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KRISLAI
Pirmas didelis pokylis.
Gerai laikosi.
Senuoju keliu.

VĖL LABAI ĮSITEMPĖ SANTYKIAI TARP JAV IR TSRS
{3

Netiesioginis žudymas.

Rašo A. Bimba

žiūrėkime, kad spalio 5 d. 
parengimas pagerbimui Jono 
ir Konstancijos Rusinskų būtų 
didelis, skaitlingas. Puikūs, 
veiklūs jie draugai. Pažįstu

buvo kietosios

>nia»s tapo atsi 
pas mus i Did j j

Juk taip pat tai bus dar 
pirmutinis rudens sezono po
kylis. Gerai pasivalgysime, 
smarkiai padainuosime 
jog aidiečiai leis ir 
jiems padėti), na, ir 
mintimis pasidalinsime 
šio griešnojo pasaulio

ltį kiu.
mums

gražiai
visais

Kaip nekalbėsimi*, 
tarpu Anglijos darb 
kosi labai protingai, 
iujų lyderis, dešiniausias tar
pe besimausiu, “senosios gvar
dijos orakulas,” Hugh Gaits- 
kell rimtai ir griežtai sako: 
Kinijai jos salos, o Kinija i

Kova dėl Kinijos John F Dulles ir A. Gromyko
Jungta Tautose

(Mūsų korespondento)

Jungtinės Tautos. — Po 
Mr. Du lieso ir A. Gromyko 
kalbų, Vyriausias Komite
tas (Steering Committee) 
laikė

šia Komitetą sudaro 21 €■ V

Sekamos šalys balsavo už 
JAV pasiūlymą: Australi
ja, Libanas, Čiang Kai-šeko

s a y o d u posėdžius., ats(ovaS) Salvadadoras, Ek
Svarbiausias dalykas šio 
komitete dienotvarkyje bu
vo: Kinijos priėmimas į 
Jungtines Tautas ir išmeti
mas iš jų Čiang Kai-šeko

Indija buvo davusi pasiū
lymą, kad Kinijos Liaudies 
Respublikos priėmimo klau
simas būtų svarstytas. Bet 
JAV (Mr. Lodge) davė 

i sumanymą, kad tas klausi- 
, bet šiuo Imas būtų paliktas nuoša- 
liečiai lai-! ]yje dar vieneriems me- 
ai. Netgi Mams.

Kilo aštrūs debatai. Svar
bias kalbas pasakė Indijos 
delegacijos pirm i n i n k a s 
Krishna Menon ir Tarybų

uadoras, Francūzija, Japo
nija, Holland! ja, Pakista
nas, Didžioji Brit a n i j a , 
JAV ir Urugvajus.

Prieš: Ceylonas, Čekoslo
vakija, Indonezija, Airija, 
Nepalas, Rumunija ir Ta
rybų Sąjunga.

Susilaikė nuo balsavimo: 
Graikija ir Meksika.

Vadinasi, komitetas nuta
rė, kad Asamblėja nesvars
tytų Kinijos priėmimo klau
simo. Tačiau jis vi^ viena 
ten iškils — Indija pasiry
žusi pasiūlyti, kad būtų 
svarstytas! «

To paties juk seniai reika
lauja komunistai. To jau se-

Maskva. —Tarybų Sąjun-
Balsuojant, JAV pasiūly-l ga nedavė atsakymo įJung-

niaf reikalauja daugybė saliu mas gavo dvyliką balsų, už tinių Valstijų paklausimą 
ir tautu. I Kinijos priėmimą — septy- dėl nukritusio .

_ _ . _ . . . . I • 1 . • 1 • 1 _ X    lA izva /a n lr/A L^LėllTT/A
Kaip dar ilgai mūsų valsty- ni, o du .susilaikė. Vyriau- ’ Amerikos lėktuvo.

Armenijoje

Ties galvos ožiškai priešinsis 
ram, kas turės ateiti ?

Kam primesti Chruščiovui 
ar kam kitam puldymą Ame
rikos vardo už laisvę ir šviesą 
kovojančių ž m o n i ų akyse, 
kuomet puikiausiai ir geriau
siai atlieka mūsų prezidentas 
ir valstybės departmento sek
retorius. Jie tai daro tartum 
pasamdyti.

štai, paimkime Jungtinių 
Tautų Asamblėjos sesiją. Ara
bai pasakė: Mums nereikia 
Dr. Maliko, kad jis mus at
stovautų ir kalbėtų mūsų var
du. Jis faktinai nieko neat
stovauja. Jis paskirtas Liba
no prezidento, kuris jau iš
mestas iš prezidentystės.

Bet ar paklausė mūsų šalies 
galvos? Kur jos paklausys. 

•Jos užsispyrė ir prieš norus ir 
protestus visų arabiškų kraštų 
Maliką išrinko Asamblėjos 

; prezidentu. Tik todėl, kad jie 
jam tą vietą buvo pažadėję, 
tik todėl, kad jis bus 
paklusnus.

Tokia politika tiktai 
Amerikos prestižą.

Aną dieną vienas liberalas 
už galvos rankas susidėjęs su
riko: Gal Chruščiovas bus 
tas mūsų kvailas galvas papir
kęs!

Kinijos liaudies halsas apie 
Tolimųjų Rytų įvykius

kitko,

mums

puldo

Pekinas. — Per radiją ir 
dienraštį “Liaudies Balsas” 
Kinijos vyriausybė atmetė 
prezidento Eisenhowe r i o 
reikalavimą sulaikyti mū
šius Quemoy salų 
Pareiškime, tarpe 
yra sakoma:

“Prezidento Eisenhowe- 
rio reikalavimas, kad,būtų 
sulaikyti mūšiai, neturi pa
grindo.

“Nėra jokio reikalo pre
zidentui reikalauti sulaiky
ti mūšius, nes Kinija ir 
Jungtinės Valstijos nėra 
karo padėtyje.

“Kinijos liaudis per pas
taruosius trylika metų veda 
kovą už išlaisvinimą tik sa
vo teritorijų. Ir dabartiniai 
kinų militariniai veiksmai

sako kalbas
(Mūsų korespondento)

Jungtinės Tautos.—Pra- 
savaitę atsidariusi 

Tautų 13-oji 
sesija niek o 

nenutarė, o tik 
tik diskusavo

tant didžiuosius 
nius klausimus, 
tikrųjų “dideli”

Pietinių rasistų pasiutimas 
nebeturi jokių ribų. Jie nu
sprendė: geriau sunaikinsime 
viešųjų mokyklų sistemą, negu 
pasiduosime mokyklų integra
cijai.

Ar jiems pavyks šis barba
riškas žygis prieš Amerikos 
vaikus?

Tenka su baime laukti ir ti
kėtis, kad nepavyks. Vietoje 

„ Jungtinių Tautų Asamblėjoje 
» alasavoti apie Vengriją, mūsų 

sekretorius Dulles galėjo nors 
vienu trumpu žodeliu prisi
minti apie mūsų pietinių vals-

(Tąsa 6-tam pusi.) .

Alžyriečiai jau 
sudaro valdžią

Kairas. —Alžyriečių Tau
tinio Išsilaisvinimo Fronto 
vadai pareiškė, kad greito
je ateityje bus užsienyje 
sudaryta Alžyro vyriausy
bė. Įvairios partijos ir gru
pės, kovojančios už Alžyro 
laisvę, jau nuo birželio mė
nesio svarsto tą klausimą.

Alžyriečių vadai sako, 
kad prieš Francūzijos 500,- 
000 armi ją bus mesta kovon 
500.000 organizuotų alžy
riečių.

Francūzų armijos vadai 
skelbia, būk alžyriečiai turį 
tik 25,000 armijoje, vyrų, 
bet jie turi daug partizanų.

Karo pavojus labai padidėjo 
tarpe J. Valstijų ir Kinijos

Washingtanas. — Tary
bų Sąjungos premj eras 
Chruščiovas prisiuntė Jung
tinėms Valstijoms notą. Jis 
sako, kad jeigu Jungtinės 
Valstijos kariaus, prieš Ki
niją, tai tas karas kartu 
bus ir prieš Tarybų Sąjun
gą. Chruščiovas sako, kad 
tik tada bus ramybė Toli
muosiuose Rytuose, kada

tarptauti- 
Čia yra iš 
tik du — 

JAV delegacijos galva Mr. 
J o h n Foster Dulles ir 
TSRS delegacijos atstovas 
Andrei Gromyko.

Pirmasis — jau seno am
žiaus, pražilęs, išsekęs žmo
gus. Antrasis,— pusamžis, 
juodais plaukais, 1 
gajus žmogus. Mr. Du Iles 
atstovauja senąjį pasaulį— 
kapitalistini, A. Gromyko— 
socialistinį, pažangųjį pa
saulį, aplink kurį šiandien 
sukasi visi tie, kuriems rū
pi išlaikyti pasaulyje taiką.

Iš anksto buvo pranešta,! reiškimus, kuriuose sako:
i fak- 

sakys kalbas, į tus, ir kad jo nota nėra pa
lies svarbius rašyta diplomatine kalba..

i Sako, kad Valstybės depart- 
• mentas, vis vien, išleis pa-

a z—m Sz .

ėjusią 
Jungtinių 
Asamblėjos 
konkretaus 
susitvarkė,
dėl to, ką dėti dienotvarkėm

Generalinėje Asamblėjoje 
dalyvauja 81 valstybė. Yra 
daug “aukštų žmonių”: ke
turi ministrai pirmininkai, 
57 užsienio reikalų minist
rai; daug ambasadorių ir 
kitokių žymių žmonių. Pa
vyzdžiui, Jungtinių Valsti
jų delegacijoje yra, be Mr. 
Dullęso ir Mr. Lodge, sena
toriai Michael J. Mansfield 
ir Bourke B. Hickenlooper; 
be to, amerikinėje delegaci-! kad rugsėjo 18 d. abudu ši- Chruščiovas iškraipo 
joje yra ir žymioji negrė tiedu vyrai <-1— i—u -.. ----- --
dainininkė Marian Ander- kuriomis 
son (po vyriu Mrs. O. H. tarptautinius klausimus.

Ką jiedu pasakys?
Spauda ir radijas buvo; reiškimą į Chruščiovo notą, 

iš vakaro minėję kai j Washiingtioniis. — Čiang 
svarbesnius daly- į Kai-šeko atstovas tvirtina,

tvirtas, iš Farmozos srities Ameri-
ka atšauks, savo karkęs jė
gas. Jeigu, ii to nepadarys, 
“Kinija turės jas jėgos pa
galba iš ten išvaryti”.

Prezidentas užsigavo ir 
grąžino tą notą Tarybų Są
jungai. Jis išleido du pa

Washingtonas. — Gauta 
pranešimas, kad Kinijos 
ambasadorius Varšuvoje 
reikalaus iš Jungtinių Vals
tijų ambasadoriaus tuojau 
išspręsti Quemoy, Matsu ir 
Formozos klausimus.

Pekinas. — Kinijos užsie
nio ministras Čhen Yi pa
reiškė: “Nėra pasaulyje jė
gų, kurios galėtų sulaikyti 
mus nuo atsiėmimo Que
moy ir Matsu salų”. Ir to-

Jungtinių Valstijų kariniai 
laivai ir orlaivyno daliniai 
bus Formozoje, taip ilgai 
Tolimuosiuose Rytuose ne
bus ramumo”.

Čhen Yi kaltino Jungti
nes Valstijas, kad jų karo 
laivai nuolatos veržiasi ’ į 
Kinijos teritorinius vande
nis.

Maskva. — Tarybinė ži
nių agentūra “TASS” pa
reiškė, kad prezidentas Ei- 

atmesd amas 
"o tą, “įrodo,

Didžiųjų šalių delegacijos 
didelės, turi savo techninius dar 
ir mokslinius ekspe r t u s . kuriuos 

kus, kuriuos Mr. Dulles pa-'kad č’.angkaišekiniai patys1 senhoweris, 
lies,t todėl, tai žinant, jo kai- ! vieni galį be Amerikos pa-J Chruščiovo 
ba nebuvo labai domėtasi, galbos laikytis ant Quemoy -Lad jis nenori skaitytis su 
Bet ką pasakys A. Gromy- salų. - i faktais...”

Yra puikių oratorių, nes 
kiekviena šalis, siųsdama į 
tarptautinį parlamentą sa
vo sūnus ir dukras, nori 
“pasirodyti,” nori, kad jų 
pasiuntiniai atsirekomen- 
duotų kuo geriausiai.

Kas latkreipia demesį-
Tačiau tie visi rinktiniai 

valstybių pasiuntiniai kažin 
kaip čia patampa mažiu
kais, nežymiais eili n i a i s 
asamblėjos dalyviais, svars-

ko, nieks iš anksto nežinojo.
Mr. Dulles savo kalbą sa

kė rytiniame m i t i n g e, o 
Gromyko — popietiniame.

Kalba Dulles
Vos pradėjus Dullesui 

kalbėti, tuojau jautei, jog 
tai bus defensyvio tono kai- 

(Tąsą 4-tame pusi.)

prieš Čiang Kai-šeko jėgas 
Quemoy salų srityje yra tą
sa tų kovų, ir jie nieko bend
ro neturi su pasaulyje 
įtempta padėtimi.”

Toliau dienraštis rašo, 
kad patys Jungtinių Valsti-1 
jų valdžios žmonės pripaži-! vimui “Laisvei” naujų skaitytojų ir atnaujinimui jau iš- 
no, jog JAV ambasadorius 
derybose su Kinijos amba
sadoriumi Varšuvoje nega
lės spręsti Quemoy salų 
klausimo, nes jos “Jungti
nėms Valstijoms nepriklau
so”. Ir todėl mūšiai, 
kurie eina Quemoy salų sri
tyje, yra kovos Kinijos teri
torijoje tarpe dviejų kinų 
kovojančių jėgų. Toliau 
dienraštis kaltina Jungti
nes Valstijas, kad jos, rem
damos Čiang Kai-šeką, “ki
šasi į Kinijos vidaus reika
lus”.

KVIEČIAME J TALKA’
Su pirma diena spalio mėnesio pradedame vajų ga

300,090,000 kiny 
demonstravo

Pekinas. — Kinijos mies
tuose, miesteliuose ir žemės 
ūkiuose, eina masinės de
monstracijos prieš Jungti
niu Valstijų “kišimąsi į Ki
nijos reikalus”.

Pekino radijas praneša, 
kad jau virš trys .šimtai 
milijonų žmonių demons
travo. Jie reiškia savo pasi
ryžimą atsiimti Quemoy, 
Matsu ir Formoza salas. 
Radijas sako, kad tai di
džiausios demonstraci j o s 
žmonijos istorijoje.

sibaigusių prenumeratų. Tad kviečiame į talką visus 
buvusius vajininkus. ir labai norime gauti naujų vajinin- 
kų. Taipgi prašome tų “Laisvės” skaitytojų, kurie ne
dalyvaus vajuje kaip valininkai, pasidarbuoti, kad gau
ti nors po vieną naują skaitytoją.

Užtikrinimui “Laisvei” gyvavimo kaip dukartsavait- 
raščio, vajaus metu turime1 sukelti jai nors $5,000 au
komis. Tai nėra per didelė suma palyginus su praėju
siais laikais, kada tik vidurvasariais sukeldavome po 10 
ar 12 tūkstančių dolerių fondus.

Sukėlimui $5,000, prašome organizacijų ir kolonijų 
veikėjų ruošti pramogas ir kartu rinkti aukas. Dar
buokimės visi kiek tik išgalėdami aprūpinimui “ 
vės”i finansiniai sekamiems metams.

“Laisvė” turi geroką skaičių skaitytojų Lietuvoje, 
kuriems ją užsakė Amerikoje gyvenanti jų giminaičiai. 
Lietuvos žmonės labai myli “Laisvę.” Taigi, laike šio 
vajaus, reikia prašyti žmonių, kad užsakytų “Laisvę” 
saviškiams į Lietuvą.

Šis vajus eis per tris mėnesius: nuo 1-mos d. spalio 
iki 31-mos d. gruodžio, 1958.

Taigi, draugai, stokime į darbą visk darbuokimės 
kuo tik išgalėdami, kad vajus pavyktų. Prašome visas 
kolonijas be atidėliojimo rengti pramogas “Laisvės” 
Jiaudai. Kur įvyksta parengimai, prašome visuomenę 
lankvti juos.

Darbuokimės pasiryžusiai, kad praplėsti “Laisvės” 
cirkuliaciją ir kad sustiprinti ją finansiniai 1959 me
tams.

UAW unijos kontraktas ir jo 
reikšmė Fordo darbininkams

Detroit, Mich. -- uau | ivai Mnu..na*
UAW unija ir Ford Motorlnimų: mokesties 
Co. pasirašė kontraktą tre
jiems metams. Unijos pre
zidentas Reutheris pareiš
kė, kad, prie dabartinės 
ekonominės krizės, geres
nio nebuvo galima gauti.

Kontraktas ilgas ir turi 
daug punktų. Fordo kom
panijai dirba apie 95,000 
darbininkų. Aišku, kad ne 
visų jų yra vienoda specia
lybė, tai ne visi ir gauna ly
giai pakelti algas. Pamati
niai susitarta pakelti po du 
ir pusę procento, pagal da
bartinę algą, kasmet per 
trejus metus. Taigi, kai ku
riems bus pakelta iki 30 
centų į valandą, trečiųjų 

Lais- metų gale, o kiti gaus po 
mažiau. ,

Bet alga dar ne viskas.

Jau, Darbini"kai gauna pageri- 
> laike ne

darbo, senatvės pensijos, 
'pomirtinės apdraudos, fi
nansinės paramos ligoje ir 
tt.

Darbininkai, kurių meti
nė alga neviršija $7,500, tai 
ligoję gaus iš Blue Cross ir 
Shield apmokėti visas ope
racijos išlaidas.

Už viršlaikį gaus mokėti 
laiką ir pusę, "aktimis dir
banti turės apie 10 procen
tų daugiau už dieninius 
darbininkus.

Kurie iš UAW unijos bus 
pašaukti eiti “jury” parei
gas, tiems Fordo kompani
ja per 14 dienų mokės po $5 
į dieną. Mat, “džiūrėje” 
esantiems valdžia moka tik 
po $3 į dieną, tai jie gaus 
primokėti i.š kompanijos. -

Iš USW unijos 
konvencijos

Atlantic City. — United 
Steelworkers unijos kon
vekcijoje dalyvauja 3,500 
delegatų ir atstovauja 1,- 
250,000 darbininkų.

Konferencijoje plačiai 
i uni

jos reikalai. Pasirodo, kad 
unijoje yra nesutikimų. 
Priimta rezoliucija, kurioje 
įgalioja lokalus “teisti suki
lėlius”.

Vyriausias “sukilimo” va
iki šiol dar per armijos vadai surado, kad Idas yra Donald C. Rarick, 

” raketos jau “atgy- vadovas 4,000 narių lokalo 
paseno, iš McKeesport, Pa.

Milijonai dolerių 
išmesti veltui

Washingtonas. — Armi
jos viršininkai atšaukė kon
traktus ant “Dart” raketų. 
Šių raketų planus pagamino 
Aero Physics Corp., Santa 
Monica, Calif. Raketos turi 
5 pėdas ilgio ir buvo taiko- diskusuota vidujiniai
mos tankų naikinimui.

Dar neseniai armija buvo 
užsakius u ž , $17,000,000 
“Dart” raketų Utica-Bend 
Corp., Utica, Mich. Jų buvo 
gaminama ir kitur. Dabar

“Laisvės” Direktorių Taryba
P. S. Lankantis pas žmones laike vajaus, reikia tu

rėti mintyje ir Mefel'onio raštų knygai prenumeratų 
rinkimą. Taipgi ir parengimuose turime priminti publi
kai užsiprenumeravimą tos knygos, 
lengvai eina knygos prenumeratų rinkimas. Paskubki- “Dart 
kime. ; .veno savo dienas”

i
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Suktas Čiang Kai-šekas!
PO TO, KAI ČIANG KAI-ŠEKO klika buvo išguita 

iš Kinijos ir, saugoma Amerikos ginklo, įsitvirtino For- 
mozoje, ji nuolat plepėjo, būk neužilgo ji sugrįš į Kini
jos sausžemį, nuvers liaudies valdžią ir vėl viešpataus, 
kaip seniau viešpatavo.

Nieks, žinoma, tuo netikėjo ir nebetiki. Bet Čiang 
kai-šekininkai šitaip galvojo: savo interesams jie panau
dos JAV ginklą ir žmones.

Tenka pasakyti, kad iki tam tikro laipsnio jiems ir 
pavyko tai pasiekti. Čiang Kai-šekininkai sutraukė mil
žiniškas savo jėgas į Quemoy ir kitas, pačiame Kinijos 
pakraštyje esančas salas, iš kurių bet kada jie kalėtų 
pradėti puolimą ant sausžemio. Nors tuo, aišku, jie nie
ko nelaimėtų, tačiau nuostolių Kinijos liaudžiai galėtų 
padaryti.

Dabar, kai Kinijos žmonės pradėjo čiang kai-šeki- 
ninkus Quemoy ir Matsu salose bombarduoti, vyti iš ten 
laukan, tai įsikišo mūsų šalies vyriausybė ir jau kalba, 
kad ji Čiang Kai-šekui visaip padės, net jei dėl to tarp 
Kinijos ir Amerikos kiltų karas! Jau, sakoma, ameriki
niai sprausminiai lėktuvai yra pasiryžę Čiang Kai-šeko 
užmačias ginti.

Argi ne akla mūsų valstybės sekretoriaus Dulleso po
litika? Dėl Čiang Kai-šeko klikos eiti į karą su Kinijos 
liaudimi, su 600,000,000 žmonių — baisiausias dalykas! 
Tai būtų didžiausia nelamė ne tik mūsų šaliai, o ir visam 
pasauliui, nes iš karo su Kinija gali užsiliepsnoti’visapa- 
saulinis karas!

Dar yra, tačiau, viltis, kad Čiang Kai-šeko klikos 
kėslai nepraeis! Yra viltis, kad taiką mylinčioji žmonija 
prie to neprikiš!

Kaip žmogus susiniekina
ŠTAI, JAUNAS, GABUS vaikinas baigia Kolumbi

jos Universiteto teisių fakultetą. Baigia jį su aukštais 
kreditais. Jis — jau advokatas.

Gerai vartojus savo tėvų (lietuvių) kalbą, energin
gas, mokąs sakyti prakalbas — jis greit tampa žinomas 
visai Amerkos lietuvių visuomenei. Jis pakrypsta į pa
žangiųjų žmonių judėjimą, o šie džiaugiasi, kad jo asme
nyje jie turį ne tik adyokatą, bet ir energingą veikėją.

Užeina reakcija, užgula Ameriką žiauri, biauri ma- 
kartizmo banga. Prasideda tarp reakcijos. ir‘ pažangos 
kova. Pažangieji žmonės puolami — puolami individua- 
lai, puolamos ir jų organizacijos. Individualai mėtomi iš 
darbų, organizacijos, niekšų skundžiamos, paskelbiamos 
“subversyvėmis”, “anti-amerikinėmis”.

Ką gi daro tasai advokatas? Ar jis stoja kartu su 
visais pažangiaisiais žmonėmis į kovą prieš reakciją?

Nei Jis ieško lengvos išeities — o išeitis tokia: stoti 
j skundėjų eiles, ieškoti ten ramesnės pastogės. Ir jis 
įstoja į lietuvių socialdemokratų organizaciją, kurioje 
viešai operuoja skundikai, donosčikai, šnipai!

Vadinasi, šis minkštanugarkaulis žmogus jau “ge
ras,” jau “demokratas”, jau “ištikimas”.

O kai žmogus, politiškai suklumpa, jis tuomet prade
da važiuoti pakalnėn strimagalviškai. Jam tuomet jau 
nieks nėra nedora, viskas, kas jo asmeniniams intere
sams tarnauja, tinkama, gera.

•

MES TURIME GALVOJE Keistutį Michelsoną, ku
ris praėjusią savaitę buvo teismo nubaustas nuo trejų 
ikipenkerių metų kalėjimo už suktybes. Nubaustas sėdė
ti Sing Sing kalėjime!

K. Michelsonas, aišku, yra šios visuomeninės (“lais
vojo verslo”) santvarkos auka. Matydamas, kaip kiti 
“dideli vyrai” suktybėmis lobsta, .jis taipgi pasiryžo pra
lobti.

Jis pradėjo skolinti nuo žmonių pinigus, jis pradėjo 
kitokiais neteisėtais būdais imti iš žmonių pinigus. Jis, 
galimas daiktas, pradėjo užsiimdinėti visokia spekuliaci
ja, kad juo greičiau pralobtų, kaip kiti. Bet juo tolyn, jis 
vis klimpo j purvą gilyn. Pasiekė tai, kad iš žmonių, ku
rie juo pasitikėjo, išviliojo apie pusę šimto tūkstančių 
dolerių!

Iš kokių žmonių? Iš darbo žmonių, iŠ tų, kurie, juo 
pasitikėjo, kurie, nepaisydami net to, kad jis nuėjo pas 
socialdomokratus, dar vis jį skaitė “neblogu vyru,” dar 
vis klausė pas jį “advokatiškų patarimų,” už ką, žinoma, 
jam sumokėjo!

Nemaža gerų žmonių K. Michelsonas nuskriaudė. 
Nuskriaudė, jis, žinoma, ir savo tėvus, nuskriaudė ir sa
vo šeimą, žmoną ir vaikus.

Štai, kaip kapitalistinė santvarka žmones parbloš- 
kia, padaro juos beverčiais sau ir kitiems!

Kalti, žinoma, ir tie žmonės, kurie, žinodami, kad K. 
Michelsonas nuėjo pas priešus, bendradarbiaujančius su 
makartistais, šiems tarnaujančius, dar vis juo pasitikė
jo, jam davė savo sunkiai uždirbtus dolerius...

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

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
REIKĖTŲ EITI TOLIAU

Chicagos kunigų “Drau 
ge” (rugs. 11 d.) V. Bgd. 
užgiria popiežiaus patvar
kymą vienuolėms ir davat
koms, kad jos turėtų pradė
ti rūpintis darbu užsidirbi
mui sau duonos. “Draugo” 
bendradarbis ypač sveiki
na popiežiaus “pridurimą,” 
kuriame įsakoma: “Nepri- 
leiskite, kad mano kvieti
mas i darba būtu tuščias.” i- v k

Bet kaip su mūsų kuni
gais ir jų gaspadinėmis? 
Juk tai irgi baisi dykaduo
nių armija. Katalikų baž
nyčios dvasininkija labai 
skaitlinga. Kaip gražu bū
tų, jeigu vieną dieną popie
žius išstotų su tokiu pat 
įsakymu ir šiai grupei žmo
nių, kurie nesėdami ir ne
plaudami taip prašmatniai 
gyvena! Labai abejotina, 
kad tokį popiežiaus įsaką 
V. Bgd., kuris ir pats yra 
nemenkas dvasininkas; taip 
karštai sveikintų, kaip svei
kina jo “kvietimą į darbą” 
vienuolėms.

TIKTAI PRANEŠIMAS
Net Associated Press (rūg

ėjo 17 d.) išsiuntinėjo vi
siems laikraščiams tokią 
“svarbia” žinia: St. Peters
burg, Fla., Mrs. Alma Cul- 
bort, kuri neseniai mirė, sa
vo katei “Baby” paliko 
$23,000. Dar daugiau: ve
lionės ■ draugė nemokamai 
turi teisę gyventi josios pa- 
lociuose ir prižiūrėti “Ba- 
bv.”

Ši žinia bus ypač įdomi 
penkiems milijonams be
darbių, jų žmonoms ir vai
kams. Argi tas neparodo,

Mikromegas

Žiūrint pro mano akinius
D-RO A. MARGERIO 

KNYGA
Šiemet T. Lietuvos Vals

tybinė grožinės literatūros 
leidykla išleido 5,000 egz. 
tiražu Čikagos gydytojo Al
girdo Margerio kiek su
trumpintą apsakymų rinki
nį—"Čikagos šešėlius.” Įva
dą, ataustą knygos auto
riaus biografiniais bruo
žais, parašė dienraščio 
“Tiesos” redakcijos narys 
A. Vaivutskas. Kūrinyje, 
su menišku dailininkės L. 
Paškauskaitės pieštu aplan
ku, telpa šeši apsakymai. 
Kiek ilgesnį kalbamosios 
knygos prototipą 1952 m. 
išleido patsai autorius.

Kad d-ro Algirdo Marge
rio tikroji pavardė yra Kas
tantas šeštokas, manau, ne 
kiekvienam ir čikagiečiui 
žinoma. Šią “paslaptį” (su 
autoriaus žinia) atidengia 
įvade A. Vaivutskas. A. 
Margeris yra vilkaviškietis 
(Sarmačinų kaimo) kap
sas, atvykęs i šį k r a š t a 
1907 m.

D-ro A. Margerio gyve
nimo pradžia, kaip ir dau
gelio ateivių, buvo gana 
sunki. Jam teko dirbti fab
rikuose, kasyklose ir kitose 
įmonėse Vėliau, tūlą lai
kotarpį jis važinėjo po 
Amerikos lietuvių naujoky
nus kaip senosios Lietuvių 
socialistų sąjungos keliau
jantis organizatorius: — sa
kė kalbas, organizavo bei 
agitavo lietuvius darbinin
kus stoti į socialistų gretas. 
Pagaliau jis pasiekė Valpa
raiso universitetą ir ten 
liuoslaikiu plaudamas ce
mentines patalpų grindis 
bei kitokias paslaugas mo
kyklai atlikdamas—mokėsi. 
Sunkiai dirbdamas, pusba- 

kad mūsų kapitalistų gera
širdiškumas yra tiesiog be
ribis? !

TIK TIEK PROGOS, KIEK 
SNIEGAS PEKLOJE!

“New York Post” (rugs. 
17 d.) editoriale .griežtai 
smerkia mūsų prezidento ir 
sekretoriaus provokatoriš
ką ir' beprotišką politiką 
linkui Kinijos. Mes esą pa
tapę Čiang Kai-šeko klikos 
avantiūros vergais. O Čian- 
gas tebesapnuoja vieną gra
žią dieną nuo salų persi
kelti į Kiniją ir ją vėl už
imti.

“Tačiau,” sako “Post,” 
“beveik visi militariniaj eks
pertai’ sutinka, kad nacio
nalistai savo jėgomis tetu
ri tiek progos nugalėti ko
munistus, kiek sniego ka
muolys pekloje! Kuo jie re
miasi, tai karu tarpe Jung
tinių Valstijų ir Kinijos. 
Kitokios vilties ji-e neturi.”

Pasakyta aiškiai, teisin
gai, suprantamai. Su tuo 
sutinka kiekvienas dar pro
to nepraradęs įvykių tėmy- 
tojas. Čiangas tikisi • lai
mėti karu tarpe Amerikos 
ir Kinijos, krauju ir gyvy
bėmis Amerikos žmonių.

IR VĖL ĮŽEIDIMAS 
LIETUVOS ŽMONĖMS
Chicaeos menševiku “Nau

jienos” (rugs. 17 d.) įdėjo 
ilgą be parašo straipsnį 
“Marijam polės komunis
tams valdant.” Atrodo, jog 
tai bus ne kokio ten “mari
jampoliečio pasakojimas,” 
bet pačių dienraščio redak
torių iškeptas dar vienas 
biaurus Lietuvos ž m o n i ų 
įžeidimas. “Ir kas būdin

j džiai gyvendamas ir besi
mokydamas — jis vistiek 
d as įvarė iki gydytojo dip
lomo ii* iki šiai dienai ver
čiasi gydytojo praktika.

Pirmąjį kalbamojo rinki
nio apsakymą — “Doleris 
supyko”--galima laikyti au
tobiografiniu, nes jisai pa
pildo A. Vaivutsko paduo
tus autoriaus biografinius 
duomenis. Kiti penki apsa
kymai vaizduoja Čik a g o s 
v a r g u omenės gyvenimą. 
Ten ir buities palaužta mer
gaitė, patekusi į prostituci
jos oktapo nagus; ten dora 
moteris-motina “meile” už
darbiauja, kad galėti! išlai
kyti savo badaujančią šei
mą; ten negrė moteris, vy
ro sugauta intymių santy
kių momentu su baltu vy
riškiu; ten ir kiti pilkieji 
Čikagos didmiesčio šešėliai.

Ne visur autoriui pavyko 
įtikinti skaitytoją jo cha
rakterių n a t u r alumu, jų 
gyvenimiškumu. Yra stip
riai schemiškų momentų. 
Gana gausus A. Margerio 
vaizdeliuose ir raportažinis 
elementas. Tačiau jie visi 
parašyti kritinio realizmo 
metodu, o tai yra didžiau
sias jų nuopelnas. Autorius 
nuoširdžiai užjaučia visus 
skriaudžiamuosius žmones, 
baltuosius ir juoduosius.

“Čikagos šešėliai” nėra 
pirmas A. Margerio belet
ristinis kūrinys., 1949 m. 
jisai išleido gana stambią 
knygą iš amerikiečių gyve
nimo — “Šliuptarn iu s, ” 
o 1951-ais metais novelę 
“Širdies rūmus.” Anksčiau 
jis bandė savo literatūri
nius gabumus žurnalistikos 
srityje. Šiemet jis išleido 
stamboką knygą apie Val
paraiso univrsiteto lietu

giausia,” šaukia straipsnio 
autorius, “žmonės laukia 
karo.”

Lietuvos žmonės laukia 
karš!! Tiktai paskutinis 
niekšas gali tokį biaurų 
prasimanymą sugalvoti ir 
skelbti Amerikoje.

ŠVANKI IŠPAŽINTIS
I 
( 

Antanas Rūkas, vienas iš 
smarkiausių pabėgėlių, mu
šasi į krūtinę (“N.” rugs. 
13). Jis teisinasi prieš tuos, 
kurie jam dar ir šiandien 
tebeprimena tą faktą, jog 
kai Lietuvoje įsikūrė soci
alistinė santvarka, jis pa
rašė eilėrašti “Mes su Sta
linu” ir už jį laimėjo pre
miją. Jis buvęs didelis bai
lys ir saugojimui savo kai
lio bolševikams pardavęs 
savo dūšią.'

Bet ar jis tik vienas to
kiu buvęs? Ne, ne vienas. 
Daugelis ir kitų pabūgę 
paraginimų puolėsi paslau- 
gauti bolševikams. Girdi, 
“dar tebeėjusių nepriklau
somos Lietuvos laikraščių 
redaktoriai paraginti dėjo 
bolševikams reik alingus 
straipsnius į savo katalikiš
kus, liaudininkiškus ar tau- 
tininkiškus laikraščius, dai
lininkai paraginti piešė po 
gatves nešiojamus bolševi
kinių didvyrių portretus” 
ir tt. Visi, vadinasi, kaip 
ii* pats ponas Rūkas, buvo i 
bailiai. Ir beveik visi jie, 
pagal tą patį Rūką, dabar 
randasi Amerikoje arba 
Kanadoje. Kas, girdi, pik
čiausia, tai kad kaip tiktai 
šitie patys bailiai nesiliau
ją jam prikaišioję jo poemą 
“Mes su Stalinu!”

Kas liečia mus, tai šita 

vių studentų gyvenimą, me
muarinį darbą.

Linkėtina d-rui A. Mar- 
gerui ir toliau su plunksna 
nesiskirti, nes jisai yra ra
šytojas ne be talento.
APIE ŠIRDĮ IR KRAUJO 

APYTAKĄ
Širdies ir kraujo apytakos 

ligų specialistas d-ras My
ron Prinzmetal ir žurnalis
tas William Winter bendro
mis pastangomis parašė ga
na įdomią knygą — “Heart 
Attack.” D-ras Prinzmetal 
yra Kalifornijos unievrsite- 
to klininės medicinos profe
sorius, o p. Winter—jo pa
cientas, turėjęs širdies prie
puolį ir pasveikęs.

Knyga parašyta netechni- 
ne, lengvai suprantama kal
ba, todėl prieinama ir kiek
vienam kiek apsiskaičiu
siam piliečiui. Dr Prinzme
tal savo veikale negąsdina 
mirtimi ar beviltiškumu tų, 
kurie yra turėję širdies 
smūgį ar turi šiaip “silpną 
širdį.” Priešingai, jisai ra
gina tokius žmones ne lauk
ti graboriaus, pavėsyje at
sisėdus, neįpulti į beviltę, 
bet gyventi normalų gyve
nimą: dirbti, žaisti, moky
tis ir apie savo ligą užmirš
ti; juo apie ją mažiau mąs
tysi, tuo bus geriau. Nerei
kalinga rūpestis ir nervų 
įtampa — tik blogina pa
dėtį. Ypačiai po lengvo šir
dies infarkto (širdies arte
rijos užsikimšimo) žmonės 
dar gali ilgai ir normaliai 
gyevnti. Tik nereikia per
sidirbti; pailsti. Saikas, 
mode racija — geriausias 
vaistas. Tinginiavimas ir 
visokis savęs lepinimas ne 
tik nereikalingas, bet gali 
net žalingai veikti organiz-

poeto Rūko išpažintis ne
reikalinga. Mums puikiai 
žinoma, kokio kalibro inteli
gentija sutraukė saitus su 
Lietuvos liaudimi ir, susi
žavėjus hitler izmu, spru
ko iš Lietuvos. Kas blo
giausia ir liūdniausia, tai 
kad jie dar ir šiandien, 
daugumoje, matyt, tebėra 
tokiais pat bailiais. Gyve
nimas nieko jų nepamokė. 
Gyvenimo audros nesustip-! 
rino jų nugarkaulio. Tame! 
ir yra jų didžiausia trage-i 
dija. i

Jei neklystame, tai, rodos, 
Leninas apie tokius žmones 
yra išsireiškęs šitaip: Nėra j 
jau tokia gėda ir nelaimė! 
žmogui įkristi į balą. Gėda ' 
ir nelaimė tada, kada tas! 
žmogus nesistengia iš balos 
išlipti. O dar baisiau, kuo
met jis ten besivoliodamas: 
didžiuojasi ir dar kitus jonj 
sušilęs ragina!

TSRS PERSERGĖJO 
JAPONIJĄ

Tokio. —. Tarybų Sąjun
ga persergėjo Japoniją, kad 
ji neleistų Jungtinėms Vals
tijoms naudoti jų bazių 
karui prieš Kinijos respub
liką. Tarybų Sąjunga sako, 
kad Japonija geriausia pa
darytų, jeigu pareikalautų 
Amerikos tas bazes užda
ryti. Taipgi įspėjo Japoniją 
ir tame, kad ji dar neturi 
taikos sutarties su Tarybų 
Sąjunga.

Port of Spain. — Venezu- 
elos kariniai laivai suėmė 
trylika anglų žvejų laivų, 
kurie žvejojo arčiau 12-kos 
mylių nuo kranto. Venezue
la 1954 m. paskelbė, kad jū
ra iki 12 mylių nuo jos 
krantų- yra jos teritorija.

mą, nes tai kelia blogą nuo
taiką ir rūpestį!

D r. Prinzmetal sako, jog 
širdies infarktas, širdies 
kraujagyslių spindžio (lu
men) sumažėjimas bei jų 
sienelių sukietėjimas—yra 
išvengiami. Arteriosklero- 
zė pasireiškia dažniausiai 
pas senesnio amžiaus žmo
nes. Visa tai, esą, galima, 
apeiti, jeigu tik mes laiky
simės gydytojo nustatytų 
dietos taisyklių, jei nevalgy
sime perdaug riebalų, cuk
raus, saldainių, “aiskry- 
mo,” nenugriebto pieno, sū
rio, sviesto, m a r g a r i no, 
Smetonos, riebios m ė s o s, 
jeknų (kepenų), riebaluose 
keptų bulvių ( French 
fried) ar blynų, kugelio, 
kiaušinių trynio, dešrų, ski
landžių, duonos, bulvių ir 
kitų draustinų dalykų. Mat, 
lipoidiniai riebalai turi 
daug cholesterino, kuris su
sikristalizuoja gyslų viduje, 
dėl to jos netenka elastin
gumo, sukietėja ir kraujas 
tuomet negali jomis norma
liai tekėti. O kuomet širdis 
negauna pakankamai krau
jo ir deguonies, žmogus 
jaučia skausmą kairioje 
krūtinės 
rankoje, 
dinama 
(krūtines 
mą gali 
nitratų piliulės (nitroglice
rinas), bet jeigu padėtis 
progresyviai blogėja, — ga
li privesti ir prie mirties.

Kai užsikemša širdies 
(karūninė-coronary) arte
rija, tai dalis širdies rau
mens negauna kraujo, de- 
generuojasi ir virsta jun
giamųjų audinių mase. 
Likusioji gi širdies dalis 
gauna kraujo iš kitų gyslų 
ir atlieka suirusio raumens 
darbą. Vienok su taip pa-

ta.
Cholesterino yra veik**’ 

kiekviename maiste, bet 
daugiausia tai t. v. priso
tintuose (saturated) rieba-^ 
1 u o s e , kaip pa v. svieste, 
grietinėje, taukuose, mar
garine, riebioje mėsoje, kaip 
bekonuose, lašiniuose, deš
rose, skilandyje, kiaušinio 
trynyje, etc. Mažiau cho- 
leresterino yra augmenų 
aliejuose, kaip kad sėmenų, 
saulėgrąžų, kukurūzų. Bet 
ir augmeninį aliejų galima 
paversti prisotintąja rieba
lų rūšimi pagalba vandeni
lio, hidrogenizacijos būdu. 
Taip daroma iš augmeninio 
aliejaus margarinas, “cris- 
co,” etc.

Taigi vengiant tikslaus 
gyslų ir širdies žalojimo, 
pasirenkant tinkamą mais
tą, nekeliant nervų įtam
pos, nesirūpinant, netingi- ' 
niaujant ir nepersidirbant, 
—kad ir po sunkesnio šir
dies smūgio galima ilgai ir, 

žeista širdimi" žmogus gali normaliai gyventi. r

pusėje ir kairioje 
Ši širdies yda va- 
“angina pectoris” 
skausmas). Skaus- 
laikinai sumažinti
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Dėl draugo Lindauto \ 
klausimo

Laisvės” N r. 88 drg. Lin^ 
dautas teiraujasi apie per
siuntimą pinigų Lietuvon. 
Kadangi daiktais ir pini
gais nemažai esu siuntęs, 
tai čia norėčiau mintimis 
pasidalinti su drg. Lindau- 
tu.(

Mano manymu, būtų ge
riau siųsti siuntinius dra- 
bužių-apavų-audeklo. Nors 
prekių persiuntimas gana 
iškaštingas, kartais viršija 
net prekių kainą, bet vis
li ek geriau apsimoka negu 
pinigais.

Pinigus išsiųsti lengviau 
negu siuntinius. Brooklyne 
vra Manufacturers Trust 
bankas ant 225 Havemeyer 
St. (arti Broadway), kuris 
persiunčia pinigus į Tarybų 
Sąjungą. Esu siuntęs nuo 
$50 iki $500 iš karto. Už
klausus, kaip daug galima 
būtų siųsti iš karto, atsakė, 
jie mano, kad ir $10,000, 
bet jie negarantuoja saugu
mo. Čekių jie nesiunčia. 
Lietuvoj išmoka rubliais. 
Persiuntimo išlaidos: iki 
$300—$1.50, $300 iki $400 T 
—$2.00, $400 iki $2,000—> 
$2.50.

Jonas Pakrovietis

i

Redakcijos Atsakymai
Stanley Ordai, Pittsburgh, 

Pa.—Jūsų siųstą iškarpą iš 
vietinio laikraščio gavome. 
Ačiū. Apie kapitalisto Eat- 
ono nusistatymą buvo pas 
mus keliais atvejais atžymė
ta. Neapsimoka vėl kartoti.

Hague. — Hollandi j a sta
tosi daug naujų gyvenamų 
namų. 11959 metais manoma 
pastatyti 80,000.

labai ilgai gyventi ir būti 
darbingas, jeigu tik minė
toji širdies yda nėra per
daug ekstensyvi ir jei ligo
nis savo gyvenimu ir mity-y 
ba toliau savo širdies neža*/ 
los ir neparuoš dirvos ki
tam, smarke s n i a m smū
giui !

Panašiai būna ir kai užsi
kemša smegenų arterija ar
ba sukietėjusi gysla trūks
ta ir krauju užlieja smege
nų dalį. Tuomet paliestoji 
smegenų dalis būna supara
lyžiuota ir dėl to ligonis nu
stoja valdęs tą kūno dalį, 
kuri yra pažeistų smegenų 
žinyboje. Jeigu trūkusi ar- x 
te rija nėra didelė ir liečia 
liktai mažą smegenų dalį, 
—išsiliejęs kraujas su lai
ku absorbuojamas ir žmo
gui grįžta visos prarastos

I

■

t

i Jį

■

Ai

¥

M

« -

<•

i



ĮVAIRUMAI
Bomba užtaisyta 

su žodynu
1942 m. pavasarį ties 

Maskva pasirodė prasiver
žęs pro užtvarus hitlerinis 
lėktuvas. Jis numetė vie-j 
natinę 1,000 kg svorio bom-l 
bą, kuri pramušė Maskvos 
Pedagoginio instituto stogą

Įdomu, kad iš novodūro pa
gamintas ’naftotiekis visiš
kai nebijo šalčio.

Prancūzijoje išplėsta 
! lakštinės plastmasės — pti- 
• kolono — gamyba. Naudo- 
i jant tokios plastmasės 
| štampuotas detales, “Mora- 
ini” firmos 18 A J pajėgumo 
lengvoji mašina sveria tik 
220 kg. (Kilogramas yra 
du svarai ir penktadalis.)

Ar bus nugalėtas 
šaltis žemėje

Mokslininkai nustatė, kad 
ledo kepurės žemės rutulio 
Šiaurės ir Pietų ašigaliuose 
ne visados bus. Per pasku
tinius 170 milijonų metų 
vargu ar galima priskaity- 
ti ketvirtį milijono metų, 
kai žemės rutulio klimatas 
buvo šaltesnis už dabartinį.- 
Vadinasi, po daugelio ledo 
metu žemės klimatas su
minkštės, didžiuliai ledo 
laukai ašigaliuose ištirps. O 
ar negalima pagreitinti šį 
procesą? Pasirodo, prie da
bartinės technikos išaugimo 
galima. Reikia tik Beringo 
sąsiauryje p a s t a t yti už
tvanką ir iš Arkties basei
no į Ramųjį vandenyną I 
siurbliais “išlieti” kekvie- 
ną parą 500 km3 vandens. 
Tada Ledjūrio lygis kris, il
si Ita Golfo srovė visa jėga 
įsiverš į Arkties ledus, ne- 

į sutikdama šaltos Labradoro 
* srovės. Siurbliai pareika

lautu 10-12 milijonų kilova
tų elektros energijos. Šį 
elektros energijos kiekį 
TSRS, JAV ir Kanada — 
trvs stambiausios šiaurės 
valstybės — gali jau šian
dien duoti be ypatingų sun
kumu, 
žavimas kainuotų 
milijardų rublių. Tai 
tokia jau didelė suma, paly- 8-9 tūkstančius rublių, o te
ginus su ta, kurią pasaulio na vilnos, kurią galima pa
šalys dabar išleidžia gink- keisti enantu, kainuoja 84- 

86 tūkstančius rublių.
Vokietijos Federatyvinėje džiosios Tarybinės Enciklo- 

. * ‘ •1 paskutinis, 51-is, 
nauja medžiaga — novodū- tomas. Jis talpina daug biu
ras. Ši plastmasė yra tokia grafijų tų žmogių, kurie ne
tvirta, kad iš jos galima ga- buvo paminėti pirmesniuo- 
minti bėgius geležinkeliui.

Dirbtinės gyslos 
ir kraujas

• Kraujo apytakos sutriki
mas neretai baigiasi mirti
mi. Mokslas jau seniai ty
rė klausimą, kaip pakeisti 
nesveikus kraujo indus ir 
net patį kraują gyvame or
ganizme. Kraujo perpyli-

! dėtingose operacijose bei 
kraujo perpylime nepapras
tai didelis.

Dujotiekis Lietuvai
Auga Lietuvos respubli

kos miestai, kyla pramonė. 
Kuo kūrenti fabrikų katili
nes, krosnis, gyvenamuo
sius namus? Tiek elektros 
greitai nepagaminsi, o miš-

101 METŲ MOTINA
Felipa Grijalba ištekėjo

respublikos K o - 
mieste T u n j a ,

Žuvis rūkoma jau 
be dūmųSprogimas neįvyko. Kai iš-1 

minuotojai su didžiausiu 
atsargumu išsuko 1 
sprogiklį iš vidaus pasipy-; gamyba 
lė... grynas smėlis. Smėly- ■ brangokai kainuoja, 
je rado mažo formato čekiš-i vos Plechanovo vardo liau- 
kai-rusišką žodynėlį, 
nežinomo 
matyt, priversto dirbti vo- natu surado naują būdą žu- 
kiečių fabrike, žygdarbis iš-Ivies rūkymą pagreitinti, 
gelbėjo daug moterų, vaikų j pagerinti ir nupiginti.

I ir senelių, kurie gyveno ne
toli bombos kritimo vietos. 
Dabar čekų ir rusų bendros! 
kovos prieš fašizmą relik^i-j 
ja — nedidelis apdegęs žo-i 
dynėlis — saugomas 
voje, Revoliuciniame 
ziejuje.

bombos į maisto produktas, tačiau jo 
, ilgai užtrunka ir 

Mask-

Š i s dies ūkio institutas kartu 
č e k ų patrioto,, su žuvies paruošimo kombi-

Naujos plastmasės

. Konvejeris neša šviežią 
j žuvį i baseiną su pašildytu 
| sūrymu. Speciali membra- 
Į na siunčia į baseiną ultra- 

S 1 garsus, kurie isūdo žuvį. Po 
K | to žuvis pana r d mama į 

mu’i “rūkymo skystį” — specįa- 
! liai paruoštus ir paverstus 
skystus a ū m u s . Iš čia 
transporteris neša žuvį po 
infraraudonomis lempomis,

— enantas. i kytiems produktams atspal- 
poliamidinis vį. Naujos technikos pa- 

tvirtes-, naudojimas leido penkis 
ir žy-

nauja medžiaga 
T a i naujas

______ __  pluoštas, pigesnis, i....... . ( u - --- t 
Viso projekto reali- nis ir lengviau pritaikomas kartus pagreitinti i 

100-110 gamyboje negu kapronas. miai pagerinti žuvies 
ne Viena tona enanto kainuos jną.

lavimuisi.
Jei visos pasaulio šalys |

DAR APIE TSRS 
ENCIKLOPEDIJĄ

Maskva. — Jau išėjo “Di-

priimtų tokius Tarybų Są- Respublilkoje paga m i n t a pedijos” paskutinis, 7

jungos pasiūlymus, “šalta
sis karas” galėtų virsti ka
ru prieš šaltį ir mūsų pla
neta taptų žydinčiu sodu.

mas iš sveiko žmogaus gys- į<as — per brangi medžia- 
lų į ligonio organizmą su
sijęs su nemažais sunku
mais. TSRS medikai 
ir mokslininkai pradėjo 
vartoti kraujo indų pakai
talą — savotiškus protezus, 
pagamintus iš polivinilo. 
Poliviniliniai protezai—plo
nyčiai vamzdeliai, saugomi 
fiziologiniame skiedinyje.
Kada operacijos ar nelai
mingo atsitikimo metu rei
kia sujungti du kraujo in
dus ar pakeisti netinkamus, 
naudojami šie protezai. Po 
kurio laiko dirbtinį kraujo 
indą padengia gyvas audi
nys.

Ypač sunku ilgesnį laiką 
išsaugoti kraują. Kaip ži
nome, donorų kraujas gali 

! išbūti užkonservuotas ne il
giau kaip 3 mėnesius. Tar. 
Sąjungos mokslininkai po il
gų bandymų surado būdą ir 
pagamino sintetinę medžia
gą — vinilpirolidiną, ^kuris. 
kaip pagrindinė sudėtinė 
dalis yra preparate “PVP” 
nepaprastai evrtingas 
(polivinilpirolidonas). Tai 
nepaprastai vertingas krau
jo pakaitalas miltelių ar 
ketos, panašios į stiklą, me
džiagos pavidalu. Prepara
tas tirpsta spirite, benzole 
ir vandenyje. Savo sudėti
mi “PVP” yra artimiau
sias natūraliam žmogaus 
kraujui iš visų iki šiol žino
mų panašaus pobūdžio dirb
tinių preparatų. Dėl to jo 
praktiškas pritaikymas su-

ga kurui. Iki šiol tokie 
miestai, kaip Vilnius, Kau
nas, 63% viso suvartojamo 
kuro atsiveždavo iš broliš
kų respublikų. Daugiausia 
įsi veždavo akmens anglį — 
labai brangų kurą. Užten
ka pasakyti, kad vien tik 
atvežimas iš Donbaso vie
nos tonos anglies sudaro 
50% pačios anglies vertės.

Tarybinė vyri aus ybė pa
dėjo mūsų respublikai iš
spręsti nelengvą kuro klau
simą. Nutarta pastatyti du
jotiekį, jungiantį V i 1 n ių, 
Kauną, Rygą ir Dašavą, 
nes Ukrainos TSR teritori
joje yra stambiausi Euro- 
ropoje natūralinių .dujų tel
kiniai. Dašavos dujomis 
jau naudojasi dviejų broliš
kų respublikų — Ukrainos 
ir Baltarusijos — sostinės 
Kijevas ir Minskas. Taigi 
Pabaltijo sistemą užteks- 
prijungti linijos D a š a va- 
Minskas ties Baranovičių 
miestu.

Tiriamieji darbai būsimo
je dujotiekio trasoje (570 
km ilgio) jau atlikti, 1959 
m. pradžioje dujotiekio li
nijoje Baranovičiai-Vilnius 
bus pradėti darbai. Po ke
leto metų Lietuvos 
miestų gyventojai ir pra
monė turės pigti ir patogų 
vartoti kurą.

merikos 
lombijos 
kada ji turėjo jau 100 me
tų amžiaus. Jos vyras bu
vo tik 32 metų. Po viene
tų metų ji pagimdė sveiką 
sūnų, kuris dabar yra 37 
metų!

Šis padavimas yra pa
remtas oficialiais doku- 
tais, paimtais iš gimimo 
metrikų Tunjoj ir. buvo 
įtalpintas laikraštyje 
Heraldo” Bogotoj 1945 
vasario 26 d.

lėšavo 
mylių

aukso

m.

Prarado valstiją 
del peteliškių

Dėl peteliškių Francūzi- 
ja neteko Victoria valsti
jos Australijoje. 1802 m. 
Francūzija ir Britanija pa
siuntė laivus, kad įsteigtų' 
sau koloniją, kuri dabar 
yra valstija Victoria. Fran-1 
cūzija pasiuntė laivą “Le Į 
Natūraliste” vadovybėj ka-! 
pitono Hamelino. Anglija 
Pasiuntė laivą “Investiga
tor” vadovybėj kapitono 

i Flinders.
Francūzai pribuvo pirmi 

ir davė vardą “Terre Na
poleon” pagerbimui didžio
jo korsikiečio.

Už kelių dienų pribuvo 
ir anglai.

Francūzų laivas ten sto
vėjo, bet laive nieko nebu
vo, nei visoje apylinkėje 
nebuvo matyti francūzų. 

i Jie, mat, buvo išėję gaudy
ti Australijos peteliškių!

Francūzai sugrįžo su pe
teliškėmis, bet anglai jau 
buvo įsidrūtinę ir atsisakė

teliškių, Francūzijai 
87,000 kvadratinių 
plotas teritorijos!

-----f—
Pirmas Australijos

laukas buvo atrastas 
Kalifornijoje

Edvardas Hardgreaves, 
australas žingeiduolis, su
rado auksą Australijoje, 
kuomet jis buvo Kaliforni
joje, 9,0000 mylių nuo Aust
ralijos! Jis buvo avių kir
pėjas, kuris nuvyko Kali- 
fornijon laike aukso ieško
jimo 1849 m. Jis buvo su
sidomėjęs Kalifornijos že
mės panašumu Australijos 
žemei. Juo daugiau jis žiū
rinėjo Kalifornijoje, tuo 
labiau jis įsitikino, kad yra 
aukso Australijos kalnuo
se. Pasiremdamas savo spė
jimu, jis sugrįžo Australi
jon 1850 metais ir tuojau 
pradėjo ieškoti aukso, ir už
tiko aukso lauką Austra
lijoje 1851 metais.

J. Bimba

KIEKVIENA ŠEIMA 
TURĖS $5,240 SKOLŲ 
Washingtonas. — Tax 

Foundation psfckelbė, kad 
netrukus Jungtinių Valsti
jų federalinė valdžia jau tu
rės $284,000,000,000 skolų. 
Tai kiekvienai šeimai bus 
po $5,240 federalinių skolų.

Ulan Bator. — Pirmu 
kartu Mongolijos istorijoje 
jau auginami Gobi dykumo
se javai. Pravesta apdrėki- 
nimas. Auga ten bulvės, po
midorai ir agurkai.

Bonna. — Vakarų Vokie- jiems užleisti teritoriją, 
tijos ir Kinijos prekyba pa- Dėl kelių dienų vietos aplei- 
didėjo 20 procentų. dimo, kad pasigaudyti pe-

Maskva. — Tarybiniai 
mokslininkai, pasiremiant 
sputniku patyrimais, sako, 
kad kiekvieną dieną iš erd
vių nukrinta ant žemės 10,- 
000,000 tonų dulkių.

Naujo karo griausmas Formozos sąsiauryje ir taikos reikalai lėjai, ir abejoja Eisenhowe
rio užsienio politikos teisin
gumu.

“The New York Post” 
rašo, kad Eisenhowerio kal
ba rodo, jog “Jungtinės 
Valstijos yra jo belaisvėje,” 
kad jeigu seksime Čiang 
Kai-šeką, tai jis mus nuves, 
į karą ir dėl pačios Kinijos.

vienos amerikiečių gyvas
ties.” Jis sako, kad Quemoy 
ir Matsu salos priklauso Ki
nijai ir turi būti jai grą
žintos. Jis sako, kad Čiang 
Kai-šekas sten g i a s i mus 
įtraukti į karą su Kiniją.

Adlai Stevensonas grįžo 
iš Europos. Jis smerkia 
Dulleso - Eisenhowerio už
sienio politiką ir ragina 
tartis dėl Quemoy.

Demokratas senatorius 
T. F. Green, kuris papras
tai remdavo Eisenhowerio 
užsienio politiką, sako, kad 
ne tik “Quemoy, bet ir For
moza nevertos yra Ameri
kai ginti.”

Senatorius J. . Fulbright 
sako, kad “būtų didelė tra
gedija, jeigu dėl. Quemoy 
prasidėtų karas.”

R ė p u b 1 i k o n a s Bruce 
Whitestone skundžiasi, kad 
kai kurios televizijos stotys 
nenutraukė “Quiz ir base
ball,” kada prezidentas Ei
senhoweris kalbėjo. Reiškia, 
nekreipė atidos i prezidento 
kalbą.

Laikraščiai sekamai atsi- 
liejpė: '

Des Moines, Iowa, “The 
Register” rašo, kad reikia 
tartis su Kinija.

Minneapolis, Minn., “The 
Star” rašo, kad “labai nu
sivylė prezidento agresyve 
kalba.” Dienraštis sako, 
kad prezidentas turėjo pa
sakyti, jog “Quemoy ir 
Matsu salos niekados nebu
vo nuo Kinijos atidalintos.” 
Jis nurodo, kad vienoje ar 
kitoje šalyje vyriausybės 
pasikeitimas nereiškia vals
tybės teritorinį pasikeitimą.

Denver, Colo., “The Post” 
rašo, kad Quemoy ir Matsu 
salų reikalą reikėtų paves
ti Jungtinių Tautų Asamb

Kitų šalių latsinešimas 
į Kiniją

Indija ir Indonezija pasi
sakė, kad Kinija turi pilna 
teisę atsiimti tas salas, nes 
jos “yra Kinijos dalimi.” 
Šios dvi šalys turi apie 500 
•milijonų gyventojų.

Jungtinė Arabų Respubli
ka ir Irakas kietai pasisa
kė už Kiniją. Irako radi
jas sakė, kaip praneša K. 
Love: “Kas atlieka agresi
ją prieš draugiškus Kinijos 
žmones? Tai tie patys prie
šai, kurie okupavo Libaną, 
o jų šalininkai Jordanija...”

Anglijos premjeras Mac
ui illanas pareiškė, kad An
glija nėra pažadėjus Ame
rikai padėt prieš Kiniją. 
Naujosios Zelandijos prem
jeras Walter Nash pareiš
kė, kad jo'vyriausybė stoja 
už grąžinimą Kinijai Que- 
moy ir Matsu salų.
3—Naujo karo griausmas

Aišku, kad Azijos ir Af
rikos valstybių ir žmonių 
simpatijos yra ne su Čiang 
Kai-šeku, bet su Kinija.4 

Amerikos žmonių 
balsai

Aišku, kad mūsų šalyje 
didžiuma radijo ir televizi
jos komentatorių ir komer
cinių laikraščių šaukia 
prieš “komunistus ir agre- 
sorišką Kiniją.” Bet ir mū
sų šalyje ne visi remia Dul- 
ieso - Eisenhowerio politi
ką prieš Kiniją.

Buvęs Valstybės sekreto
rius, demokratų administ
racijoje, Dean Acheson iš
leido ilgą pareiškimą, ku
riame nesutinka su Eisen
howerio pozicija. Acheson 
sako, kad mes šliaužiame į 
karą su Kinija, į karą dėl 
salų, “kurios nėra vertos nė

transportus, bet reikalauja 
JAV karinio laivyno tą da
ryti, nes jie mano, kad taip 
darvdami Amerikos karo 
laivai įsivels į mūšius su 
Kinijos sausumos jėgomis.

Prez. Eisenhoweris 
ir Formoza

Jungtinių Valstijų Vals
tybės sekretorius John Dul
ks ir prezidentas Eisenho- 

Kinijo- weris sako, kad Kinijos pa- 
je vyksta masiniai susirin- stangos atsiimti Quemoy ir 

jo prieš Japonijos puolimą, kiniai, kur darbininkai ir Matsu salas yra 
žemdirbiai reikalauja savo iš Kinijos pusės, 
valdžios, kad išlaisvintų iš” ’ 
po Čiang Kai-šeko Formo- 
zą ir kitas salas, kaipo bu- gi Kinijos komunistai, 
vusią Kinijos dalį;

čiango siekiai

iš Formozos 
ir Kinijos. Tai grupė mažų Associated Press praneša, 
salų, kurios visos užima tik kad nuo 1949 m. jis gavo iš 
50 ketvirtainių mylių ir tu- Amerikos bilijono dolerių 

vertės paramos.
Kinijos pozicija

Kinija turi apie 650,000,- 
000 gyventojų, tai skaitlin
giausia pasaulyje valstybė. 
J o s vyriausybė pareiškė, 
kad ji “išlaisvins pakraščio 
sūlas ir Formozą.”

“Mes apsvaigę ir nepai-lmozos sąsiauryje, tarpe jos (Rugsėjo 6 d. i 
sydami šliaužiame į karą p .....---■ A ™....
su Kinija...,” pareiškė buvęs 
Valstybės sekretorius Dean 
Acheson. Karo griausmai 
trankosi Formozos sąsiau
ryje, kurie sudaro visapa- 
saulinio karo pavoų.

Kodėl pasaulis atsistojo 
naujojo karo išvakarėse? 
Kas mus surišo su Formo
zos, Quemoy ir Matsu salų 
reikalais? Ką mano Ame
rikos visuomenininkai apie 
Formozos krizę? Kaip į tai 
atsineša kitų šalių vyriau-

ri apie 100,000 gyventojų.
Formozos klausimas

Laike Antrojo pasaulinio 
karo Kinijoje viešpatavo ge
nerolo Čiang Kai-šeko kli
ka, bet didelė dalis Kinijos 
buvo ir komunistų' rankose. 
Karo laiku Čiang Kai-šekas 
ir komunistai bendrai kovo-

Formoza, Quemoy ir 
Matsu salos

Quemoy ir Matsu salos 
< yra prie pat Kinijos sausy- 

no ir jos visada buvo Kini
jos dalimi.

Formozos sala yra į Ry
tus nuo Kinijos, vietomis 
90 ir 125 mylių atstoję. Ji 
užima 13,800 ketvirtainiu

7 v I
mylių plotą ir dabar ten yra, 
arti 10,000,000 gyventojų.

Formoza virš 2,000 metų 
priklausė Kinijai. Dar apie 
500 metų pirm dabartines 
gadynės jau ji jungėsi su 
Kinija. Vėliau per šimtus 
metų portugalai, ispanai, 
hollandai, japonai ir ameri
kiečiai bandė ją pagrobti, 
bet buvo kinų atmušti.

1894 metais Japonija pa- 
salingai užpuolė Kiniją ir 
ją sumušė. 1895 metais 
Kinija perleido Formozos ir 
Peskadarų salas Japonijai. 
Laike Antrojo pasaulinio 
karo Jungtinės Tautos susi
tarė, kad po karo pabaigos 
Formozos ir Peskadarų sa- 

£ los bus grąžintos Kinijai. 
V1945 metais jos ir buvo su
grąžintos Kinijai.

Peskadarų salos yra For-

Po karo Kinijoje užsi
liepsnojo namini^ karas. 
1949 metais Ki 
dis išvijo Čiang Kai-šeko 
jėgas. Bet jis Amerikos re
miamas pasitraukė į For- 
moza salą. Jo rankose pa
siliko ir eilė salų pačios Ki
nijos pakraštyjej kaip Que
moy, Matsu ir kitos.

Čiang Kai-šekas skelbia
si, kad jis yra tikras Kini
jos valdonas, nors Kinijoje

n i jos liau-

jau arti dešimt J r
ja liaudies valdži
Sąjunga, Indiją, Anglija,
Indonezija ir daugybė kitų 
alstybių palaiko diploma- 

[Kinijos val-

rietu gyvuo
ja. Tarvbu • v

v.
tinius ryšius su 
džia.

Jungtinės Vai 
pažįsta Kinijos 
Jos vis tebepalaiko ryšius 
su Čiang Kai-š^ku. Jų pa
stangomis Čiang Kai-šeko 
atstovas kalba Kinijos var
du ir Jungtinėse Tautose.

Čiang Kai-šekas vis skel
bia, kad jis su savo armija 
grįš į Kiniją ir nuvers liau
dies valdžią, Nuo Quemoy, 
Matsu ir kitų salų jo kari
niai lėktuvai ir iš prieplau
kų karo laivai puola Kinijos 
pakraščius. Čiang Kai-šeką 
militariniai ir ekonominiai 
remia Jungtinės Valstijos,

stijos nepri- 
vąl d ž i o s.

“agresija 
” Jie sako, 

kad už mūšius Formozos 
sąsiauryje yra “atsakomin- 
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Dulks ir Eisenhoweris 
sako, kad tas salas nieka
dos “nevaldė Kinijos komu- 

Aišku, kad Čiang Kai-še- nistai.” Prezidentas pareiš
kus ir jo šalininkai nepasi- kė, kad mūsų šalis kariaus 
tiki savo jėgomis nuversti 
Kinijoje dabartinę valdžią. 
Jie daro viską, kad prieš 
Kiniją įtraukus karan A- 
meriką ir kitas kapitalisti
nes šalis.

Jie patys negalį nei amu
nicijos p r i s t a t yti saviš
kiams ant Quemoy salų, bet 
jų transportus lydi Jungti
nių Valstijų kariniai laivai, 
kurie tik trys mylios nuo 
sausumos sustoja.

Čiang Kai-šekui ir jo pa
sekėjams nepatinka net tas, 
kad Jungtinių Valstijų val
džia sutiko tartis su Kinijos 
ambasadoriumi Varšuvoje. 
Čiangininkai nori Kinijos ir 
Amerikos karo, nes jie tik 
tame mato viltį laimėjimui.

Kaip iš Formozos rašo 
amerikiniai korespondpen- 
tai Robert T r u mb u 11 ir 
Greg MacGregor, tai čian
gininkai nesiunčia savo ka
rinių laivų lydėti savus

prieš Kiniją, “jeigu ji ban
dys paimti Quemoy ir Mat
su salas.”

Tarybų Sąjunga su
Kinijos respublika

Tarybų Sąjunga ir Kinija 
turi bendro apsigynimo su
tartį. Tarybų Sąjungos 
premjeras Chruščiovas pri
siuntė ilgą laišką preziden
tui Eisenhoweriui, kuria
me, tarp kitko, sako:

“Užpuolimas ant Kinijos 
Liaudies Respublikos reikš
tų užpuolimą ir ant Tarybų 
Sąjungos.” Išeina, kad jei
gu prasidėtų Amerikos ka
ras su Kinija, tai jis būtų ir 
su Tarybų Sąjungą.

Iš Tarybų Sąjungos pra
neša, kad visoje šalyje vyks
ta masiniai susirinkimai, 
kur priima rezoliucijas ir 
pasisako stovėti su Kinija. 
Reikalauja, kad Jungtinės 
Valstijos “laikytų rankas 
nuo Kinijos*”

Louisvillės “The Courier- 
Journal” rašo, kad jeigu 

i Jungtinės Valstijos seks 
Čiang Kai-šeką, tai kare 
prieš Kiniją liks pačios vie
nos “be savo talkininkių,” 
kaip pareiškė Achesonas.

Buvęs Jungtinių Valstijų 
Tol i m ųjų Rytų politikos 
specialistas John C. Vin
cent pataria pasitraukti iš 
Quemoy, Matsu ir Formo
zos. Jis nesutinka su pre
zidento “mandatu” 1955 
metų, kad būk Kongresas 
pavedė jam vienam spręsti 
karo klausimą.

Buvęs Jungtinių Valsti
jų ambasadorius Vengrijo
je N. Roosevelt smarkiai 
kritikuoja Dulleso-Eisenho
werio politiką. Jis sako, kad 
pareiškimai, būk “Jungti
nės Valstijos pasi žadėjo 
Čiang Kai-šekui,” jau pase
no, kad dabar jau visai ki
ta padėtis' pasaulyje, negu 
buvo 1950 metais. Ir stato 
klausimus:, “Tai ką, ar tie 
mūsų pasižadėjimai yra iki 
Čiang Kai-šeko mirties? Ir 
jeigu taip, tai ar mes turė
sime remti jo sūnus ir anū
kus?”

Kaip matome, tai daug 
mūsų šalies laikraščių ir 
žymių veikėjų nori realisti
nės politikos. Jie stoja už 
išvengimą karo Formozos 
srityje, kuris greitai g-'1*4-" 
pavirsti pasauliniu ka
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Spygliuotais gyvenimo keliais
Apsakymėlis iš lietuvių angliakasių, 
gyvenimo Jungt. Amer. Valstijose

(Tąsa)
“Dukrele, gal tu nebepameni, kas įvy

ko su unijų organizatoriumi Flanaganu. 
Flanaganas irgi savo prakalbose įterp
davo keletą žodžių apie socializmą. Ji
sai sakydavo, kad tie žemės plotai su 
joje esančiais turtais priklauso visiems 
šalies žmonėms, o ne keliems turtingiems 
bankieriams, kurie tą žeme pasisavino ir 
iš jos vidurių iškasdami mineralus pra- 
lobst’a. Jie tampa bilijonieriais, . o jų 
darbininkai nesuduria galo su galu. Pus
badžiai gyvena! Už tokią drąsią Flan'a- 
gano kalbą anglies kompanija jį žiauriai 
nubaudė! Vėlai naktį atvyko keturiese 
ginkluoti' kompanijos policijantai. Iš
laužė duris ir supančiuotą Flanaganą 
išsivežė. Ir niekas nežino kur. Jau ke
letas metų prabėgo, o apie Flanaganą 
nieko nesigirdi.”

PIRMOJI SUTARTIS
Daubaro suorganizuota angliakasių 

■ unija buvo jau tiek stipri, kad išdrįso 
išrinkti atstovus, pasiųsti juos pas kom
paniją ir patiekti savo reikalavimus. 
Kompanija, žinodama darbininkų vieny
bę, nesipriešino pasirašyti su unija su
tartį ir patenkinti kai kuriuos jų reika
lavimus. $

Džiaugėsi, sutartimi Daubaras ir visi 
po ja pasirašiusieji unijos atstovai. Vi
si lengviau atsikvėpė, jog dabar galės 
viešai tęsti organizavimo veiklą, nors su 
mažais laimėjimais ir iškilimu iš po
grindžio viešumon. Tačiau, bendrai 
imant, angliakasiai, dirbdami, nesidžiau
gė sutartimi, nes kiek tik angliakasiai 
turėjo skundų prieš kompaniją, beveik 
visuomet pralaimėdavo. Sutartis buvo 
taip klastingai gudrių kompanijos advo
katų parašyta, jog kompanija visuomet 
buvo “teisi” ir sutarties “nelaužė.” Dar 
angliakasių laimė buvo tame, kad sutar
tis galiojo tik vieneriems metams išban
dyti.

BAISUS DUJŲ SPROGIMAS
Daubaras, vėlai naktį parėjęs iš dar

bo nuo antros pakaitos, jausdamas dide
lį nuovargį, atsigulęs greit užmigo kie
tu darbininko miegu ir miegojo ligi vė- 

. lyvo ryto. Jį išbudino iš* miego trenks
mas, supurtydamas net jo lovą, kurioje 
miegojo. Jis, staigiai pašokęs, dairėsi 
iškišęs galvą pro langą, manydamas, kad 
gal įvyko žemės drebėjimas. Bet ne. 
Gatvėse klykiančių moterų su vaikais 
bėgimas į kasyklą reiškė ką kitą ... Jis 
su savo dukrele šuoliais nubėgo prie ka
syklų, kuriose jis dirbo. Jie jau rado di
delį prie keltuvo verkiančių moterų ir 
vaikų būrį. Iš keltuvo veržėsi laukan 
prikli degėsių smarvė. Už keleto minu
čių pribuvo pirmosios pagalbos teikėjai, 
užsimovę gumines kaukes ant veidų, ir 
kuo greičiausiai keltuvu nusileido že
myn. Neužilgo keltuvas pradėjo iškeldi- 
nėti sunkiau ir lengviau sužeistuosius. 
O paskiausiai, surinkę visus užmuštuo
sius, keltuve suguldę po tris greta, iškel
davo laukan. Storomis antklodėmis pri
dengtus lavonus neštuvais nunešė toliau 
ir prie parako sandėlio sienos suguldė 
keturiolika lavonų! Arčiau stovintieji 
matė, kaip ant apsvilusių lavonų šmotai 
apdegusios odos kadariavo. Kai kurių 
drabužiai buvo visiškai nudegę, kabojo 
tik karščio sutraukti ir labai raukšlėti 
guminiai batai ant kojų. Dauguma jų 
buvo tiek suspirgėję, kad negalima nė 
atpažinti.

Prie užmuštųjų priskaitoma apie pen
kiolika sužeistu, kurie dar sunkiai kovo- 
jo su mirtimi. O kita tiek lengviau su
žeistų. Aplink kasyklų keltuvo žiotis su
sirinko tūkstantinė minia. Daugiausia 
moterys su mažais kūdikiais. Jos visos 
isteriškai klykdamos šaukė: “Atiduoki- 

, te mums mūsų vyrus, atiduokit-e mums 
mūsų vyrus!”

Kasyklų užveizda gražiuoju paprašė 
minią skirstytis. Bet veltui. Žuvusių 
vyrų našlės vis kartojo: “Atiduokit-e 
mums mūsų vyrus, tuomet mes pasi
trauksime iš čia!”

Del įkyraus moterų šauksmo, kompa- 
•' nijos samdyti policistai tiek įsiuto, jog 

blaškė, stumdė, o parpuolusias ant že
mės pagriebę už pažasčių žeme jas toliau 
vilko. Tuo savo -elgesiu jie sukėlė dide
li triukšmą ir iš to kilo riaušės: viduri
nės mokyklos vaikai ir senstelėję vyrai 

pradėjo svaidyti akmenimis ir pagaliais 
i pol teistus. Kasyklų superintendentas 
telefonu pašaukė policijos rezervus. Ir 
kažin kaip viskas būtų užsibaigę, jei bū-

John F. Duties ir A. Gromyko 
sako kalbas

tų nepribuvęs būrys valstijinės policijos. 
Tik jiems atvykus viskas nurimo.

Už savaitės laiko, kuomet kasyklose 
kilęš gaisras nuo dujų sprogimo tapo 
užgesintas ir smarvė vėdintuvais iš dar
baviečių prašalinta, valstijos gubernato
rius atsiuntė penkis inspektorius, speci
alistus, ištirti dujų sprogimo priežastį. 
Angliakasiai, pamatę valdžios paskirtus 
tyrinėtojus, labai nudžiugo, manydami, 
kad dabar inspektoriai, nuodugniai išty
rę dujų sprogimo priežastį, kuri nusine
šė į kapus tiek daug jaunų gyvybių ir 
paliko gyvais vargti ir kentėti tiek daug 
sužeistų, sužalotais kūnais ubagų, nu
baus kompanijos kaltininkus kaip tikrus 
žmogžudžius! Inspektoriai nuo dabar 
privers kompaniją griebtis griežtų prie
monių, kad ateityje panašūs sprogimai 
daugiau nepasikartotų . . .

Po dvejeto savaičių tyrinėjimų, in
spektoriai paskelbė spaudoje savo rapor
tą, suversdami visą kaltę ant angliaka
sių. Būk tai mainieriai, nepaisantieji 
kasyklų saugumo įstatymų, rūkydami ci
garetes darbavietėse, kur griežtai už
drausta rūkyti, yra kalti. O vienas in
spektorius, pridėdamas savo dvylekį, 
net šitaip nupiepė jo: “Jeigu angliaka
siai ateityje nesusipras ir nepaisys sau
gumo taisyklių, nenustos rūkę cigarečių, 
tai tegu jie - ten suspirga kaip lašiniai 
skauradoje!”

Angliakasiai, skaitydami laikraščiuose 
tokį juodą šmeižtą, piktinosi. Nenorėjo 
tikėti, kad gubernatoriaus paskirti “be
šališki” pareigūnai taip meluotų ir 
šmeižtų. Unijos atstovai, nuėję į laik
raščių redakcijas, užprotestavo už tal
pinimą inspektorių melagingo ir suklas- 
tuoto raporto. Jie faktais priparodė, 
jog kasyklose nebuvo ir nėra jokių sau
gumo priemonių apsaugojimui angliaka
sių nuo dujų sprogimo, nes visose dar
bavietėse angliakasiai dirbdavo su atvi
romis aliejumi deginamomis lempomis.’ 
Tad dėl ko mainierys negali cigaretės 
užsirūkyti, jeigu ant jo kaktos dega 
rakdama aliejinė lempa?!

Raudo iš gėdos redaktorių veidai. Ta
čiau jie pareiškė: jie buvo pilnai įsiti
kinę tokio aukšto pareigūno atstovų ra
porto teisingumu, ir kokį raportą gavo, 
tokį talpino laikraštyje.

(Bus daugiau)

(koegzistencijosX, prie pa
šalinimo visų nesusiprati
mų ne ginklu, bet derybo
mis, žodžiu.

Kalbant Gromykui, Mr. 
Dulles, pasirėmęs ant sta
lo, kažką rašė; tą patį darė 
ir Anglijos delegacijos gal
va.

Gromyko kalba buvo pa
lydėta didžiuliu aplodis
mentų. Plojo delegatai, plo
jo svečiai; pastebėjau, plo
jo ir kai kurie koresponden
tai.

Laiškas iš Lietuvos
Vienas žmogus man davė 

pasiskaityti laišką iš Lietu
vos. Jam rašo brolio dukra 
nuo Valkininko. Čia paduo
siu ištrauką iš to laiško. Ji 
rašo:

“Dabar parašysiu, . kur 
mano vyras žuvo. 1944 me
tais atėjo lenkai banditai 
(o gal jie nudavė lenkus.— 
J. G.) į namus ir liepė vy
rui rengtis. Pakinkė arklį, 
sudėjo drabužius, įsakė jam 
sėstis ir nuvežė 13 kilomet
rų nuo namų. Parą kanki
no: nupjovė nosį, pirštus, 
išgūrino dantis. Keturis 
žmones nukankino, visus 
viena virve surišo ir dar 
gyvus į duobę įvertė. Nu
žudė be jokios kaltės — už 
tai, kad jie lietuviai.

“Už trijų mėnesių atra
dom apkastus, tai iš ten pa
ėmėme ir* palaidojome 
Valkininko kapinėse. Gal 
vojome, kad kai vyrą nu
žudė, tai neišgyvensime, nes 
liko šeši maži vaikai.”

Štai kokių buvo žvėriškų 
banditų, kad nepagailėjo nė 
mažų vaikų. J. Gaidys

Binghamton, N. Y.
Iš LDS 6-tos Kuopos 

Susirinkimo
Rugsėjo 1-mą d. atsibu-^ 

vo LDS 6 kuopos susirinki
mas. Narių dalyvavo ne
daug. Tai negerai, kad na
riai nesuranda laiko bent 
vieną vakarą į mėnesį savo 
organizacijai. Draugai, pa
mąstykime. rimtai apie tai 
ir ateityj bandykime lanky
ti susirinkimus. Kada dau
giau narių dalyvauja, tada 
susirinkimai būna gyvesni, 
daugiau minčių apkalbėti 
svarbius organizacijos rei
kalus.

Kuopos finansų sekreto
rius pranešė, kad ilgai sir
gęs Paul Grinius pasveiko, 
taipgi pasveiko ir K. Mi
chael. Linksma girdėti, kad 
draugai atgauna sveikatą 
ir atsisako nuo pašalpos. 
Bet dar serga M. Simonai
tis. Linkime jam greitai pa
sveikti.

Vienas narys buvo užvil- 
kęs duoklių mokėjimą. Bet 
dabar vėl pilnai užsimokė
jo. Abelnai imant, nariai ge
rai užsimoka savo narinius 
mokesčius. Tai labai geras 
dalykas. Taip ir reikia.

Susirinkime kilo mintis, 
kad būtų pasiteirauta apie 
filmus iš Lietuvos. Jeigu 
tik būtų galima gauti, kuo
pa sutiktų surengti dėl to 
vakarą. Sužinoti apie fil
mus pasižadėjo O. Wellus.

Sekantis LDS 6 kp. susi
rinkimas įvyks pirmadienį, 
spalio 6 d., A. Klimo studi
joje. Visi nariai dalyvauki
me. Gal atsiras draugų su 
gerais norais surengti ko
kį nors šurum burum, kur 
visiems bendrai būtų gali
ma linksmai laiką praleisti 
ir, žinoma, padidinti kuo
pos iždą finansiniai. Drau
gai, rimtai pagalvokime 
apie tai. Lauksime skaitlin
go susirinkimo.

Sekr. O. Wellus

Taipei. — čiang Kai-šeko^ 
viršininkai giriasi, kad jie1 
lėktuvais ir greitais kari
niais laivais pristato reik
menų į Quemoy salas.

Viedarių versmynes
Magnišaucko galan,
Astraučyznos dvaran

Nuo Viedarių vingiavo keliūta,—
Kai ganiau galvijus,
Aplaksčiau tuos kelius,

Tai mačiau, kaip kas y r ir kaip būta.

Čia netol čičirys—
Jo platus vidurys

Prasidėjo nuo pievos kemsynės,
O tos pievos gale
Pamatyt jau gali:

Aure žliūgso Viedarių versmynes.

Pažiūrėkim—eime!
Tai bedugnė gelmė—

Jos vanduo plaut akim geras vaistas:
Juda kruta—matai—
Net suvirba krantai, 

Net per viršų nubėgdamas laistos..

LAISVE
EINA Į LIETUVĄ

Lietuvos žmonės labai myli 
Laisvę. Kurie užsakė Laisvę į 
Lietuvą savo giminėms, gauna 
padėkų. Daugelis laiškais iš
sireiškė, kad jiems Laisvė la
bai patinka.

Laisvės Kaina
į Lietuvą $12 Metams

Užsakydami Laisvę j Lietuvą, 
aiškiai paduokite Lietuvos ant
rašą. Kartu su užsakymu ma
lonėkite prisiųsti ir mokesti. 
Adresuokite sekamai:

LAISVĖ
110-12 Atlantic Avė.
Richmond Hill 19, N. ¥.

Londonas. — Anglija per
veda Australijai 64 ketvir
tainių mylių salukę — Kalė
dų salą, kuri yra tarpe In
donezijos ir Australijos.

Baltimore, Md

Veikėjai rengia pikniką sekmadienį, rugsėjo 
(Sept.) 28 d., pradžia 1-mą valandą popiet, 
Deltuvų ūkyje, Howard County, Howard Sta., 
Md.
Gerbiami piknikų lankytojai! Kviečiame visus 
iš arti ir toli atvažiuoti į šį pikniką ir linksmai 
praleisti laiką tyrame ore. Bus pagaminta už
kandžių, taipgi bus gardaus vandenėlio sausai 
burnai padrėkinti, 
džiais rasite pavėsį.

Pirmo karo gyva
Siuto čia velniava!

Karo frontą kentėjo Viedariai . . .
Bet turėjo galop
Stačia g’alva velniop

Nešt kudašių rudi piktadariai!

Statė šaltis ragus,
Rietė speigas nagus:

Versmių liūnas kietai suledėjo,
Net pati ta versmė, *
Ta bedugnė gelmė 

Plonučiu ledeliu apsidėjo.

Svilo speigas nakčia,—
Lėkte lėkė risčia—

Nei kelių pastebėt nesuspėjo: ’
Pamišimo grėsmėj—
Kaip tik šitoj versmėj

Raiti vokiečiai klinkt! nugarmėjo . . .
Jonas Kaškaitis v
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(Tąsa iš Dlrmo pusi.) 
ba. Gerai žinodamas, kad 
Gromyko nesigailės Ameri
kai “pipirų,” jis teisino sa
vo politiką vyriausiai Toli
muosiuose Rytuose, Taiva- 
no (Formozos) sąsiauryje, 
kur veikia amerikinis laivy
nas, kur amerikiniais gink
lais operuoja čiang Kai-še- 
kas.

Trumpai suėmus, Mr. 
Dulles sakė:

1. Kinijos Liaudies Res
publika turi nutraukti ap
šaudymus Quemoy ir Matsu 
salų. Tiesa, kad tos salos 
yra palei patį Kinijos saus- 
žemį, bet per pastaruosius 
devynerius metus Kinija jų 
nevaldė, todėl dabar jėga 
negali tikėtis jų atgauti; 
reikia .taikiu būdu tų salų 
ateitį spręsti.

2. Komunizmas vis tebe 
siekia pasaulį užvaldyti, tai 
“laisvasis pasaulis” privalo 
jam kelią pastoti.

3. Vengrijoje Tarybų Są
jungos pastatyta valdžia ve
da terorą prieš sau nepa
tinkamus žmones, tad JT 
privalo dar kartą tuo reika
lu žodį tarti.

4. Dėl Vokietijos neapvie- 
nijimo kalta yra Tarybų 
Sąjunga.

5. Dėl ištraukimo iš Li
bano amerikinių jėgų bus 
tartasi su naujai išrinktuo
ju prezidentu; ten dalykai 
dar vis nėra normalūs.

6. Jungt. Tautos privalo 
įsteigti “taikos jėgą”—“Na- 
tinonal Peace Force” — 
tvarkai pasaulyje palaikyti.

7. Reikia padėti atsiliku
sioms šalims ekonomiškai— 
1959 metai turėtų būti tam 
tikslui pašvęsti.

Gindamas amerikinę po
litiką, Mr. Dulles kiekvie
na proga vis rodė pirštu į 
Tarybų Sąjungą, lead ji 
esanti bloga, ji kenkianti 
visam taikos išlaikymo rei
kalui.

Po mūsų Valstybės sekre
toriaus kalbėjo dar Japoni
jos užsienio reikalų minist
ras Aičiro Fužijama, po jo 
dar kalbėjo Panamos atsto
vas. Pastarasis ypatingai 
kreipė dėmesį į tai, kad 
tvirtosios šalys turėtų padė
ti ekono miškai atsiliku
sioms šalims, tokioms, kaip 
Panama, ir kitos Lotynų A- 
merikos respublikos.

Popietinis mitingas
Popietiniame mitinge kal

bėjo tik vienas TSRS dele
gacijos vadovas A. Gromy
ko. Jis kalbėjo apie pus
antros valandos.

Prieš atidarant mitingą 
būrys fotografų nekantriai 
laukė tarybinės delegacijos. 
Štai ir ji: sėda devyni vyrai 
ir viena moteris, pusamžė, 
maloni moteris (kurios pa
vardės dar neteko sužinoti). 
Fotografai prašo Gromyko 
ir visą delegaciją papuozuo- 
ti; per apie 15 miųučių jie 
darbavosi, traukė vieną po 
kito tarybinės delegacijos 
fotus. Žodžiu, visų dėme
sys dabar buvo nukreiptas į 
tarybinius delegatus, sėdin
čius auditorijos užpakali
niuose krėsluose (vienoje 
eilėje su Jungtinės Arabų 
Respublikos delegacija).

Staiga milžiniška audito
rija, panaši į kažkokią gi
gantišką bonę, puikiai nu
šviestą, prisipildo delegatų, 
korespondentų, taipgi sve
čių stebėtojų. Pasieniais 
žmonės stovi, nes nėra už
tenkamai kėdžių. Didžiulis 
visų susidomėjimas.

Prezideųtas Malikas 
kaukštelėja kūjeliu — di
džiulėje salėje grabinė tyla. 
Šalia prezidento sėdi gene
ralinis JT sekretorius Ham-

marskjokias. Prezid e n t a s 
kviečia TSRS užsienio rei-. 
kalų ministrą A. Gromyko 
daryti pranešimą.

A. Gromyko kalba
Jis kalba rusų kalba 

(tenka pakartoti: rusų, 
anglų, francūzų ir kinų kal
bos čia pat yra verčiamos 
ir tuo pat kartu žmogus, 
užsidėjęs ant ausų klausu- 
kus, Gromyko kalbą galėjo 
girdėti anglų, francūzų, is
panų bei kinų kalbomis).

Gromyko daro lyg ir tarp
tautinę apžvalgą, kartu 
primindamas, ką 13-oji A- 
samblėjos sesija turėtų 
svarstyti. Jis primena, jog 
visai neseniai šitoje pačioje 
auditorijoje buvo sušaukta 
speciali Asamblėjos Sesija, 
kad apsvarstytų susidėjusią 
padėti Artimuosiuose Ry- 
tuose. Šiandien gi, kai is 
Libano ir Jordanijos ame
rikines ir angliškos karines 
jėgos dar vis nėra ištrauk
tos, karo debesys susibūrė 
jau ir Tolimuosiuose Ry-

■ tuose.
. Dėl viso to Gromyko vy-. 

r i ausiai kaltę meta prie A- 
merikos durų. Ji už visa tai 
kalčiausia, sakė jis. Ji siun
tinėja karines savo jėgas iš 
vieno pasaulio kampo į kitą 
ir jomis gązdina, jomis te
rorizuoja silpnesnes šalis.*

Jis reikalavo, kad tam bū
tų padarytas galas. Jis tie
siog siūlė, kad Asamblėja 

1 uždraustų daryti tokius 
“šposus,” kokius Amerika 
atlieka. Jokia šalis nepri
valo tai daryti. Kiekviena 
šalis, sakė jis, turi teisę pa
sirinkti tokia valdžios for
mą, kokia jai tinka.

Amerikos žygius Tolimuo
siuose Rytuose Gro m y k o 
vadino “piratiškais,” neci
vilizuotais.

Gromyko reikalavo, kadi 
Amerika tuojau ištrauktų 
savo ginkuluotas jėgas iš 
Libano, o Anglija—iš Jor
danijos. Kitaip, gali būti 
bloga.

Jis reikalavo, kad Ameri
ka ištrauktų savo ginkluo
tas jėgas iš Taivano są
siaurio. Kinija, sakė jis, 
kovos už Quemoy ir Matsu 
salas, ji galinga, be to jį tu
ri daug ištikimų ir galingų 
sąjungininkų — vienu jų 
yra Tarybų^ Sąjunga.

Jis smerkė Angliją dėl to, 
kad ji barbariškai puola 
Yemeną ir Omaną Arti
muosiuose Rytuose. Jis 
kritikavo Francūziją dėl to, 
ką ji atlieka Alžyre.

Amerika turi ištraukti 
savo jėgas iš Pietų Korė
jos.

Del taikos pasaulyje išlai
kymo, Gromyko siūlė:

1. Kuo veikiausiai sulai
kyti atominių ir hidrogeni
nių ginklų bandymus.

2. Nenaudoti erdvės mili- 
tariniams tikslams; panai
kinti militarines užsienines 
bazes kitose šalyse.

3. Sumažinti militarinius 
biudžetus; padėti atsiliku
sioms šalims pakilti ekono
miškai. Teikiant joms pa
galbą, nestatyti jokių išly
gų.

Gromyko reikalavo, kad 
kuo veikiausiai iš Jungti
nių Tautų būtų išmestas 
Čiang Kai-šeko 1 atstovas; 
kad būtų priimta į JT Ki
nijos Liaudies Respublika.

Gromyko, iš tikrųjų, ne
sigailėjo žodžių ir faktų pa
rodymui, kad JAV politika 
šiandien yra . vyriausiai at
sakinga dėl įvykių Arti
muosiuose ir Tolimuosiuose 
Rytuose.

Bet jis savo kalbą baigė 
švelniai. Jis siūlė eiti prie 
susitarimų, prie sambūvio

O nuo karščio čia po me- 
Įžanga nemokama.
Kviečia visus Veikėjai

Lietuviškai-angliškas
Angliškai-lietuviškas

ŽODYNAS
333 Puslapių, Kaina $3.50

Gaunamas Laisvės Knygyne
Persiuntimo Kaštus Apmokame

Kartu su užsakymu prašome prisiųsti ir mokestį

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



Rugsėjo 2 d. įvyko LSI) 
jrr Darbininkų klubo mėne
sinis susirinkimas. Šiame 
susirinkime valdyba ir biz
nio komisijos davė “rapor
tus iš praeito mėnesio veik
los. Viskas gerai tvarkoma.

Kastantas (Constant) Ba
guskas, 62 m. amžiaus mirė 
rugp. 19 d., o palaidotas 22 
d. Hope kapinėse. Velionis 
paliko dideliame liūdesyje 
žmoną Magdaleną (Waite
le) Baguskas, 3 dukteris— 
Miss B. Baguskas, Flush
ing, N. Y.; Rita R., žmona 
J. F. Duncan, ir Constan
tine A. Baguskas, Boylston; 
sūnų Eugene W. Baguskas; 
dvi seseris—Monika ir Ag
nes — Lietuvoje, ir tris 
anūkus.

L. S. ir D. draugija pa
reiškia nuoširdžią užuojau
tą velionio šeimai, gimi
nėms ir d.vaugams. Taip 
pat ir suteikė paskutinį pa
tarnavimą—grabnešiais ir 
gėlių vainiku.

Lai tau, Kastantai, būna 
lengva šios šalies žemė.

■ Praėjusio mėnesio kores
pondencijoje įvyko klaida.

Pasakyta Boilys, o turėjo I
būt William Bagdis.

Direktoriai pateikė suma
nymą, kad vasarinio sezono 
Olympia parke uždarymas 
įvyks spalio 18 d. Tai gal 
bus paskutinis šio sezono 
parengimas, ir tai bus vie
nais iš didžiausių. Nepa
mirškit spalio 18 d.

Nori n t i e j i gerai pasi
linksmint nepamirškit, kad 
šokiai įvyksta kiekvieną šeš
tadienio vakarą, 29 Endi
cott St.

Rugsėjo 9 d. mirė Petras

BALTIMORE, MD.
100 policistų areštavo

59 pikietus
, Maryland Shipbuilding 

t and Drydock kompanijos 
600 darbininkų išėjo į strei
ką, reikalauja pakelti 25c į 
valandą algas. Jack Gerson, 
Regional Director of No.31 
Shipyard Workers Union, 
sako: Drydock kompanija 
turi sulyginti savo darbi
ninkų algas su kitų kompa
nijų darbininkų algomis už 
tokį pat darbą. Gerson įro
dinėja, kad Sparrows Point 
ir kitos laivų kompanijos 
moka daugiau-jų darbinin
kams už tokį pat darbą, ne
gu Drydock kompanija mo
ka jos darbininkams. Dry
dock laivų kompanija nor
maliu laiku turėjo 2,100 
darbininkų, bet darbui su
mažėjus, rugpiūčio 28-tą 

^paleido 1,500 darbininkų.
Pikietas susidėjo iš Sea

farers International Union 
of North America and Ca
nadian distrikto narių, ku
ris pikietavo Kubos laivą, 
kurį įtraukė į Drydock yar- 
dą taisyt. Pi kist i n i n k a i 
lapeliuose įrodė, kad laive 
yra ginkluoti kariai, kurie 
prižiūri darbininkus, kad 
dirbtų ir kad nepabėgtų. 
Kada pikietuotojai užėmė 
pilnai jų darbą, tai 100 po
licistų pribuvo ir areštavo 
59 pikietuotojus už “disor
derly conduct.” Kadangi 
kompanijos ir unijos atsto
vai prie susitarimo nepriei
na, tai grupė pikietų para
duoja per 24 valandas prieš 
Maryland Drydock kompa
nijos yardą.”

Harold Williams, Lokaio 
33-čio sekretorius, pareiškė, 
kad jo lokalas nubalsavo 
remti Drydock darbininkus 
visais būdais. Jei reikės, tai 
We paskirs jiems paramos 
uKž $125,000. Tai toks uni
jų solidarumas Baltimorėj.

ER, MASS.
Chiras, sulaukęs 80 m. am
žiaus ir išgyvenęs Worces- 
tery virš 60 metų. Palaido
tas rugsėjo 13 d. Hope ka
pinėse,

Petras paliko savo žmoną 
Cecelią (Chesną) Chiras, 
sūnų Julių J. Chiras, ir tris 
dukteris — Mae C.', žmona 
George B. Greenfield; Nel
lie, žmona Harold A. Carl
son, ir Helen, žmona Peter 
Menkevetch; du brolius — 
Stasį ir Thomą, seserį Ago
tą Lietuvoje.

Velionis priklausė prie 
Šv. Liudviko drau gijos. 
Nors velionis patsai nepri
klausė prie pažengesnių or
ganizacijų, vienok labai ge
rai darė, kad nedraudė au
gančiai šeimai prigulėti 
prie pažangių draugijų. Sū
nus Julius priklausė prie L. 
S. ir D. draugijos ir buvo 
sekretoriumi. Nežinau, dėl 
kokių priežasčių vėliau išsi- 
braukė. Viena ar dvi duk
terys priklausė prie Aido 
choro.

Laikui bėgant daug kas 
keičiasi, net pati gamta, ne
tik žmonės. turi eit nuo durų kuo grei

tinau, kad Cecelia i prisi- č.iausiai, arba pašauksite 
ėjo pergyvent daug sunkių policiją.

| laikų ir sunkių aplinkybių, 
'vienok ji pajėgė išauklėti 
šeimą gerai ir padoriai. 
Cecelia priklauso prie Lie
tuviu Darbininku Susi vie- 

Inijimo 57 kp. Nesvyruojan
čio būdo, stipri dvasioje. 
Palydėdama vyrą į kapines 
ji suprato ir surado penki
nę “Laisvės” parėmimui. 
Pavyzdinga motina!

• • •

Sekantis L. S. D. draugi
jos susirinkimas įvyks spa
lio 7 d., 7:30 vai. vakare, 29 
Endicott St. Rep. 

Mokyklos atsidarė. Virš 
165,000 pradėjo mokytis, 
bet viena didelė bėda, kad 
ne visiems vaikams bus kur 
mokytis. Dr. John H. 
Fischer, mokyklų superin
tendentas, susirūpino, kuo
met sužinojo, kad šiemet 
bus 5,400 vaikų daugiau, 
negu praėjusiais metais bu- 

jvo. Jis sako, kad 9,000 pra
dinių mokyklų vaikų nebus 
mokyklose vietos! Tai reiš
kia, kad turės būti dvi pa
kaitos: vieni mokysis die
ną, o kiti vakare. Tai tau 
“American way of life”! 
Kodėl taip? Sako, nėra pi- 

i nigų moky k 1 o m s statyti! 
j Tai kodėl yra pinigų Liba
nui pasiųsti 2,500,000 dole
rių? Kodėl yra pinigų For
ui ozą i pasiųsti $21,500,000? 
Ar Čiang Kai-šekas, feoda- 
listų lyderis, yra artimesnis 
Amerikai, negu Amerikos
vaikai? Ar dar ne aišku’ 
Amerikos vaikų tėvams, 
kad Formozos vadas bando 
įtraukt Ameriką į karą 
pro užpakalines duris?! Ar 
amerikiečiai jau pamiršo 
Korėjos karą, kur sukišo 
milijonus dolerių ir tūks
tančius gyvybių? O ką jie 
laimėjo? O reikia žinoti, 
kad Korėjos kare Amerika 
turėjo 15 kitų kraštų su sa
vim. Kiek ji gautų jų da
bar, jeigu ji išeitų prieš 
Liaudies Kiniją, kuri turi 
600,000,000 gyventojų? Ki
ti kraštai žiūri į ameriko
nus, kad jie nesukištų pirš
tų į ugnį. Nekurie demokra
tai senatoriai išėjo prieš re- 
publikonų politiką Tolimuo
siuose Rytuose.

Saugokitės apgavikų, nes 
Baltimorėje jų yra visokių, 
kurie visokiais būdais na- 
mų savininkus apgaudinė
ja. Ateina pas tave koks tai 
vyras ir sako: “I am a city

inspector.” Jis tuoj sako, 
kad jis nori tavo namo vidų 
matyti. Žinoma, namo sa
vininkas, nieko blogo nesi
tikėdamas, įleidžia nepažįs
tamą žmogų ir leidžia jam 
visą namą apžiūrėti. “In
spektorius,” apžiūrėjęs na
mą, tau pasako, kad čia rei
kia tą ir tą pataisyti, o čia 
reikia tą naujai pabudavo- 
ti. Na, tai jis tau tuoj pa
siūlo toki ir toki kontrakto- 
rių, kuris, girdi, tau pada
rys darbą gražiai ir pigiai. 
Nekurie namų savininkai 
buvo prigauti ant kelių 
šimtu doleriu, nes tas dar- 
bas, kurį padarė, buvo ne
reikalingas.

Tai jeigu kam ir atsitik
iu su tokiu “inspektorium” 
prie durų susitikti, tai pir
miausia pareikalaukit jo, 
kad jis jums parodytų savo 
kortelę, ant kurios yra var
das, pavardė, kortelės nu
meris, jo amžius, antrašas 
ir n u o t r a u k a. Nes visi 
miesto inspektoriai turi tu
rėti korteles, ir jie turi 
jums parodyti, jeigu jie yra 
atsiųsti jūsų namą apžiū
rėti. O kuris to neparodys, 
turite jam pasakyti, kad

S e) i a s balt im oriet is

Pittsburgh, Pa.
Negražus pasielgimas

LDS 8-ta apskritis suma
nė parsitraukti Lietuvoje 
gamintą filmą “Tiltas” ir 
ir parodyti mūsų miesto lie
tuviams. Nueita pas Mc
Kees Rock Draugijos komi
tetą ir paprašyta svetainės. 
Komitetas sutiko svetainę 
net veltui duoti, nes Drau
gijos nariai norėjo pamaty-

I ti filmą.
Bet kuomet išgirdo didie

ji “Lietuvos laisvintojai”, 
jie įsakė, kad svetainės ne
galima duoti. Jie paleido 
paskalas, kad filmas nėra 
Lietuvoje pagamintas, bet 
būk jį pagamino Bimba 
Amerikoje.

Tas parodo, kaip jie bijo
si teisybės apie Lietuvą. 
Per daug metų skleidė me
lus, būk lietuvius, rusai iš
vežė į Sibirą, būk lietuvių 
jau Lietuvoje, nebeliko, vie
nus “nukankino”, kitus iš
trėmė. Tie jų melai subliūš
ko. Dabar daug Amerikos 
lietuvių gauna laiškus iš 
Lietuvos nuo saviškių. Iš 
“numirusių prisikėlė” ir 
vyskupai ir net į Ameriką 
atvažiavo.

Buvo paskelbta, kad nu
žudė ir kunigą Macijauską, 
iš Šiaulių miesto. Bet pasi
rodė, kad ir jis “i,š numiru
sių” prisikėlė ir atvtžįavo į 
Ameriką, o čia tai jau savo 
mirčia mirė. Atrodo, kad 
jis jau antru kartu iš numi
rusių neprisikels.

Taigi, “Lietuvos vaduoto- 
tojai” bijosi, kad žmonės 
nepamatytų iš Lietuvos fil
mo, nes tas daug numas- 
kuotų jų šlykščius prasima
nymus ir melus. Ypatingai 
jie bijosi, kad nebūtų paro
dyta Kanados Lietuvių de
legacija, kuri lankėsi Lie
tuvoje. Mat, ta delegacija 
plačiai važinėjo Lietuvoje, 
nutraukti paveikslai, t a i 
daugelis amerikiečių galė
tų pamatyti ir saviškius 
kartu su delegacija. Man 
jau buvo proga matyti tą 
filmą.

Teisingai Lietuvos prezi
dentas Paleckis pasakė Sao 
Paulo lietuviams Brazilijo
je, kad tie lietuviai, kurie 
buvo prasikaltę ir išvežti į 
Sibirą, bausmę atbuvo ir 
sveiki sugrįžo į Lietuvą. 
Bet niekados nesugrįš tie 
lietuviai, kuriuos hitlerinin-

i

Plymouth, Pa.
Tai ir vėl mieloji vasarėlė 

su savo gamtiškais gražu
mynais baigiasi; organiza
cijų gegužinės (piknikai) 
ir visoki vasariniai jarengi- 
mai su darbo dienos švente 
beveik ir užsibaigė; o šiur
pus ruduo, su nepageidau
jamomis oro atmainomis, 
nešinas žmonėms visokius 
nesmagumus ir negalavi
mus, gana smarkiai artėja.

Šią vasarą su parama 
skrantoniečių, šenadoriečių, 
pittstoniečių ir apylinkės 
draugų ir simpatikų, Ply- 
moutho LLD ir LDS kuopos 
turėjome dvi g e g u ž i n e s 
(piknikėlius) Kaz 1 a u s k ų 
farmukėje, kurie, pagal 
mūsų kartos senėjimą ir re
tėjimą, vidutiniai pavyko, 
nes kuopelių iždai po kelis 
dolerius padidėjo, o ir mū
sų spaudos reikalams kiek 
naudos buvo. O tai dar ne 
viskas. Svarbiausiu dalyku 
yra tai, kad mūsų senesnio
ji karta dar nepasilaidoja 
gyva — vis dar krutame ir 
palaikome progresyvį judė
jimą. Gaila, labai gaila tų, 
kurie per greitai pasiskel
bia save per senais ir jau 
niekam nevertais; kai ku
rie jų rūdija, tupėdami kur 
užkampėse ir juo greičiau 
tiesia sau kelią į kapines.

Paskutinė mūsų geguži
nė įvyko 31 d. rugpiūčio, 
kurioje dalyvavo gražus bū
relis draugų ir draugių, 
ypatingai skrantoniečių ke
lios auto mašinos.
Svečiai iš tolimesnių vielų 

mūsų gegužinėje
. V. ir R. Stepankevičiai ir 

Benušis, detroitiečiai, atvy
ko -i Galin sko laidotuves 
Pittstone. Taip pat svečia
vosi pas Grušelionius ir su 
jais atvyko į mūsų geguži
nę. Reikia priminti, kad 
tai draugiški ir linksmi 
žmonės, ypatingai R. St-e- 
pankevičienė, grakšti, links
mos minos moteris, kuri 
sukėlė ūpą mūsų gegužinės 
dalyviuose. O jei visi mes 
tokie būtume, tai nereikėtų 
guostis, kad aš per senas ar 
per sena, nes ir ji jau mūsų 
kartos moteraitė. Taip pat 
Milda Antanaitienė, balti- 
morietė, skrantoniečių Me
deliu duktė, ir S. Mikionis 
iš Newarko, N. J., buvo.

Visiems mūsų gegužinės 
dalyviams, o ypatingai sve
čiams iš tolimesnių vietų, 
tariame širdingą ačiū!

Kad pasekmingesnis virš- 
minėtas parengimas būtų, 
šios mūsų draugės moterys 
iškepė ir padovanojo po ku
gelį: O. Krutulienė, E. Če- 
reškienė, O. Žilinskienė, O. 
Globičienė, K. Liutackienė 
ir Margaret Navickienė. Už 
jų darbštumą ir paaukoji
mą organizacijų naudai lai 
būna didelis joms ačiū! 
Viktorija Kazlauskienė, ge
gužinės vietovės savininkė, 
taip pat daug prisidėjo prie 
patarnavimo svečiams, ge
gužinės dalyviams.

Bet su didžiausiu darbu 
ir pasiaukojimu, kad virš- 
minėtas parengimas būtų 
pasekmingas, prisidėjo F. 
Mankauskas, pažangus biz
nierius iš Tonkhanock. Jis 
pristatė gėrimus be sau už
darbio, jis visą dieną be 
pertraukos nuoširdžiai ir 
teisingai gegužinės daly
viams patarnavo. Širdingas 
ačiū draugui F. Mankaus- 
kui!

Gegužinės rengimo komi
sijoj buvo šie draugai: 1 O. 
Krutulienė, O. Žilinskienė, 
O. Globičienė, J. Liutackas, 
E. Čereškienė ir V. Žilins
kas.

kai ir dabartiniai Lietuvos 
“vaduotojai” nukankino.

S. O.

Komisija darbavosi kiek 
galėdama, kad parengimas 
būtų pasekmingas.

* Vardan rengėjų ir orga
nizacijų narių tariu širdin
gą ačiū visiems darbuoto
jams, gegužinėj dalyvavu
siems ir svečiams iš toli
mesnių vietų!

V. Žilinskas

Plymoutho LLD 97 ir 
LDS 60 kuopų susirinkime, 
kuris įvyko rugsėjo 10 d., 
apart organizacijų reikalų, 
LD 97 kuopa nutarė pa
aukoti iš iždo mūsų laikraš
čiu “Laisvės” ir “Vilnies” 
paramai po $10. Tai bus 
“Vilnies” 6,000 dolerių va
jaus užbaigimui ir “Lais
vės” $5,000 vajaus pra
džiai. V. Ž.

Miami, Fla.
Apvagiami maldininkai
Vieni eina į bažnyčią po

teriauti, o kiti — juos ap
vogti.

Pala Valasky atskrido or
laiviu į Miami iš Chilės. Ji 
važiuoja į Stephens College, 
Columbia, Mo., mokslą eiti. 
Ji sako: Mano orlaivis atė
jo į Miami 3:30 p. p. Nusi
pirkau buso tikietą kelionei 
baigti, dar man keturios 
valandos liko iki busas išeis. 
Norėjau miestą pamatyti. 
Vaikščiojant jaučiau nuobo
dumą. Iš praeivių niekas 
neparodė draugiškumo. Pa
mačiau bažnyčią, įėjus mel
džiausi ir verkiau, nors 
bažnyčia buvo katalikų (ji 
yra žydė). Pasidėjus šalyje 
savęs turėjo piniginę, ku
rioje buvo $50 pinigais, 
$150 čekis ir buso tikietas. 
Kada pasimeldus pasižiūrė
jo, piniginės jau nebuvo. 
Mergaitė išsigando ir dar 
daugiau pravirko.

Nuėjo pas kunigą, pasa
kė, tas pašaukė policiją, bet 
vagies jau nebuvo.. Pašauk
tas žydų rabinas davė jai 
$25 ir nuvedė pas Travelers 
Aid. Taip pat atsirado mo
teris, kuri priėmė pas save 
pabūti.

Sakoma, kad tas nepir-
mas apvogimas toje bažny
čioje. Matyt, kad vagis ar 
vagys ten eina tiktai tė- 
myti katra mbterėlė per 
daug įsigilina į poterius, pa
miršta viską, o tada vagims 
proga pasipelnyti.
Keli žmones apsinuodino 

rastu medumi
Vaikas atrado blėtinę 

medaus, parnešė namo ir 
visi šeimos nariai prisival
gė. M. McCarmick, 16 metų, 
daugiausia valgė ir mirė. 
Kiti mažiau valgė, tai tiktai 
sunkiai susirgo. Ištyrus 
medų pasirodė, kad buvęs 
užnuodytas. Nežinia ar kas 
tiksliai tai padarė, ar kaip 
tie nuodai ten pateko.
Sumušė motiną iki mirties

H. Wurm randasi po 
areštu už sumušimą savo 
senos motinos. Ji mirė už 
kelių dienų. Nors jau ir sū
nus 65 metų, bet, matyt, 
senesnių už save nemyli.

Miiamės oras
Šią vasarą turėjome ge

rokai gana šiltų dienų, dau
gelis buvo iki 90-195 laipsnių 
šilumos, bet lietaus ne per 
daug. Netaip, kaip 1957 m. 
vasarą lijo, kad net daržo
vės ant farmų supuvo van
denyje. Taigi, nors saulutė 
daugiau pakaitina, bet ore 
drėgnumo ne tiek daug.

Viešbučių savininkai ir 
šiaip biznieriai sako, kad 
šią vasarą gerokai mažiau 
turistų atvažiavo negu ki
tomis atvažiuodavo. O, gir
di, ir tie patys pinigų nemė
to. Tur būt, kad mažiau jų 
turi, kuomet visur nedar
bas siaučia.

Wilkes-Barre, Pa.
Lietuva jau arti mūsų
Jau tik už kelių dienų 

matysime Lietuvą krutu
muose ir kalbamuose pa
veiksluose. Pirmu kartu 
Lietuvos istorijoje matysi
me lietuviškus, Lietuvoj su
vaidintus ir ten pagamintus 
filmus “Tiltas” ir “Kana
diečių lietuvių delegacija 
Lietuvoje”.

Filmų parodymas įvyks 
rugsėjo (September) 28 d., 
Tautiškos Parapijos Svetai
nėje, 206 Parrish St., Wil
kes Barre, Pa. Svetainės 
durys atdaros kaip 1 vai. 
popiet, gi rodymas filmų 
prasidės 3:30 v., ne vėliau. 
Taigi prašome nesivėluoti, 
nes rodymas prasidės laiku. 
Įžanga 1 dol.

Šį Lietuvoje gamintų fil
mų parodymą rengia Lie
tuvių Kapinių Wyomingo 
Korporacija ir Plymoutho 
L.D.S. ir L.L.D. kuopos.

Manome, kad lietuviams, 
seniai Amerikoje gyvenan
tiems, bus labai įdomu pa
matyti savo senosios tėvy
nės kraštus ir prisiminti 
jaunystės ten praleistus lai
kus. Taip pat bus visiems 
įdomu ir tai, kas dėjosi 
Lietuvoj paskutinio baisaus 
karo metu, kuomet Lietuva 
buvo vokiškų plėšikų tiltu. 
Ir taip pat bus įdomu ma
tyti ir girdėti, ką šiandien 
jaunieji lietuviai veikia ir 
kokios atmainos ten jau 
yra.

Beje, filmus rodys Stasys 
Rauduvė, kuris turi daug 
patyrimo toje profesijoje, 
kuris turi gerą mašiną ir 
žino, kaip ją valdyti; kas 
matė jo rodomus paveiks
lus, sako, kad parodymas 
išeina taip, kaip ir didelių 
krutamu jų paveikslų teat
ruose.

Taigi prašome, dalyvauti 
iš toliau ir iš visos apylin
kės lietuvius.

Po filmų parodymo bus ir 
muzika šokiams. O kas no
rėsite pavalgyti vakarienės, 
pilnai būsite aptarnauti ge

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

ši įdomi knyga yra pavadinta:

Antano Metelionio Raštai
APIE DIEVUS ir ŽMONES

2-ras Tomas

Šią Knygą Išleis "Laisvė” •
Su Parama Apšvietą Branginančios Visuomenes

Ji bus išleista iš anksto užsiprenumeravi'mo būdu. Prenu
meratorių vardai bus išspausdinti knygoje. Knygos spaus
dinsime tik tiek, kiek iš anksto surinksime prenumeratų.

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

Prašome Veikti Greitesniam Išleidimui
Nelaukite asmeniškų paprašymų knygą užsisakyti, .bet 

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

Siųsdami Money Orderį ar čekį, LAISVĖ
išrašykite tik “LAISVft’* 110-12 Atlantic Avenue

ir adresuokite— Richmond Hill 19, N. Y.

Saulutė 5 p.-Laisve (Liberty)— Antr., rugsėjo (Sept.) 23, 1958

rais ir sveikais valgiais. 
Taip pat ir gėrimų bus įva- 
lias. Visus kviečia

Rengimo Komitetas.
V. ž.

Pittsburgh, Pa.
Prašome atsilankyti

Gerbiamieji Pittsburgh ir 
apylinkės lietuviai! Malonė
kite atsilankyti į rudeninį 
Lietuvių Tautiškų Kapinių 
parengimą, kur turėsime 
“kornų ir dešraičių”.

Parengimas įvyks Lietu
vių Tautiškose Kapinėse 
rugsėjo (Sept.) 28 dieną. 
Pradžia 2 vai. po pietų.

Dalyvaudami šia'me pa 
rengime, kartu galėsime ap
lankyti ir savo mylimiausių 
kapus, kurie jau ten amži
nai ilsisi. Jūs savo atsilan
kymu paremsite ir LTK 
reikalus. Kviečia

Parengimo Komisija

New Delhi. — Tarybų 
Sąjunga ir Rumunija pasiū
lė Indijai pastatyti fabrikus 
aliejaus išvalymui. Metinė 
produkcija būtų 750,000 to
nų. Fabrikų pastatymas 
kainuotų iki $30,000,000.

Jakarta. — Sakoma, kad 
Indonezijoje sekamais me
tais dar nebus parlamenta
rinių rinkimų.

AMERIKOS LIETUVIAI 
ir angliškųjų skolinių

ŽODYNAS
Knyga, kurios visi laukė, bet labiau
siai tai Valparaiso Universiteto ir 
kitų universitetų ir kolegijų buvu
sieji lietuviai studentai. Ji yra 
pirmoji knyga, kurioje plačiai 
aprašomos aukštosios mokyklos, 
lankytos senosios Amerikos lie
tuvių inteligentijos, aprašomi ir 
veikusieji tose mokyklose lietu
vių kalbos kursai; aprašoma ir 
pati inteligentija. Be to, daug pasa
kyta apie tuometinės lietuvių spau
dos kalbą, apie privatines ir para
pines mokyklas, kuriose buvo dėsto
ma lietuvių kalba. Antroje knygos 
dalyje eina Angliškųjų skolinių žo
dynas, kuriame daug duodama gy
vosios kalbos pavydžių, labai aiš
kiai parodančių .šnekamąją Ameri
kos lietuvių kalbą. Knyga didelio 
formato, 366 psl., kietais viršeliais, 
gerame popieriuje, kaina tik $5. 
Rašykite: Dr. Alg. Margeris, 3825 
S. Halsted St., Chicago 8, Ill.
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Elizabeth, N. J.
LDS 33 kp. turėjo sėk

mingą susirinkimą rugsėjo 
10 d. Iš valdybos raportų 
pasirodė, kad nesiranda ser
gančių narių.

LDS 3-čios apskrities 
banketas įvyks spalio 25 d., 
408 Court St. Tai bus ban
ketas New Jersey valstijos 
kuopų naudai.

Delegatas iš LDS 13-jo 
seimo, kuris įvyko Pittsbur- 
ge, išdavė raportą. Rapor
tas buvo įdomus ir nariai 
pasitenkinę seimo nutari
mais.

Po susirinkimo įvyko pa
minėjimas gimtadienio Bro
nės Makutėnienės, LDS 33 
kp. finansų raštininkės. Jos 
gimtadienis pasitaikė kp. 
susirinkimo dieną. H. Ku
dirkienė jos pagarbai atne
šė tortą. Buvo ir kitokių 
užkandžių. Vakaras links
mai praleistas. Jubiliantei 
buvo įteikta geros dovanos. 
B. Makutėnienė per daug 
metų eina kuopoje finansų 
raštininkės pareigas, kur 
darbo yra daug. Kuopos 
nariai įvertino jos darbą, 
skaitlingai dalyvavo susi
rinkime ir jubiliejuje.

Baisi tragedija įvyko ant; 
New Jersey geležinkelio | 
tarpe Elizabeth ir Bayonne.; 
Tiltas buvo atidaras, o 
traukinys užvažiavo. Loko
motyvui ir trims vagonams 
nukritus į upę, žuvo daug 
žmonių.. Kaip vėliausi pra
nešimai sako, tai yra žuvę. 
45 žmonės. Dabar tiria ne-, 
laimės priežastį.

Ukrinas

Brockton, Mass.
Kokie pas mus 

parengimai ateina?
Rugsėjo 28 d. bus pikni

kas. Lietuvių Tautiško Na
mo parke. Rengia Lietuvių 
Tautiško Namo Knygynas 
su pagalba LLD 6 kp.

Spalio 12 d. (Columbus 
Day) Liet. Moterų Apšvie- 
tos Klubas ir LLD 6 kp. 
rengia blynų pikniką. Bus 
visko gerti ir valgyti. Tiki
mės turėti daug svečių, nes 
ant rytojaus švente

Spalio 26 d. bus rodomi 
filmai iš Lietuvos 
tas” ir “Kanados Lietuviu 
Delegoc i j a Lietuvoje” 
Įvyks Taut. Namo salėje, 
668 N. Main St. 
7:30 v. vakare.

“Til-

Pradžia

Grupė, 
Potsus,

Montellos Vyrų 
vadovybėje Albert 
tankiai laiko pratimus, tur 
būti rengias prie kokio nors 
parengimo, arba gal yra 
užkviesti kur nors kitur 
dainuoti.

Su spalio pradžia 
dės Laisvės vajus, 
turime susirūpinti, 
gauti geros talkos.

LLD 6 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks spalio 6 
d. Liet. Taut. Namo kamba
riuose. Šiame susirinkime 
turėtumėme vajaus reika
lus plačiai apkalbėti. Rei
kia, kad Laisvės vajus pra
sidėtų sėkmingai.

Geo. Shimaitis

prasi- 
Tuomi 
Reikia

Washingtonas. —H. Hos
mer, Komunikacijos komi- 
sijonierius, sako, kad su 
1970 metais pasibaigs žmo
nių keliavimas traukiniais.

IŠNUOMAVIMAI
IŠSINUOMOJA APARTMENTAS
5 dideli, puikioje tvarkoje rūmai, 

ant 1-mų lubų. Dėl randos susi
tarsime. Šaukite penktadieniais, 
šeštadieniais ir sekmadieniais. VA. 
1*4013. Kitomis dienomis SU. 1-7132

(89-91)

New Haven, Conn. I ĮVAIRIOS ŽINIOS DIDYSIS NEW YORKAS
LLD Trečioji Apskritis 

šaukia konferenciją atei
nantį mėnesį. Mūsų 37 kuo
pa jau išrinko delegatų pil
na skaičių. Pataria konfe
rencijai padaryti gerų nu
tarimų. Reikia išjudinti 
Connecticut valstijos lietu
vius prie didesnio veikimo.

Mūsų kolonijos lietuviai 
turės progą pamatyti fil
mus iš Lietuvos. Spalio 5 d. 
2 vai. po pietų bus parody
ta didžiulis veikalas “Til
tas” ir “Kanados Lietuvių 
Delegacija Lietuvoje”. Tai 
nepaprastas ir naujas įvy
kis tarpe Amerikos lietuvių. 
Puikiausia proga visiems 
New Haveno ir apylinkės 
lietuviams pamatyti, ką 
Lietuva pergyveno karo 
metu ir kaip ii šiandien gy
vena.

tijų 
j imą.

K.

(Tąsa iš pirmo pusi.) 
rasistinių barbarų siautė-;

New Yorke ligoninių komi- 
j sionieriumi mes turime žmo
gų, kuris, katalikiškosios dva- 

I siškijos įkvėptas ar išgąsdin 
tas, norėjo istorijos ratą pa
sukti atgal. Be niekur nieko 
jis aną dieną griežtai patvar- j 
ke; joks gydytojas jokioje 
miesto ligoninėje jokiai mote j 

iriai negali suteikti apsisaugo-Į 
jjimui nuo gimdymo patarimų, j 
net jeigu visų būtų pripažin-i

Japonija leis JAV 
veikti iš baziy

Tokio. — Japonijos val
džios vardu Munenori Aka- 
gi pareiškė, atsakydamas į 
Tarybų Sąjungos persergė-! 
jimą, kad Jungtinių Valsti-itosi su tiesa. Jo redaktoriai 
jų karo komanda gali veikti | nuolatos blaškosi į kraštu- 

tinybes, išstodami prieš tai
kų sugyvenimą tarp skir
tingų sistęmų valstybių.

Bet rugsėjo 15 d. Michael 
O’Neill savo k o 1 u m n o j e 
“Capital Circus,” rašyda
mas iš Washington©, pasa
kė daug tiesos tarptauti
niais klausimais.

Jis rašo, kad Eisenhowe- 
rio administracijoje suka ----- ------ --------------------
galvą: Kodėl kolonijų gy- priešakyje kovų prieš ko- 
ventojai yra pasiliuosavę

iš bazių Japonijoje, visai 
nesitardama su pastarosios 
valdžia. JAV turi tam teisę 
suolyg 1952 metų Japonijos 
ir JAV sutarties.

Kartu jis sakė, kad ir Ja
ponija didins savo karines 
jėgas. Šiemet apsiginklavi
mui bus skirta $83,400,000 
daugiau pinigų, negu tam 
reikalui buvo duota 1957 
metais.

Ir jis pasakė daug tiesos 
apie tarptautinę padėtį

Paprastai komercinis j šalyse. O Rusija ir vėl el- 
Daily News” mažai skai-|gėsi priešingai. Ji atsisa

kė nuo bent kokių reikala
vimų arabų teritorijoje.”

Toliau jis rašo: “Kada 
prieškolonialis judėji m a s 
išsiplėtė po Antrojo pasau
linio karo, Britanija ir 
Francūzija, natūraliai, tu
rėdamos kolonijų, išstojo 
prieš tą judėjimą, o Rusija 
atsistojo užtarėja paverg
tųjų.”

Jis daro išvadą, kad Jung
tinės Valstijos, stovėdamos

TRUMAN IR HOOVERIS;iš kolonializmo valstybės, 
GAUS PENSIJAS

Washingtonas. —H. Tru- 
J manas ir H. Hooveris suti- 
i ko priimti metines pensijas 
Į po $25,000, kaipo buvę ša- 
i lies prezidentai. Buvusių 
į prezidentų našlės Ąlrs. Roo- 
! sevelt ir Mrs. Wilson gaus 
i po $10,000 į metus. Taip nu
tarė pereitasis 

I Greta piniginių pensijų, jie 
gaus dar kitokių privilegi
jų, kaip tai įrengimą rašti
nių, veltui siuntinėjimus 
paštu ir tt.

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

LDLD 10 kp. susirinkimas įvyks 
rugsėjo 26 d., 7:30 vai. vak., 1050 
N. 4th St. Dalyvaukite visi nariafl 
išgirsite raportą iš dviejų parengi! 
mų. Valdyba. (91-92)

ryto
BROOKTON, MASS

Liet. Taut. Namo Knygynas ren
gia pikniką rugsėjo 28 d., Namo 
Parke. Pradžia 1 vai. dieną. Bus 
muzika, įvairių valgių ir gėrimų. 
Kviečiame dalyvauti.

Blynų Piknikas, spalio 12 d.. Taut. 
Namo Parke, rengia Motery Apšv. 
Kl. ir LLD 6 kp. Apart blynų bus ir 
kitokių valgių. Muzika ir gėrimų. 
Kviečiame dalyvauti.

LLD 6 kp. susirinkimas įvyks spa
lio 6 d., LTN kambariuose, 7:30 
v. v. Prašome narius dalyvauti.

iš Lietuvos. Bus rodomi 
d., LTN salėjo, 668 No. 
7:30 v. v. Ruošia LLD

Šias datas visi gerai įsitėmykite. 
Geo. Shimaitis. (91-93)

Jonas Grubis 
palaidotas

Rugsėjo 19 d. 9 vai.
buvo išvežti Jono Grubio 
palaikai į Bridgeport, 
Conn., kur ir buvo palaido
ti.

Prieš išvežant šermeninė
je R. Mizara pasakė neilgą 
kalbą apie velionio gyveni
mą ir .veiklą, po to protes
tantų kunigas pask aite 
maldą.

Į Bridgeportą velionį iš
lydėjo apie 25 asmenys, vi
so apie 9 mašinos. Laidotu
vėms vadovavo Ballas-Bal- 
ton laidotuvių direktoriai

Pataisa
Laisvės rugs. 19-tos lai

doje, minėjime velionio 
grubio likusios šeimos įvy
ko klaida. Jo dukters Elmos 
pavardė yra Mrs. Milton 
Jones. Atsiprašau.

Filmai 
spalio 25 
Main St., 
6 k p.

BALTIMORE, MD.
Veikėjai rengia pikniką sekmadie

nį, rugsėjo (Sept.) 28 d., pradžia 1- 
mą valandą popiet, Deltuvų ūkyje, 
Howard County, Howard Sta., Md.

Gerbiami piknikų lankytojai! 
Kviečiame visus iš arti ir toli at
važiuoti į šį pikniką ir linksmai 
praleisti laiką tyrame ore. Bus pa
gaminta užkandžių, taipgi bus gar
daus vandenėlio sausai burnai pa
drėkinti. O nuo karščio čia po me
džiais rasite pavėsį. Jžanga nemo
kama.

Kviečia visus Veikėjai.

munizmą, suprantama, ne
galėjo eiti su kolonijų žmo
nėmis, bet atsistojo Britani
jos ir Francūzijos pusėje, 
kurios turi karinių jėgų. 

Kodėrjungtinės Valsti-’lr štai kolonijų žmonės ne
jos yra be talkininkų Que-1 pasitiki Amerika, nepai- 

• " “ T ’sant pagalbos ir “demokra
tinių idėjų.”

Toliau jis nurodo, kad vi
sa eilė kongresmanų ir se
natorių reikalauja atsisa
kyti nuo rėmimo kolonialių 
valstybių (Anglijos ir Fran
cūzijos), net jeigu tas ir iš
šauktų tų valstybių nepasi
tenkinimą. Jeigu Jungtinės 
Valstijos atsisakytų remti 
Angliją ir Francūziją, tai 
gal būt jos savo pusėn pa
trauktų net Nasser į.

M. O’Neill pasakė daug 
tiesos, bet ne viską. Jis 
bando nutylėti tą, kad Jung
tinės Valstijos taip pat yra 
kolonialė imperija, kaip 
Britanija ir Francūzija.

Mes rasime skirtumą tar
pe Anglijos ir Francūzijos 
imperializmo viešpatavimo 
kolonijose. Amerikinis im
perializmas vėl skirtingo
mis priemonėmis viešpatau
ja Havajuje, Filipinuose, 
Centralinėje ir Pietinėje A- 
merikoje. Tas patsai ir su 
arabų šalimis. Ten Ameri
kos aliejaus kompanijos su
leidę savo nagus ir darosi 
milžiniškus pelnus. Išnau- 

geruoju

nepaisant Amerikos para
mos užsieniui, yra su Tary
bų Sąjunga? Jis rašo:

" <<■

moy salos apgynime? Ir 
kodėl dauguma arabiškų 
žmonių kritikuoja Ameriką, 
o ne Rusiją?”

Jis sako, todėl, kad Jung-
Kongresas.' tinių Valstijų vyriausybe

AMERIKA NENORI 
UŽDARYTI BAZES

Rabatas. — Maroko vy- 
net jeigu visų būtų pripažin-i Ųausybė įeikalauja, kad 
ta, kad tokia moteris, gimdy-! Jungtinės Valstijos tuojau 
dama, pati mirtų ir pagimdy-1 uždarytų savo penkias kari- 
tu negyvą kūdikį! ! nio orlaivyno bazes ir iš-

| kraustytu lėktuvus. Bet Ši kvaila ir antimoksnska i T ,. . v . ,.. uv.jnPAh.’ nafvnrtvmn i« vii I Jungtinių Valstijų. valdžia 
nenori to padaryti. Ji siūlo

Šį kvailą ir antimokslišką . 
pono Jacobs patvarkymą iš vi-1 
sų klebonijų ir zakristijų svei
kino katalikiškieji dvasinin
kai. Mirs motina, mirs kūdi
kis, kunigams bus daugiau 
biznio. Tas nieko neturi su 
jokia religija.

Gerai, kad miesto žmonių 
protestai privertė poną komi- 
sionierių pakeisti savo nuomo
nę. ■

Dar priminimas apie 
istorinį parengimą

Pagal K. P. Gentralinio 
Komiteto pranešimą, tai 
masinis partijos 39 metų pa
minėjimas, kuris įvyks 
penktadienį, rugsėjo 26 d. 
vakare, bus tikrai didelis 
ir nepaprastas. Kaip žinia, 
paminėjimas rengiamas di
džiojoje Carnegie salėje, 
Manhatiane.

Toliau nurodoma, kad pa
minėjimas eis po tokiais šū
kiais: “Ištraukime mūsų 
karines jėgas iš Kinijos te
ritorijos ! Sulaikykime 
Jungtinių Valstijų Agresi
ją prieš Kinijos Liaudies 
Respubliką!”

Partijos 30-tos metikės 
atžymėsimo parengime vy
riausiu kalbėtojum bus Eu
gene Dennis, partijos sekre
torius. Taipgi kalbės komu
nistų kandidatas į New 
Yorko valstijos senatą Ben
jamin Davis. Apart to, gar
sinama šauni muzikinė pro
grama. Kartu su paminėji
mu partijos gyvavimo su
kakties, būsią pagerbti tie 
nariai, kurie partijai pri
klauso nuo jos įsikūrimo.

Ligoninių Taryba (Board 
of Hospitals) nubalsavo 8 
prieš 2 balsus, kad yra leis
tina gim d y m o kontrolė. 
Gimdymo kontrolei prieš
tarauja katalikiškos įstai
gos. Apie šį svarbų klausi
mą parašysime vėliau, kada 
bus paskelbti daviniai.

Rep.

yra “padarius daug klaidų 
ir dažnai labai didelių.” Ir 
jis nurodo, kad Jungtinės 
Valstijos nuo Antrojo pa
saulinio karo pabaigos sto
vi prieš kolodijų žmonių re
voliuciją, prieš jų kovas už 
tautinę laisvę. Jis rašo, 

|kad po karo “pakilo tauti
nio išsilaisvinimo banga A- 
zijoje, Artimuosiuose Ry
tuose ir Šiaurinėje Afriko
je.” Rusija yra su tų tau
tų žmonėmis, o Jungtinės 
Valstijos stovi su Anglija, 
Francūzija ir kitomis Va- 

ikarų valstybėmis — kolo- 
Maroko valdžiai kontraktą nijų savininkėmis.

nuo 1897 m. gyveno bangi-! J’un«erford 
nis “Bertha Antroji”. Beti'dkdrf' 
šiomis dienomis mirė nuoi1in muzika- 
persiėdimo. Taip sako D r.
C. Ray, kuris prižiūri 
vims ir jūriniams gyvūnams [f 
maistą.

HARTFORD, CONN.
Laisvės Choras rengia puikią va- 

. . . , karionę, įvyks sekmadienį, rugsėjoNew Yorko Aquariume! (Sept.) 28 d., Choro patalpoje. 153 
St., pradžia 5-1ą vai..

Po vakarienės bus šokiai, J. Mar- 
Choro nariams nemo

kamai. Svečiai turės primokėti.
Kviečiame visus atsilankyti ir 

/U- prašome nesivėlinti, kad po vaka
rienės turėtume laiko pasilinksmin- 

Rengimo Komitetas (90-91)

BROCKTON, MASS.
Rugsėjo 14 d., rengia Liet. Kny-

Rugsėjo 21 d., rengia Cambridge 
Lietuvių Amerikos Piliečių Klubas.

Piknikuose bus gorų valgių ir gė
rimų, muzika ir kas tik piknikui 
j cikalinga.

Ant Park Ave., Manhat- gy"as 6 ,kp- 7 I? iwrcn m 71 n

tane, pradėjo statyti 60-ties 
aukštų namą. Tai bus Cha-1 
se-Manhattan Bank cent
ras. Jo pastatymas kainuos 
iki $75,000,000. Tai bus dar 
vienas didžiųjų New Yorko 
dangoraižių.

HELP WANTED MALE

ir dar septyneriems metams 
palaikyti bazes. “Paimkime pavyzdžiui 

Kiniją,” jis rašo. “Anglija 
ir kitos Vakarų valstybės 
ten elgėsi, kaip jos norėjo. 
Jų kariniai laivai blokada- 
vo Kinijos pakraščius, kont
roliavo muitinių centrus, 
jie turėjo ‘neliečiamas jų 
piliečių teises ir koncesi
jas’. Hong Kongo prie
plauka ir dabar yra Brita
nijos rankose. Jungtinės' 
Valstijos Kinijoje ėjo su 
Vakarais ir stojo už “ekst- 
rateritorines teises ameri
kiečiams.”

Kas dėl Rusijos, jis rašo, 
su ja buvo kitaip. Ir caro 
laikais Rusija nepuolė ieš
koti už šimtų ir tūkstančių 
mylių kolonijų.' Jos keliau
ninkai, jos tyrinėtojai bu
vo draugingi su kitų sausy- 
nų žmonėmis. Kas liečia 
Kiniją, tai Tarybų Rusijai 
dar 1923 metais paskelbė, 
kad ji atsisako nuo visų 

baigėsi“ Marijonų kongre-1 PrWilet>ijvh kurias ten turė- 
Ten dalyvavo kardino-' -’° pristine Rusija. Ji gavo

Berlynas. — Paskilbęs. 
dainininkas ir artistas Pau 
Robeson planuoja plačiai 
koncertuoti. Jis vyks į Ang
liją, sekamą pavasarį bus 
Rytų Vokietijoje o Tarybų 
Sąjungoje pagamins du fil
mus.

—p.----------

Washingtonas. — Dvide
šimt Amerikos studentų, 
kurie siekia daktaro laips
nio, vyksta mokytis į Tary
bų Sąjungos universitetus. 
Tiek pat tarybinių studentų 
atvyks mokytis Amerikos 
universitetuose.

Popiežius ragino 
melstis už taiką

Roma. — Francūzijoje, 
Lourdes “stebuklų vietoje”,

dotojai. niekados 
nesutiks atsisakyti nuo iš
naudojimo arabų 
nuo milžiniškų pelnų.

Tik tada arabai ir kitų 
šalių žmonės matytų drau
gišką ir lygų linkui jų at- 
sinešimą, jeigu Amerikos 
kapitalistai' atsisakytų nuo 
kišimosi į jų reikalus ir pa
liktų jiems patiems tvarky
tis, kaip jiems geriau.

Važiuotės viršininkai tae 
kliūtis visaip teisina, bet 
transporto darbininkų uni
ja sako, kad jos yra dėl per 
didelės skubos ir sumažini
mo darbininkų skaičiaus.

žmonių,

Paieškojimai
PAIEŠKAI) TRIJŲ BROLIŲ

Paieškaų savo 3 brolių: Stanislo
vo, Vlado ir Jeronimo Buividų, sū
nų Jeronimo. Kilę iš Raseinių ap
skrities, Girkalnio apylinkės. Ame
rikoje gyveno Chicagoje. Prašau 
juos pačius arba jų šeimas atsiliep
ti

REIKALINGAS

Patyręs
Chief Dietitian

Kreipkitės j administratorių
M ESSEN A HOSPITAL 

MESSENA, N. Y.
. (87-93)

if.4.44.4.4.4.4.4.4*4* 4*4*«!*4*«!* 4* 4* 4*4*4*+4’

šiuo antrašu:
Ariogalos rajonas
Raudonoji žvaigždė
Ona Buividaitė i Banaitienė)
Lithuania, USSR

Aš, Anelė Degutienė, duktė Be- 
liūnienės (Aleksiūnaitės), ieškau sa
vo dėdės Jono Aleksiūno, sūnaus 
Motiejaus, iš Palapiškių km., Aukš
tadvario vaisė. Pirmiau jis gyveno 
Čikagoje. Mano motina, o Jono se
suo, labai norėtų susirašyt su juo. 
Prašome atsiliepti šiuo adresu:

Jezno rajonas
Užuguosčio paštas 
Anelė Degutienė ' 
Lithuania, USSR

MATTHEW A
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

426 Lafayette St.

Spalio 5 ta

s.as.
| las Tisseranti, kuris atsto- 
! vavo popiežių. Baigiantis 
Marijonų kongresui, popie
žius per radiją ragino kata
likus melstis už “taiką 
krikščioniškame pas a u 1 y- 
je”.

Iki daoar, kaip žinome, 
kiekvienas didesnis karas 
katalikų vadoVus padalin
davo. Kiekvienos šalies ka
talikų vadai melsdavosi už 
savo šalies pergalę.

------------- f-----
KANADA Už VALGIO 

TAUPOS “BANKĄ”
Montreal, Canada. — Ka

nados premjeras' John Die- 
fenbaker siūlo, kad pasau
lyje būtų įsteigtas maisto 
taupos “bankas”. Šalys, ku
rios pasigamina per daug 
maisto, turėtų jo suteikti į 
tą “banką”, iš kurio mais
tas būtų teikiamas toms ša
lims, kuriose jo stoka.

savo pusėn Kinijos revoliu
cijos vadą Dr. Sun Yat Se
ną ir Kinijos liaudies sim-

M. O’Neill rašo, kad net 
dabartinė j e F o r m o z o j e 
čiang Kai-šeko karių dau
gelis mano, kad jeigu jie ir 
grįžtų į Kiniją, tai vis vien 
jiems būtų reikalinga Ru
sijos ginklai ir pagalba at
sikratymui nuo Vakarų ko
lonistų viešpatavimo.

Po Kinijos jis pereina 
prie arabų pasaulio. Prime
na, kaip laike Pirmojo pa
saulinio karo (1914-1918) 
Vakarai prižadėjo kolonijų 
tautoms laisvę.. O kas at
sitiko ,po karo? “Vieton 
laisvės arabams, tai Brita
nija įsigalėjo Irake ir Pa
lestinoje, o Francūzija Si
rijoje. Anglija laikė savo 
karines jėgas prie Suezo 
Kanalo, viešpatavo Egipte 
ir kitose Artimųjų Rytų

Vis dažniau pasitaiko su- 
’ trukdymų požeminiais ir 
iškeltaisiais traukiniais su
sisiekimuose. Panašiai įvy
ko pereitojo trečiadienio 
vakare, kada ant 6th Avė. 
ir 34th St. įvyko kliūčių. 
Tai buvo 5:30 vai. vakaro, 
kada yra tirščiausias važia
vimas. Už kelių minučių jau 
buvo 20,000 žmonių susi
kimšimas.

“LAISVĖS” 
KONCERTAS

Prašome visus turėti mintyje “Lais
vės’' koncertą, kuris įvyks sekma
dienį Lapkričio-Nov. 9 d., Liberty 
Auditorium, 110-06 Atlantic Avė., 
Richmond Hill, N. Y., pradžia 3:30 
vai. popiet.
Bus labai įdomi programa, kurią at
liks žymūs talentai. Dalyvaus cho-, 
rai, mažesnės grupes ir solistai. Bus 
naujų talentų Ir gerai išsilavinusių. 
Tad pasirūpirikįte juos pamatyti ir 
išgirsti. 1
Koncertui įžanga tik $1.50. Tai ne
paprastai žema įžanga. Iš anksto 
pasižymėkite kalendoriuj koncerto 
dieną ir atsilankykite.

Rengėjai

Spalio-October 5-tą dieną Brooklyn ui ir apylin
kei bus svarbi. Tą dieną įvyksta šaunus banketas 
pagerbimui Konstancijos ir Jono Ručinskų, kaipo 
meninininkų ir abelnai veikėjų lietuvių kultūrinia
me judėjime.

Pietūs bus duodami 1-mą valandą dieną. Rengė
jai nori patenkinti iš toliau atvykusius taip, kad jie 
galėtų pasilinksminti ir, kad turėtų gana laiko su
grįžti namo. Bus geri pietūs ir Aido Choras, vado
vaujamas Mildred Stensler duos gerą programą.

Pokylis bus Liberty Auditorijoj, 11*0-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill, N. Y. (didžiojoje salėje). Iš- 
anksto pasirūpinkite užsisakyti vietą bankete, nes 
rengėjai nori žinoti dėl kiek publikos paruošti valgių.

Lauksime svečių ii’ iš kitų miestų, ypač iš Penn- 
sylvanijos, kur Rušinskai yra ilgą laiką gyvenę ir 
veikę lietuvių kultūriniame judėjime. Rengėjai la
bai norėtų išanksto žinoti, kas iš kur atvyks. Prašo
me pranešti sekamu antrašu:

Banketui rengti komisija 
110-12 Atlantic Avė., 
Richmond Hill 19, N. Y.

6 p.—Laisve (Libert?)—An tr., rugsėjo (Sept.) 23, 195^
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