 500 milijonų dolerių.

Viešpataujant baisiam 
šalčiui, sako, prie Novo Ni- 
kolajevsko sušalo apie 200,- 
000 kolčakinių pasekėjų. 
Sakoma, kad 
čako armijos 
kelti per 50 
Baikalo ežerą, 
Jie vežėsi su savimi ir auk-iriai 
sa. L

žmonėmis, džiaugia- ce-prezidentas, tai auwma- 
ali atlikti tiškai jis tapo šalies prezi- 

identas. Ir jis nuo 4 d. iki 
i 5 d., per 24 valandas išmie-

BET JO KELIONĖS tikslas, aišku, mūsų nedžiugi-' gojo savo raštinėje.
na. DIKTATORIUS PER

Kas gi yra NATO? NATO (North Atlantic Treaty 27 METUS
Organization, sukurta' 1949 metais) yra grynai milita-; juan Vincente Gomez iš- 
rinė Vakarų Europos ir Amerikos organizacija. Ji yra buvo diktatorium Venezue- 
paruošta ne taikai, o karui — karui prieš Tarybų Są- i |oje per 27 metus laiko, nuo 
jungą, karui prieš socialistinį pasaulį! i 1908 iki 1935 metu. Tai bu-

Amerika NATUI vadovavo ir tebevadovauja, gink-■ v0 vjenas žiauriausiu vai- 
luodama NATO organizacijos nares-valstybes ir akstin-; cjonil Taipgi jis yrą suvo- 
dama, kad jos pačios ginkluotųsi ir ginkluotųsi.

Pastaruoju metu mūsų šalies vadovai pasiryžo ap- i 
ginkluoti NATO valstybes net balistinėmis raketomis,; 
kurių išgautos bombos galėtų pasiekti Tarybų Sąjun
gą. Amerikos valdovai pasiryžo ginkluoti NATO valsty-! 
bes atominiais ginklais. Amerikiniai lėktuvai atomines mokslininkai paleido į erd- 
bombas viršuje Vakarty Europos nešioja, tarytum tai 
būtų kaž kokie žaislai, o ne mirties įrankiai.

Kitais žodžiais, NATO konferencija, kuri prasidės 
pirmadienį Paryžiuje, turės svarstyti klausimus apie 
tolimesnį ginklavimąsi, apie karą prieš Tar. Sąjungą.

Vakarų Europos valstybės, priklausančios NATUI, 
pastaruoju metu, t’esa, pradėjo abejoti Amerikos vado-. gyvūnų padeda į tyrimo po-i leido net 47-nis gyvūnus, 
vybe. Ypatingai tos abejonės ten pasireiškė po to, kai ziciją. 2 ’ 

pražudė daug 
Paimkime 
kiek žuvo 
siektas jos 
do j imas.

Bet tai 
čio”

Dabartiniu laiku- pasauly
je yra žinoma trijų rūšių 
aviacija. (1) Prietaisai, ku
rie lengvesni už orą—baliū- 
nai ir orlaiviai (dirižab
liai). (2) Prietaisai, sun
kesni už orą — lėktuvai, ku
rie yra traukiami motorų. 
(3) Reaktyviniai prietaisai 
—raketos, kurios labai grei
tai skrenda ir gali pasiekti 
tolimus plotus.

Šį kartą kalbėsime apie 
pirmąją rūšį — b’aliūnus ir 
orlaivius. Kaip tik žmogus 
pakilo aukčiau kultūroje, 
galėjo pasigaminti lengviau 
ir geresnio maisto, drabu
žių ir kitų būtiniausių reik
menų, tai jis atkreipė akis 
į oro erdves.

Kas jį ragino susidomėti 
skraidymo reikalais — pa
kilti į orą, mes dar nežino
me. Gal būt, jis, matyda
mas, kad paukščiai skraido, 
lengvai, nejučiomis per
skrenda plačias upes, miš
kus, kalnus, o tie gamtiniai 
dalykai žmogaus judesiui 
darė neišpasakytą keblumą, 
tai gal todėl ir pradėjo gal
voti, kaip pakilti į orą ir

žiuje, pasigamino lėktuvą, 
panašų į paukštį, ir bandė 
skraidyti.

1709 m. portugalas B. L. 
de Gusman pagamino pla
nus skraidymo aparatui ir 
patiekė karaliaus užgyri- 
mui.

1711-1765 metais gyvenęs 
rusų didysis mokslininkas 
M. Lomonosovas patiekė 
s m u 1 k meniškus planus ir 
aprašymą apie ga 1 i m y b ę 
skraidyti.

1731 metais rusas Kria- 
kutnov, Kazaniuje pasiga
mino baliūną ir su jo pagal
bą buvo pakilęs nuo žemės.

1766 metais anglas Hen
ry Cavendish išrado dujas 
septynis kartus lengvesnes 
už orą, ir 
baliūna.

1783 m.
ir Joseph
siūlė planą pagaminti baliū
ną, pripildytą dujų, leng
vesnių už orą. Baliūnas bu
vo pagamintas ir su žmogu
mi pakilo į orą. Tais pat me
tais kitas franeuzas, M. Pi- 
latre de Rozier, siūlė paga
minti baliūną, kuriame 
skristų žmogus.

1785 metais Blanchard ir Hr jos keli orlaiviai žuvo. 
Jeffries baliūne perskrido 
per Anglų Kanalą, iš Fran
ci jos į Angliją, apie 21 my
lios vandens plotą.

1793 metais pirmasis ba-

pasiūlė gaminti

francūzai Eliene
Montgolfier pa-

250,000 Kol-
bandė persi-, r
mylių pločio | skraidyti kaip paukščiui.

bet jie užšalo, i Pirmieji aviacijos pionie- 
i daugiausia rėmėsi 

i paukščiais. Net pereitame 
Pavasarį, kada atšilo, le-! šimtmetyje daugelis moksli- 

das ištirpo, tai, sakoma, su-i ninku rašė knygas: “Prie- 
šalę nuskendo. Būk nusken-; taisai, kurie kaip paukščiai 
do ir auksas ir guli ant dug- skrajos.” Yra žinoma, kad 
no. keli šimtai metų atgal tai

stūmėjo pirmyn vokietys 
grafas Ferdinand von Zep
pelin, kuris 1900 m-etais pa-t 
gamino orlaivį (zeppeliną) ’ 
416 pėdų ilgio ir skraidė po 
16-ka mylių į valandą.

Kada 1914 metais prasi
dėjo Pirmasis pasaulinis ka
ras, tai Vokietija jau turė
jo 10 zeppelininių orlaivių 
ir jų pagalba puolė Londo
ną, Paryžių ir kitus sąjun
gininkų miestus. Karo ei
goje dar^ pasigamino 57 or
laivius. Laike karo Vokie
tija neteko 17 orlaivių, ku
rie buvo kanuolių ugnies 
arba lėktuvu numušti.

Po karo militaristai ma
nė, kad orlaiviai, tai svar-, 
būs kariniai ginklai, ir ga
mino jų nemaža. Ameriko 
je buvo pagaminta “She 
nandoah,” “Akron,” “Ma
con” ir kiti. Kiekvieno pa
gaminimas atsiėjo po kelis 
milijonus dolerių. Bet kari
ninkai apsiriko. Tie milži
nai vienas po kitam arba 
užsidegė ir supleškėjo, arba 
žuvo laike audrų. “Akron” 
sudegė 1935 metų balandžio 
4 d. ir su juo žuvo 73 žy
mūs asmenys. “Macon” žu
vo 1935 metais.

Anglija buvo pasigaminus 
kelis orlaivius, jų tarpe

R-101,” 724 pėdų ilgio/.
132 pėdų diametriškai. Bet
u

Vokietijos “Zeppelin” ir 
“Hindenburg” ilgai skraidė 
tarpe Europos ir Amerikos, 
vežiodami kėliau n i n k u s . 
Kelionė buvo brangi, bet 

keli šimtai metų atgal tai;liūnas Amerikoje, Philadel-'važiavusieji tvirtino, kad 
Surinko J. Bimba ! vienoje, tai kitoje šalyje bu- iphijoje, buvo pagamintas, i labai maloni. “Hindenburg”

Š nnii demons!raci j a
Kada Ta ry bu S ą j u n gos

i vo žmonės, kurie savo skrai-l 1836 m. Green Mason ba-’buvo milžinas, 804 pėdų il- 
i dymo aparatus darė pana- liūno pagalba nuskrido iš; gio, turėjo keturis motorus, 

x;’"" J i—— . su ju- Londono (Anglijoj) į Weil- bendrai 5,000 arklių jėgos,Išius į paukščius —

York Times,” lapkričio 4 d., 
Dr. Siegfried J. <
wold sako: “Dog may un
lock medical secrets.” Jis; 
rašo, kad Amerikos karinis 
oriai vynas Randolph bazėje, 

_  __ _________ Texas’e, jau iki to laiko Į 
kalai šimtus ir tūkstančius! erdvę specialiais baliūnais

vę antrą Sputniką ir jame 
patalpino šunį “Laiką,” tai 
tūli žmonės labai sujudo. 
“Kaip tai, sako, šunelį sky
rė mirti.” Bet mokslo rei-

.... . . dančiais sparnais, iš lengvų burgą (Vokietijoj), i 18 va 
’ medžiagų. Kaip ten bebūtų,

Gerathe- šimtai metų atgal žmogus
medžiagų. Kaip ten bebūtų

vybe. Ypatingai tos abejonės ten pasireiškė po to, kai 
Tarybų Sąjunga paleido į erdvę net du dirbtinius že
mės palydovus. Vakarų Europos žmonės ir politikai 
ėmė galvoti taip: Tarybų Sąjunga pralenkė Ameriką, to
dėl ia pasitikėti nėra verta.

Ir štai prezidentas ir vyksta ton konferencijon, kad 
galėtų sutvirtinti abejojančiuosius Amerikos galia ir 
mokslu. Ar iam pavyks tai padaryti, nežinome, tik atei
tis parodys.

Mes manome,
mūsų visi propagandos organai kartą ant visados turė-ibę erdvės reikale turi soči-dėtų 
tų pastūmėti į šalį ruošimąsi karui prieš Tarybų Sąjun- alistinis pasaulis.
gą, o turėtų imtis derybų, pasitarimų su Tarybų Sąjunga, rengė prie Tarybų Sąjun-į milijonų

Mūsų šalies prezidentas neturėtų rankos pamojimu gos delegacijos į Jungtines į protestų nekelia, 
atmesti Tarybų Sąjungos vyriausybės siūlymą, kad bū-1 Tautas buveinės, New Yor-!
tų sušauktas didžiųjų valstybių viršūnių pasitarimas. Jis jke, net šunų pikietą. Bet j 
turėtų tą siūlymą priimti.

Ginklavimasis neveda prie gero; jį reikia sumažinti. Tiesa, jie "buvo iškišę liežu-;
Kiekvienam aišku: jei iškiltų naujas karas, nebūtume vius, bet tai- jų 
mes nei vienas (nežiūrint, kurioje Amerikos dalyje gy- reikalas, 
ventum) tikras, kad išliksime gyvas.

Amerikos žmonės nori taikos, o ne karo!

Mokslas, tyrimas,, Išeina, kad Amerikoje taip 
ir žmonių, pat naudojami gyvūnai pa- 

elektros jėgą,; tyrimo reikalams, bet tie 
žmonių, kol pa-1 “geraširdžiai” protestų ne
sėkmingas nau- kelia.

O gal jiems širdį skauda 
gailės- tik dėl tarybinių gyvūnų? 

Čia Bet kada tūli Amerikoje ka- 
buvo istorija tų, kurie ne-' ro kurstytojai sako, kad A- 

mūsų prezidentas, mūsų vyriausybė, | randa vietos, kad pirmeny- merika vienu užpuolimu ga- 
atomų bombomis Ta- 

Jie su-1 rybų Sąjungoje užmušti 50 
‘ - ! ,1” i žmonių, tai jie

nebuvo “
šunelio reikalas.

šuneliai pi kietavo ramiai. į. KAIP SENI PINIGAI

jau galvojo apie pakilimą į 
orą.
IŠ BALIŪNŲ ISTORIJOS

Bet pirmieji žmogaus pa
kilimai į orą nebuvo pana
šūs į paukščių pakilimą. 
Pirmiausia'žmogus pakilo i 
orą pagalba prietaisų, ku

’ ' v v ' 7 W

landų laiko, padarydamas 
500 mylių.

1866 metais rusas N. M. 
Sorovkinas išdirbo planus 
pagaminimui dirižablio (or
laivio).

Pradžioje 19-jo amžiaus 
Napoleonas planavo su pa
galba baliūnų pasiųsti ar
miją Į Angliją jos užkaria
vimui. 1812 metais, kada

rie buvo pripildyti dujomis,' Napoleonas užpuolė Rusiją, 
lengvesnėmis uz orą ba- įaį rusaį gaminosi baliūna- 
liūnų pagalba. ____ ___

Kodėl skrenda akmuo, j ^ytas pUlti francūzus iš oro. 
kada jį smarkiai paleidžia-; 1859 m. amerikietis John 
me_ iš rankos? Kodėl jis,; wįse Loujs baliūnų
nulėkęs tūlą tolį, pamaži, o|nus|;rjcĮo į 20 valandų į 
ne stačiai leidžiasi žemyn? i Henderson, N. Y., virš 800 
Pradžioje akmuo skrenda; myiįų tolį.
oru, nes jį metamoji jėga

lėktuvą, kuris būtų pritai-

darė apie 100 mylių j va
landą. Jis plaukė ore, kaip 
koks milžinas, nes jo patal
pose buvo virš penki milijo
nai kubiškų pėdų dujų. B-at 
laike savo 36-tos keliones 
tarp Amerikos ir Europos^ 
1937 metais, L'akehurst, N. 
J., jis užsidegė ir į porą mi
nučių supleškėjo, žmonių 
sudegė nedaug, nes orlaivis 
buvo arti žemės. Bet po šios 
katastrofos toki milžinai 
neteko gero vardo. Baliū- 
nai ir orlaiviai neteko kari
nės reikšmės. Jie naudoja
mi tik tūlais moksliniais su
metimais.

AR ŽUVYS PRIGERIA? 
x • •* t • • i Atrodo keistas klausimas.

1870 me^is is Leipzigo, gUVyS prigeria, kaip ir 
jkiti gyvūnai. Jūrų žuvis, iš 
sūraus vandens patekus į 
saldų, prigers; ir priešingai 
—saldžiame vandenyje už
augus žuvis ir patekus į 
marių vandenį, taipgi pri
gers.

Bet yra atsitikimų, kad 
ir tame pačiame vandenyje 
žuvis prigeria. Jeigu bus 
lydekos duobėje, kur dumb- 

vxviSx4«j, jei kas nors 
vandenį sudrums, tai lyde- 

, .. . i , . ;kos kiš galvas lauko pusėn,
i M-endehejevo planą, kuns ^j gauį-j Jeguonio (oksige- 

. i pakilo 3,350 metrų (vns ,- kitaip jos prigers. A- 
_ jmerikoje, vidurinėse valsti- 1932 metais franeuzas ■ joge> kul, yra ežerų> buvQ atj 

. Plccal’d as. sjykĮm^ kat]a žuvys prigėj 
|rė sumažėjus ežeruose cįc' 

s, iguoniui. sa- _____
pa’i KIEK YRA PASAULYJE 

į LAIVŲ?
Dabartiniu laiku pasauly- 

Į je yra virš 34,000 prekybos 
lavų. Jungtinės Valstijos 
stovi pirmoje vietoje — su 
4,374 laivais, 26,000,000 to
nų įtalpos. Anglija yra ant
ra — su 8,601 laivu, virš 
24,000,000 tonų, Mažytė 
Norvegija vis yra trečia— 
ji turi virš 7,000 laivų, su 
8,500,000 tonų įtalpos. Ta-/ 
rybų Sąjunga turi virŠĮ* 
3,000 laivų.

įvaro, ta jėga yra didesnė,;yokietijos, M. Godard Į 24j
I negu žemės traukimas. Bet jr pUSę valandos atskrido i 

v. ^unus toliau akmeniui nulėkus:VilniU) padarant virš 1,000 
metamoji jėga pamaži silp-1 mylįų\olį.

- . . v i 1880-1882 metais Peter-
i pradeda žemės; burge buvo gaminamas ruso

- 3 SW išradėjo O. S. Kostovič -di- 
Jie skrenda, kadiCĮeijs or]aivis “Rusija,” ku_

i nėja, akmuo laipsniškai; 1880-1882 metais Peter-
Metaliniai pinigai atsira-!

gamtinis! Jo pirmieji. Seniausi pini-; ir nukrinta. Tas pats 
Vienas is stebėto-; gaj pasaulyje yra žinomi, | lėktuvais. <

i jų sakė: “Šuneliai daug į tai 2,700 metų. Jie yra Ly-Įjuos smarkiai pirmyn trau-;rįam pnvo pritaikytas trau- 
1 gražiau ir padoriau užsilai-1 dijos, buvusios tais laikais 1 kia motorų jėga. Kaip tik^į™^ benzinu kūrenamas 
,ko, negu vengrų reakciniu-; Mažojoje Azijoje (Artimuo- motorai sustoja,
kai. Šie iškišę liežuvius, j siUose Rytuose) valstybės.

, į bet nesispjaudo,. kaip daro; Vėliau metalinius pinigus
JAU KELINTĄ dieną New Yorko miestą kočioja; vengrai reakcininkai.” ; gaminosi senoji Graikija, 

važiuotės darbininkų streikas, paliečius milijonus žmo-' Bet pikieto organizatoriai į taipgi virš 2,000 metų at- 
nių. 'neturėjo gailesčio, kada;

> mėnesį 
Jungtinės Valstijos darė 
atominės bombos bandymus 
Bikini-Atolis salos srityje. 
Ten buvo sustatyta 73 lai
vai. Ant laivų buvo dau
giau kaip 3,000 ožkų, kra- 
likų, zuikių, avių, kiaulių, 
asilų ir kitų gyvūnų. “New 
Standard Encyclopedia” — 
1950 "metų laidos tomas 2, 
puslapiu 197 — apie tai ra
šo:, “Daugybė gyvūnų buvo 
patalpinta ant laivų įvairio
se jų dalyse... Iš tų gyvūnų 
10 nuošimčių buvo vietoje 
užmušta ir daugybė sužeis
ta, kai kurie mirtinai, spro
gimo jėgos ir radijo veiki
mo.”

Bet tada “geraširdžiai” 
neruošė pikietų. Žinoma, 
mokslininkai kitaip atsinešė 
link “Laikos” likimo. “New

NEREIKALINGAS STREIKAS

j neturėjo gailesčio, 
Šis streikas prasidėjo dėl nesantaikos tarp pačių or- i 1946 metų liepos 
n I -1 rttl 1 irnaillnl Ar. ! Tl 1 n rrj-1 n AC 1 Zganizųotų važiuotės darbininkų.

Čia veikia didžiulė unija, Transport Workers Union, 
bet veikia ir mažesnės unijėlės. Pavyzdžiui, nemaža 
traukinių vairuotojų (motormenų) palaiko savo organi
zaciją, dar kitų šakų darbininkai — savo.

Nesen:ai buvo patvarkyta tų, kurie vadovauja mies
to važiuotės priemonėmis, kad važiuotėje būtų tik viena 
unija. Kaip tai pasiekti? Nutarta, kad visi važiuotės 
darbininkai balsuotų, kurios unijos jie nori. Pasiliks ta 
unija, už kurią bus paduota dauguma balsų.

Dėl to motormenų organizacijos vadovai supyko ir 
iššaukė streiką. Jie nenori būti industrinėje unijoje; jie 
norį palaikyti savo amatinę uniją.

Kuo šis streikas baigsis, liekasi palaukti ir pamany
ti. Tačiau dėl jo nukenčia milijonai miesto žmonių, ku
riems kas rytą reikia važiuoti į darbavietes, o vakare — 
grįžti namo. Atsiminkime: tik dalis traukinių teveikia.

“Miesto tėvai” turėtų ką nors daryti, kad šis strei
kas būtų baigtas.

Mums rodosi, motormenai turėtų klausyti daugu
mos važiuotės aptarnautojų-darbininkų balso ir su jais, 
esant vienoje unijoje, bendrai kovoti už geresnes darbo 

' sąlygas.

gal/ Gamino juos labai pa
prastai: įkaitintą metalo 
gabaliuką padėdavo ant 
priekalo, viršun uždėdavo 
antspaudą iš kietesnio me
talo ir iš viršaus suduoda
vo kūju.

Dabar pinigai yra gami
nami moderniškomis maši
nomis. Jie daromi iš sidab
ro, vario su kitų metalų 
priemaišomis. A u k s i n i ų 
daugiau negamina. Jie tu
ri visokių vardų: frankas, 
lyras, peso, rublis, doleris. 
Kai kur sujungta su šalies 
istorija. Panamoje pinigas 
vadinasi balbo; Venesueloje 
—bolivaras, tai isteriniai 
asmenys.

Louisville, Ky. —Du mas
kuoti band tai užpuolė Ci
tizens Fidel ty banką ir pa
čiupo $68,0(|0 pinigais.

tai lėktų- motoras.
vai nukrinta ant žemės. 1875-1887 metais Rusijoje uJTaa Winona q

Bet kita padėtis su, balių- j buvo pagamintas baliūnas! & 
nu. Jo gali netraukti jokia l pagal moksli ninko D. I 
jėga, neturėti jokio motoro, h- 1 1 •
bet baliūnas kyla į orą. ! pakilo 3,350 metru (virš !,■

Taigi, pasiremiant Šiomis | ppp pgdų) i orą.
tiesomis, ir buvo siekta pa- 2.222 "
kilti į oro erdvę su balių- profesorius A. 21___2__ ,
nais, pripildytais lengvesnė,- baliūne pakilo 53,152 pėdas >

tiesomis, ir buvo siekta pa-

mis dujomis, kaip oras.
Yra davinių, lead virš 2,- 

000 metų atgal žmonės jau 
bandė surasti būdus pakili
mui į orą.

Tryliktame- amžiuje Roger 
Bacon rašė,, kad galima pa
gaminti prietaisą, kuris pa
kiltų į orą.

Leonardo da Vinci, gyve
nęs 14-ame ir pradžioje 15- 
ojo amžiaus, paliko braiži
nius, rodančius galimybę 
pasigaminti skra jo j i m o 
aparatą.

1670 metais Francis Lana 
parašė knygą ir pagamino 
braižinius, rodančius gali
mybę skraidyti.

J. B. Dante, 17-tame am-

i orą.
Tai taip, ėjo įvairiose 

lyse baliūnų ir orlaivių 
sigaminimas.

• METALINIAI 
ORLAIVIAI

Baliūnai buvo gaminami 
iš minkštos medžiagos, daž
niausiai šilko ir kitokios. 
Bet laikui bėgant pradėjo 
gaminti metalinius orlai
vius. 1852 metais Franci jo
je Henri Giffard pagamino 
143-jų pėdų ilgio orlaivį ir 
skraidė po 6 mylias i valan
dą greičiu.

Bet 'Orlaivių gamybą pa

opusi. Laisvė (Liberty) Penkt., gruodžio (Dec.) 13, 1957
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Jonas Kaškaitis

MEMUARŲ SERIJA
Mokslo, darbo, kovingi keliai.

WILKES-BARRE IR PLYMOUTH, PA.

ALGIRDAS MARGERIS

Stropus Algirdas Margeris vyras, 
Knygų autorius, raštų žmogus,

Daugel vargo, neteisės patyręs,— 
Pranašingas jo žodis stangus.

Jis jaunatvės skaisčiųjų idėjų
Ncpamynė jo kojom paskui,—

Jautrią sielą romanuos’ įdėjo,— 
Juos visus aš skaičiau paeiliui.

Pagarba tau, kolega—ir drauge
Skriaudžiamųjų vargdienių žmonių!

Jų ne vieną ranka tavo slaugė, 
Vedama idealu kilniu...

v v ■

Lai tau dvasios stiprybes nestinga,- 
Nepritrėški'a galybė žema...

Aplankyt tave trokštu širdingai 
Ar bent draugišką ranką ištiest!

Humanizmo jausmai nesustingo— 
Šiluma neužgeso širdies!

Rugp. 18, 1957

A. K. RUTKAUSKAS
Taipgi daktarą A. K. Rutkauską, 

Veteraną ,senelį gerbiu,—
Ji liga nelemtoji sukaustė:

Nuo darbų jį atstūmė svarbių.
Toli vienišas vienas atskirtas

Dykumoj Arkanzaso kalnų,
Lieka dvasioj, kaip stoikas, tvirtas: 

Filosofą vertingą menu.
Kai reakcija žvėriškai staugia, 

Dar labiau gauni kęsti ir tu.
Ar galėč’ bent paguost tave, drauge, 

Spinduliais kelių žodžių šiltų?
* Užjaučiu tau: jutau pats gėlingai, 

Kaip slogina žiauri vienuma!

L. GRAIČIŪNAS
Pirma laiko nuvyto Graičiūnas, 

Pažangus, laisvamanis taurus!
Tas nelemtas režimas siaubūnas

Dar ne vieną į duobę įgrūs...
Šelpė daktaras nuoširdžiai, uoliai

Revoliuciją metų penktų,—
Gal viens kitas todėl neprapuolė,—

Gal saugus išlikai net ir tu...
Atminimą palaikome šviesų

Kupiškėnų bičiulio tauraus:
Jo pažangūs darbai neišblėso,— 

Juos dėkingai vaikučiai ragaus.

Ir Palevičių daktarą kirto
Laumės giltinės dalgė staigi!.. 

O turėjo nugarkaulį tvirtą,—
L- valia jo ryžtinga, smagu.

Savamokslis per pastangas savo
Jis galiausiai pasiekė M. D.,— 

L.D.S., kas susirgo—balsavo,—
Patvariai jį nūn puošia garbė.

Nemalonūs nuotykiai, 
apie kuriuos nesinorėtų nė 
rašyti, tačiau su tikrenybe 
prisieina skaitytis. Nepil
nai į mėnesį laiko tik šioje 
artimoje apylinkėje neteko
me kelių laisviečių. Mirė šie 
draugai, Laisvės skaityto
jai:

B. Radzevičius, 29 Šilva
rnis St., Wilkes-barre. Pa
laidotas laisvai, be bažnyti
nių apeigų.

Antanas Stikliūnas, 138 
Charles St., Luzerne, Pa. 
Velionis paėjo iš Lietuvos iš 
Kalvarijos apylinkės, suval
kietis. Jis buvo laisvų pa
žiūrų, rėmė progresyvų ju
dėjimą, vienok, palaidotas 
su bažnytinėmis apeigomis.

P. Mažeika, 372 Stanton 
St., Wilkes-Barre, taip pat 
buvo pažangus žmogus, per 
daugelį metų pirmininkavo 
LDS kuopai; palaidotas su 
bažnytinėmis apeigomis.

Antanas Bažys, 92 Meade 
St., Wilkes-Barre. Velionis 
paėjo iš Lietuvos iš Švent
ežerio apylinkės, suvalkie
tis. Buvo pažangus žmogus 

l ir pilnai laisvas nuo religi- 
I nių monų, bet jo giminės 
'pasidarbavo palaidoti .jį su 
bažnytinėmis apeigomis.

nių, kurie protauja kitaip, 
negu jie. Tačiau, kai bedie
vis suserga, o jei dar gimi
nė, tai kunigą šaukia, ne
paisant, kad ligonis jau ir 
be sąmonės, o su juo tuo
met jau gali daryti su juo, 
ką tik nori; veža į bažny
čią ir laidoja su visomis 
šventomis ceremonij o m i s . 
Tai kur gi jūsų protas? 

I Juk jeigu jūs manote, kad 
į yra pragaras ir velniai, ku
rie gali nubausti jūsų ne
apkenčiamo bedievio dūšią, 
tai turėtumėte tik džiaugtis, 
kaip ten jo dūšią karšta 
smala maitins, šakėmis ba
dys ir ugnyje per amžius 
degins ir degins, — juk tai 
jūsų pageidavimai išsipil
dys — tai bus jiems pelny
ta bausmė. Žinoma, patys 
kunigai į tokius monus ne
tiki, bet jiems ekstra pelnas 
pravartu. Na, o ką gi eili
niai katalikai iš to turi?

Taip pat yra daug bėdų 
ir su taip vadinamais lais
vamaniais, kurie gyvena be 
jokio apsisprendimo apie 
save; jie atidėlioja savo ap
sisprendimą diena nuo die
nos ligi nusenimo ir visiško 
nusilpnėjimo; o tuomet su 
jais gali pasielgti, kaip kas

i —--------------- --------------------------- —------ --------—----- —
JUOZAS BALTUŠIS

PARDUOTOS VASAROS
(Tąsa)

O pats sugraibė degtukus, brykštelė- 
jo. Ir čia aš pajutau, kaip visi plaukai 
sujudėjo man ant galvos: tiesiai prieš 
mano nosį gulėjo ant aruodų didelis 
juodas karstas!

—Aiyzai, bėkim, — žviegtelėjau aš, 
v puldamas į duris.

— Kur v-v-velnias neša.-aa! — sukai- 
l^no Alyzas dantimis.

Degtukas užgeso Alyzo rankoje. Už
gulė tamsa iš visų pusių, ir pasidarė jau 
visiškai baisu. Alyzas grumzdė po kiše
nes, graibydamas ir nesugraibydamas 
degtukų, o atrodė, kad čia ne jis šnara, 
o vožiasi karstas ir keliasi iš jo kažkas 
didelis, juodas, klaikus. . . Alyzas, visas 
drebėdamas, įžiebė naują degtuką, ir vėl 
viskas atsidūrė savo vietoj.

— Gal t-tu b-hijai? — pratirteno jis, 
degdamas žvakę, jau iš anksto parūpintą 
jo kišenėje. — Gal bijai?

— Nė k-k-kiek! — melavau aš jam.
— Neb-b-bijok, k-k-kryžius yra!
Iš tikrųjų, karstas ne visas buvo juo

das: iš šonų ir ant viršaus blyškėjo di
deli balti kryžiai, kurių aš kažkokiu 
stebuklu nepamačiau iš karto. Net šil
čiau pasidarė nuo to visam, bet aš vis 
dar nedrįsau trauktis nuo langelio, į ku
rį plojausi visu užpakaliu, pagatavas tri
linkas išmauti į kiemą.
s— Imk gūnią, užkišk langą, — su
šnabždėjo gerokai padrąsėjęs šviesoje 
Alyzas., — Abu ieškosim.

Ir pranešė jau visiškai tyliai:
— Karste .pinigai.
— Tai duok žvakę, aš pašviesiu tau, — 

pasiūlau, jausdamas, kaip nauji šiurpu
liai bėga mano nugara.

— Tu bijai, dar žvakę pamesi. . . — vėl 
sutirtėjo Alyzas. — Aš pašviesiu tau. . . 
nuvožk karstą!

Svirne pasidarė visiškai tylu, kadan
gi nei aš, nei Alyzas nebeturėjome ką pa
sakyti ir abu neskubėjom vožti karsto 
'dangtį. Ir taip mes stovėjome tyloj, pa- 

nebežinodami, kas dabar bus. Kieme 
pil piktai sulojo Rudis, lyg kas šlepseno 
kiemu, artidamasis į svirną.

— Na, palauks tų, kalės vaike! — su
sikeikė Alyzas, atkišdamas man žvakę.— 
Sulūžusio skatiko tu negausi, taip ir ži
nok!

.Pasimuistęs ^oko jis ant aruodo, 
griebė abiem rankom karsto dangtį, kils
terėjo aukštyn.

— Graibyk! — beveik balsu suriko 
man. ■

—Aiyzai, gal paskui?—sumurmėjau aš, 
jausdamasis nei gyvas, nei miręs. •

O kieme vis pikčiau lojo Rudis.
•’ — Graibyk, šėtone tu baužas! — su- 
lįiuvo Alyzas, visiškai pamiršęs baimę.

^Karstas buvo išklotas baltu perkeliu,

po kuriuo šiugždėjo medžio drožlės. 
Galvūgaly pūpsėjo nedidelė pagalvėlė, 
taip pat prikimšta drožlių. Ir visas kars
tas kvepėjo šviežia smalinga pušiena, pil
nas vėsumo, net padrėkęs truputį. Stai
ga aš užgriebiau skiedrose kažką šaltą 
ir slidų ir vos nenuvirtau iš baimės.

— Na? — nekantravo Alyzas.
AŠ nepajėgiau pražiodinti • burnos, 

kvapą man užgniaužė, pakinklius pakir
to.

— Varvanosi, parše tu nuparkęs! — 
košė Alyzas pro dantis, bijodamas gar
siai surikti. — Imk dangtį, laikyk pats, 
kad tave visos sukatos susuktų!

Pastvėrė iš manęs žvakę, rankomis po 
perkeliu graibė, nioke visą karstą, skied
relės nejudintos nepaliko.

— He, butelys. . . dar vienas butelys, 
— murmėjo panosėj.

Ir staiga džiaugsmingai suriko:

Karsto dangtis vos neišsprūdo man 
iš rankų.

— Radai? — paklausiau, sulaikyda
mas .kvapą.

Alyzas neatsakė, nusliuogė žemyn, 
laikydamas rankoje kažką labai sun
kaus, įvynioto į drobulės atraižą. Antro
je rankoje laike didelį tamsaus stiklo bu
telį. Suglėbė viską skvernais, prispau
dė prie pilvo:

— Maunam!
Ir pirmas pasileido pro duris.
— Nešam į avietyną. . . Palauk, gal 

jaujon geriau? pasakė jis, kai mes jau 
šovėm pakluonėm, nepaisydami nei tvo
rų, nei vartų. — Rytoj pažiūrėsim, dabar 
į mojaunas reikia . . pasiges, mūsų.

Radinį paslėpėm daržinės pašaly, po 
kartimis, kur Po viliokas statė žiemą 

■ spąstus šeškams gaudyti. Užkreigėm 
šiaudais, apmėtėm žemėmis iš daržo. Pa
sileidom atgal, Andrulio kiemo link. Ir 
netrukus vėl išgirdom tirštą, virpuliuo
jantį Uršulės balsą:

Po tavo apgynimo,
Po tavo apgyni-i-mo!

Ir žmonės atitarė iš visos krūtinės:
Puolam, šventoji dievo gi-i-imdytoja!
— He, litanija atgiedota, baigiasi mo- 

jauna. . . —sušnabždėjo Alyzas. — 
Šliaužk kiek gali arčiau, šviesoj pasiro
dyk, giedok, kad visi matytų. O dabar 
eik šalin, kad ne kartu abu!

Niurktelėjo tarp klūpančių, nuirkla
vo keliais iki pat prieklėčio ir ėmė tar
ti giesmėn gomuriniu, tebetrūkčiojan- 
čiu iš susijaudinimo balsu:

Aša-a-aras graudžias
Po kry-y-yžium liejai!

Net kažkurį moterėlė susigraudinusi 
atsiduso patvory:

— Nepagaiji, nepagaili kartais dievu- 
liukas šventos dvasios ir benkartui. 
Kaip angeliukas gieda. . .

-------------------------- - ‘ (Bus daugiau')

Juozas Daugirda, 407 E. 
I Market St., Wilkes-Barre. 
Velionis paėjo iš Lietuvos iš 
Simno apylinkės, irgi suval- 

! kietis. Palaidotas laisvai, 
j be bažnytinių apeigų.

Reikia pažymėti, kad virš- 
j minėti draugai nebuvo dar 
!per seni, dar galėjo gyven- 
Į ti, bet jie visi mirė nuo mai- 
I nu dulkių dusulio.

Dabar noriu tarti kelis 
įžodžius apie laisvų žmonių 
mirti, laidotuves ir ceremo- 
nijas. Tiesa, daugelis žmo- 

Inių sako: Ką gi, žmogus, 
j koks jis bebūtų buvęs, nu
dūrė, o gyvieji ji palaidojo, 

i kaip jiems patinka, ir baig
ta. Kai kam atrodo, taip, 
bet taip nėra. Klausimas 
kyla: Kodėl tikintieji, ypa
tingai katalikai, tiek daug 
rūpinasi bedievių mirtimis 
ir jų, ypatingai giminių, 
laidotuvėmis? Man rodos, 
kad tikintieji žmonės mano, 
kad ir bedieviai turi dūšią, 
bet jeigu jie mirs be kunigo 
ir dar bus palaidoti be baž
nytinių ceremonijų, tai aiš
ku, jų dūšios stačia galva 

'nugarmės į peklą. Taigi, 
neišmanėliai, turėdami gi- 
.mines arba gerus pažįsta- 

į mus laisvamanius, stengiasi 
į gelbėti jų dūšeles nuo pra
garo.

Daugelis laisvų žmonių, 
per gana daug metų atsipa
laidavusių nuo religinių ir 
bažnytinių prietarų, mirę 
tampa palaidoti su visomis 
b a ž n y tinėmis ceremonijo
mis. Mat, religiniai gimi
nės, nesiskaitydami su mi
rusiojo įsitikinimais, nuėję 
pas savo kunigėlį pasikuž
da, kelis dolerius daugiau 
sumoka, na, ir siunčia to 
'bedievio dūšelę tiesiog į nie
kam nežinoma, nesanti dan- 
gų. Ir tie tamsūs giminė
lės mano, kad jie laiku pa
gavo giminės dūšią ir išgel
bėjo nuo pragaro; ir jie jau
čiasi gerai, o kunigėlis — 
dar geriau, pagavęs kelis 
dolerius daugiau. Žinoma, 
kunigėliai labai gerai žino, 
jog tų nebuvėlių dūšelių 
niekur negalima pasiųsti, 
nes tai ne sputnikai.

Vienok kunigams apsimo
ka meluoti apie dūšių siun
timą į nesantį dangų, ne
paisant, ar jos būtų sudie- 
vių ar bedievių, nes doleriai 
už visas lygiai geri. Visi 
žinome, kaip kai kurie ti
kintieji, kunigų mokomi, 
plūsta ir baisiai neapkenčia

progresyvaus judėjimo rė
mėjai mirtų. Priešingai, no
rime, kad visi būtume svei
ki ir gyventume! Deja, su 

kgamta kontrakto niekas pa
daryti negali, tad ir mirties 
išvengti negalime.

O kad žmogus ir po mir
ties nebūtų užmirštas, tai 
privalo dar prieš mirtį tin
kamai apsispręsti, apsirū
pinti taip, kad tavo garbin
gos idėjos ir sąžinė nebūtų 
bet kieno valkiojama. Ir 
kad tavo likęs turtas atitek
tų ten, kur savo gyvenime 
darbavaisi, rėmiai bei sim
patizavai.

Tiesa, ne visus laisvama
nius pavyksta tikintiesiems 
pasigauti ir laidoti su baž
nytinėmis ceremonij o m i s , 
nes daug jų laidoja mirusio
jo vienminčiai draugai, gi
minės, vyras ar žmona. Bet 
jeigu mirusieji būna toli 
nuo didmiesčių, o toje apy
linkėje nėra draugų, kurie 
galėtų pasakyti mirusiojo 
atsisveikinimui kalbą (tie
sa, daugelis nė nesistengia 
susižinoti su draugais, kad 
apie tai pasitarus gal rastų
si draugas, kuris sugebėtų 
patarnauti tinkamam miru
siojo atsisveikinimus), tai 
su laidotuvių direktoriumi 
susitaria nevežti mirusiojo į 
bažnyčią, tačiau visas kitas 
ceremonijas palieka laidotu
vių direktoriui atlikti. Na, 
o laidotuvių direktorius, pa
gal senus savo papročius, iš 
tam tikros biblijinės knyge
lės paskaito religines mal- 

idas, o prie kapo užkoman- 
manduoja dar ir papote
riauti už mirusiojo dūšią.

Taigi vistiek laidotuvės at
liktos nelaisvam a n i š k a i. 
Skirtumas tik tame, kad la
vonas nebuvo nuvežtas į 
bažnyčią. Dar norisi pa
kartoti: Man rodosi, kad 
kiekvienas laisvos minties 
žmogus iš anksto turėtų bū
ti apsisprendęs, kaip su juo 
Įnirusiu turėtų būti pasielg
ta; ne tik su jo laidojimu, 
bet ir su jo likusiu turtu, 
kad nepaliktų jo buvusiems 
priešingiems tikslams.

V. ž.

REIKIA SUGYVENTI
Bonna. —Jungtinių Vals

tijų ambasadorius Bruce 
sakė, kad mažinimo apsi
ginklavimo susitarimai už
kliuvo. Jis sakė, kad reikė
tų paieškoti naujų kelių.

Detnodt, Mich. — C. B. 
Randall, specialis Eisenho- 
erio patarėjas ekonomi
niais reikalais, sako, kad 
“Sovietai toli nužengė, A- 
merika turi pabusti”.

Coloigno, Italija. — Susi
kūlus dviem traukiniams 
Romos-Milano linijoje, ne
laimėje užmušta 20 žmonių 
ir daug sužeista.

Norfolk, Va. — Karo lai
vynas išbandė naują mūšio 
reaktyvio veikimo lėktuvą.

Singaporas. — Anglijos 
kruizeris “Newcastle’’ ap
šaudė komunistų jėgas, 
partizaniškais veikiančias 
Kotą, Tinggi ir Johore sri
tyje.
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Na, o tuomet jau yra 
to
jų 

pa
rt u

nori.
Aš žinau kelis tokius lais

vamanius, kurie turi jau 
arti po 70 metų amžiaus, 
gyvena pavieniais ir sveika
tos jau menkos, turi name
lius ir dar bankuos-e gerokai 
pinigų; kai kurie turi Lie
tuvoj giminių, o kili neturi 
jokių giminių. Ir ar žinote, 
man teko patirti, kad tie 
žmonės neturi jokio apsi
sprendimo, jokių dokumen
tų, jokių testamentų. Jiems 
mirus, kaip kas norės, taip I 
su jais pasielgs. Nes to-1 
kiems sunkiai susirgus arba 
numirus, pirmiausia žinią 
apie jų padėtį gauna polici
ja, ligoninė ir kiti miesto 
valdžios organai. O tie or
ganai, aišku, kreipiasi į ku
nigus bei bažnytinius orga
nus,
žinoma, kas įvyksta su 
kiais laisvamaniais ir 
turtu. Kunigai su savo 
gelbininkais palaidoja 
bažnytinėmis apeigomis, 
ką gerai pasinaudoja, 
valdiški organai su banku 
priešakyje su mirusio j o 
nuosavybe ir pinigais apsi
dirba ligi cento, ir -jiems 
niekas nieko negali pasaky
ti,, nes nėra jokių dokumen
tinių popierių, testamento, 
kam kas skiriama.

Taigi, tokių laisvamanių 
idėjos ir progresyvumas pa
virsta niekais, nes apie to
kius apsileidėlius niekas nė 
neprisimins. Jie ta m p a 
greitai užmiršti. Man ro
dosi, kiekvienas laisvas bei 
progresyvus žmogus, kol 
dar jis sveikas, turėtų ap
sispręsti, apsirūpinti teisi
niais dokumentais, testa- i 
mentais (will), kurie turi 
būti padaryti pas advokatą. 
Jei neturi giminių arba jei 
jų turi anoj pusėj vandeny
no, bet jais nepasitiki, tai 
juk gerai žinai, jog Ameri
koje turime mūsų lietuviš
kas organizacijas, kaip Lie
tuvių Literatūros Draugiją. 
Tai brangi apšvietos drau
gija, kuri yra išleidus daug 
mokslinių knygų, ir jai pa
rama visuomet reikalinga. 
Taip pat mes turime savuo
sius darbo žmonių laikraš
čius: Laisvę, Vilnį ir Liau
dies Balsą (Kanadoj), ku
riuos ir jūs patys skaitote, 
tad nėra reikalo jums saky
ti apie reikalingumą mūsų 
spaudai paramos. Niekas 
nenori,, ir aš nenoriu, k a d 
mūsų laikraščių skaitytojai, 

bedievių, net ir savo ginti- mūsų organizacijų nariai ir

Kas Skaito ir Rašo 
Duonos Neprašo

Tai išmintingas posakis, kuris yra taip senas, 
kaip senas yra pats raštas. Kas to posakio laikosi, 
niekad nesigaili. Skaitykite šias knygas:

Amerikos Demokratijos Steigėjai
Skaitykite ją! Susipažinkite su pagrindiniais įstatymais.

Joje rasite Jungtinių Valstijų Konstituciją su svarbiaisiais 
pataisymais.. Atvaizdos žymiausių kovotojų už nepriklau 
somybę. Puslapių 320, kaina $2.00. DABAR TIK $1.50

Lietuvių Tautos Atbudimo Pionieriai
Trumpos biografijos žymiausių Lietuvos patriotų. Parašė 
Dr. A. Petriką, puslapių 320, kaina $1.50. DABAR TIK $1

Popiežiai ir Lietuvių Tauta
Tai rinkinys faktų, kuriuos privalo žinoti kiekvienas lietu 
vis. Parašė Prof. Pakarklis, puslapių 320, kaina $1.50 
DABAR TIK $1.00.

Žmogus ir Mašina
Puikus rinkinys faktų apie išradimus, su įdomiais paveik
iais, sutaisė Dr. J. J. Kaškiaučius. Puslapių 240, kaina 
$1.50, DABAR TIK $1.00.

ŠLIUPTARNIAI
Amerikos lietuvių tautinio ir kultūrinio atgimimo laikų 
istorinis romanas. Parašė Algirdas Margėm. Knyga 
652 puslapių. Kaina $5.00: Dabar tik $4.00.

Kelias į Laimę
Tik skaitydamas ją sužinosi kaip įspūdinga, kai nekartų 
giliai atsidusdamas nubrauksi ašaras nuo savo blakstienų 
Parašė Rojus Mizara, puslapių 868, kaina $1.50, DABAR 
TIK $1.00.

LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS
Kiekvieno kultūringo lietuvio namų knygyne turi būti 
šis žodynas. Rašyboje ar gyvo žodžio kalboje jame 
rasite patikrinimą. Tai yra mokytojas jūsų namuose
KAINA $5.50.

Laisvė
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.
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LAISVES VAJUS NewWto^s^ZInloi
(Tąsa nuo 1-mo puslapio)

Waterburio vajin'nkai įštojo pirmon vieton. M. Stri- 
žauskienė, su pagalba savo talkininkų, prisiuntė didelį 
pluoštą atnaujinimų.

Hartfordui pagelbėjo J. Ambrose ir V. J. Valley, 
newbritainieciai, abu prisiuntė' atnaujinimų.

Pittsburgh iečiai grasina, kad jie rimtai mano įstoti i 
pirmon vieton. Šį sykį J. Mažeika prisiuntė naują prenu
meratą ir atnaujinimų. Gražiai jis ir partneris Purtikas į 
darbuojasi.

Sekami valininkai pakilo punktais su atnaujinimais: į 
S. Penkauskas ir V. Kralikauskas, Lawrence, Mass.; į 
Brooklynui pasidarbavo P. Buknys ir M. Kalvaitienė; L. į 
Bekešienė, Rochester, N. Y.; P. Šlajus, Chester, Pa.; M.! 
Uždavinis, Norwood, Mass.; V. Padgalskas., Mexico, Me.;: 
S. laidokas, Rumford, Me.: A. Apšegienė, Auburn, Me. I

BIUDŽETO SUKĖLIMUI 1958 METAMS i
G. ir N. švedai, Rochester, N. Y........................... $30.00
Domicėlė Aksomitas, Hartford, Conn. • • .............5.00
P. Šlajus, Eddystone, Pa............................................ 5.00
J. Aukščiunas. New Britain, Conn............................5.00 j
V. Blažienė, Hart, Mich. • • ................................ 5.001
R. Niaura, Islington, Mass.........................................5.00
J. Zove, Mexico. Me......................  5.00
V. Padgalskas, Mexico, Me......................................... 5.00
Geo. Skinzera, Bristol, Conn......................................5.00
A. Rudzinskas, Medford, Mass...................................5.00
J. Anglis, Billerica, Mass..........................   3.00
Adam Saulėnas, Somerville, N. J. .. • .................. 2.00
J. Labeika, Rochester, N. Y.......................................2.00
C. L. K., Lawrence, Mass............................. .... 2.00
J. Nobara, New York City .. .. ........................... 2.00
M. Tvaskienė, Dearborn, Mich.......... • ................... 2.00
J. W. Thomson, N. Franklin, Conn...........................2.00
P. Bokas, Terryville, Conn. ....................................... 2.00
V. Krasnitskas, Waterbury, Conn.'.........................2.00

J. Weiss

Po $1: J. Sabanskas, Sudbury, Mass.; M. Paplauskas, 
Hudson, Mass.; J. K., Hart, Mich.; V. Milišauskas, Mex
ico, Me.; A. Mickevičius, Bristol, Conn.

Tai tiek šį sykį. Pradžioje šios savaitės gauta gra
žių rezultatų, ir kaip tik bus. sutvarkyta, paskelbsime. 
Nepamirškite, kad š's bus paskutinis mėnesis vajaus. 
Dar yra laiko užrašyti Laisvę kaino Švenč’ų dovaną pa
žįstamiems čia Amerikoje ir giminėms Lietuvoje. Ačiū 
visiems už gražų pasidarbavimą ir už dovanas.

Laisves Administracija

Philadelphia, Pa.
OPERETĖS VAIDINIMO 

ATGARSIAI
Išgyvenau šioj demokrati

nėj laisvoj šaly arti pusšim
čio metų. Nuo pat mano 
atvykimo iš Lietuvos į šią 
šalį aš ją pamilau ir įsisa
vinau kaip savo naują tėvy
nę. Ir per tuos išgyventus 
ilgus metus šioj šaly aš vi
suomet mėgau ir lankiau 
įvairius lietuviškus paren
gimus — teatrus, koncer
tus, prakalbas, ’ diskusijas, 
debatus, ir niekados nesu 
girdėjęs jokių nešvarių pra
vardžiavimų, kaip kad šian
dien girdžiu: vieni raudoni, 
kiti rudi ir geltoni. Ir visi 
kelia obalsį, kad jie geresni 
už kitus ir kad jų politinis 
kelias tiesesnis ir teisinges
nis už kitų.

Aš nesu politikierius ir 
apie partijų gerumą ne
sprendžiu. Aš tik noriu 
nors trumpai pabrėžti apie 
mūsų kultūrinę veiklą se
niau ir dabar.

Seniau mes daug veikėme 
kultūrinėje ir meno srityje 
ir niekas mums kelio nepa
stojo, niekas mūsų nepikie- 
tavo. Niekas neiškeldavo 
ant pagalių prikaltų naciš
kų svastikų. Ir niekas ne
miaukė prie svetainės durų, 
kaip katės kovo mėnesy. Bet 
kai atvyko mūsų tautiečiai, 
A. Smetonos išauklėti, o vė
liau hitlerinėse mokyklose 
išmokslinti, kai tik jie atsi
bastė į šią šalį, jie tuojau 
pradėjo spėka brukti savo 
prišvinkusią nacišką kultū
rą seniems gyventojams.

Tai stebėtina! Jie patys 
sako, kad pabėgo nuo dikta
torių, nes jie labai neapken
čią diktatūros. Tačiau, at
vykę į šią šalį jie stengiasi 
visokiais būdais įsteigti sa
vo nacišką diktatūrą. Phi- 
ladelphiečiai seniau tik 
spaudoj skaitė, kad kituose

A L D A O R M A N
(KAIRYTĖ)

Ankstyvos mirties tapo išplėšta Iš gyvenimo, 
kuriame ji buvo taip reikalinga ii* visuomenei 
naudinga. Mes, kurie turėjome laimės grožėtis 
jos skaisčia jaunuolyste. girdėti ją lietuviu dai
nos grupėse, visuomet linksmą, malonią matyti 
gabiai ir nuoširdžiai einant pareigas organizaci
jose, giliai jaučiame jos netekimo nuostolį. Reiš
kiame nuoširdžią užuojautą jos liūdintiems vy
rui Jonui Ormanui ir sūneliui Jonukui, jo, 
varos Juozui ir Onai 
artimiesiems;

t ė- 
Kairiams ir kitiems joi

J. Siurba
D. ii- J. Burba
W. ir A. Yuškevich

K. Balčiūnas

MIRUS

ALDAI ORMANIENEI

Nuoširdžią užuojautą reiškia velionės vyrui 
Jonui, našlaičiui likusiam sūneliui Jonukui 

ir jos tėvams, Onai i)’ Juozui Kairiams.

Martjareta ir Antanas Petrikai

Brooklyn, N. Y.

miestuose bėgliai pikietuoja 
lietuviškus meninius pa
rengimus, manydami, kad | 
Philadelphijoj atvyk ė 1 i a i • 
bėgliai tai tikri džentelme-i 
riai. ne tokie, kaip kitur. 
Tačiau ir šie iškišo iš mai
šo savo hitleriškas iltis ir 
pasirodė, kokie jie yra!

Lapkričio 23-čią dieną 
nusitariau ir aš eiti pasižiū
rėti operetės vaidinimo. Nes 
aš žinau, kad už kelių metų 
vaidinimai bus negalimi su
ruošti, nes mūsų senosios į 
kartos ateivių eilės retėja. 
Nors buvau susirgęs influ
enza ir dar nepilnai susvei- 
kęs, bet vistiek nuėjau. Ei
damas į svetainę dar iš tolo 
pamačiau naciškų parazitų 
tužima su svastikomis. , Jie, 
b a u g indami einančius į 
svetainę, stabdė pastoję 
jiems kelią, iki atvykusi po
licija juos pašalino. Vienas 
mano d raugas, priėjęs 
prie manęs, sakė: šitie nati- 
ji “kultūrnešiai” dabar mus 
užpuolė kaip aziatiškos in- 
fluenzos mikrobai ! Ne! jam 
atsakiau. Aziatiškos “flu” 
mikrobai ųiažyčiai, nei su 
m i k r o skopu jų negalima 
įžiūrėti. Čia dabar atsibas
tė dipukų atnešta hitlerinė 
cholera! Mano draugas, nu
stebęs, užklausė: Tai ką su 
šita nauja naciška pavietre 
daryti? Gal dabar visiems 
reikėtų eiti į bažnyčią ir 
melsti visagalį: Nuo paviet
rės, bado, ugnies, vainos ir 
nuo dipukų atneštos hitleri
nės choleros gelbėk mus, 
viešpatie. Bet aš jam atšo
viau: Jokios maldos nerei
kalingos. Nes nuo influen- 
zos apsisaugoti yra paga
minti čiepai, o prieš dipukų 
atvežtą į šią šalį nacišką 
cholerą čiepų dar nėra. Bet 
žmonės ją gali nublokšti sa
vo blaivu protu ir nuosek
liu galvojimu.

Senas ’phūadelphietis

LDS 13-os kuopos valdyba 
kviečia visus pietauti 
Liberty Auditorijoje

LDS 13 kuopos valdyba 
kviečia visus šios kuopos na
rius dalyvauti savo kuopos 
bankete šį sekmadienį, gruo
džio 15, Liberty Auditorijoje, 
Richmond Hill, N. Y. Banke
to pradžia 1 vai.. Asmeniui 
$2.50.

Vieną banketą kuopa i me
tus ruošia. Tai jame turėtu 
visi šios kuopos nariai" daly- 
\auti ir tuomi savo kuopą pa
remti.

Prašome pakviesti ir savo 
šeimų narius, gimines, pažįs
tamus. Padarykime šį banke
tą vieną sėkmingiausių.

Būtų labai smagu matyti ir

PRAEISIMAS
IMIILADELPHIA, PA.

LLD kuopos susii’inkimas įvyks 
gruodžio 13 d., 7::30 vai. vak. Nariai 
dalyvaukite, nes turime svarbių rei
kalų aptarti ir išgirsti raportą iš 
parengimo. Valdyba. (240-242)

WORCESTER, MASS.
Gruodžio 14 d. įvyks Lietuvos Sū

nų ir Dukterų Penny Sale, 29 Endi
cott St. Kviečiame visus dalyvauti, 
praleisti smagiai laiką ir įsigyti do
vanų. Įžanga veltui. Rengėjai

(240-242)

BALTIMORE, M D.
LLD 25 kp. susirinkimas įvyks 

gruodžio 14 d., 2 vai. dieną, Work
man’s Hall, 2507 E. Madison St. Ma
lonėkite dalyvauti susirinkime, rink
sime naują kuopos valdybą, ir gau
site knygą. Taipgi išgirskite kuo
pos visų metų raportą. Taipgi rei
kia kalbėti apie gražų užbaigimą 
Laisves vajaus. A. Žemaitis, Fin. 
Sekr. (240-242)

J. WEISS’O BANKETO 
KOMISIJAI

Tie, kurie esate irinkti LDS 
Brooklyno kuopų į komitetą suruo
šimui bendrai pagerbimo pokylio su 
LDS 3-čios Apskrities komitetu, tai 
prašome dalyvauti posėdyje, gruo
džio 14 d., 3 vai. dieną, Liberty 
Auditorijoje. šiame posėdyje bus 
paskirta diena ir sudaryti planai pa
rengimui. Jeigu kurios kuopos su- 
susirinkimas neįvyko, tai kuopos ko
miteto bet kuris narys turėtumėt 
dalyvauti. Būkite laiku. A. Matu
lis. ' (241-243) 

Wm. Skodis 
John Grybas 
R. M i žara 
R. Baranikas 
P. Buknys 
D. šolomskas

D

kitų LDS ’kuopų narius musų 
bankcd.c dalyvaujant. Laukia
me.

Kuopos valdyba deda visas 
pastangas, kad šis banketas 
būtų geriausiais valgiais ap
rūpintas, kad visi dalyviai pa
kankamai pasisotintų. Norė
tume, kad ir kuopos nariai 
prisidėtų prie šio banketo 
sėkmingumo.

Tik visi bendrai veikdami 
galėsime susilaukti gerų pa
sekmių.

LDS 13 kp. valdyba

Laivas jau pervežė 
100,000 keliauninkų

Italijos, keleivinis laivas 
“Cristoforo Colombo”, kuris 
plaukioja tarpe Italijos ir 
New Yorko jau atliko 100 
perplaukimų per Atlantą ir 
pervežė 100,000 keliauninkų. 
Jis yra veik 30,000 tonų įtal
pos. Išvysto virš 26 jūrines 
mylias greičio.

Liekanų išvežiotojai laimėjo

New Yorko Darbo komisi- 
jonierius H. A. Felix paskel
bė, kad privatiniai liekanų 
(garbage) išvežiotojai lai
mėjo po $9 pridėti algos į sa
vaitę laiko, šie darbininkai su
renka nuo biznierių; Įstaigų 
liekanas. Jie nėra miesto dar
bininkai, bet privatinių asme
nų, kurie bizni daro suren
kant liekanas.

IMPORTUOTOS DOVANOS
Iš Franeijos, Vokietijos, Austrijos 
Rankų darbo krištolas, peleninės, 
bonkos, vazonai, pipirams-druskai 
stikleliai, lempos su Opal Triplex 
apačia ir enamel apdažymu; ita
liškos figūros, plastikinių lėkščių.

J. FINKELSTEIN & SONS
95 Pclancey st-> N- Y_-

(241-250)

Pažinkime savo miestą - 
New Yorką

I 
I

Rytų upė — nėra upė

New Yorkas, tai miestas 
prie didelių pasaulinių van
dens kelių. Jis prie Atlanto 

•vandenyno. Jo prieplaukos 
! milžiniškos. Užlajos ir upes 
įjungia su kitais artimesniais 
! miestais.

Miestas susideda iš penkių 
dalių. Rytines dalis — Brook- 
lyną ir Queens — atidalina 
mro> Manhattano ir Bronx taip 
vadinama East River (Rytų 
upė). Bet East River nėra 
upe. Tai Atlanto vandenyno 

i vandens pertaka, sąsiauris, 
kuris atidalina Ilgąją Salą 
(Long Island) nuo Amerikos 
sausy no.

Kodėl ta pertaka, tas van
dens kaklas pavadintas “upe”, 
nežinau. Gal būti, kada balti 
žmonės pasiekė šią Amerikos 
dalį, kada čia buvo daug miš
kų, nebuvo kelių, ant Ilgosios 
Salos .buvo trylika indėnų gi
minių,suprantama, nebuvo 
žemėlapių, tai ta vandens 
.įuosta, tarpe šių miesto dalių, 
jiems atrodė upe ir taip pava
dino.

Upės susidaro sausžemyje. 
Jos sausžemiu teka, į save 
gauna mažesnių upių ir upe
lių vandenį ir jį neša i ežerus 
ar jūras bei vandenynus.

Rytų upė nėra nei tekanti. 
Joje vanduo pakyla ir leidžia
si taip, kaip ir bendrai Atlan
to vanduo šioje sintyje. .Tiesa, 
jis nėra sūrus, kaip jūroje, 
bet jis ir nėra gėlus, kaip 
upių vanduo. Jo sūrumą at- 
skiedžia sausynų v a n d u o, 
Įpuolus į Ilgosios Salos užlają 
(Long Island Sound) New 
York o miesto srityje ir iš mies
to suvesti vamzdžiai.

Rytų upė ir neilga, viso tik 
|l5-kos mylių. Jos plotis yra 
i'nuo 1 iki 3-ių mylių. Ji neturi 
i ištako (pradžios) ir deltos 
(pabaigos). Ji jrra gili, tinka
ma didžiausiems laivams 
plaukioti. Brooklyno dalyje, 
viename jos Įlinkime yra vie
nas iš Amerikos didžių kari
nio laivyno centrų. Rytų upės 
piet-vakarinis galas jungiasi 
su Hudson upe ir tampa dali
mi užlajos, kuri ų vadinasi 
Aukštutine užlaja (Upper 
Bay), ir kuri per žemutinę 
užlają jungiasi su Atlanto 
vandenynu. Rytų upės šiaur
rytinis galas jungiasi su Ilgo
sios Salos Užlaja (Long Is
land Sound).

Rytų ’upėje yra stambių sa
lų. sekant nuo Brooklyno Į 
šiaur-rytus jos yra: Welfare, 
Wards, Randalls, S u n k e n 
Meadow, Rikers, North ir 
South Brother ir eilė mažes
nių. Ant jų Įrengta valdiškos 
Įstaigos, kaip proto ligonių li
goninė, kalėjimas ir kitos, kur 
Įstaigų gyventojai yra atskirt: 
nuo publikos ir publika nuo 
jų.

Po Rytų upe yra keli pože
miniai tuneliai — požeminių 
traukinių keliai. Taipgi iš 
Brooklyno Į Manhattan žemu
tinę dalį (Battery Park) po
žeminis kelias automobiliams.

Viršum upės yra įrengti 
moderniški tiltai. Taip pat se
kant nuo žemutinės New Yor
ko dalies jie yra: Brooklyn,

1 I <
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Manhattan, Williamsburg til
tai. Queensboro tiltas eina 
skersai Welfare salą, o ilga
sis Triborough automobilių 
tiltas, kuris jungia tris miesto 
dalis — Queens, Manhattan 
h- Broonx, eina per Wards ir 
Randalls salas. Gi visai netoli 
Ilgosios Salos Užlajos, tarpe 
miesto dalies Whitestone ir 
Perry Point Parko nutiestas 
gražusis Wnitestone tiltas. Jis 
suteikia Queens, Brooklyno ir 
Ilgosios Salos gyventojams 
patogų išvažiavimą dideliais 
keliais linkui Naujosios Ang
lijos pusės.

štai kas yra mūsų Rytų upė 
'East River), tikrumoje nėra 
upė, tik didjūrio siaura van
dens juosta, kuri apjuosia Il
gąją Salą ir vėl susijungia.

I

Štai taisyklės dėl 
Kalėdy eglaitės

Jeigu rengsite Kalėdų pro
ga eglaitę, tai- būtinai prisilai
kykite šių taisyklių :

1. Nupirkę eglaitę tuojau 
neneškite Į vidų, lai pabūna 
ilgiau lauko pusėje, kad ne
pasentų.

2. Viduje nestatykite arti 
apšildymo pečiaus Įrengimų.

3. Nenaudokite vatos ir po
pieriaus papuošimui, nes la
bai pavojus sukelti gaisrą.

4. Elektros vielos turi būti 
tvarkoje.

5. Elektros įjungimas turi 
būti atstu nuo eglaitės.

6. Nepalikite sudegtas švie
sokos, kada visi išeinate iš
kambario.

7. Kai tik spygliukai prade
da kristi, tuojau nureng.kite 
eglaitę ir išneškite'ją laukan.

8. Dovanas atidarius, nepa
likite 'jokių apvyniojimo po
pierių arti eglaitės.

Būtinai laikykitės šių tai- 
jsyklių. Atminkite, kad kiek
vienais metais būna Gang pi
liečių, kurie graudinosi, kad 
parėdė eglaitę — ;pas juos 
Įvyksta gaisrai.

“Ferry” laivai dar bus

New York Central ir Erie 
Railroads geležinkelių kom
panijos dar gavo federalio tei
sėjo sutikimą, kad tarpe New 
Yorko miesto ir New Jersey 
pusėje esamų miestų pasiliktų 
‘ferry” laivai. Mat, minimų 
kompanijų traukiniai prieina 
tik New Jersey pusėje iki 
Hudson upės, o i New Yorko 
miestą ir iš jo keliauninkus 
perveža “ferry” laivai. Yra 
sakoma, kad tie “ferry” lai
vai kliudo upe kitiems lai
vams plaukioti.

“Vanguardas” labai puldo 
Šerus. Tik viena diena plieno 
Šeras nukrito 3.26 vertės.

“Bookie” pasimokęs $400 
ir eis i kalėjimą

“Bookie”, — taip vadina
mi tie, kurie slaptai pardavi
nėja arklių lenktynių tikietus. 
Tūlas Augusto Orlando už to
kį biznį nuteistas 60 dienų Į 
kalėjimą ir $400, piniginės 
baudos. Jis jau pirmiau buvo 
už tai baustas $250.

Auto vagis pakliuvo

Tūlas E. Atwell, 20 metų, 
iš So. Ozone Park, pasivogė 
Tarno Dillcito automobilį ir 
pasiėmęs 15-kos metų san
draugą išvyko psivažinėti. 
Policija pastebėjo juos ant 
Cross Bay vieškelio. Prasidėjo 
lenktynės, bet vagis pralaimė
jo. Suimtas ir pristatytas Į 
teismą.

I *
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Kūčiij pietūs 
I gruodžio 22 d. ,

Kaip kasmet, taip ir šiais 
.metais, Moterų Klubas rengia 
; Kūčių pietus. Kadangi šiais 
i metais Kalėdos ivyks trečia- 
' dieni, tai klubietės “pasku- 
i bins” kūčias. Vietoj antradie
nio, kuomet didžiuma žmonių 
turės dirbti per dieną, kūčios 
bus suruoštos sekmadieni, 22 
d. gruodžio, 1-mą valandą.

Pelnas likęs nuo šio pobū
vio bus skiriamas padėti L. 
Prūseikai, kuris dar vis randa
si ligoninėje sunkioje sveika
tos padėtyje.

Apait gerų pietų, bus if 
programa, kuri susidės iš dai
nų ir kitų meninių pažibų. Bū
kime visi šiame parengime 
Vieta — Kultūrinis Centra1
j 10-06 Atlantic Avė., Rich- 

. mond Hill, N. Y.
Kom. Narė

Business Opportunity

I

Manhattan (20’s Westside). Pui
ki proga jaunai porai nusipirkti pir
mos klasės delikatessen. Persitik
rinkite, nepraleiskite šios auksinės 
progos. Parduodame iš priežasties 
ligos. LA. 4-2555.

(240-244)

Manhattan (Uptown). Valymo- 
Kriaučiaus krautuvė. Gerai įsteig
iąs biznis, gera vieta, puikūs kos- 
tumeriai. Puiki proga geram kriau
šiui. Gera jeiga, Renda $200 į mėi 
nosį. 3 m; lease. Sav. parduodu i** 
priežasties operacijos. TR. 4-4217— 
TR. 7-4007 vak. (240-242)

Excavators. 3/4 Koehring shoJel; 
3/4 yd. gen. hoe; U yd. Little Giant 
Hoe. Bucket Loaders: 3/4 yd. casej 
3/4 yd. Trojan; IV2 yd. Trojan; 1% 
yd. Int. TD 9. Bull Dozers. Allis 
Chalmers, HD 14. Cletrac BD New 
Jersey. AT. 8-1441. Eves. MO. 8- 
1918. (238-244)

MISC. ADS

Dyckman St. Uptown. Valgių 
marketas. Pilnai įtaisytas Gera 
vieta. Geros įeigos. Yra ir 4 kam
bariai viršuje. Puiki proga, kaina 
tinkama greitam pardavimui.
1.0. 7-8177.

(238-242)

Paieškojimai
Aš, Elzbieta Dumblauskaitė, pb 

vyru Paskočienė, paieškau Juzės 
Dumblauskaitės. po vyru Gurskis 
(Felikso). Gyveno Shenandoah, Pa. 
Iš Lietuvos iš Vainiūnų kaimo, 
Kapčiamiesčio parapijos. Prašau 
atsiliepti, arba kas žinote, praneš
kite sekamu adresu, už ką būsiu dė
kinga. Elzbieta Paskočienė, R F D 
No. 1, Burnt Hills, N. Y.

(241-243)

Per mane paieško savo dviejų 
brolių, Juozo ir Pijušo Stankevičių. 
Ieško jų sesuo Ona Stankevičiūtė, 
Vilkaviškio Apskr., Kruzmargio kai
mo. Prieš karą jie gyveno Maha- 
noy City, Pa., o vėliau Shenandoah, 
Fa. Po karo nieko nuo jų negirdė
jo. Ji bus dėkinga, jei atsilieps, 
arba tam, kas apie juos man' praneš. 
Apie mėnesis atgal mačiau Laisvėje 
draugų užuojautos skelbimą miru
siam Stankevičiui, iš mainų apy
linkės. Kažin, ar tai yra vienas 
iš ieškomų Stankevičių? Jei tas 
miręs Stankevičius kilęs iš viršmi- 
r.ėtos vietos Lietuvoje, malonėkite 
man pranešti. J. Jackim, Box 1647, 
Shelter Island, N. Y. (238-242)

Skalbiami Divonai
Visokio dydžio—9 x 12 ir didesni 

Virš 20 sv.—25c už ekstra sv.
Išplaunant, Išpurtom, išdžiovinant 

$4.95 iki 20 svarų., 
Visas Darbas Garantuotas

MAURYS LAUNDROMAT
86-10 81st St., L.I.C. ST. 6-2828.
Nariai Amer. Inst, of Laund’g. 

———■ d. ——

LORDS
PASTRY SHOPPE

141 Merrick Rd. 
Massapequa Park, L. I.

PY. 8-8870
Diabetic Coffee Cakes, cookie?} 

pies for Diabetics. Bread made* 
100% from Gluten Flour. 1 G

Phone for Special Orders. į

NUNNER’S BAKERY
Pirmos rūšies tortai visokiemes 

pokyliams.
Specialiai patarnaujame 
vestuvėms ir parems. 

Atdara Sekm. 6 v. r., iki 2 v. d.
199 Jericho Turnpike 
Floral Park 4-8122.

At Larchtnont Employment
Abelnai Namų Darbininkai 

Virėjos, Motinų Pagelbininkės 
Slaugių Patarnautojos 

132 LARCHMONT AVE.
LARCHMONT, N. Y.

TE. 4-8663—-TE. 4-1611, Mrs. B.




