
' ĮIĮI—»»■»■■■■■■   — —II—»* !>■■■■■■ ■ ■■—

["LAISVE—LIBERTY |
Vienintelis lietuvių kalboje 

dienraštis Rytinėse Valstijose
Dalls Queens apskrityje (N. V. Ifll.OO
Kanadoje _.......    11.00
Kitur užsienyje ....... 15.00
Metam prenumerata:
Jungtinėse Valstijose....... ..........— 10.00

Pavienio egzempi. kaina 5 centai
-------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- THE LITHUANIAN DAILY

Richmond Hill 19, N. Y., Penktad., gruodžio (Dec.) 27, 1957

■f ■ ■ - .... S
LAISVE—LIBERTY

Tbo Only Lithuanian dally !■ 
Eastern States

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

Telephone Virginia 9-1827 
PRICE 5c A COPY

No. 251 METAI 47-tf

KRISLAI
Kalbėkite, diskusuokiteI 
J&ivo ir nebuvo 
'RV ..X/ai'os pasakos.
Menševikiškas 

socializmas.
Kaip jis atrodytų?

Rašo A. Bimba

Ar skaitėte d. P. Buknio 
straipsni Laisvės reikalais, 
tilpusi ketvirtadienio laidoje?

Labai svarbus. Keliami 
l iausimai labai svarbūs. Jis 
ir. gina visus skaitytojus pasi
sakyti. kas ką kaip mano anie 
I aisvės ateiti.

Ar dar pajėgsime, po šėri- 
’■^inkų suvažiavimo, leisti Lais
vę dienraščiu?

Jeigu ne, tai kaip dažnai iš- 
Mk?ne ? Gal du sykius per sa
vaitę, o gal tik viena syki?

Visiems reikia susirūpinti ir 
pagalvoti.

Visi Laisvės reikalai pasun
kėja dar ir tuo, kad parduo
damas namas, kuriame randa
si Laisvės spaustuvė. Teks su
sirasti naują vietą ir išsikraus
tyti. O, žinote, kokia tai sun
ki problema, susieta su ne
menkomis išlaidomis!

Kaip ten bebūtą, patarimas 
geras: pasikalbėkime, padis- 
kusuokime. Suvažiavimas tars 
paskutinį žodi.

i Indonezija pirksis 
dėl savęs ginklu

Jakarta. — Indonezijos | žeista, tą pat dieną Indone- 
saugumo policijos virši-! zįjos priešai bandė padary- 
ninkas pulk. Seekendro bu-, ti sukilimą Ambone, bet 
vo sušaukęs užsienio spau-! jiems nepavyko.

1 dos atstovus. Jo buvo klaus- į Po pasikėsinimo ant Su- 
i ta, ar Indonnezija pirko iš i karno jau suimta 60 suo- 
i komunistinnių šalių gink-1 kalbininkų, kurie prisipa- 
I lų, kaip tai tankų ir kito- i žino ir pasakė, kas jų už- 
ikių. Jis atsakė, kad kol kas nugaryje stovi. Jie buvo su- 
I iš Tarybų Sąjungos pirko planavę -- -ik
ikarinių automobilių, bet prezidentą
I pirktis, ginklų, tai Indone- premjerą Dijundą, armijos 
Izijos reikalas ir pareigos. I viršininkus, generolą Na-
“Mes jų pirksime tiek, kiek sutioną, tūlus ministerius 

j bus reikalas ir kiek galėsi- ir pagrobti galią į savo ran- 
j me”, sakė jis. , kas.

Jis sakė, kad užsienio im-1 Tuo kartu Indonezijoje 
Iperialistai veikia nuverti-1 vyksta nauji pakeitimai — 
"mui dabartinės Indonezi- perimtos 
jos valdžios, skleidžia pas
kalas, kad ji yra “komu- ūpas 
nistu valdžia”.

Kada buvo mesta grana
tos užmušimui prezidento 
Sukamo, laike kurių žuvo
II žmonių ir 146 buvo su-

4.

nužudyti ne vien
Sukamo, bet

Prezidento ir Dulles i Prez. Nasseris smerkė Tarybų Sąjungoj yra 
raportus kritikuoja užsienio suokalbius |

Kairas, Egiptas. — Pre- i 
Nasseris j

Washingtonas. — Iš kal
no buvo daug garsinta apie zidentas 
Eisenhowerio ir 
raportą iš NATO konferen- tus, 
cijos. Bet prezidentas la- kalbančius, kad jie daro vi- 
bai mažai kalbėjo. Jis dar 
bą pavedė Mr. Dullesui. Da 
bar sostinėje plačiai kalbą Sakė, 
senatoriai, kongresmanai ii* naudoja 
diplomatai, kad jie “labai 
mažai ką pasakė”. Senato
rius M. Mansfield iš Mon
tanos demokratas, sakė: 
“Aš pageidauju, kad jie ati
dengtų faktus”. Sen. John 
Sparkman, dem. iš Alaba- 
mos. sakė: “Prezidentas ir 
sekretorius, nenušvietė da-

geri 1957 atsiekimai
Pasibaigė

r-Dulleso smerkė užsienio imperialis- j Aukščiausiojo Sovieto (pa 
angliškai lamento) posėdžiai, kuriuo-ypatingai se dalyvavo virš 1,300 at

stovui 1957 metais pagal 
' ► būti septyni 

imperialistai procentai aukštesnė gamy- 
karalius r)a’ ne&u 1956 m. Planas vi-

provokacijas prieš
-I Egiptą ir kitas arabų šalis. plan3j turėjo

kad
išvytus karalius !l,a- ne8u iyo« m-_ rlanas v1’ 

Faruką, Ibrahimi, Faisalį ir!sose pamatinėse šakose pra- 
princą Moneimą savo šie- i vestas jot^kaupu. 
kiams. Bet jie pamiršo, kadi 
arabų žmonės jau moka at-1 
skirti draugus nuo priešų, j ne8’11 
Qolzri lz<irl IP rvi c tAiiilzini 1 U6

\ Visi komercinės spaudos ra
šeivos vienu balsu pripažįsta: 
NATO konferencijoje Pary
žiuje Sovietų premjeras Bul
ganinas nesėdėjo už stalo, bet 
jis ten buvo jaučiamas ir “ma
tomas”. Visi, kurie ten buvo 
•r kalbėjo, galvojo apie Bulga
nina ir jo pasiūlymus.

šiandien jau taip pasaulio 
reikalai susiklostę : kapitalisti
nis pasaulis nė žingsnio nebe
gali žengti viena akimi nežiū
rėdamas, ką daro ir veikla 
socialistinis pasaulis.

Pastebėjau, kad šiemet Ka
lėdų proga ir popiežius ’smar
kiai prabilo apie taikos išlai- 

’ l-jhną.
j/ Mano patarimas kunigui 

Draugui ir Darbininkui: klau
pkite savo popiežiaus balso, 
jeigu nenorite klausyti komu
nistų !

Mūsų kaimynas pranciš
konų Darbininkas (gr. 20 d.) 
prabilo: “Europa nustoja pa
sitikėjus Amerika ir 'linksta 
klauptis prieš Maskvą!“

Bet tai visiškai kvaila pa
saka. Europa, kaip ir visas 
pasulis, ieško .kelio j visuotinę 
taiką. Klauptis’prieš nieką ne
žada ir neketina.

.^Smarkiai užsirūstino mano 
kolegos iš Keleivio pastogės. 
Barasi, pyksta, koliojasi, kam 

0aš nesutinku su jų nuomone 
apie Lietuvos kolūkius. ' Su
maišo tiesą su netiesa, pusę 
tiesos su gryniausiu melu, ir 
dar karta visa kolūkinę siste- 
mą prakeikia.

Pamatiniai gi klausimas 
stovi šitaip: Kolūkiai lengvai 
duodasi panaudojimui moder
niškos žemės ūkio mašineri
jos. Mažuose sklypeliuose mo
derniškas, sėkmingas žemės 
įdirbimas neįmanomas, 
^ Viskas dabar pareina nuo 
aČių kolūkiečių: Gerai dirbs 

i; gerai ūkio reikalus sutvar- 
lys, turės visko užtenkamai.

Dėl 1958 metu nutarta vi
sose šakose pakelti gamy
bą ant 10 procentų Paga
minti sekamai; špižio-gele- 
žies 3i9,100,000 tonų, plieno 
—53,600,000 tonų, roliuoto 
metalo — 41,700,000 tonų, 
anglies — 488,700,000 tonų.

Moksliniams tyrimų rei
kalams paskyrė 18,000 mi
lijonų rublių. Dėl sveikatos 
ir apšvietos reikalų 212,000 
milijonų rublių. Naujų.na
mų statybai 36,800 milijonų 
rublių. Dėl apsigynimo rei
kalų 96,300 milijonų rublių, 
amerikoniškais doleriais bus 
24,000 milijonų. (Jungtinės 
Valstijos dabar yra pasky- 
rusios virš 3,500 milijonų 
dolerių karo reikalams). 
Darbininkų algos bus pa
kelta, taipgi jų našumas 
darbe siekiama pakelti virš 
5 procentų.

į Žemdirbystės produktų 
duota 17 procentų daugiau, 

1956 m., vieton pla
kavusio reikalavimo 

tvarko Suezo kanalo reika- i proc. Anglies planas bu- 
pagaminti 17 milijonų 

nebūtu buvę I tonP i daugiau, o pagamino nn ----- .—bendrai
pagamino 462 milijo-

I nūs tonų. Eelektros ir natū
ralinio gazo gamyba daug 
viršijo pianą. Špižio buvo 
pagaminta 38,100,000 tonų; 
plieno 51,100,000 tonų, ro
liuoto metalo 39,900,000 to
nu. Į

lūs, o dar sėkmingiau tvar-iy° 
kytų, jeigu i.~__ v .....r.
brutališko užpuolimo. i33 milijonus tonų, 

_____________ I.V1SOhollandų įmonės 
gerai tvarkomos. Žmonių 

i yra pakilęs. Net ne
dideli vaikai ir tai sako, 
kad “atėjo galas europie-! 
čįų viešpatavimui”. Iš ten i 
buvusių 46,000 hollandų jau i rius w M Mansfield iš 
apie 20,000 išsikraustė. Montanos, siūlo, kad Jung- 

tinęs Valstijos pradėtų be 
garsinimų derybas su Ta
rybų Sąjunga. Jis sako, kad 
tokias, derybas galėtų už- 
megsti Amerikos ir Sovietų 
ambasadoriai Maskvoje 
Washingtone.

Chruščiov apie taiką 
ir nusiginklavimą

Maskva. — Tarybų Są
jungos Komunistų partijos 
sekretorius Nikita. Chruš
čiovas kalbėjo Kijeve, Ta
rybų Ukrainos Aukščiausio 
Sovieto posėdyje. Jis sakė, 
kad greitoje ateityje Tary
bų Sąjunga mažins savo 
armijos skaičių. Tatai yra 
galima todėl, kad tūli NA
TO nariai nepritaria agre
sijai, ką parodė vėliausia 
NATO konferencija.

Taipgi ir todėl, kad da
bar Tarybų Sąjungos armi
ja yra apginkluota naujais 
ginklais, daug galinges
niais, kokiais buvo pirma.

Prez. 
kad 
dar

Skirs daugiau pinigą 
mokyklą reikalams

Washingtonas. — 
Eisenhoweris sut’ko, 
būsimame Kongrese
pridėti mokslo reikalams 
nuo $200,000,000 iki $250,- 
000,000. Jis sakė, kad tas 
būtinai reikalinga, kad pa
sivyti Tarybų , Sąjungą 
mokslo srityje.

Tingės, nedirbs, nesirūpins, 
mažai teturės.

Aš visiškai rimtai aną die
ną Krisluose stačiau m ū s ų 
menševikam klausimą : Ką jūs 
siūlote daryti ;su Lietuvos že
mės ūkiu ? Parodykite, kaip 
atrodytų jūsų menševikiškas 
socializmas Lietuvos kaime?

Savo ilgoje tiradoje (KeL, 
gruodžio 18 d.) jie gražiai 
nutyli — nei pasako, nei paro
do. Na, o menševikai save 
skaitote svarbiausiais veiks
niais “vaduotojų,” rakete.

Bet kur jūsų programa?
Prašau, pasakykite, parody

kite !
Ar grąžintumėte seną Skly

pų ir sklypelių su pririštomis 
karvėmis, ožkomis, avimis 
ir kiaulėmis Lietuvos kaimo 
gyvenimą? _.x

Šildo slaptas pradėti Sputnikai jau padarė 
derybas su sovietais viršaus 2,000 mylią I ■
Washingtonas. — Senato-1 Londonas. — Maskvos ra

dijas pranešė, kad iki Ka
lėdų dienos tarybiniai sput
nikai sekamai apkeliavo ap
linkui žemę. Pirmasis 
sputnikas iki to laiko atli
ko 1,232 keliones, o Antra
sis padarė 722 keliones. Tai 
buvo ' iki 6 vai. vakaro, 
gruodžio 24 dienos.

Sukilę marokiečiai 
ima viršą kovoje

ir

Kairieji laiboristai 
ir unijos už veiklą*

Naujieji ginklai įgalina ar
miją su mažesniu skaičiu
mi žmonių atlikti reika-! 
lingas pareigas. Tarybų 
Aukščiausias Sovietas dėl 
1958 metų mažiau pasky
rė ir pinigų, negu buvo; T„ . 
skirta 1957 m. Dėl 1958 m. i . ^ni’ Kajokas. Ispani- 
skirta amerikoniškais dole-lJos ^Lststų lėktuvai kon- 
riais 24,000 milijonų. I Moliuoja orą. Tuomi ir gi-

Kalbedamas apie Tarybų I1 ia^ tankistai. Bet sausu- 
šalies atsiękimus, sakė, kad ■ ™°Je aplinkui Ifm uz pen- 
dėl blogo oro žemės pro-ljf1^. nuo S1OS lsPanU 
dūktų planas pilnai nepa-i a®1.s^H ^11^ufn2s ,ma“ 
siektas, tai yra, nepervir-11 ?<iec11^ Tautinės Issilaisvi- 
šyta 1957 metu gamyba, inimo Aimijos kaliai. Ame- 
Bet kitose šakose atsiekta Llkiet^ korespondentas, vy- 
didelių laimėjimų.

Į kių mylių nuo šios ispanų 
[fašistų tvirtumos yra ma
rokiečių Tautinės Išsilaisvi- 

metų gamyba, i n.im° Ai mijos kaliai. Ame-

Pasitraukė Dulleso 
patarėjas Richardas
Washingtonas. — Tik da

bar paskelbti, kad rezigna
vo J. P. Richardas iš Vals
tybės sekertoriaus Dulleso 
patarėjo vietos. Jis rezigna
ciją prezidentui įteikė 
gruodžio 9 d. Richards bu
vo sumanytojas “Eisenhow- 
erio Doktrinos”, kurią siū
lė Artimiems Rytams ir ki
tais klausimais Valstybės 
departmento patarėju buvo/ 
Po to, kai arabų šalys atsi
sakė priimti tą doktriną, jis 
nesutiko užsienio politiko
je.

! ko toliau, tai matė tik ne- 
įgyvų ispanų karių lavonus, 
i Sausumos jėgų ispanai 
į skundėsi, kad jų kareiviai 
i musulmanai dingo iš eilių, 
matyti, perėjo pas maro
kiečius.

Vengrija vėl gavo 
iš Tarybų paskolos
Budapeštas, Vengrija. — 

Premjero pagelbininkas A. 
Apro paskelbė, kad Vengri
jos respublika gauna iš T. 
Sąjungos 300,000,000 rb. pa
skolos. 1957 m. ji bus gavus 
iš Sovietų viso jau 875,000,- 
000 paskolos. Už tą pasko
lą gauna iš Tarybų šalies, 
industriniu ir kitu reikme
nų. Vengrijai nebūtų reika
lo tiek iš kitur pagalbos, 
jeigu 1956 metų pabaigoje 
nebūtų įvykęs užsienio im
perialistų paruoštas sukili
mas, kuris šaliai padarė 
daug žalos.

Londonas. — Grįžo iš To
limų Rytų Labor Party va
dovas H. Gaitskell. Jis lam 
kėši Indijoje, Burmoje, Pa
kistane, Malajuje, Ceilone 
ir kitur, kelyje buvo tris 
savaites.

Kairieji darbiečiai prie
šakyje su Bevanu ir tūlos 
darbo unijos kritikavo 
Gaitskellį už tai, kad jis to
kiu svarbiu momentu, kada 
parlamente ėjo kova prieš 
NATO .nutarimus, nebuvo 
savo vietoje. Kairieji sako, 
kada apie trydešimt net 
konservatyvų balsavo prieš 
rakėtų, atominių ir hidro-

geninių bombų sande1 
vadas buvo išvažiavęs

H. Gaitskell yra d 
sis leiboristas. Jis st 
pasitarimus su Taryz,. 
junga dėl mažinimo 
ginklavimo, už uždt 
mą atominių ginklų, č 
tarizaciją Centralinės / 
ropos, bet susilaiko 
stiprios kritikos NATO 
resu. “London Times” t 
šydamas jo nebuvimu 
mie, pareiškė, kad 
migdė tūlus apsigin1 
priešininkus ir pasi 
valdžios planams”.

Tarybą jauni vaikai 
mokosi kitą kalby

Maskva. — Tarybų Są
jungoje jau 8 metų vaikai, 
kurie nori, tai yra mokomi 
kitų tautų kalbos.. Pietinė
se srityse daugelis pasiren
ka artimų respublikų kal
bas, kaip tai kinų, indusų, 
arabų bei kitas Azijos kal
bas. Centralinėje Sovietų 
Sąjungoje daugelis moko
si anglų, francūzų ir vokie
čių kalbų.

Bulgarijoje buvo geri 
parlamento rinkimai
Viena, Austrija. — Bul

garijos Liaudies Respubli
koje įvyko parlamentari
niai rinkimai. Rinkimuose 
dalyvavo 99.74 procento 
visų galinč’ų balsuoti, tai 
yra, veik 100 procentų. Iš
rinkta komunistai ir liau
dies fronto 254 atstovai į 
parlamentą. Viso balsavi
muose dalyvavo virš 5.000,- 
000. Bulgarija yra Balkanų 
Pusalio valstybė, 42,800 
ketv. mylių ir turi anie 8,- 
000,0000 gyventojų.

MIRĖ KARO SPECAS
Tokio, Japonija. — Mirė 

Dr. Shumei Okawa, sulau
kęs 71 metų. Tai buvo kari
nis Japonijos specialistas. 
1931 metais jis išprovoka
vo Manžūrijoje Japonijos 
karą prieš Kiniją, laike 
kurio Mandžurija buvo pa
vergta.

Kinijoje š i y mėty 
derlius buvo geras

Pekinas. — Kinijos žem
dirbystės ministras prane
šė, kad Kinija suėmė 859.- 
600,000 tonų grūdų, tai yra 
ant 12,500,000 tonų dau
giau, negu buvo nustatyta 
pagal Penkių metų planą. 
Būsimiems metams yra 
progų dar daugiau pakelti 
grūdų gamybą, nes bus į 
žemės idirb’ma mesta 
daug naujų mašinų, taipgi 
trąšų, o ir valstiečiai jau 
turės daugiau patyrimo.

Soviety Sąjungoje 
daugėja maisto

Maskva. — Tarybų Są
jungoje vis daugėja maisto 
gamyba. Iki vidurio gruo
džio mėnesio sekamų val
gomųjų produktų planas 
buvo perviršytas. Mėsos 
pagamino '400,000 tonų 
daugiau, kaip 1956 metais; 
dešrų 100,000 tonų, sviesto 
80,000 tonų ir pieno 1,000,- 
000- tonų daugiau. Tarybų 
Sąjunga siekia, kad paga
minti valgomųjų produktų 
daugiau, negu jų pagami
na Amerikoje, skirstant pa
gal žmonių skaičių.

Valdžia nepritaria 
ruošimui slėptuvių

Washingtonas. — Taip 
vadinamas Gaither Komite
tas siūlo tuojau paruošti 
daugybę požeminių slėptu
vių nuo bombų, atsitikime 
karo. Pagal jo planą tai 
slėptuvėms reikėtų išleisti 
$22,000,0000,000. Eisenhow- 
erio vyriausybė nesirengia 
tą planą siūlyti busimajam 
Kongresui.

Washingtonas. — Natio
nal Audubon Soc. skundžia
si valdžiai, kad visokie 
prunkštimai prieš naikin
tojus žolių ir visokių vabž- 
džių yra. taip stiprūs, kad 
nuo jų daug žūva gyvūnų. 
J. H. Bąker, prezidentas tos 
įstaigos, sako, kad nuo tų 
nuodų vien 20,000,000 viš
čiukų pastipo.

Naujas bus Sovietą 
atstovas Amerikoje
Wshingtonas. — Tarybų 

Sąjungos ambasadorius G. 
Zarubin sekamais metais 
gris į Maskvą. Jo vieton at
vyks M. A. Mensikovas, ku
ris j vėlesniu laiku buvo So
vietu ambasadoriumi Indi- 1 v
joję. Menšikovas yra daug 
jaunesnis veikėjas už Zaru- 
biną. Jis pasižymėjo savč 
veikla partijoje, industrijo
je Ir diplomatijoje.

AFRIKOS-AZIJOS ŠALIŲ 
KONFERENCIJA

Kairas, Egiptas, —t Nuo 
45 šalių dalyvauja delega
tai Afrikos-Azijos tautų 
konferencijoje. Konferenci
ja tęsis iki sausio 1 dienos. 
Kada atskrido tarybinių 
respublikų Tadžiko, Uzbe
kų, Turkmėnų respublikų 
delegatai, tai lėktuvų aikš
tėje buvo entuziastiškai ir 
su gėlėmis priimti. Skait
linga delegacija yra iš 
Liaudiškos Kinijos.

Maskva. — Atvyko jugo
slavų delegacija tartis dėl 
artimesnių ryšių kultūros 
reikalais.
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Šis tas iš šen ir ten

INFORMACIJOS
Rašo D. M. šolomskas

duržemio jūroje, paskelbė, 
kad tai buvo Sovietų lėktų- j 
vai, ir jeigu jie pakartos tą,, 
tai bus nušauti.

Bet pasirodė, kad tai ne
buvo Sovietu lėktuvai, bet' 
Amerikos “B-47”, kuriuos i 
nuo kito laivo Amerikos šni- 'į 
pai pasiuntė virš “Ran-' 
dolph” laivo patyrimui, ar į 
Ad. Brown yra “atsargus”.! 
Ir tuos lėktuvus buvo pa-į 
siuntęs kitas Amerikos ad-' 
mirolas Don Gallery.

Mr. J. Anderson rašo, 
kad Jungtinėse Valstijose : 
eina labai platus šnipavi-; 
mas ir šnipinėja šnipai vic-; 
ni kitus. Dešimt metų at-i 
gal buvo bandoma apjungti! 
šnipavimo veiklą į vieną I 
centrą, bet nepavyko. Da
bar armija, karinis laivy
nas, orlaivynas, atomų-ra-! 
ketų skyriai kiekvienas turi i 
savo agentūrą. Prie to Dul- 

di. Varlės turi dantis ir tū-Keso ptdles va-
1 dovauja specialei šnipavimo 

lė i metus paskleidžia jpj j agentui ai užsienyje. Hoove- 
! ris FBI, Pentagonas turi! 
Lsavo, National Security sa-! 
vo ir tt.

Toliau rašo, kiek eina in-į 
trigų tarpe Amerikos laivy
no, armijos ir oria i vyno ko- 
mandierių. Mat, čia surišta! 
su biilonais dolerių pelno, | 
kas bus gaminama. Jis pri
veda faktą, kada orlavynas! 
pasigamino “B-36” bombi- 
nius, lėktuvus, kurių kiek- 
vi-eno pasigaminimas atsiė
jo po $4,000,000, tai jie bu
vo labai giriami. (Tai buvo 
apie 10 metų atgal). Tada■ 
admirolai Don Gallery ir 
Arligh Burke, dabartinis 
karinio orlaivyno viršinin
kas susitarė, kad jie veiksi 
kaipo “Operation 23”. Tam, Į 
kad patirti smulkmenas a- 
pie “B-36” ir įrodyti kon
gresui, kad jis jau nėra te
kis geras. Jie sakė, kad ka
rinio laivyno lėktuvai yra 
geresni. Admirolas Burke 
su 12 oficieriu, 17 eiliniu iri 
keletu civilių veikė, surinko; 
žinias, jomis aprūpino kon-Į 
gresmanus, laikraštininkus | 
ir “B-36” buvo paneigtas, o I 

! lėktuvnešių rolė iškelta į! 
aukštumą. (“Run down 
long-range bombers and ' 
boosted the carriers”).

Autorius daro sekamą pa-' 
reiškimą: Armija šnipinėja! 
orlaivyną, orlaivynas šnipi
nėja armiją. Orlaivynas 
šnipinėja karinį laivyną, 
karinis laivynas šnipinėja 
orlaivyną. Armija šnipinė
ja karinį laivyną, karinis 
laivynas šnipinėja armiją.

Jokių komentarų prie Mr. 
i Jack Anderson pareiškimo 
I nereikia.

VARLĖS IR RUPŪŽES
Tarpe žmonių yra neigi

mas rupūžės antrašu, net 
supykę koliojasi jos vardu. 
Bet tai neteisingas suprati
mas to gyvūnėlio, kuris vi
sai yra nekenksmingas. Gal 
būti dar ir su religiniu fa
natizmu jungiasi tas supra
timas, nes daugelis rupužę 
vadina “velnio paukštis”.

Varlės ir rupūžės yra ne

KAS TOLIAU?
NESENIAI PARYŽIUJE įvykusi NATO konferen

cija, kurioje dalyvavo ir prezidentas Eisenhoweris, nu
siginklavimo klausimu pasiūlė, kad su Tarybų Sąjun-!
ga būtų tartasi, jeigu ne Jungtinių Tautų komitete, tai i tik nekenksmingos, bet nau- 
užsienio reikalų niinisrrų konferencijose. ! dingos žmogui. Jos sunaiki-

---- ---------- - • ,
dingos žmogui. Jos sunaiki-

Tarybų Sąjungos vyriausybė tokį siūlymą atmetė. na ^aug žalingu vabzdžių. 
Praėjusią savaitę įvyko Tarybų Sąjungos Aukščiausio- j<ajp varliu, tai ir rupūžių 
sios Tarybos (parlamento) sesija, kurioje tuo reikalu yra daug rūšių, apie tai ir 
kalbėjo tos šalies užsienio reikalų ministras A. Gromyko nekalbėsi me. Tarpe 
ir TSKP (’K pirmasis sekretorius N. Chruščiovas. Jiedu ! įr rupužių pamatiniai 
sakė, kad nusiginklavimo klausimą reikia spręsti greit lakami skirtumai, 
ir aiškiai. ■ rr .. _ . ,

Kaip spręsti? i Varle niegsta daugiau
Arba turi būti sušaukta si

seimas (asamblėja) nusiginklavimui svarstyti arba rei
kia sušaukti didžiųjų valstybių viršūnių i

varlių
i yra

nedalus Jungtinių Tąutų vandenį, jos oda reikalauja 
■. i1 

. .      pasitarimą tuo ,^°kti, 
reikalu. Jų pranešimus Aukščiausioji Taryba užgyrė. Va- 
dinasi, NATO siūlymas pasiliko beverčiu........................ !c:* • "— ------- -

Prasidėjo naujos, gyvos diskusijos visame pasauly- losgvvena iki 40 Dietų. Vai

drėgnos, ji gali toliau nu
gali išbūti ilgai van-

je. Ypafngai Anginoje tuo klausimu buvo pasisakyta 
labai aiškiai ir atvirai — pasisakyta už tai, kad būtinai 
reikia Tarybų Sąjungos siūlymą priimti; būtinai reikia, 
kad būtų sušaukta '•viyšūn'ų konferencija, kurioje hutų 
išklausytas Tarybų Sąjungos halsas.

Beveik visa Anglijos stambioji spauda pasisakė už 
viršūnių konferencijos sulaukimą; ji smarkiai kritika
vo savo valdžią, taipgi ir prezidentą Eis.enhoweri, ir 
Valstybės sekretorių Dullesą už tai, kad jie atsisako 
priimti Tarybų Sąjungos siūlymą nusiginklavimo klau
simu.

Panašią nuomonę pareiškė ir daugelis kitų Vakarų 
valstybių laikraščių ir žym’ų asmenų. Kitais žodžiais: 
visuomenė stoia už tai, kad nusiginklavimo klausimu

12,000 ikrų (kiaušinėlių), 
iš kurių pradžioje būna 
buožgalviai (varložiai) su 
uodegaitėmis , vėliau jiems 
išauga kojos, o nudyla uode
gų tės. Tai]) vadinama 
“Bullfrog” padeda iki 18,- 
000 ikrų. Šių varliu’ kojas 
žmonės valgo. Pietinėse val
stijose šių varlių kojos yra 
lygiai įvertinamos, kaip ir 
vistu šlaunys.

lė, naikina daug vabzdžiu. 
Ji gali geriau gyventi sau
sumoje, nors nebijo ir van
dens. Ji neturi dantų, bet 
turi ilgą ir lipnų liežuvį. 
Kyšterna jį, kai]) kokią me
škerę ir traukia peteliškę 
ar kitokį vabzdį prie savęs. 
Jos deda ikrus (kiaušinė
lius), kaip ir varles, bet 

paliko tuo klau-; sausumoje. Jaunikliai išsi- . i . v • < /zi • I • 1 — _ Y ? 1 __ ‘

\OJI PASAULIO opinija, aiškus dalykas, negalėjo
• sveikti 'mūsų šalies vyriausybės.

Praėjusį pirmadienį prez. Eisenhower’s ir sekr, 
‘S sakė kalbas nėr radiją ir per televiziją. Anks- 

uvo pranešta, kad prezidentas griežtai atmes 
j Sąjungos vyriausybės siūlymus. Tačiau, sus.i- 
ę su tuo, ką rašo kitų šalių spauda., kokią nuo- 
reiškia žymieji asmenys, iis griežtai neatmetė Ta- 
Są jungos siūlymų. Prezidentas į

i atviras duris. Prezidentas sakė, jog iki šiol “Jais-! peri saulės šilumoje į 25 pa- 
žmonės” nebuvo Tarybų Sąjungos veiksmais su-1 ras, į 3 ar 4 mėnesius jau 

kai Tarybų Sąjunga parodys savo “gerą va-užauga. Rupužę galima lai
tą da bus galima su ia tartis. į kyti rankose be jokio pavo-
Toks prezidento pasakymas, aišku, daugelio žmo-ijaus.

visaip yra aiškinamas. Bet mums taip atrodo:! 
su Taryhu Sąjungos vyriausybe nebus tartasi, tai ■

nosi, ar ji turi “gerą” valią ar “blogą”?

;s BUVOME ir esame nuomonės, kad būtinai rei- į 
tis. Ypatingai tenka mūsų šalies vyriausybei ir j 
į Sąjungos vyriausybei susieiti, diskusuoti, iš

spręsti visus didžiuosius nesusiprat’mus, kurie pasto
ja kelią nusiginklavimui ir geriems santykiams.

Arba: kodėl gi nesušaukti didžiųjų valstybių vir
šūnių konferencijos ir ten tų klausimų neišspręsti? Ar 
gi negeriau derybos kaip milžiniškos lenktynės gink 
laviruosi srityje?

ŠNIPAI SEKIOJA 
ŠNIPUS

Neperseniai mačiau tur- 
i čių spaudoje karikatūrą, 
i kur vaizduojama, kad būk 
! Tarybų Sąjungoje šnipai 
’ seka šnipus, nes niekam 
valdžia nepasitiki. Bet per 
40 metų Tarybų Sąjungos 
gyvavimo mačiau tūkstan
čius neigiamų karikatūrų.

i Bet neseniai mane nustebi- 
! no aprašymas Amerikos rei- 
kale.

laikraštininkus į

LENINGRADO DAILĖS AKADEMIJA
I Štai, 1957 m., sekmadie-

SUKAKO 200 METŲ, kai Leningrade (buvusiame 15 gruodžio, Amerikos | 
Saint Petersburge) buvo Įkurta Dailės akadameija, tu- 'laikraščiu sindikato žurnalai 
sų tautos meno lobynas ir pasididžiavimas. _ | “Parade” skaitau antgalvį: |

Į «į jubiliejų buvo pakviesti viso pasaulio žymiau- f “HOW OUR SERVICES
sėji menininkai, tarp kurių ir ameriketis Rockwell|gpy qįu EACH OTHER”. Madridas. — Marokiečiai! 
Kent. Apie pačia akademijų rašo vienas seniausių rusų|RaŽ0 jyj,. jac]{ Anderson iš I jau veikia ir Ispanijos Sa-1 
skulptorių, S. Koniokovas: ■ !* ' , .. .

“Prieš du šimtus metų Rusijos Vyriausybinio sena
to isaku buvo Įsteigta Dailės akademija: ‘Dailės akade-

i haroje. Susikirtime krito! 
nežinomi lėk- | virš 20 sukilėlių.

sos tinęs.
Sako, du 

tuvai perskrido virš Ameri- , 
kos lėktuvnešio ‘Randolph’.”; 
Admirolas Charles Brown, | metų derlius gera 
kom'andierius šeštojo Ame- 16 procentų didesnis, negu 
rikos karinio laivyno Vi- buvo 1956 m.

Varšuva. • -Lenkijos 1957 
Jis ant

miją čia S. Petersburge įsteigti’.
“Dailės akademija tik puse šimtmečio jaunesnė už 

mūsų mylimąjį, gražųjį Leningradą, kuris jau seniai 
vadinamas 'šiaurės šalių grožiu ir stebuklu’.

“Dailės akademijos istorija yra glaudžiai susijusi su 
didžiojo miesto prie Ne vos istorija.

“Neperdedant galima pasakyti, kad nuostabus, pa
sakiškas miestas, taip stebuklingai susiliejęs su gamta, 
niekuomet nebūtų buvęs toks gražus, jeigu šioje Šiau
rės Palmiroje nebūtų Dailės akademijos. Puškino ap
dainuoto miešto ‘griežtą, dainų vaizdą’ kūrė ištisa rusų 
skulptorių ir architektų karta.

“A. Zacharovas — puikiausių ir gražiausių Admi
raliteto rūmų autorius, grafo Stroganovo baudžiaunin
kas A. Voronichinas — Kazanės soboro kūrėjas, įžy
musis architektas Vasilijus Stasovas, skupltoriai' F. šu- 
binas, I. Martosas, M. Kozlovskis, S. Pimenovas, F. šče- 
drinas, V. Demut-Malinovskis, I. Terebenevas, F, Tolsto
jus, P. Klodtas ir daugelis kitų per visą, savo kūrybinį 
gyvenimą buvo artima? susijęs su Dailūs akademija.

Tikrai kolosališką darbą atliko Dailės akademijos pro
fesoriai ir auklėtiniai, palyginti per trumpą laiką su
kūrę nepakartojamą miestą.

“Aš negaliu įsivaizduoti Leningrado be nuostabaus 
Dailės akademijos ansamblio, be stovinčių granito 
krantinėje egiptiškų sfinksų, prie kurių ne vieną kartą 
susimąstę stovėję K. Briulovas ir Fedotovas, Kramsko-! 
jus ir Riepinas.

“Dailės akademija ilgus metus buvo Rusijoje pirmoji 
ir vienintelė meno mokslo įstaiga. Jos erdviose salėse 
buvo ruošiamos pirmosios šalyje viešos dailės parodos, 
kuriose vaizduojamojo meno kūrinius galėjo matyti 
liaudis”.
............... ,.. ,..   U---------------- ---
2pusi. Laisvė (Liberty) Penkt., gruodžio (Dec.) 27, 1957

GUMAS KARALIUS PATARNAVIME
Vargiai rasime kitą medžiagą, kuri 

tiek daug žmonijai patarnauja ir taip 
yra naudinga, kaip gumas. Gumas (rub
ber) yra pritaikytas tūkstančiams daly
kėlių. Paimkime automobilio ratval- 
kius, kokis tai patarnavimas. ! Man teko 
išvažinėti 50,000 mylių ir dar “apsiavai” 
neblogi. Tikrai kokia kita medžiaga ga
lėtų tiek ištarnauti?

O ne vien ratvalkiai, automobiliuje 
yra dar daug gurno pritaikyta, kad auto 
nebarškėtų, kad, minkštesnis būtų, kad 
po kojomis būtų švara ir tt. O kiek gy
venime visokių dalykų ir dalykėlių, prie 
namų, prie įrankių. Sunku įsivaizduoti, 
kai]) būtų žmonijai sunku be gumos.

Kol kas geriausias gumas yra, tai na- 
turalis — sakai iš tam tikrų medžiu. 
1955 metais pasaulyje gamtinio gurno 
buvo pagaminta veik du milionai tonų. 
Malajus, Indonezija ir kiti Tolimų Rytų 
kraštai davė 1,767,000 tonų. Tropiška 
Amerika — 28,000 tonų, Afrika — 95,- 
000 tonų.

Amerikoje, pietinėje dalyje indėnai In
ca jau žinojo gumą apie 900 metų atgal. 
Pasaulyje yra žinoma apie 400 medelių 
ir žolynų rūšių, kurie turi gumos me
džiagos. Bet daugiausiai ir geriausios 
gumos turi medžiai vadinami HEVEA. 
Iš šių medžių ištraukiami syvai-pienas 
yra geriausia medžiaga pagaminimui gu
mos.

Hevea auga tik ekvatoriaus juostoje 
ir po 700 mylių nuo jo į abi puses. Šie 
medžiai reikalauja šilto, drėgno oro ir 
geros žemės. 1940 metais Indonezija 
davė pasauliui 536,470 tonų šio gurno; 
Malajaus pussalis—423,000 tonų. Tais 
pat metais jau dėvėto gurno buvo atnau
jinta, kuris yra kietesnis ir ne taip ge
ras, kaip naujas, 860,000 tonų. Moksli
niai iš kitų augmenų ir chemikalų buvo 
pagaminta 800,000 tonų.

Hevea medis būna apie pusantros pė
dos stoi’io, užauga arti 100 pėdų aukščio. 
Po 5-ių metų po jo pasodinimo jis jau 
duoda “pieno” ir gali būti “melžiamas” 
per 30 metų, o paskui miršta.

Kylant liaudies bangai už pasiiluosa- 
vimą Tolimuose Rytuose, tai Amerikos 
kapitalistai stengiasi Hevea plačiai au
ginti kitur. Brazilijoje Amazono upės 
slėnyje jie jau turi 3,700,000 akrų gu
mos plantacijas. Jos priklauso Fordo 
Motor. Co. Firestone Co. turi 1,000,000 
akrų plantacijas Liberijoje, Afrikoje.

DIDŽIAUSIAS PAUKŠTIS 
PASAULYJE

Naujoje Zelandijoje surasta “MOAS” 
paukšties griaučiai, kurios būta apie 12 
pėdų aukščio. Tos pačios rūšies paukš
čių dar randasi Madagaskaro saloje, į 
pietus nuo Afrikos. Bet jų yra labai ma
žai.

Pasaulyje didžiausia paukštis žinoma, 
tai strausas (strutis). Ji veisiasi Af
rikoje. Jos turi iki 8-nių pėdų aukščio 
ir sveria iki 300 svaini. JoS mėgsta gy
venti kur medžiai retai, nemėgsta tan
kumynų. Jos visai negali skrajoti, nes 
jų sparnai menki, o yra labai sunkios. 
Bet greitai bėga kojomis, kad gali ir ar
klį pralenkti.

Strauso labai ilgas kaklas, mažomis 
plunksnelėmis dengtas ir maža galva. 
Pasaka, kad strausas kiša galvą į žemę, 
kada mato pavojų,— tai yra išmislas. 
Taip pat pasaka, kad tai negudrus pauk
štis nieku neparemta.

Strausas pagal savo dydį yra vikrus, 
greitas, sugabus ir labai ėdrus. Ryja 
augmenis, žoles, vaisius, grūdus ir net 
akmenėlius, kad pilvas geriau dirbtų. 
Strausas pavojuje ginasi daugiau kojo
mis, kaip snapu. Jeigu jis. pataikys įs
pirti, tai smūgis bus panašus arklio smū
giui.

Strausų gražios tūlos plunksnos, ku
riomis dabinamos moterų brangios skry
bėlės ir kiti pagražinimai. Pora strausių 
sutiekia kelių šimtų dolerių vertės plunk
snų. Nukirptos plunksnos strausams 
greitai vėl atauga. Strausai prijauki
nami ir virsta naminiais paukšti mis.

UŽ VIENĄ KNYGĄ $350,000
Už vieną knygą $350,000, tai didele 

pinigų krūva. Kitas galėtų sakyti, kad 
gal ji iš bumaškų pagaminta. Tokia kai
na nustatyta pirmos laidos Biblijai, ku
rių tik kėlės atspausdino John Gutenber- 
gas virš 500 metų atgal. Tai istorinė 
vertė žmonijos kultūroje.

Dabartinių laikų knygų turime, kaip 

ir “perdaug”. Daug jų neįvertinamos^ 
(žinoma klasinėje visuomenėje yra kla
sinio turinio ir knygos, tai gailesčio ne
reiškiu turčių propagandos knygoms).

Kad knygas pagaminti, tai reikalin
gas autorius, popieras, rašalas, įpaudos 
mašinos. Popieras paeina nuo žodžio 
“papyrus”, tam tikro minkšto jmedžio, 
kuris buvo plonai suskaldomas, suspau
džiamas, kad išsilygintų ir išdžiūtų. Se
noje Kinijoje apie 4,000 metų atgal jau 
mokėjo pasigaminti savo rūšies popierį. 
Senasis Egiptas api-e tą pat laiką gami
nosi popiera. Buvo ir iš tam tikrų me
džių žievių o geriausias buvo, tai iš 
odos. Vėliau seni drabužiai buvo popie
riui medžiaga. Iš medžio skiedrų 
(“pulp”) popierą sėkmingai išmoko ga
minti tik po 1860 mėtų. Dabar gami 
mas masiniai geresnis, prastesnis ir įvai
rių spalvų popieris.

Su rašalu taip pat ilgai buvo keblumo. 
Ilgą laiką trintas anglis ir sumaišytas 
su klijais buvo geriausias rašalas. Bet 
dabar ir čia jau didelis progresas.

Per šimtus ir tūkstančius metų doku
mentai buvo rašyti ranka. Daug darbo 
įdėdavo minykai. Todėl knygos tais lai
kais buvo labai brangios. Jas galėjo įsi
gyti tik labai turtingi žmonės. Kita, ne
daug ir buvo mokančių jas skaityti.

Johan Gutenbergas 1450-1455 metais 
atspausdino pirmąją Bibliją. Jo kiek
viena raidė buvo ant atskiro ketvirtainio 
metalo “blaksiuko”. Sako, pradžioje bu
vo daug medinių. Iš raidžių surink^*yo 
žodį, iš žodžių sakinį, ir taip sudarę 
puslapį nuspausdavo jo kėlės vienodas 
kopijas. Palyginus prie rankų perraši
nėjimo, tai jau buvo didelis žingsnis pir
myn.

Pirmąją Bibliją spausdino šešis metus 
laiko. (Tikrai nežinau kiek kopijų. Da
bar jų labai mažai yra pasaulyje). Šis 
Gutenbergo išradimas pasklydo po visą 
kultūrišką pasaulį. Buvo nuolatos. tobu
linamas. nuo atskirų rankomis surenka
mų raidžių, prieita prie renkamos maši
nos, o vėliau prie linotypo, kuris išlieja 
švino raides — visą eilutę. Dabartiniu 
laiku spaudos technika pasiekus aukšto 
laipsnio, kai]) spartoje, taip darbo gra-/ 
žume. Bet spaudos darbui pirmieji rim
ti žingsniai buvo padaryta dar tik virš 
500 metų atgal.

PIRAMIDĖS EGIPTE
Piramidės Egipte, tai yra karalių pa

minklai. Jas priskaito prie “Septynių 
Paasulio Stebuklų0. Didžiausia iš jų, 
tai piramidė karaliaus Cheopos, ar ki
taip Khafu. Ją pastatė 3,000 metų pirm 
dabartinės metų skaitlinės. Apačioje ket
virtam iška ir į visas puses turi po 756 
pėdas. Jos aukštis yra 481 pėda. Apa
čioje plati, į viršų smaila.

Į tą piramidę sudėta 2,300,000 vieno
do dydžio ir po du tonus ir pusę akme
nų. Akmenys buvo gražiai nudailinti— 
nulyginti. Kiekvienas akmuo turi 18 pė
dų ilgio ir 7 aukščio. (

Kad pastatyti tą piramidę, tai dirlxy > 
per 20 metų nuolatos po 100,000 žm<4 
nių. Vieni akmenis kasė, skaldė, kiti 
dabino, treti vežė prie piramidės, kuri 
ant žemės užima 13 akrų plotą; kiti kė
lė (vežė šalimai piramidės padarytais į 
viršų keliais) tuos akmenis; juos 
krovė i daiktą, sulipydami moliu ir kita 
medžiaga. Dirbo 100,000 žmonių per 20 
metų, kad įrengti karaliui grabą!

Į piramidę yra įėjimai, ten patalpos 
ne vien karaliui, bet jo pačiom, arti
miems, kurie turėjo kartu mirti su kara
liumi. Bet pirm kaip jis mirė, tai de
šimtys tūkstančių vergų mirė statydami 
tą piramidę.

» -i *■

ŽUVIS, KURI GAUDO BITES 4
Atrodo keistai, kad žuvis, vandens gy

vūnas, o gaudytų bites. Bet tai nėra iš-* 
misiąs. Tokios žmys veisiasi Indonezijos . 
ir Polinezijos vandenyse. Jos angliškai 
vadinasi “Archer Fish”. Tai tik apie 7 
colių ilgio žuvys, panašios į ešjerius.

Jos mėgsta vabzdžius; o labiausiai bi
tes. Vabzdžiai ir bitės imą medų ir mais
tą iš gėlių. Gėlės auga jūrų, upių'ir eže
rų pakraščiais. Ta žuvis turi nasrų gilu
moje kaip ir pūslę, į kurią pritraukia 
vandens. Ji priplaukia prie krašto iriau* 
kia aukos. Pamatė bitelę, nutaiko savo 
snapuką, kai]) medžiotojas šautuvą/ ir 
žiotyse paspaudžia vandens pūslink? 
Vanduo siaura sribvele tiyška į viršų i 
aplieja bitę ar vabzdį. Tas krinta į vaii; 
denį ir žuvis tuojau ji suvalgo. Daugiais 
šiai šių žuvu yra Java salos ptilaaščiais.

V •



Jona^ Kaškaitįs

' MEMUARŲ SERIJA
Mokslo, darbo, kovingi keliai

Jonas J. Karkiančius, M. D.

“Gydymo Istorijos-’ apžvalga

ALDONA KLIMAITĖ
Mūs DeVt'tsko — Aldutė Klimaitė!

Ją atsimena puikiai visi: 
Talentinga balsinga mergaitė!

Kokia buvo lakštutė garsi!
Koks skambus jos sopranas šilkinis!

Kiek jaunutės ugnies! kiek aistros'
Ir gėrėjos pažangiosios minios

Pažanga dainininkės tikros!
Kaip klausiau aš Aldutės apsalęs

Žavesy sidabrinių garsų!
A Klausė godžiai pripildytos salės,

O dainų parinktinių gausu...

*dMan įsmigo daina “Clavelidos”:
Ją Klimaitė dainavo dažnai — 

Tai gėlių pardavėja atklydus—
Ją pagerbia Įkaitę delnai...

Gyvata ir Klimaitę dainingą
Iš senųjų išstūmė takų:

Ir garsai sidabriniai sustingo, —
Kaip ir rudenio girioj, klaiku...

Baritonas brandus V. Kuzmicko
Pakibdavo mūs’ krūtines,— 

Skardus tenoras Juliaus Krasnicko
Kėlė džiugino margas minias.

1957. IX. 5

AMELIJA JASKEVIČIŪTĖ
v?Kis’ Amelija Jaskevičiūtė —

Prigimties įstabi dovana —
Operinė patapo lakštutė:

Bet skambėjo ir liaudies daina.

Jos sopranas stiprus dramatinis
Pilno tembro, niuansų glūdžių:

Ir bangavo klausovų krūtinės,
Daužė plakė plaktukai širdžių!

Kaipo operų entuziastas,
Skambių arijų gėriau garsus!

Ryškus operų talentas rastas:
Atsistojau nustebęs, smalsus.

Gyriau, sveikinau mūs’ dainininkę—
Ir ovacijų kilo šauksmai!

O delnai tik pliauškėjo įnikę!
Suklegėjo svetainė linksmai!...

Dainininkė žvitriai, triumfingai
Krovė puokštes—tai laurus garbės, 

Ir darniai jos galvutė -nulinko—
Kas vainiką uždėt paskubės...

ELENA JASKEVIČIŪTĖ
Greta stovi sesuo Elenutė,

Sekretorė pirma L. D. S.
Veidus šypsena dažo linksmutė, —

Progresuot dainininkei padės...
Abi seserys — žymios veikėjos,—

Net ir prakalbas sakė andai: 
Kai progresas tarp moterų dėjos,

Abiejų vis skambėjo vardai.
Ugdė platino “Moterų balsą”.

Ruošė puošė jaunuolių grupes...
Karštų seimų skuboj nenualso —

Čia patart, ėia patalkint suspės!
Menam minim Jaskevičiu varda, —

V M 7

Daugiakampio progreso darbe —
Dažnai girdime atbalsį skardų:

Lai garbingai gyvuoja abi!

JUOZAS BALTUŠIS

PARDUOTOS VASAROS
(Tąsa)

—A-a-a, o-o-o! — jau nebežviegė, o 
tik žiopčiojo Saliamutė.

Ir staiga ji plėšterėjo sijono juosme
nį pusiau, iššoko iš jo vienais apatiniais 
ii’ ištrūko laukan, pokšėdama visomis 
durimis.

► Ir beveik tuo pačiu metu trenkė per
kūnija. Stipriai, kurčiai, ties pat gal
va. Atrodė, troba griūva ant manęs 
ir palikto numirėlio. Už sienų sušniokš
tė lietus, pasigirdo bėgančių žmonių 
žingsniai, suskambėjo linksmas pridu
susio Povilioko balsas:

—Trinkt, ir nė kokių magaryčių!
Gal man tik pasirodė, o gal jau išsi- 

lijo pritvinkęs juodasis debesys, bet tro
boj ėmė šviesti, brėkšti, lyg artėtų ry
tas po ilgos ir slogios dienos.

Ilgai stovėjo visi trys broliai aplink 
mirusį tėvą. Kaip įbėgo visi, sulyti, 
dar suniurusiais nuo prakaito veidais, 
taip ir sustingo, netardami nė žodžio. Ir 
neverkė dar niekas. Tiktai senoji timp
čiojo apatinę lūpą, ruošdamasi apsiaša
roti, žvilgčiojo į sūnus, į numirėlį, į ma-

Vie ir pagaliau paklausė:
—Tai kaipgi čia buvo?
—Taigi Saliamutė. .
—Ko jau dabar Saliamutė?—perkirto 

šeimininkė, aiškiai supykusi. — Na, ko 
Saliamutė?

O kad- aš ne iš karto surojau dabar, 
ką atsakyti, tai ir Kazimieras paklausė:

—O iš tikrųjų, piemeniok? Ko Salia
mutė?

—Klausai tu jo! — nedavė senoji ir 
jam kalbėti.

Poviliokas neklausė nieko, tik atidžiai 
žiūrėjo į viską. Žemė pakrosnyje buvo 
užlyginta, net uždriekta pernykščiu vis- 
tiį* mėšlu. Bet jos buvo pribarstyta šia
pus pakrosnės, dešinioji senio ranka 
taip pat buvo žemėta. Poviliokas šypte
lėjo, paklausė nekaltu balsų:

—O kurgi mūsų Saliamutė?
—Iš tikrųjų kur? — paklausė ir Ka

zimieras. — Pirma visų gi namo parlė
kė... toli dar prieš lietų.

Senė timptelėjo pirštais apatinę lūpą, 
patylėjo.

—Aš ją pasiunčiau, — pratarė, nežiū
rėdama sūnums į akis. — Pasiunčiau 
lažiūrėti, kaip ir kas... Debesiui artė
jant, visada silpsta ligonis... aš ir pa
siunčiau.

—Tai kurgi ji? — kreivai nusišypsojo
^Poviliokas.

3 pusi. Laisvė (Liberty) Penkt., gruodžio (Dec.) 27, 1957

Saliamutė atėjo ne taip greit. Jau 
persirengusi kitu sijonu, be tumulo ran
kose ir jau apglostytais plaukais ant gal
vos. Ir atėjo ji ne viena, o vesdamasi 
už rankos ilgąjį Petniūnioką. Žvitriai 
šmikštelėjo akimis į brolius ir žiauriai 
numynė man koją, sušnypšdama pro 
dantis:

—Cy-i-t!..
—Ogi Saliomėjos taigi nemuškit,—pa

sakė Petniūniokas, žiūrėdamas į visus iš 
padilbų. — Čia ne ji...

—Ko ne ji?—prisimerkė Poviliokas.
—Aš ir sakau tau: ne ji!.. Ko dar 

klausinėji ?
—Nchu, chu, chu, chu-u!.. — staiga 

pravirko Saliamutė, puldama motinai 
ant kaklo. — Mirė mūsų duondavėlis 
mieliausias, tėtelis vieniausias, palikom 
mes abi našlaitėlės! .

Pakėlė veidą, visą nužliauktą. ašarom, 
gręžėsi į brolius:

— Vienas, kaip pustelninkas, be savo 
žmogaus su grabnyčia. . . Kiek kartų 
kalbėjau, kiek sakiau, kiek prašiau: 
nepalikim tėvelio vieno, nepalikim varg
dienėlio vieno! — rokavo ji skausmin
gai ir vis braukė ašaras. —Ar paklau
sė kas? Ar išgirdo, parodė širdį? Su 
piemeniu, su svetimu palikom, kaip špi- 
tolninką kokį, kaip nebeduok dieve ką.

Senė dažniau sutimpčiojo lūpą, ėmė 
mirksėti akimis.

■— Peliksiukaę, amžiną atilsį, pats gi 
nenorėjo. . . — ėmė teisintis. ,

— Per širdį, per geriausią širdį, — 
aimanavo Saliamutė. — Visą gyvenimą 
tėtelis ne savęs žiūrėjo, o kad visiems 
gerai, kad ir šiaudelis namuose nežūtų, 
kad mes, jo vaikai nevertieji, bėdos 
nematytumėm! Oi, tėteli, mieliausias tė
teli! Ką tu padarei, tėteli vieniausias!— 
staiga sušuko ji balsu. — Įpuolu aš pa
rėjus trobon, o jis guli, vargdienėlis, ir 
pasikelti nebegali. O piemuo, tas dur
nius, stovi ir nepadeda! Verčiausi, sako 
tėvelis, ant ' šono verčiausi ir nuburbė- 
jau, ir nebepasikeliu. Ant kito šono, die
vuli brangus, nebuvo kas apverčia! 
Nusitvėrė jis man už padelkų: pakelk, 
prašo, o kur jau čia pakelsi, kai dievas 
šaukia? Taip ir užgeso, padelkų nusi
tvėręs.. Uchu, chu, chu. . .

— Saliomėjos taigi nemuškit, — vėl 
pratarė Petniūniokas.

— Ar nenutilsi tu, mulki! — riktelė
jo Saliamutė, vėl pasileisdama verkti.

— Bet gi sakei. . . — kostelėjo rankas 
Petniūniokas.

Tylk!
(Bus daugiau)

(Tąsa)

Ligų plitimui sulaikyti 
ėmė steigtis viešosios svei
katos komisijos. Prižiūrėjo, 
švarino apleistus ir gyvena
mus namus, gatves. Tai pa
dėjo sustapdyti cholerą 
Niujorke, 1866 m. Geltona
sis drugys siautėjo šiltuose 
kraštuose, kol tapo susekta, 
kad tam tikri uodai (aedes 
aegypti) išnešioja tą baisią 
epidemiją, panašiai kaip es
ti ir su maliarija. Epidemi
ja Kuboje tapo apstapdyta.

Prancūzijos Pasteras su
sekė ir pasiutimo ligą — 
hidrofobiją. Iš susarginto 
triūso nugarkaulio smege
nų pagamino skiepus bei 
vakciną pasiutimo ligai gy
dyti.

Pasteras, Kochas sekiojo 
bakterines ligas. Susekė 
karbunkulo (anthrax) bak
terijas. Susektos choleros 
bakterijos, džiovos bacilės, 
pagamintas tuberkulinas, 
kurs padeda surasti, ar 
žmogus (bei gyvulys) serga 

i tuberkulioze. Švara, sani- 
tacija padėjo mažinti džio- 

ivą ir kitus apsikrėtimus.
Ročesterio mieste, Mine- 

jsotoj, Mėjo (Mayo) broliai 
gydytojai įsteigė garsiąją 
ligoninę, kliniką, 1889 m. 
Surastos difterijos bacilės 
ir pagamintas antitoksinas.

Medicinos mokyklos dar 
buvo menkos Amerikoje, 

į Tai Baltimorėje tapo įsteig
ta garsioji Džion Hapkin- 
so medicinos mokykla (John 
Hopkins), 1867 m.

Vokietijos profesorius 
Rentgenas išrado peyšviti- 
n a m u o s ius X spindulius, 
1895 m. Rentgeno spindu
lių mašinos plačiai vartoja
mos tūloms ligoms ir žaiz
doms tyrinėti ir gydyti.

i Visa eilė stebėtinų išra
dimų vyko 20-ame amžiuje. 

’ Vokietijos chemikai tyrinė
jo baltymus - proteinus, jų 
sudėtines amino rūkštis. 
Pagamino daugybę vaistų: 
kafeiną, ksantiną, teobra- 
miną, bent kelis hidrozinus. 
Nugarkaulio slankstelių li
gą (spondylitis deformans) 
ir smegenų uždegimą, taip
gi nervų ir širdies ligas 
studijavo vokiečiai profeso
riai. Šikąs pagamino 
skystį difterijai surasti 
(Schick test). Lorencas gy
dė narių išnirimus, be ope
racijų, atgal palaipsniui su- 
varinėdamas kauliukų ga
lus į savo vietą. Vaserma
nas pagamino būdą sifiliui 
surasti, ar dar yra sifilio li
gonio kraujuje. Erlichas 
ištobulino 606 — salvarsa- 
na sifiliui gydyti.

Tapo susekti virusai — 
mažytėlaičiai mikrobai, la
bai limpamų ligų skleidė
jai: raupai, karvėraupiai, 
vėjaraupės, papūgų liga 
(psitakozė), influenza, ty
mai, vaikų paralyžiai, pa- 
žandžių uždegimas —-kiau
lytė (mumps), tūli plaučių 
bei kepenų uždegimai, pa
siutimo liga, slanktai - slo
gos, — vis tai virusinės li
gos.

1847 m. įsisteigė Ameri
kos gydytojų, sąjunga. Ki
lo medicinos. Standartas. 
Greta Baltimores Džion 
Hopkinso medicinos moky
klos ėmė veikti garbingoji 
Kornelio medicinos mokyk
la (Cornell medical school). 
Įžymūs profesoriai Koneris 
ir Juvingas (Conner, Ew
ing) buvo pačio daktaro 
Stanislovaičio mokytojai. 
Ten buvo ir garsusis vaikų 
ligų žinovas Holtas.

Bostone įsteigta garsioji 
L a h i o klinika / (Lahey).

Atsižymėjo gyd. Kebo tas, 
Paulius Uaitas (White), 
mūsiškio Aizenhauerio šir
dies gydytojas. Klivelande 
iškilo gyd. Krailis (Crile), 
kraujo spaudimo ir skyd
liaukės žinovas. Anglies 
kasyklas tyrinėjo gyd. Hal- 
denas, surado nuodingas 
dujas — metaną, kurios su
keldavo sprogimus ir pože
minius sprogimus. Šilti
nėms ištirti tapo surastas 
Vidalo tyrimas (Widal ag
glutination test). Ligonio 
kraujo serumas turi tam 
tikrą sulipdomąją medžiagą 
(agliutininą). Norint su
sekti', ar žmogus serga šil
tinėmis, į trupučiuką jo 
kraujo serumo įmaišoma 
agliutinino: tuojau ir su- 
sulimpa bacilės į gumulė
lius. Atseit, ligonis turi tą

Tyrinėtos aklosios — vi
dinės liaukos, gaminami tų 
liaukų galingi ekstraktai. 
Rusijoje — Tarybų Sąjun
goje garsėjo gydytojai 
mokslininkai: Seče n o v a s, 
M e č n i k ovas, Uchtomskis,! 
Mislavskis, Vedenskis, Pav
lovas. Ivanas Pavlovas ypač 
garsus fiziologas ir neuro
logas, sąlyginių refleksų at
radėjas. Didi pasaulinė fi
gūra.

Iš vidinių liaukų paga
minti preparatai: tiroksi
nas, kortizonas, insulinas, 
vyriškieji ir moteriškieji 
hormonai, adrenalinas. Ke
penyse surastos kraujui 
taisyti medžiagos. Kepenys 
yra labai naudinga vartoti 
kiekvienam. Daktaras Sta- 
nislovaitis pats čia pareiš
kia: “Aš pats, kaipo in- 
ternas Strong Memorial li
goninėje, Ročestery, 1926- 
27-tais metais girdydavau 
ligonius kepenų sriuba, ku
rią daktaras Whipple pri
rengdavo, kad išgydytų pa
vojingą ma ž ą k r a u j y s t ę 
(pernicious anemia).”

Pradėta tyrinėti alergijas, 
o tie ligūsti kai kurių žmo
nių jautrumai svetimiems 
proteinams, kaip nors pate
kusiems į jo organizmą, į 
kraują, labai vargina tokius 
jautruolius. Tūlos piktžo
lės ir jų dulkelės, tūlu au 
galų bei L.
sukelia būdingas slogas, žo
linį slanktą, dusulį, nie
žulius, galvos sopstą, gilti
nių plėvių sutinimus. Iš vi
sokių susektų žolių tapo pa
gaminti ekstraktai, kurių 
įleidžiant po oda, palaips
niui eina mažyn ligonio li
gūstas jautrumas, alergija.

Marija Skladowska-Kiuri 
ir jos vyras Pjeras išrado 
radį (radiumą), kurs kaip 
ir rentgeno spinduliai, nau
dojamas vėžiams gydyti. 
Abu šitie dariniai labai, la
bai pavojingi, kai jų gau
ni didėlesnėmis doze m i s, 
panašiai kaip ir radicakty
viosios dulkės nuo 
bombų tyrinėjimo: 
na visokią gyvybę.

Surasta, kad tifo 
yra sukeliamos parazitų 
“rickettsia provazeki,” ku
riais apkrečia erkės ir kiti 
vabzdžiai.

Vitaminų atradimai atvė
rė naujus horizontus medi
cinoje. Vitaminų ištyrinė
ta daugybė ir vis daugiau 
iu surandama. Kiekvienas u 

turi savingą paskirtį ir bū
tinai reikalingas žmogaus 
(ir gyvulio) sveikatai pa
laikyti. Vitaminų mišinių 
preparatus privalo vartoti 
kiekvienas, kad išlaikytų 
gerą sveikatą ir atsparumą 
ligoms.

Surasti cheminiai sulfa

NORWOOD, MASS.

M 1 R U S

Elzbietai Jasiukėnienei

Reiškiame širdingą užuojautą jos dukrai Gigai, 
žentui A. Zarubai, sūnui P. Jasiukėnųi ir jo 

žmonai. Taipgi visai jų šeimai.

Mrs. M. Chigas
Mr. ir Mrs. S. Rainard 
Dorothy Ruplėnas 
R. ir E. Niaųra 
Neljie Grybas
Mr. ir Mrs. J. Budrevieia 
Artimas Draugas

Mr. ir Mrs. L.

Mr. ir Mrs. VL Misevičia 
Ignas Kubiliūnas 
D. Valma
Mr. ir Mrs. J. Usevičiai
P. Kastackiene
M. Krasauskienė
M. Uždavinis 

Trakimavičiai

vaistai, kurie daug pade
da, gydant bakterines ligas. 
Antibiotikai vėl atidengė 
plačius medicinoje horizon
tus. Penicilinas, streptomi- 
cinas, teramicinas ir dau
gybė antibiotiškų padeda 
pergalėti bakterines ligas.

Imta nuodugniai tyrinėti 
protliges, jų priežastis ir 
gydymą. Neurologai, psi
chologai, psichiatrai ieško 
mitybinių trūkumų, vidinių 
liaukų sutrikimų, netikusių

t

Linksmų Kalėdų ir 
Laimingų Naujų Metų

ST. THECLA
6708 Palatine Avė.

Chicago, UI.

NE. 1-3320.

įgytų kūdikystėje įspūdžių, 
sukrėtimų, kurie nugrimsta 
giliai į pasąmonę ir sukelia 
laikotarpiais p a m i š i m us.

(Bus daugiau)

A tsina u j indamas prenu- 
i meratą pridėk vieną kitą 
doleriuką Laisvės paramai,

NAUJI METAI!

Kai Varpai Suskambės

Lai Jums Suteikia Taikius

Derlingus Metus.

ST. ALEXANDER

229 S. Ardmore Ave

Villa Park, Hl

! NENCUI LINKĖJIMAI
ft

LAIMINGŲ 1958 MblTlll

ir

iulkeles, tūlų au- g? 
gyvulių dulkelės &

atom- 
naiki-

ligos

&

Sveikinu savo gimines, pažįstamus, t 
laikraščiu Laisvės, Vilnies ir Liaudies 1 
personalą, skaitytojus ir rašytojus. I

E. P. MALKAITIS,

Easton, Pa.

< i

&

JULIUS NEUMANNAS
TIKRAS LIETUVIS

Gimęs Kaune, Užaugęs Kėdainiuose, 
Linkiu Visiems Lietuviams
LAIMINGU 1958 METŲ!

Julius Neumannas 
Milwaukee, Wis.

SEZONO SVEIKINIMAI
Sveikinu savo mylimą brolį Martiną ir visas 

savo gimines Lietuvoje. Taipgi visas gimines 
čia Jungtinėse Valstijose, Laisvės skaitytojus, 
pažįstamus ir draugus, linkėdama daug laimės 
1958 metuose.

a

JULIA WERNER « 
—Cleveland, Ohio.



Ką mateme ir girdėjome 
Tarybų Lietuvoje

Rašo Juozas Lesevicius
KAIPGI ATRODO 

LIETUVA DABAR?
Visų pirma tenka pasaky-! . 

ti, ar kam patiks ar nepa-1 
tiks, kad dabar Lietuva pa
sikeitusi iš pat pamatų, 
kaip savo išvaizda, taip so
cialiniu 
užgimusi 
Lietuva.

Mano 
priėmusi 
tvarką, 
sunkumų budavojant socia
lizmą—ir dar daug jų teks 
sutikti ir nugalėti, Lietuva 
dabar jau atsistojusi ant 
tvirtų kojų ir žengia pir
myn. Tai nesugriaunamas 
faktas.

Kalbant apie naują, pasi
keitusią Lietuvą, nereikia 
manyti, kad ji daugiau jau 
nėra Lietuva kaip Lietuva. 
Tokį supratimą mums ypa
tingai bando primesti per 
karą pasitraukusieji iš Lie
tuvos piliečiai, ' dabartiniai 
Kanados ir Jungtinių Vals
tijų naujosios emigracijos 
lietuviai. Vienas kitas są
moningai, o daugiausia ne
sąmoningai jiems pritaria 
ir senesnės kartos išeiviai 
mūsų tautiečiai. Jie sako, 
ka lietuviai iš Lietuvos išve
žami, o jų vietoje atvežami 
rusai arba kitokie, kaip jie 
vadina, “burliokai.” Jie sa
ko, kati dabar Lietuvoje lie
tuvybė, jos papročiai ir lie
tuviška kalba jau baigiama 
sunaikinti. Kitais žodžiais, 
jie sako, Lietuva rusinama. 
Pagaliau, jie net vadina 
Lietuvą rusų okupuota, be
teise, 
yra č

subudavojimu, 
nauja, Tarybinė

giliu įsitikinimu, 
socialistine san- 

nežiūrint sutiktų

Iriausia lenkai—nėra iš kur 
i nors atvežti ir apgyvendinti 
I lietuvių vietoje, o yra vieti- 
Įniai, seni gyventojai. Dau- 
i giausia n a u j ų gyventojų 

■ kaip tik ir sudaro liettuviai, 
kurie Vilniuje pirmiau ne- 

22 gyveno. Šiaip Lietuvoj, kaip 
miestuose, taip kaime, kaip 
gyveno, taip ir tebegyvena 
lietuviai, vienam kitam įsi
maišius ir nelietuviui, kaip 
kad ir pirmiau buvo.

Valdiškose įstaigose ir 
bendrai viešojo gyvenimo 
k i ekvi ename ži ngsny je var
tojama tik lietuviška kalba. 
Tiesa, tautiniu atžvilgiu 
Lietuvoje, kaip ir visoje Ta- 
ryb Sąjungoje, nėra diskri
minacijos ir kiekvienas Lie
tuvos gyventojais, nors jis 
būtų ir nelietuvis, turi teisę 
gauti darbą ar tarnybą, bet 
paskutiniu atveju jis ar ji 
turi išmokti lietuvių kalbą. 
Todėl kiekvienoje Lietuvos 
respublikos įstaigoje ar bet 
kokioje viešojo gyvenimo

nori tęsti aukštesni mokslą? 
Prie to reikia pridėti, kad 

I vyresnio amžiaus mokiniai, 
įuo IV klasės, mokomi dar ir į 
kitų kalbų — vokiečių, ang
lų ar francūzų. Aš jus ga
liu užtikrinti, kad Lietuvos;' 
mokvklu mokiniai nesibaido; 
bei jų tėvai nesigaili, kad 
jie šalia lietuvių kalbos mo
komi rusų ir kitų kalbų.

Jt
NeivYorto^^K^fcrZlnloi

LIETUVIU TARPE

1 ■

' I

i Amerikos ir Soviehj profesoriai! Moteriškę mirtinai

lietuviška šalimi; Ir 
tokių, nors jie tei- 

‘sąžiningi ir nuoširdūs 
s, kurie patiki to- 
ulepalams. Mums grį- 

ietuvos atgal i Ka- 
an pačiam teko są

monių, kurie nuošir- 
e jokių išmetinėjimų 

a: ar daug yra rusų 
/oje?, ar galima įstai- 
ai'ba gatvėje su m i lie i- 
i lietuviškai susikalbė- 

k r mokomi vaikai ir lie- 
ai mokyklose?, ir 
itų panašių klausimų 

^tato.
irąsiai ir nedvejo- 
aliu atsakyti: Lie- 
ra okupuota, bet 

ca Lietuvos Tarybų 
Socialistinė Respublika, pil
nateisė savo vidujinius rei
kalus tvarkyti, kaip ir visos 
kitos Tarybų Sąjungos soci
alistinės respublikos. Ji turi 
lygų skaičių su kitomis res
publikomis savo deputatų 
Visasąjunginėje Aukščiau
sioje Taryboje, Maskvoje, 
kurios vice-pirmininku ‘yra 
Justas Paleckis. Jis, kaip 
matome iš spaudos ir jo 
darbų, eidamas tokias atsa
kingas pareigas, ten vaidi
na svarbų vaidmenį. Neten
ka nė kiek abejoti, kad Lie
tuvos liaudies deputatai J. 
Paleckio vadovybėje, kuris 
rodęs ir įrodęs savo darbais, 
pasiryžimu, drąsa ir pasi
aukojimu, kaip geriausias 
lietuvių tautos s ū n a i n is, 
nuoširdus Lietuvos patrijo
tas, niekam neleis Lietuvą 
skriausti.

Netiesa, kad Lietuva ap
gyvendinta, ar bandoma ap
gyvendinti rusais arba ki
tų tautų žmonėmis. Kad 
Lietuvoje yra ir nelietuvių 
tautybės žmonių, tai tiesa 
(bet kur rasi tokią šalį, ar 
valstybę pasaulyje, kurioje 
gyventų tik vienos tautybės 
arba religijos žmonės ?), 
^pac Vilniuje, kur prieš ka
rą lietuvių veik nebuvo likę. 
Bet tie kitataučiai — dau-

subadė gatvėje
Mary Nerich, 44 motų mo

teris, gyvenanti Queens Vil
lage, buvo nuvykus į Jamaica 

.-1 naby C. Keeney iš Brown Um- atlikti kalėdinių pirkinių. Bet

Leonas Prūseika gražiai 
buvo pagerbtas

Lietuviu Motoru Klubas, su-
, atli

ko gražu darbą : pagerbė ii’ fi
nansiniai parėmė sunkiai ser
gantį Leoną Prūseika.

Sekmadienį jau prieš nu
skirtą laiką Prūseikos draugai 
pradėjo rinktis. Stalai buvo 
pilnai paruošti. Tuoj po 1-mos 
'•alandos prasidėjo vaišinima- 
sis. Valgėme silkes ir žuvis su 
visokiais pridėčkais, keptų 
makaronų. O valgių buvo 
tiek, kad jų ir liko. Taipgi ga
vome suvalgyti po obuolį !š 
Kūliko sodo. Mat, Kūlikas va
karykščiai buvo nuvykęs į 
savo farmą ir mums atvežė 
didžftilę dėžę obuolių, taipgi 
ir raudonų burokų. Ir jis šiam 
banketui juos dovanojo, o mos 
viską sušveiteme.

Programai pirmininkavo K. j 
Petrikienė. Ji iškvietė’ keletą 
veikėjų pasakyti po keletą žo
džių. Kalbėtojai daugiausia 
minėjo visų mūsų mylimąjį 
Leoną Prūseika. Kiek plačiau 
anie jį kalbėjo

i nė, 
ir

Kiek tai liečia lietuvybę, nios(lamas Kūčių pietus,
tai šiandien Lietuvoje dau
giau negu kada nors pir
miau tobulinama lietuviu 
kalba, atgaivinami lietuvių 
paproči a i-trad ic i jos, gilina
masi į Lietuvos istoriją, at
statomos istorinės liekanos. 
Nagrinėjamas senovės lie
tuvių kultūrinis literatūros 
lobynas, kuriuo vadovau
jantis pritaikomas prie da
bartinių sąlygų ir plečiama 
Lietuvos mokslas, dailė, me
nas, poezija, grožinė litera
tūra ir visa, kas tik lietu
viška, kad Lietuvoje lietu
vybė pasilaikytų ir gyvuo
tų. Ir ji gyvuoja ir gyvuos!

Jei šiandien lietuviški 
buržuaziniai nacionalistai, 
ypatingai šioj pusėj Atlan
to, klastingai zaunija apie 

..... ..............lietuvybės žlugimą Lietuve- 
užeigoje, pagrindimai u'|je> apje tai, kad Lietuva 
yra tik lietuvių kalba ir vi- j “rusų okupuota,” tai jie tik 
s.ur susikalbėsi lietuviškai. |vieną troškimą,<•?(?• susikalbėsi lietuviškai. •

Kai kurie čia g: 
ku iš Lietuvos su rusu kal
ba rašomais adresais. Bet 
tai nėra įsakymas ar reika
lavimas iš Lietuvos tarybi
nės vyriausybės ar pašto 
įstaigų. Kodėl tie žmonės 
rašo savo adresus rusų kal
ba, o n-e lietuviškai, pa
klauskite jų pačių, nes tik 
jie gali atsakyti. O tuo tar
pu, žinote savo giminių ad
resus — ir adresuokite lie
tuviškai. Būkite tikri, jie 
gaus jūsų laiškus Lietuvoje.

Čia tenka pastebėti, kad 
Lietuvos statyboje, arba 
pramonėje ypatingai, vie- 
nur-kitur užtiksi kitatautį 
tarybinį žmogų, kaip inži
nieriaus, techniko ar kito
kios specialybės žinovo par
eigose. Bet tai kas čia to
kio. Amerika, pavyzdžiui, 
kaip aukštai pakilusi tech
nikoje ir moksle ir tai im
portuoja mokslininkus iš 
Vokietijos, ir imtų specia
listus iš bet kur, jei tik tas 
pagilintų jos žinybą, daV 
daugiau pakeltų pramonę 
(industriją), pagerintų ar 
pagreitintų produkciją ir 
tt. O Lietuva, jauna respub
lika, buvusi technikoje toli 
atsilikusi, gali tik pasi- 
džiaugti, — ir ji džiaugia
si, — kad gauna inžinierių 
ir kitų specialistų pagalbą 
pramonės mechanižavimo ir 
automatizavimo pakėlimui, 
arba žemės ūkio mašinerijos 
pagerinimui ir kt. Visuose 
fabrikuose, kur lankėmės, 
nors vyriausias inžinierius 
ar kitoks aukštas žinovas ir 
būtų nelietuvis (kaip, pa v., 
Klaipėdos- laivų statybos fa
brike), tačiau fabriko ar 
imonės administracinė va
dovybė lietuvių rankose. Jei 
yra kitataučiu specialistu, 
tai jie ir dirba tik kaip spe
cialistai, bet jmonę-įabrikus 
valdo lietuviai. Šitą visiems 
reikia gerai žinoti.

Mokyklose vaikai mokina-; 
m i kalbos ir rašybos grynai 
lietuviškai. Tiesa, nuo ant
ros klasės mokiniai prade
dama mokyti ir rusų kalbos. 
Bet tai tik kalbos ir rašy
bos. Visa kita mokoma, pa
mokos dėstomos tik lietuvių 
kalba. O kad mokoma rusų 
kalbos mokyklose, tai kitaip 
ir būti negali. Reikia, ne
pamiršti, kad ten visos ge
riausios moksliškos knygos, 
literatūra, yra rusų kalba. 
Ir ką gi studentas darytų, 
jei jis (nemokėtų rusų kal
bos, juo labiau, jei jis ar ji

turi: Jei 
auna laiš-j Tarybinė Lietuva nekoope- 

« •• 1 , 1 ' mini’ll on "Pri vurnii O oruotų su kitomis Tarybų Są
jungos socialistinėmis res
publikomis, būtų nuo/jų at
siskyrusi, merdėtų atsiliki
me, tuomet, ji-e tikisi, su 
kieno nors pagalba, galėtų- 
išplėšti iš Lietuvos žmonių 
socialistinius atsiek i m u s , 
grąžinti atgal buržuazinį, 
priespaudos režimą, o jie,

leva Mizarie- 
K i • i st y na Sta n i s 1 o v a i t i e n ė 

R. Mizara, kuris paminėjo 
Prūseikos gyvenimo keletą

bruožų. Nastė Buknienė jaus
mingai perskaitė porą seniau 
parašytų Prūseikos eilių. A. 
Bimba priminė, kad jeigu 

i Prūseika būtų sveikas ir su 
mumis šiandien, jis pirm vis- 

“,ko prašytų palaikyti ir stip
rinti mūsų pažangias organi
zacijas ir spaudą. Kvietė vi
sus energingai ir sėkmingai 

; svarbiasžinoma, pirmieji vėl atsisės- pykdyti artėjančias 
tų ant Lietuvos , ž m o n i ų' pramogas.
sprando. Bet dabar?._ Da-i
bar užtenka jiems tik pa-1 
galvoti apie tai, ir jų dide
lis apetitas iššaukia vien

Po to svečiai šnekučiavosi 
prie savo stalų, dalindamiesi 
mintimis apie įvairius gyveni
mo Įvykius ii

purvo seiles. Už tai jie ir Pi-clseikai greit 
spiaudo purvais ant Taiybų!mus aplankyti 
Lietuvos. į

New Haven, Conn.
Liet. Apšvietos Draugija 

nusitarė likviduotis dėl nartu 
mažėjimo ir jų nesilankymo į 
mitingus. Lietuviški “vaduo
tojai“, išgirdę tai, kad drau
gija likviduojasi, ir kad ji turi 
kiek pinigų, prašė, kad 
riai paskirtų tuos pinigus 
duotojų“ Liet Tarybai, 
prašė kitiems poniškiems 
kala'ms paaukoti, 
gijos nariai visą 
šluotos vietoj’e.

na- 
“ va
lkti 
rei-

Bet d rau
ta i paliko

Kazys ir Autose ŠąliCinai 
rengiasi vykti į Miami, Flori
dą, ir ten žada praleisti kele
tą savaičių, taipgi aplankyti 
gerus draugus. G e riausios 
jiems sėkmės!

LLD 32 
kia naujos 
istorijos“), 
neužilgo.

Po
Co. i

linkėdami 
susveikti

belaukiant

ir

Naujų Metų

Sekanti didžiulė sueiga bus 
šio antradienio vakare, gruo
džio 31 d. Tai bus Naujų Me
tų pasitik imu i pokylis.

Aido Choro
Grybas man 
remažai pas 
l et daugelis 
gistruoti. Jis
kurie asmeniškai nesimatys su 
aidiečiais, telefonu pašaukti

pirm. Jonas 
minėjo, 'kad jau 
ji užsiregitravo, 
dar gali užsire- 
pataria tiems,

kuopos nariai lau- 
knygos (“Gydymo 
Jie mano ją gauti

JSK—

Lowell, Mass.
Labor dienos Ware Eal 

uždarė dirbtuvę, paleis
dama iš darbo 500 darbinin
kų. Nemaža ten dirbo ir lie
tuvių.

Merrimack Co. pranešė, 
kad savo dirbtuvę uždaro še
šiems mėnesiams. 
1,000 darbininkų, 
i u rėš “dideles 
Klausimas, ar po 
siu dirbtuvė atsidarys?

Ten dirbo 
kurie dabar 
vakari jas“, 

šešių mėne-

LDS 110 kp ir LLD 44 kuo
pa rengia Naujų Metų pasiti
kimo parę — turkių vakarie
nę. Jvyks po num. 14 Tyler St. 
Pradžia 8:30 v. v. 
ir iš kitų kolonijų 
čiai dalyvauti.

Kviečiami 
pažangie-

R. K.

Finansine parama Laisvei 
visada reikalinga.

Pirmadienį, nuo 10 va), iki i Yorko Universiteto.
vakaro, per Columbia I lord P. Harnwell i 

radijo sistemos I vania Universiteto ir Or. Bar
bus labai Įdomios d is-1 
tarpe Sovietų ir Ame-1 versiteto.
mokslininku. įdomios , ... .... . Is Maskvos radijo stotiestuomi, kad amerikie-., .. _ . T) , ’ . i’ ii-aibes Ivanas Petrovsky, rel.

j torius- Maskvos Universiteto;
: profesorius' Michail Čelikinas, 
i direktorius Maskvos inžinierių 
Instituto ir profesorius Peter

i Palukinas, darbuotojas Mask
voje Plieno Institute.
' Taigi, kaip matome, tai

B road costing 
tinklus
Pusi jos

dar ir 
ciai kalbės New Yorke, o So-j 
vietų profesoriai Maskvoje.

Tos radijo sistemos vedė
jas. George Viscas sako, kad 
technikiniai tas padaryti leng
va. Minima radijo sistema turi 
eilę diskusijų temoje: “Sovie
tų ir Amerikos mokslas”. Mr. 
Viscas pašaukė t e 1 e f o n u 
Maskvos radijo stoti siūlyda
mas tokias diskusijas. Tarybi
niai mokslininkai tuojau auti-I 
ko i)‘ buvo susitarta turėti 
bendrais mokslo klausimais 
diskusijas.

Iš Amerikos pusės kalba

i)r.

ji namų daugiau jau nematė, 
, 10:3,0 vai vakare, gatvėje ta- 

po užpulta, sumušta ir peiliu 
subadyta ant 220-tos gatves. 
Jai padaryta keturios dideles 
žaizdos krūtinėje ir pečiuose. 
Tųn jie bus užregisti’uoti. Te].: 
žmogus išgirdo moters šauks- * 
m a :

Taigi, kaip matome, tai bus 
labai įdomios, diskusijos-. To- 

30oėl, pirmadieni, gruodžio 
dieną, 10 vai. vakaro, užsista- 
tykite savo radijo imtuvus. 
Pranešama, kad praeis kelios 
minutės, kol viskas bus su
jungta, tai diskusijos prasidės 
apie 5 minutės po dešimtos

Dr. Carroll V. Newson, iš New’j valandos vakare.

— Oh, Dievo! Oh, Dieve! 
Gelbėkite! j

Kada jis išbėgo i gatvę, tai 
matė, kaip du vyrai nubėgo, 
bet. nakties j laiku negalėjo 
juos pažinti. Pašaukta polici
ja, pribuvo ligoninės 
Daktaras pripažino 
jau mirusia.

Moters piniginės 
todėl policiją mano,
puolimas buvo plėšimo sume
timais. Pas ją likę tik pyragų 
pirkiniai, kitko nebuvo, 
būti užpuolikai nusinešė.

Atrodo, kad gatvės jau 
nesaugios.

vežimas.
moterį

nebuvo, 
kad už-

Plėšikai pačiupę 
$6,000

Dr. M. Sakei, 
insulino 
veik 
gaiš 
ožio

Paliko du milijonus 
dolerių

kuris išrado
įčirškimus, paliko 

du milijonus dolerių pini- 
ir serais. Jis mirė gruo- 
2 d.
palikimų teismą atvyko 

Miss Marianne Englander, ku
ri nors i ir nebuvo oficialiai ve
dusi su daktani, bet gyveno 
kaipo jo pati (common-law 
wife). Todėl, ji sako, yra tik- 
ia turto paveldėtoja.. Dr. Sa
kei turėjo giminų Izraelyje 
kitur užsienyje.

I

ir

Iškrito pro langą

Michael Schaap, 81 
amžiaus, buvęs Bloomingdale 
didžiulių krautuvių pirminin
kas, iškrito pro langą ir užsi
mušė. Jis iškrito iš Chatham 
viešbučio, 33 E. 48th St Lan
gas žemai nuo grindų. Sako, 
kad jam pastaruoju laiku gal
va svaigdavo, tai gal iškrito 
netyčia langą atidarinėdamas.

metu

vakarais Į Liberty Auditoriją. 
Ten jie bus užregistruoti. Tek: 
Virginia 9-4678.

Aidiečiai prašo visų, kurie 
norėtų linksmai pasitikti Nau
juosius' metus, o dar neužsire
gistravę, tuojau užsiregistruo
ti. Rep.

BALTIMORE, MD
Jau 11-ka Baltimorės in

dustrijų pasisakė, kad jie ap
leis miestą dėl to, kad ant jų 
uždėjo “manufacturer’s ma
chinery and inventories tax”. 
Baltimorės industrialistai nuo 
tokių taksų buvo paliuosuoti, 
bet dabar miesto taryba nu
balsavo, kad ir jie turi taksus 
mokėti, kaip ir visi kiti miesto 
gyventojai. « Tas nepatiko in
dustrial istams, jie vienas po 
kito praneša, kad kraustosi į 
užmiestį, o kiti net į kitas 
valstijas.

Jie bėga ne vien nuo ankš
tų taksų; jie bėga ir nuo uni
jinių algų. Jie mano, kad už
miestinėse vietose jie gaus 
darbininkus už žemesnę algą, 
o tie, kurie bėga į pietines 
valstijas, mano, kad jie galės 
prisisamdyti ne unijinių dar
bininkų. žinoma, Baltimorės 
darbininkams didelis simūgrs. 
Liti su industrialistais, dideli 
nuostoliai, neisi, palieki be 
darbo. Nekurie, palikę bedar
biais, sako : “Ką turim daryti ? 
Mes dar per jauni pensiją 
gauti, o per seni darbą gauti. 
Tai tau! ‘This is American 
way of life’ ’’.

Baltimorėje nedarbas smar
kiai plečiasi. Robert B. Rim
tie sako, kad lapkričio mene
sį buvo išduota 73,387 čekiai, 
kurių suma ; per visą valstiją 
siekė $2,179^721. Tai pamis-

kad Į 
pačiupo 

dirbąs 
M a r k e t, j

gal

yra

lykit, kiek bedarbių yra, kad 
tokią sumą pinigų turėjo iš
mokėt tik per vieną mėnesį. 
Toliau Mr. Kimble sako:

“This reflects the national 
picture where an estimated 
drop of 1,100,000 civilian 
ployes occurred during 
vember through nation”.

em-
No-

Baltimorės didlapis “Sun“ 
vis dar verkšlena dėl nepasi
sekimo “Vanguardo”. Prirašo 
visokių pasiteisinimų ir išsisu
kinėjimų, kad tik būtų kiek 
galima suraminti vakarinę 
buržuaziją. Net artimiausia 
prie Amerikos širdies Anglija 
daugiausia pašiepia.

žinoma, už nepasisekimą 
pašiepti nėra geras dalykas. 
Bet kaip nepašiepti tokius, ku
rie pašiepdavo ir šiepdavo 
daug kitus? Tik prieš keletą 
mėnesių stambioji 
spauda 
išjuokė 
junga 
jiems 
Tarybų 
erdvę 
kinis 
kaip 
pėdų,
užsidegė. Kodėl taip? Ar ne
buvo tik klaida padaryta, kad 
nepašaukė kunigo, kad būtų 
pašventinęs, o tada gal būt 
viskas O K.

Senas baltimorietis

amerikinė 
ir visokie gudruoliai 

viską, ką Tarybų Są- 
darė. šiandien 
praryti, ką 
Sąjunga jau

du sputnikus, 
“Vangu ardas“ 
lietuviška 
ir tik “pupt“

tenka 
išspiovė, 

paleido i 
o ameri- 

pašoko?
blusa porą 

atgal ir.

Vincent Stagnitta sako, 
nuo jo plėšikai 
$6,000 pinigais. Jis 
Nassau Farmers’ 
Bethpage,

Sako, kad jis susidėjo pini
gus, dviejų dienų biznio įplau
kas, į portfelį, pasidėjo auto- 
mobiliuįe ant sėdynės šalę sa
vęs, ir vežė Į bai ’ ą. Prie kam
po žmogus užsirišęs skaraite 
ant veido atsidarė duris, gre
ta jo atsisėdo ir imdamas 
jiortfelį pasakė: “Duok jį 
man, žinau kas jame yra“. 
Pasiėmė, atsidarė, pažiūrėjo, 
kad pinigai yra. Tuo kartu ir 
Litas, taip pat maskuotas ir 
ginkluotas, priėjo ir jie, pasi
kalbėję, nuvarė Stagnittą į 
šlubą, o patys su pinigais din
go. ■

Sezono Sveikinimai Visiems

S THE GRAND FLORIST g 
I SHOP. g
g Mr. E. \V. Casper, sav. g

Kalba lietuviškai. jg
tfį Šventėms žemos kainos. $
w Ateikite ir po švenčių. H
K įvairių gėlių. Pristatome Visur, m 
K Priešais Alyvų Kalnelio kapines. ® 
^65-87 Grand Ave., Maspeth, L. I. g 
g DA. 6-1090. $

vi

m i Švenčių Sveikinimai Visiems $ 
M Lai jūsų visi pageidavimai 
R išsipildo. »
Sremis MONUMENTS CO.g 
$ 69-81 Metropolitan Avė. įl
g Middle Village 79, N. Y. g 
K (Authorized Rock of Ages Dealer) g

f
ksLinksmų Kalėdų ir Naujų Metų! $ 
g GLENMORE g 
| SERVICE CENTER g 
t«814 Glenmore Ave., Brooklyn, N.Y. g
m Ekspcrtiškąi sutaisme g
« sudaužytus autos. »
H Darbas garantuotas. g
i AP. 7-9288. §

^Linksmų Kalėdų ir Naujų Metų! « 
g DAN DONZA & CO. |
g Pertaisome Sudaužytus Autos. «
w Mūsų darbas garantuots ir S 
K jūs būsite patenkinti. SS
g 6512 Ft. Hamilton P'kway $
« Brooklyn. TE. 6-9602. S

Ir taksimose nesaugu

Astoria miesto dalyje m*^-z 
kuoti plėšikai vienu vakaru 
užpuolė du taksių valdytojus 
ir nuo jų atėmė $42 pinigls. 
Sako, kad v 
atsitikime ja 
į taksi neva 
kė revolverį 
ją privertė išvažiuoti 
mai miesto gatvę, 
ir dingo.

bename ir kitame 
anas žmogus Įėjo 
važiuoti, išsitrau- 

, taksio valdyto-

apkrausi^

PRANEŠIMAS
ROCHEI

Gedemino Dr
jų Metų pasitikimo balių, gruodžio 
31 d., 575 Joseph Ave., 6:30 v. vąfr. 
Įžapga |1.10.
Draugystės natjiai ar eis ar ne, Vis- 
vien turės užsimokėti įžangą. Bu$ 
gera muzika ir 
čiame vietinius 
v aut i.

STER, N. Y.
■augystė rengia Nau-

šiame paren, ift.

gerų valgių. Kvie-, 
ir iš apylinkės daly- 

Rengė jai. (250-252)

MISC. ADS

Mes išeiname iš biznio. Sekanti 
yra nužemintomis kainomis: 

....... ....... 1 4 dr., $275; Cadillac 
1949, 4 dr., Model 62, $400; Nash 
Rambler 1953, 2 dr., Hard top, $500. 
Ateikite persitikrinti. NATIONAL 
AUTO COLISSION, 234—6th Street, 
Brooklyn. UL. 5-7895.

(250-253)

autos
Chevrolet 1951,

LORDS
PASTRY SHOPPE

141
Massap

lerrick Rd. 
ua Park, L. I. 
\ 8-8870

Diabetic Coffee Cakes, cookies, 
pies for Diabetics. Bread made 
100% from Gluten Flour.

Phone for Special Orders.

WA

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

426 Lafayette St.

4piul. Laisvi (Liberty) Tenkt., gruodžio (Dec.) 27, 1957

NUO MASPETHIEČIŲ RĖMĖJŲ

Sveikiname Visus Drauges ir Draugus

Sui Kalėdomis ir
Naujais 1958 Metais!




