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KRISLAI
Tautinis skandalas.
Prisiminimas.
Pabaisa su 2 galvomis!

Reikalauja tuojau 
šaukti JAV Kongresą

/ Turkai jau pyksta 
ant amerikiečių

Niekados nepamirš. 
Kur link Francūzija? 
Ir visur kitur. 
Nesąmonė.

Rašo A. Bimba

Kadangi viskas brangsta, tai 
baisiai pabrango ir kriminali/.■ 
mas. FBI galva Edgar Hoo
ver sako, kad kasmet Ameri- 

7kai visoks kriminalizmas at
sieina dvidešimt du bilijonus 
doleriu! 2

*■

Gal jokia kita šalis negali 
tuo taip “didžiuotis.”

Prie kriminalizmo padidini
mo nemažai prisideda ir pats 
Mr. Hoover. Vietoje visą sa
vo šnipu armiją panaudoti 
prieš kriminalistus, nemaža 
jos dalis panaudojama pa
žangiųjų žmonių sekiojimui ir 
persekiojimui.

Šiomis dienomis paėmiau ir

New Yorkas. — Dienraš
tyje “The New York Times” 
tilpo James P. Warburgo at
sišaukimas: “CALL CON
GRESS AT ONCE, MR. 
PRESIDENT!” J. P. War
burg yra buvęs New Yorko 
bankininkas ir yra autorius 
daugelio knygų. Jis jau ir 
pirmiau kietai kritikavo Ei
senhowerio politiką.

Suprantama, kad Mr. J. 
P. Warburg nėra komunis
tų pritarėjas. Jis savo atsi
šaukime apgailestauja, kad 
Kinija, “iš sukrikusios ir 
biednos tautos pakilo kaip 
aukštai organizuota, galin
ga valstybė, kurioje yra 
vienas ketvirtadalis pasau
lio gyventojų,” komunistų 
vadovybėje.

Warburg kritikuoja Ei-

su Kinija, nes JAV remia 
Čiang Kai-šeką, kuris nori 
Amerikos karo pagalba vėl 
užvaldyti Kiniją. Warburg 
sako, kad jeigu Amerika 
įsivels į karą su Kinija, tai 
ji bus pati viena — be tal
kininkių.

Warburg atžymi tą fak
tą, kad Amerikoje nėra vie
nybės, nėra žmonių pritari
mo Dulleso - Eisenhowerio 
politikai, kuri “bile momen
tu gali įvelti mus į karą”. 
Jis reikalauja, kad prezi
dentas tuojau šauktų Kon
greso sesiją ir svarstytų 
Tolimųjų Rytų klausimus.

Warburg kviečia ameri
kiečius pasirašyti po jo at
sišaukimu, siųsti jį prezi
dentui, kongresmanams, se
natoriams, vietose organ i-

Istanbulis. Jungtinių 
Valstijų karinių specialistų 
sauvaliavimas Tur ki joje 
sukėlė priešamerikinį nusi
statymą. Valdiškas dienraš
tis “Yeni Sąbah” rašo: 
“Draskymas turkų vėlia
vos, tai jau tradicija Ame
rikos jūreiviams”.

Kitas laikraštis “Dunya” 
rašo: “Amerikiečių sauva
liavimai, muštynės ir žudy
nės. tai jų paprastas elge
sys.”

Laikraštis “Akis”, kurį 
leidžia buvęs prezidentas Is- 
met - Inonu, rašo: “Ame
rika mano, kad ii gali vieš
patauti kitose šalyse jėga 
arba doleriais.”

Indonezija eina 
organizuotu keliu

Jakarta. — Indonezijos 
parlamentas, vienbalsiai pri
ėmė prezidenfS Sukamo pa
ruoštą planą. Planą pateikė 
premjeras Džiuandra. Pa
gal šį planą, bus sudarytas 
Planavimo komitetas iš 
ekonominių, kultu r i n i ų, 
technikinių ir militarinių 
žmonių, kuris suplanuos at
eities demokratinio gyveni
mo pamatus. Komiteto na
rius paskirs prezidentas Su
kamo.

Dabar Indonezijoje jau į 
veikia Tautinė Taryba, ku- 

Lrioie yra ir keli komunistų 
- veikėjai. Planavimo komite
tas veiks iš vien su T. Tary-

1 ba.

Anglijos žmonės 
stoja prieš karą

pavarčiau 1932 - 1933 metų j 
laikraščius. Tarp visos eilės j 
kitų gražių ir prakilnių šūkių,' 
Amerikos komunistai šaukė: 
“Reikalaukime, kad mūsų 
\ aidžia neginkluotų Japoni
jos !”

Valdžia, žinoma, “raudonų
jų” nepaklausė ir Japoniją; 
apginklavo nuo kojų iki gal-

senhowerio užsienio politi
ką. Jis sako, kad ii veda 
Jungtines Valstijas į karą

zuoti komitetus ir reikalau
ti prezidento tuojau su
šaukti. Kongreso sesiją.

Amerikos liaudis 
priešinga karui'U

vos. Paskui su ja reikėjo
muštis.

Dabar vėl net po prievarta 
.'Afišų valdžia japonams į ran
ką spraudžia ginklą.

Skaitau ir šiurpuliai purto. 
Iš Tarybų Sąjungos sugrįžęs 
Dr. A. D. Gurevvitsch sako, 
kad jis savo akimis matė, kaip 
tarybiniai chirurgai paėmė 
vieno šuns galvą, prigydė prie 
kito šuns ir padarė j j dviemis 
galvomis !

Tai, žinoma, didelis mokslo 
laimėjimas. Tai parodo, kad 
galima vieno kūno organą 
“prilipdyti” prie Kito kūno.

Tačiau dviemis galvomis šuo 
pasilieka baisia pabaisa.

Karts nuo karto kolumnis- 
tas Lippmann nušneka visiš
kai protingai. Jis sako: Jei
gu mes nors vieną atominę 
bombą numestame ant Kim
ios, visa Azija prieš mus su
giltų. Azijiečiai, girdi, dar 
nepamiršo ir niekados nepa- 

ymirš to fakto, jog mes buvo
me pirmutiniai piimutinę ato
minę bombą numesti ant jų 
galvos. Jis persergsti mūsų 
valdžios galvas prieš tokį pa
vojų.

Galimas daiktas, kad teisūs 
bus tie, kurie sako, kad de 
Gaulle francūzus veda Hitle
rio keliais.

Francūzijos socialistai elgia
si taip, kaip elgėsi Vokietijos 
socialdemokratai. Jie padeda 
de Gaulllei savo diktatūrą le
galizuoti.

Gerai, kad daugelyje kolo
nijų jau susirūpinta parodymu 
filmų iš Lietuves. Jie neapsi
riks. Jie daug gero padarys.

Brooklyne jau reikėtų pasi
darbuoti dėl parodymo kitų 
filmų iš Lietuvos. Juos jau ga
lima gauti.

Kodėl negalėtų LLD pirmo
ji kuopa tuo pasirūpinti ?

Mūsų prezidentas ir sekre
torius sako: Tegu komunis
tine Kinija atsisako jėgos var
tojimo Formozos sąsiauryje.

Washingtonas. — “Balto- H. H. Humphrey, iš Minne-
jo Namo spaudos sekreto
rius J. Hagerty sako, būk 
gaunami laiškai yra du 
prieš vieną užgiriant pre
zidento poziciją”, rašo Al
len Drury. “Bet senatoriai 
ir kongresmanai sako visai 
ką kitą”.

Tiesa, Kongreso nariai

sota, sako, kad jie gauna 
nemažiau kaip po 20 lai kų 
kiekvien dieną. Ir jų laiškų 
turinys dešimt arba penkio
lika prieš vieną nesutinka 
su prezidento pozicija Toli
mųjų Rytų reikalais.

Net republikonas senato
rius H. A. Smith, iš New 
Jersey valstijos., sako, kad 
ir jis gauna šešis laiškus 
prieš keturis, kurie yra

negauna labai daug laiškų, 
mat, Kongresas nėra sesi
joje. Bet senatoriai T. F. pxlvol^l
Green, iš Rhode Island, ir I limųjų Rytų politikai.

priešingi Eisenhowerio To-

Iš Jungi. Tautų asamblėjos
(Mūsų korespondento) |

LENKIJOJE BAŽNYČIA 
EINA PRIEŠ LIAUDĮ 
Varšuva. — Vladyslovas 

Gomulka, Lenkijos darbi
ninkų - komunistų partijos 
vadas, sako, kad katalikų 
bažnyčia viešai ir slaptai 
ve’k’a prieš Lenkijos liau
dies valdžią.
' Jis sako, kad kapitalisti

nėse šalyse katalikų bažny
čios vadai eina iš vien su 
kapitalistų valdžia, o Len
kijoje, kur yra liaudies vy
riausybė, tai jie eina prieš 
tą vyriausybę.

ARABŲ VALSTYBĖS IR 
JUNGTINĖS TAUTOS
New Yorkas. —Trys ara

bų valstybės, Libanas, Jor
danija ir Jungtinė Arabų 
Respublika, jau pareiškė 
savo sutikimą, kad Jungti
nės Tautos gali turėti sar
gų centrus. Tie centrai bus 
Ammanb, Beiruto ir Da
masko miestuose. Jų parei
ga bus saugęti taikos reika
lus tame pasaulio kampe.

ALŽYRE PRASIDĖJO 
ŽIAURŪS MŪŠIAI

Alžyras — Susiorganiza
vus užsienyje Alžyro vy
riausybė įsakė nradėti ofen- 
syvą prieš Francūzijos jė
gas. Nuo Saharos iki Vi
duržemio jūros ir nuo Ma
roko iki Tunisijos prasidė
jo alžyriečių puolimai.

Bet kam ten mes laikome sa
vo didžiulį karo laivyną?

Karinis laivynas reiškia di
delę spėką. Tiktai tos spėkos 
pagalba Formozoje palaiko
mas čiang Kat-šekas.

Taigi, kai mes patys jėgą 
vartojame, tai kur logika rei
kalauti kitus jos vartojimo at
sisakyti ?

Net ir diplomatijoje reikia 
skaitytis su logika.

DAUGIAU PINIGŲ 
PROPAGANDAI

Washingtonas. — George 
V. Allen, Jungtinių Valstijų 
Propagandos (Information 
Agency) direktorius, reika
lauja daugiau pinigų užsie
nio propagandai. Jis sako, 
būk Tarybų Sąjungos pro 
paganda “pralenkia” Ame
rikos propagandą.

NUŠOVĖ BROLIUKĄ 
DĖL “ĮVAIRUMO” \

Houston, Texas. — šešio
likos metų mergina Diana 
Daye^ Humphries nušovė sa
vo 14 metų amžiaus brolį. 
Kada jos motina klausė, ko
dėl ii taip padarė, mergaitė 
atsakė: “Labai * nuobodu, 
nes čia nieko sujudinančio 
neatsitinka”.

Jungtinės Tautos. — Po 
to, kai buvo nutarta Kini
jos Įsileidimo i JT klausimo U v

nesvarstyti, sekė prelimina
rinės delegatų kalbos dėl to, 
ką reikėtų šioje Asamblėjos 
sesijoje svarstyti. .

žmonės sako: tu jį išme
tei pro duris, o jis atgal 
įlindo pro langą. Taip buvo 
ir su Kinijos klausimu. Ofi
cialiai nutarta Kinijos 
klausimo nesvarstyti, ta
čiau kiekvienas kalbėjęs jį 
svarstė!

O svarstė dėl to, kad dėl 
Kinijos salų bet kurią dieną 
gali kilti karas, kurio pa
sekmių nieks nenumato. Gi 
karo žmonija nenori, jo bi
josi, ir visa daro, kad karo 
nebūtų.

Rugsėjo 26 dieną sakė 
kalbas visa eilė delegacijų 
pirmininkų; Azijos ir Afri
kos valstybių delegatai reiš
kė savo numonę.

Ethiopijos delegatas Ato 
Yilma Deressa sakė: baisu 
net pagalvoti apie tai, kad 
gali kilti karas; jis siūlo, 
kad didžiosios valstybės su
mažintų ginklavimąsi, kad 
mažoms, atsilikusioms ša-■ 
lims būtų teikiama ekono-1 
minė pagalba.

Ghanos delegatas Ako 
Adjel piktinosi Francūzijos 
politika. Jis sako, eina gir
dai, būk Francūzija nori 
Saharoje pradėti atominių 
ginklų bandymus. O tai 
reikštų užnuodijimą atmos
feros Afrikoje; tai pavojus 
šio kontinento tautoms.

Combodijos premje ras, 
princas Norodom Sihanouk, 
atvirai pareiškė, jog nebu
vimas Kinijos Jungtinėse 
Tautose privedė prie dabar
tinės krizės dėl Quemoy ir 
Matsu salų. Sihanoukas 
siūlė savotišką sumanymą. 
Jis sakė: kai tarp didžiųjų 
valstybių iškyla nesusipra
timai, tai jos turėtų juos 
pavesti iš mažų valstybių 
sudarytoms komis i j o m s ; 
pastarosios teisingai nesusi
pratimus išspręstų.

Ilgoką kalbą sakė Būr
in os delegacijos galva U 
Thont. Karo pavojus tebė
ra, jį reikia šalinti, sakė

Thont, tačiau be tari mosi, 
be bendradarbiavimo su Ki
nija nėra lengva jį pašalin
ti.

Thont kreipė didžiulį dė
mėsi į pareiškimus, anks
čiau padarytus Dulleso ir 
Gromyko.

D u li esas sakė, kad 1959 
metai turėtų būti paaukoti 
silpnoms, atsilikusioms ša
lims., kad jos juo greičiau i 
pakeltų savo žmonių gyve
nimo lygį, kad jos pakiltų iš 
skurdo. Gromyko siūlė, kad 
tokia pagalba būtų duoda-j 
m a be jokių išlygų.

Taigi Thont apie tai pla
tokai ir kalbėjo, raginda
mas nuo žodžiu eiti prie 
konkrečių darbų.

Visi kalbėjusieji, beje, lie
tė nusigin k 1 a v i m o arba 
ginklavimosi sumaži n i m o 
klausimą, jie taipgi pasisa
kė prieš ątominių ir vande
nilinių bombų eksplodavimo 
bandymus, v

Nuoširdžios kalbas
Mažųjų, silpnesniųjų tau

tų delegatų kalbos, ypatin
gai Afrikos ir Azijos tautų, 
labai nuoširdžios, reiškian
čios noro, kad didžiosios 
valstybės susitartų, kad pa
šalintų karo pavojų. Tų 
tautų delegatai žino, jog 
karas tegali būti naudin
gas tik stambiųjų tautų ka
pitalistams: jie iš karų lobs
ta. Gi jų šalims karas. —bai
si nelaimė. Didžiosioms ša
lims svarbu palaikyti koli
zijas, plėšti, ekspoatuoti 
kitas, silpnesnes tautas. Ma
žosios. šalys jokių kolonijų 
neturi.

Tačiau yra ir mažesniųjų 
tautų, kurios pučią vienon 
dūdon su imperialistinėmis. 
Pavyzdžiui Australija, Tur
kija, Belgija (pastaroji, be
je, turi užgrobusi Kongą), 
ir net kai kurios Lotynų 
Amerikos respubli k o s — 
Kiuba, ir kt.

Taip vadinamos neutralės. 
šalys, neįeinančios į jokius 
militarinius blokus bei pak
tus, pasako daug tiesos, ir, 
jos Asamblėjoje, aišku, turi 
daug pritarimo. Deja, daž
nai net ir tos šalys, kurios

(Tąsa 6-tam pusi.)

Londonas. —N. Y. “Time- 
so” korespondentas Drew 
Middleton plačiai tyrinėjo 
anglų nusistatymą. Pasiro
dė, kad Anglijoje žmonės 
bijosi, jog Jungtinės Valsti
jos įsivels į karą prieš Ki
niją ir pradės vartoti ato
mines bombas. Kariniai ži
novai numato, kad papras
tais ginklais amerikiečiai 
neturėtų pasisekimo.

Jeigu pasaulio Valstybės; 
nepastos kelio tam karui,! 
tai jis iš Tolimųjų Rytų iš
siplės po visą pasaulį. Mid
dleton nurodo, kad taip su
pranta ir komunistinių 
valstybių vadai. Todėl Ta
rybų Sąjungos premjeras ir 
pasiuntė prezidentui Eisen- 
howeriui taip “šiurkštų ir 
atviro” turinio laišką.

Jis rašo, kad Anglijoje 
mažai pasitiki Jungtinių

Ir “N. Y. Times” jau 
kitaip prašneko

New Yorkas. — “The 
New York Times”, kuris 
pilniausiai rėmė Dulleso-Ei- 
senhowerio politiką linkui 
Kinijos, jau susvyravo. Sa
vo redakciniame rugs. 25 d. 
rašo, kad Jungtinės Valsti
jos nėra davusios pažadų 
eiti į karą dėl Quemoy ir 
Matsu salų.

Tarp kitko, rašo: “Que
moy ir Matsu geografiniai 
ir istoriniai yra Kinijos 
sausyno dalis, o argumen
tas, kad komunistai jų ne
valdė, yra nepritaikomas.” 
Toliau sako, kad Rytų Vo- 
kiet’ia irgi niekados nebu
vo Vakarų Vokietijos val
doma, o Jungtinės Valstijos 
ją skaito Vakarų Vokietijos 
dalimi.

ANGLIJA IR KANADA 
JAU SUSITARĖ

Montreal. — Anglijos ir 
Kanados vyriausybės jau 
susitarė prekybos reikalais. 
Kanada pasižadėjo nekelti 
muito ant Anglijos prekių 
įvežimo i k i $150,000,000 
vertės. Anglai importuos 
automobilių, lėktuvų ir kitų 
prekių.

APIE EISENHOWERIO 
SVEIKATĄ 

Washingtonas. — “Daug 
spauda rašo apie preziden
to vakacijas ir jo golfo žai
dimą, bet mažai apie jo svei
katą”, rašo William Mc- 
Gaffin. Ir jis sako, kad ty
lėjimas, tai Republikonų 
partijos politika. Tikrumo
je daugelis republikonų ma
no, “ar vertėjo jį po širdies 
atakos vėl statyti į tas pa
reigas.” Prieš trejus metus 
Eisenhoweris turėjo šir
dies ataką Denveryje. Po to 
dar vieną ataką ir operaci
ją.

Nicosia. — Kipro saloje 
anglai paleido ' iš kalėjimo 
130 graikų.

Valstijų ir Kinijos ambasa
dorių derybomis Varšuvoje, 
nes prezidentas. Eisenhowe
ris taip kalbėio, kad iš jo 
nesimato nusileidimų. Ang
lijos vyriausybė sako, kad 
ji dės pastangų švelninimui 
tos padėties.

Anglai linksta prie to su
pratimo, kad Quemoy ir 
Matsu salas reikia grąžan
ti Kinijai. Kam žinoma, to- 

i reikalauja Indija, Indonezi
ja ir daugelis-kitų šalių.

Anglijos darbiečiai ir li
beralai daro kietą spaudi
mą į vyriausybę, kad ji 
veiktų. Jie yra nusistatę 
grąžinti Kinijai pakraščių 
salas ir ats’sakyti nuo 
Čiang Kai-šeko rėmimo. Jie 
taipgi reikalauja, kad Kini
ja būtų priimta į Jungtines 
Tautas.

Alžyriečiai užima 
didelius pietus

Alžyras. — Alžyriečiai 
pradėjo generalinę ofensy- 
vą, kad išvijus francūzų jė
gas iš savo šalies. Alžyrie
čių Išsilaisvinimo armija 
veikia ūmai, greita’, ir yra 
gerai apginkluota.

Alžyriečiai jau užėmė 
apie 150 mylių ilgio plotą 
prie Tunisiios. Jie valdo visą 
plota nuo Viduržemio jūros 
iki Tebessa. Tame plote dar 
yra francūzų karinių dali
nių, bet jie apsupti ir iš 
mortyrų naikinami.

EXTRA
Paryžius. — Sekmadienį, 

rugsėjo 28 d., Francūzijoje 
ir jos kolonijose įvyko bal
savimai dėl konstitucijos. 
Premjeras d e Gaulle ir jo 
šal ininkai pagamino konsti
tuciją, kurioje aprėžta par
lamento galią, o daugiau 
galios atiduoda į valdžios 
rankas.

Pačioje Francūzijoje bal
savimuose dalyvavo 22,590,- 
000 arba 85 procentai ga
linčių. balsuoti. Už naujų 
konstituciją balsavo 17,667,- 
090, o prieš 4,625,000.

Reiškia, de Gaulle laimė
jo. Sakoma, kad jis dabar 
pradės “kietai” valdyti šaiį. 
Reakcinės jėgos reikalauja 
pulti komunistus ir visus 
kairiuosius darbininkus.

Washingtonas. — Admi
nistracija paskelbė, kad 
gavo virš 2,000 laiškų Toli
mųjų Rytų klausime. 80 
procentų priešingi/ Dulleso- 
Eise^hoverio politikai Que
moy ir Matsu salų reikale.

Rangeonas. — Generolas 
Ne Win ir jo šalininkai pa
grobė valdžią į savo rankas. 
Jie tvirtina, kad tuomi “iš
gelbėjo Burmą nuo komu
nistų”.
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Kas toliau?
JUNGTINIŲ TAUTŲ 13-osios Asamblėjos sesija 

atsisakė svarstyti Kinijos įsileidimo į orkanizaciją klau
simą. Mūsų šalies delegacija laimėjo—laimėjo keleto bal
sų dauguma. Vadinasi, Kinijos Liaudies Respublika, tu
rinti 630,000,000 gyventojų, per sekamus metus nebus JT 
narė; jos vardu čia kalbės Čiang Kai-šekas, kurį Kinijos 
liaudis prieš devynerius metus išvijo iš sausžemio.

Visiems, kurie mato ir supranta, žinoma, kaip sun
kiai mūsų diplomatai darbavosi, kad priverstų silpnes
nes šalis balsuoti prieš Kinijos klausimo svarstymą, 
prieš Kinijos įsileidimą į JT. Ir tas “laimėjimas”, kurį 
mūsų Valstybės departmentas gavo, yra mizernas, men
kas laimėjimas.

Na, tai kas toliau? Jei Kinija būtų JT nare, čia pat 
su josios delegacija būtų galima svarstyti tuos opius, 
kritiškus dalykus, kurie šiandien vyksta Kinijos pakraš
čiuose. Tiesa, pasitarimai vyksta Varšuvoje, bet ten ta
riasi tik Kinijos ir JAV ambasadoriai. Sakoma, jog iš tų 
pasitarimų nieko teigiamo neišeis. Jeigu taip, ką reikės 
daryti po to? Karą prieš Kiniją pradėti? Tam priešinsis 
pasaulis. Tam priešinasi net ir artimiausia Amerikos są
jungininkė Anglija.

Yra spėjimų: jei pasitarimai Varšuvoje nieko gero 
neduos, tai Tolimųjų Rytų klausimas bus iškeltas JT 
Asamblėjoje. Taip atrodo ir turės būti. O kai Asamblėja 
pradės Kinijos klausimą svarstyti, ar nereikės prašyti 
Pekino valdžios, kad ji čia prisiųstų savo atstovus? Argi 
galima bus svarstyti Kinijos reikalus be Kinijos?!

Štai kokią situaciją Mr. Dulleso politika sukūrė! Ji 
žalinga, ji bloga, kadangi iš tos politikos, išplaukia di
džiuliai pavojai taikai.

Sherman Adams pasitrankė
PREZIDENTO EISENHOWERIO padėjėjas Sher- 

man Adams pareiškė per spaudą ir radiją, kad jis pasi
traukiąs iš savo pareigų. ■
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Yra sakoma, kad Mr. Adams, būdamas prez. Eisen- 
howerio padėjėju, turėjo tiek pat politinės galios, kaip ir 
pats prezidentas. Jo įtaka buvo jaučiama visur. O kai 
laikotarpiais prezidentas buvo susirgęs, tai Mr. Adams 
iš tikrųjų buvo faktinas šalies valdovas.

Na, ir beveik po šešerių metų Mr. Adams pasitrau
kia iš tų pareigų. Kodėl? Todėl, kad jis ėmė “dovanėles’’ 
iš Bostono kapitalisto Goldfine. Tas dovanėles žmonės 
vadina kyšiais, kadangi kapitalistas Goldfine jas davė 
tam, kad Adams gintų jo interesus. Visa tai buvo iškilę 
kongresinianrte komitete.

Ir tai, be abejojimo, smarkiai paveikė į Amerikos 
visuomenę. Tai parodė Maine valstijoje įvykę balsavi- 
mai-rinkimai, kuriuos labai skaudžiai prakišo republi- 
konai.

Visoje šalyje kongresiniai rinkimai įvyks lapkričio 
4 dieną. Republikonų partijos vadovai susirūpino ir pra
dėjo slapta ir viešai reikalauti, kad Mr. Adams pasi
trauktų, kad politikieriai galėtų atsistoti prieš balsuoto
jus ir pasakyti: “Mes. esame švarūs”. Na, ir visa tai 
privertė Mr. Adamsą rezignuoti, nepaisant to, kad pre
zidentas Eisenhoweris jį gynė ir sakė: Adamsas man 
reikalingas.

KODĖL JIE NEPASAKO
Clevelando “Dirvos” re

daktorius Balys Gaidžiūnas 
pamini visus “JAV Lietu 
vių bendruomenės Centro 
vadovybės” narius. Infor
macijos apie juos labai mi- 
zernos. Jie ten ir ten gimė 
ir ten ir ten mokslus išė
jo, ir viskas.

Bet kodėl ponas Gaidžiū
nas nepainformavo mūsų, 
ką šitie žmonės veikė karo 
metu hitlerininkų globoje ir 
kodėl jie su tais baisiais 
žmogžudžiais bėgo iš Lie
tuvos pas Hitlerį? Juk tai 
būtu svarbiausia informa
cija. Prašome “Dirvos” re-; 
daktarių tuo pasirūpinti.

ESAMA KUO 
PASIDŽIAUGTI 
IR PASIDIDŽIUOTI

Vilnietis savaitraštis “Li- j 
teratūra ir menas” su dide
liu ir teisingu pasididžiavi
mu rašo:

Jaunieji rašytojai — tai li
teratūros atžalynas, jos ryt
diena. Tikrai auganti, tikrai 
tvirtėjanti ir bręstanti tegali 
būti ta literatūra, kuri lygia
grečiai su žinomu, patyrusiu 
rašytojų kūriniais nuolat pa
sipildo naujais vardais, pirmo
siomis knygomis, pranešančio
mis skaityto j u i apie nau
jo literatūros d a r b i n i n k o 
g i m i m a . Suprantamas tas 
jaudinimasis, tas s maišu- 
mas, su k u r i u o , papras
tai, imama j rankas pirmoji 
rašytojo knyga. Suprantamas 
tas didelis, jautrus rūpestis, 
kuriuo mūsų šalyje gaubiami 
jaunieji ir pradedantieji rašy
tojai, žmonės, pasiryžę pasitin

Libane
PRADĖJO EITI PAREIGAS naujasis Libano prezi- 

dentas Fuad Chehab. Jis yra daug maž kompromiso žmo
gus, vidurio žmogus. Jis ryžtasi atsteigti šalyje tvarką. 
Bet tvarką jis žada atsteigti be svetimos (amerikinės) 
kariuomenės talkos. Chehabas pasisakė už tai, kad ameri
kiniai marininkai būtu ištraukti iš Libano. €■

Šalies premjeru prez. Chehabas paskyrė įuvusį suki
lėlių vadą Rašidą Karamį, kuris taipgi reikalauja juo 
greičiau ištraukti iš Libano amerikinius karius.

Bet štai kas įvyko: pirmesnio šalies prezidento Cha- 
mouno šalininkai, krikščioniškieji falangistai (fašistai) 
pradėjo riaušes, kuriose buvo užmušta nemaža žmonių. 
Ir tai “krikščioniški falangistai” daro nepaisant, kad į 
naująją valdžią prezidentas įstatė visą eilę krikščionių.

Beje, į naują valdžią neįeina Chas. Malikas, kurį 
"Vakarai” pastatė JT prezidentu. Abejojama, ar jis da
bar Jungt. Tautose galės kalbėti ir balsuoti Libano var
du.

Nauja Libano valdžia stoja už draugiškus santykius 
sų Jungtine Arabų Respublika.

- VILNIAUS “TIESA” praneša, kad neseniai Buda
pešte, Vengrijoje, įvykusiose vandens sporto pirmeny
bėse, Lietuvos atletė Aldona Kare.ckaitė laimėjo Europos 
Čempiono titulą. Tai dar viena gėlė į Tarybų Lietuvos 
sportininkų laimėjimų vainiką! . .

2 p.-Laisve (Liberty)—Ant r., rugsėjo (SepL)i 30 < 1958

ii savo gyvenimą sunkiam ir 
kilniam literato darbui. Tai 
jaudinimasis dėl mūsų tarybi
nės literatūros rytojaus, tai 
rūpestis dėl mūsų litetątūrps 
atžalyno, tai . karštas troški
mas' matyti jį aitgant sveiką, 
gražų, galingą.

Suvedant pastarųjų ketverių 
metų lietuvių tarybinės litera
tūros balansą, reikia su pa
sitenkinimu pažymėti iš tiesų 
vaisingus j a u n ų j ų rašyto
jų kūrybinius i e š koji m u s 
ir pasiekimus. Juk per tuos 
m o t u s galutinai suvyriškė
jo, sustiprėjo, visu bal
su prabilo skaitytojų pamilti 
ir šiandien tokie populiarūs 
poetai Just. Marcinkevičius ir 
Alg. Baltakis. Juk per tuos 
metus gerokai išaugo Vyt. Ru
dokas, V. Giedra, Br. Macke
vičius, K. Saja ir kt. Juk per 
tuos metus skaitytojas turėjo 
progos pirmą kartą nuošir
džiai pasidžiaugti talentin
gais, šiltais, nors dar ir ne vi
sada be trūkumų, kūriniais to
kių j literatūrą Įžengusi ų 
draugų, kaip Alf. Maldonis, 
V. Rimkevičius, A. čekuolis, 
A. Pabijūnas, V. Dautartas. J. 
Degutytė, J. Mačiulis ir dau
gelis kitų. Argi neiškalbingas 
pats faktas; kad po antrojo 
respublikos raytojų suvažiavi
mo į Rašytojų sąjungą buvo 
priimta kone trys dešimtys 
naujų narių. Jau vien tai lėl
ei ž i a tvirtinti, kad jaunieji 
plunksnos darbininkai šian
dien sudaro gana reikšmingą 
ir gausti mūsų literatūros kū
rėjų būrį — talentingą, darbš
tų , kūrybingą. O kur dar ne 
viena dešimtis pavardžių, pa
staraisiais metais sumirgę j u- 
sių respublikos peri odinės 
spaudos puslapiuose, pavar
džių po n a u j a i s eilėraščių 
pluoštais, po naujais apsaky
mais, apybraižomis ir t.t. Gal 
ryt ar poryt ne apie vieną jų 
plačiai prakalbės literatūrinė 
visuomenė, skaitytojų masės, 
kaip apie ryškų, savitą ta
lentą. ;

KĄ ŽMONĖS SAKO
IR GALVOJA

i

“N. Y. Times” korespon
dentas Allen Drury, kuris 
tam laikraščiui rašinėja iš 
Washingtono, teiravosi pas 
kongresmanus ir pačiame 
Baltajame Name apie tai, 

ką jie girdi nuo žmonių dėl 
krizės Tolimuosiuose Ry
tuose. Jis sako, kad mūsų 
valdininkai gauna d a u g 
laiškų. Kai kurie senato
riai kasdien gauna nuo 200 
iki 300 laiškų nuo piliečių, 
kurie juos išrinko senato
riais.

Didelėje daugumoje laiš
kų žmonės smarkiai kriti
kuoja valdžios politiką. Pi
liečiai ragina kongresma- 
nus ir senatorius priešintis 
Eisenhowerio - Dulleso po
litikai. Rašo Drury:

“Vietoje patikrinus duome
nis, šiandien pasirodė, jog tie, 
kurie užgiria Eisenhowerio- 
poziciją, yra mažumoje—ma
žumoje net laiškuose republi- 
konams. Jo gi nusistaymui 
opozicija laiškuose, kuriuos 
gauna demokratai, eina nuo 
dešimties iki penkiolikos prieš 
v ieną.“

Tikrai nepaprasta padė
tis. Milžiniška žmonių dau
guma reikalauja pasitrauk
ti iš Formozos sąsiaurio, 
sugrąžinti salas Kinijai, 
tuo tarpu vyriausybė užsi
spyrusiai laikosi savo klai
dingos ir žmonių valiai 
priešingos politikos.

Pavyzdžiui, sako Drury, 
vienas buvęs žymus parei- 
g ū n a š Valstybės depart- 
mente savo laiške senatoriui 
Green, Senatinio užsienio 
reikalams komiteto pirmi
ninkui, rašo, kad gal “Dul
les randa pasitenk i n i m o 
vaikščiodamas prie karo 
prarajos, bet galvojantiems 
amerikiečiams tas nepatin
ka.’’ Kitas pilietis tam pa

Jonas Baltušnikas—Argentinos lietuvių veikėjas
: Žntagus, iapiUkurį aš pa- no Joną su Antanu šmulks-(davinius? /P6 dVeju metų! J.į^tižibjM Tėvynėš karo- hiė- 

Baltušniko ir kitų lietuvių tais jis išvystė platų darbąpasakosiu, liko be tėvo būda- čiu-Šmitu. Jie abu tapo jo
rnas tik ketverių metų,-o neišskiriami draugai, pado- 
dvyliktą ^pavasarį' pravirko Į vanojo jam vienintelę lietu- 
prie motinos, kapo. Tačiau višką knygutę ir padėjo iš- 
našlaičiu jis*.nebuvo. < Dar- mokti skaityti ir rašyti.

Pirmoji lietuvių darbinin
kų organizacija Argentino
je įsikūrė 1909 metais Bu

bo liaudis jį įsūnijo, tapo 
jo antroji motina. Jonukas 
nuėjo sunkiu proletaro ke
Ii u.

Jonas Baltušnikas gimė 
1888 metais vargingų kai
miečių Gasparo ir Juzefos 
šeimoje Juostininkų kaime, 
Troškūnų rajone. Neturė
jo jis vaikystės, neperžengė 
mokyklos slenksčio. Iš pat 
mažens reikėjo piemenauti, 
o paūgėjus bernauti buo
žėms. 
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1906 metais, dėdės Au
gusto Aleknos materialiai 
remiamas, jis apleido Pane
vėžį ir išvyko į išgirtą Ame
riką, kupinas vilties žmo
niškiau pagyventi. Eitkū
nuose gydytojas patikrino 
jo akis, pasakė, kad jos ne
sveikos, važiuoti į Ameriką 
uždraudė. Tačiau pasiry
žimas viską nugalėjo. Bal
tušnikas nuvyko į Ham- 
burką ir ten pateko į laivą, 
kuris plaukė tiesiog į New 
Yorka.

Šioje “išsvajotoje žemėje, 
pačiame New Yorke, Jonui 
vėl nepavyksta. Dėl nesvei
kų akių jis turi apleisti A- 
meriką. Ilgesnį laiką gyve
no Vokietijoje ir Anglijoje. 
Dirbo jūreiviu* darbininku 
prekiniuose laivuose. Sun
ku buvo beraščiui ir nemo
kančiam kitos kalbos tran
kytis po svetimus kraštus.

Po ilgoko laiko bastymo- 
si, 1908 metais Baltušni- 
kui pavyko vokiečių laivu 
pasiekti sidabrinės jūros 
pakrantę — Buenos Aires 
miestą.

Baltušnikas sutiko savo 
krašto žmogų Jurgį Didžio- 
nį. Tai buvo jo pirmasis 
džiaugsmo trupinėlis Ame
rikoje... Didžionis supažindi-

čiam sen. Green laiške ra
gina jį “prieišintis mūsų 
kvailai veiklai Formozos są
siauryje.” Dar kitas ragi
na priešintis “Mr. Dulleso 
kvailai ir saužudiškai užsie
ninei politikai.”

SVEIKATA, PEKLA IR 
LYTINIAI POREIKIAI

Ir Brooklyno lietuviškų 
pranciškonų “Darbininkas” 
(rugs. 23 d.) rado reikalą 
prabilti apie gimdymų kon
trolę. Mat, šis klausimas 
smarkiai iškilo New Yorko 
miesto ligoninėse. Ligoni
nių komisionierius Jacobs 
buvo patvarkęs, kad nevalia 
jokiai moteriškei teikti pa
tarimus, kaip apsisaugoti 
nuo nėštumo, nors gimdy
mas reikštų mirtį jai ir jos 
kūdikiui. Vėliau jis pakei
tė savo nusistatymą.

Komisionierių, matyt, 
veikė katalikų bažnyčia. 
Kaip žinia, katalikų bažny
čia griežtai priešinga viso
kiai gimdymų kontrolei. 
Tai ką turi, tokiame atsi
tikime, daryti jauna vedusi 
katalikiška pora? “Darbi
ninkas” sako:

“Katalikų bažnyčia taip 
pat supranta, kad tė
vų sveikata galį neleisti 
daugiau šeimos turėti. Ta
čiau ji tokiais atvejais tvir
tai pabrėžia, kad vedusieji 
atsiremtų savo auka, susival
dymo dorybe, o ne gydytojų 
paslauga.

Puiku, ar ne? Tegu vy
ras ir moteris gyvena' kar
tu, guli toje pačioje lovoje, 

enos Aires mieste, Palermo 
rajone. Jos įkūrėjais ir bu
vo J. Didžionis, J. Baltuš
nikas, A. Šmulkštys, J.
Uselis ir Pranas Viliūnas. 
Ji vadinosi “Iguolidad” 
(“Lygybė”) ir buvo labai 
negausi — tik 20 žmonių. 
Po metų “Igualidad” persi
organizuoja į kultūrinę sa
višalpos draugiją “Diegas.”

Nueitas kelias, sunkus 
gyvenimas išsklaido mitą 
apie “pasakišką” šalį. Dirb
damas Beriso mieste, dide
liame mėsos kombinate, 
Baltušnikas greit įsijun
gia į profsąjunginę veiklą, 
aktyviai dalyvauja darbi
ninkų streikuose. Suorgani
zuoja apie 50 lietuvių dar
bininkų draugiją, kurią pa
vadina “Vargdienis.” Prieš 
ją išvystė fanatišką kovą 
lietuviškų klerikalų klika. 
Ir šis pažangus darbininkas 

' dėl įvairių policijos ir bur
žujų persekiojimų ir pasi
kėsinimų priverstas apleisti 
Berįsą. Jis apsigyvena ma
žame K i 1 m ė s miestelyje. 
Dirbdamas tramvajų kon
duktoriumi, organ i z u o j a 
darbininkus į profsąjungą, 
dalyvauja darbininkų judė
jime. Pirmojo pasaulinio 
karo pradžioje, vadovau
jant Baltušnikui, Kaika- 
riui, Adomoniui ir kitiems, 
s u s i o rganizuoja lietuvių 
darbininkų draugija “Ar
gentinos lietuvių socialistų 
sąjunga.”

Įsikūrus Argentinoje ko
munistų partijai 1918 me
tais, Baltušnikas stoja į 
jos eiles. Iš pirmų dienų jis 
aktyviai įsijungia į darbą, 
vykdo partijos pavestus už-

bet visiškai prakeikia ir pa
miršta lytinį santykiavimą.

Mes turime pranciško
nams patarimą • Pradėkite 
nuo savęs. Juk žinote, kad 
jums sutana griežtai drau
džia “užgintuoju” vaisiumi 
naudotis; bažnyčia jums ža
da peklą po mirties, o kiek 
jūsų iškenčiate ir atsiremia- 
te “savo *auka” ir “susival
dymo dorybe”? Nerasi vi
soje Amerikoje nė vieno lie
tuviško kunigėlio, kuris ga
lėtų didžiuotis savo “nekal- 

! tybe.”

Redakcijos Atsakymai
ARĖJUI. — Neapsimoka 

pradėti diskusijas apie Ma- 
čionį ir Bibliją. Turime 
svarbesnių temų. Vis tiek 
labai ačiū už rašinėjimą.

M. MAČIONIUI. — Kas 
vieno žmogaus svei k a t a i 
tinka ir naudinga, dar ne
reiškia, jog kitam tas pats 
sveika ir naudinga. Taipgi 
ne visi gydytojai ir ne visos 
ligoninės neužsitar n a u j a 
pasitikėjimo. Tad atleisite, 
kad jūsų straipsnelio nesu
naudosime.

JONUI BALSIUI.—Kiek 
mums žinoma, su hormonų 
vartojimu reikia elgtis at
sargiai. Jūs gi iš peties juos 
siūlote visiems. Todėl jū
sų straipsnelio negalėsime 
sunaudoti.

Londonas. — Chruščio
vas, TSRS premjeras, sako, 
kad fašistiniai elementai 
Francūzijoje . ir hitleriniai 
Vakarų Vokietijoje stumia 
pasaulį į karą. l

komunistų iniciatyva išleis
tas pirmas lietuviškas laik
raštis Argentinoje “Prole
taras.” Padidėjus lietuvių 
imigracijai į Argen tina, 
Baltušniko pastan g o m i s 
išeina lietuviškas sayaitraš- 
lis “Rytojus.”

Argentinos lietuviams su
sidaro sunkumų ruošiant 
savo spaudos darbuotojus. 
J. Baltušnikas prašo Rojų 
Mizarą padėti redaktoriau- 
ti. Apie metus laiko R. Mi- 
zara redaguoja “Rytojų,” 
ugdo vietinius pažangius 
spaudos darbuotojus. Daug 
jėgų Balt u š n i k a s skiria 
laikraščiui. Bet fašistinė U- 
riburio diktatūra 1930 me
tais jį uždaro, daug darbuo
tojų sukiša į kalėinią.

Priešakinis darbininkas 
nepabūgo fašistinės dikta
tūros žiaurumų. Jis orga
nizavo darbo žmones kovai 
prieš liaudies priešus ir en
gėjus, daug pasidarbavo 
leidžiant bei platinant ko- 
m u n i stinius pogrindinius 
laikraščius “Rytojų,” “Be
darbį” ir “Tiesos žodį,” 
saugojant slaptas spaustu
ves. -Prisidėjo ir prie kitų 
darbininkiškų laikraščių — 
“Momento,” “Vienyb ės,’’ 
“Tėvynės” ir žurnalo “Da
barties” — leidimo. Daug 
jo straipsnių išspausdinta 
pažangioje Argentinos lie
tuvių spaudoje.

Savo laiškuose giminėms 
ir pažįstamiems Lietuvoje 
Jonas Baltušnikas papasa
kojo tiesą api-e Amerikos 
tikrovę, apie jos “laisvę” ir 
“demokratiją,” apie sunkią 
emigranto dalią svetimose 
šalyse, ragino lietuvius ne
ieškoti laimės svetur, o ko
voti savo krašte prieš iš
naudotojus, prieš fašistinę 
diktatūrą, už laisvą socia
listinę Lietuvą.

J. Baltušnikas — didelis 
Tarybų Sąjungos bičiulis.

Išvažiavo į Sovietus 
patirti prievolės teisiu

BOSTON (UP). — Har- 
vardo teisių mokyklos pro
fesorius išvyko į Sovietus 
patirti jų įstatymų apie iš
mokėjimą užrubeži n i a m s 
autoriams.

Profesorius Harold J. 
Berman, ekspertas sovieti
nių įstatymų, ats t o v a u s 
turtą pono Arthur Conan 
Doyle, sutvėrėjo Sherlock 
Holmes. Jis sakė, kad ban
dys atgauti pusę milijono 
dolerių prievolinės mokes
ti es.

Jei jis bus priimtas kaipo 
advokatas per Maskvos 
Miesto Teismą, Berman bus 
pirmutinis vakarietis iš
bandymui civilės bylos So
vietų teisme, pagal dabarti
nį jų (Sovietų) civilinį ko
deksą—įstatymą.

Jo skundmo byla tvirtina, 
kad keturi Sovietų knygų 
leidėjai ir Kultūros Minis
terija, apskaitliuojant už
dirbta tris ir ketvirtadali 
milijono dolerių, parduo
dant Doylės darbą, jo bylai 
ieško apie 15-to procentS 
atpildo.

Berman sakė, kad Sovie
tų įstatymų straipsnis 399 
nurodo, jog jokia ypata ar 
organizacija negali neteisė
tai praturtėti kitų darbu.

Trumpoj ateityj pamaty
sime, kas išeis iš profeso
riaus Bormano kelionės ir 
sovietinių įstatymų. J. N.

Anunanas. — Jordanija 
ir Sudanas pripažino Alžy
ro valdžią.

teikiant materialinę ir mo
ralinę paramą Tarybų Lie
tuvai. Savo straipsniuosje, 
lietuviškajame laikraštyje 
“Momentas” jis su širdgėla 
rašė api-e hitlerininkų oku
pantų piktadarystes Lietu
voje, demaskavo jų uolius 
padėjėjus — buržuazin i u s 
nacionalistus, kurie padėjo 
okupantams naikinti lietu
viu tauta.

Kai kurioms lietuvių tau
tos atplaišoms, krauju su- 
teršusioms savo rankas, pa
x' y k o pabėgti ir pasiekti 
J A V, Argentiną. Čia fa
šistiniai ir klerikaliniai gai
valai pradėjo šmeižti Tary
bų Sąjungą ir Tarybų Lie
tuvą. Baltušnikas, kartu 
su didžiule dauguma Ar
gentinos lietuvių, stojo ko
voti prieš lietuvių tautos iš
davikus. Jo plunksna nerū^ 
dijo. Daug straipsnių jis 
rašė apie Tarybų Lietuvos* 
pasiekimus, .demaskuodavo' 
lietuviškus fašistinius šmei
žikus. ' -u

Šiemet J. Baltušnikui^ 
sukanka 70 metų. Tačiau 
jaunatviška energija jo ne
palieka. Senas kovotojas 
už šviesesnį darbininkų ry-• 
tojų ir dabar aktyviai vei
kia pažangiose lietuvių or- 
g a n i zacijose Argentinoje. 
Jis yra pažangiosios lietu
vių organizacijos “Kultū
ra” centro valdybos narys 
ii’ bendradarbiauja su ar
gentiniečių lietuvių pažan
giuoju laikraščiu “Tėvynė.” 
Vargu ar atsirastų čia lie
tuvis, kuris nežinotų šio di
delės erudicijos žmogaus. Iš 
paprasto neraštingo darbi
ninko, savo pasiryžimo dė
ka, J. Baltušnikas tapo iš
simokslinusiu proletariato 
armijos kariu, skiriančiu 
savo visas jėgas kovai ip 
taika, už komunistinių idf>- 
jų pergalę.

Juozas Balčiūnas



i ĮVAIRUMAI
Plastmasė yra svarbi medžiaga

Mokslininkai tvirtina,! 
kad žemėje nėra žmogaus,' 
kuris žinotų visas plastma
sės rūšis. Taip yra todėl, 
kad kiekvieną dieną suku-į 
riamos naujos plastmasių 
rūšys su pačiomis nuosta
biausiomis savybėmis. Ki
šenėje jūs turite gabaliuką 
plastmasės. Tai — šukos. 
Jos pagamintos iš celiulioi
do. Celiulioidas — papras
čiausia plastmasė, gamina
ma iš medvilnės, veikiant, 
ją azoto ir sieros rūgščių mi
šiniu. Bet celiulioidas leng
vai užsidega. Pasirodo, iš 
medvilnės, be ypatingo che-: 
minio proceso, persunkus ją I- 
dirbtinėmis smalomis ir
stipriai supresavus, paga
minama nauja plastmasė— 
tekstolitas, kuris lengvesnis 
už bronzą ir stipresnis už 
plieną. Tekstolitas išlaiko 

fnegirdėtą spaudimą—2,500 
' kg į vieną kvadratinį centi- 
^netrą! Vadinasi, stambus 
tekstolinis rutulinio guolio 
rutulėlis išlaikys 500 tonų 
spaudimą! Atspara trinčiai 
ir puikus tepalo palaikymas 
šią plastmasę daro idealia 
rutulinių guolių gamybos 
medžiaga. O ar girdėjote 
ką nors apie getinksą? Pa
sirodo, tai paprastas popie-j 
rius, įmirkytas specialiomis, 
smalomis. Iš jo pagaminti | 
dantaračiai dirba be garso 
ir žymiai ilgiau kaip bron
zos. Pagaliau—stiklo plas
tikas. Tai stiklo siūlų au
dinys, persunktas tomis pa
čiomis smalomis, panaudo-

Apie žymius žmones
Rašo D. M. šolomskas

i Admirolas Nelsonas
Anglijoje valdančioji kla

sė garbina admirolą Hora
tio Nelsoną. Jis skaitomas 
vienu iš didžiausių tautos 
didvyrių. Žinoma, yra dėl 
ko. Admirolas Nelsonas 
“išgelbėjo Angliją nuo Na
poleono antplūdžio.” J i s 
laivų mūšyje, prie Trafal
garo, sunaikino Napoleono 
karinį laivyną.

Admirolas Nelsonas gimė 
1758 metais ir mirė 1805, 
sužeistas Trafalgaro mūšy
je. Jis gyveno tik 47 me
tus, o per tą laiką dalyvavo 
134-se karinių laivų mū
šiuose, buvo 40 kartų su
žeistas, neteko dešinės ran
kos ir akies.

Kariniai laivai ir i 
riterių liekana 

t
Riterių, gadynėje kiekvie

nas riteris mušėsi vienas 
prieš kitą. Turtingi riteriai 
turėdavo net po kelis pagal
bininkus mokinius, kurie 
riteriams šėrė arklius,: 
tvarkoje užlaikė ginklus ir 
aprengdavo riterį šarvų ap- 
rėdalu. Bet mūšyje pono 
gelbėti jiems buvo nevalia. 
Geriau riteris žus, negu jį 
nuo mirties išgelbės jo mo
kiniai arba kitas riteris.

Šis riterių paprotys buvo 
perimtas kai kurių ir kari
nių laivų komandierių pirm 
Nelsono gadynės. Atsitiki
me, kada dviejų priešingų 
pusių laivai susitikdavo, tai 
stojant į eilę vieni prieš 
kitus, jeigu vienoje pusėje 
buvo laivų daugiau, tai 
perviršis turėjo pasitraukti 
į šalį ir mūšyje nedalyvau-

Buvo atsitikimų, kad 
tttli anglų laivų kapitonai 
ausisakė p'asitraukti. Tokie 
kapitonai buvo teisiami ir 
net mirtimi baudžiami už

jant didžiuli spaudimą. Iš 
jo jau gaminami lovų kor
pusai ir automobilių kabi
nos. Tarybiniai mokslinin
kai pagamina vis naujas ir j 
naujas plastmases, kurios 
plačiausiai prita i k o m o s 
lengvojoje ir sunk jojoje 
pramonėje ir pakeičia me
talą.

30 METRŲ GYLYJE
Pietų poliaus rajone A- 

merikos bakteriologas Me- 
jersas aptiko aisberge, 30 
metrų gylyje, mokslui neži- 
n o m u s mikroorganizmus. 
Šilumoje jie atsigavo. Grę- 
žiant ledą, mikrobai ten ne-
pateko. Sprendžiant iš gy
lio, iš kurio buvo paimtos 
“atsigavusius iškasenos,” 
jos ne jaunesnės kaip 800 
metų ir ne senesnės kaip 3,- 
000 metu.

SUDEDAMA 
AUTOMAŠINA

Anglijoje sukonstruota 
sudedama mašina. Ją leng
vai galima pervežti lėktu
vu., Mašina keturis kartus 
lengvesnė negu paprasta 
“Džypo” tipo mašina. Ji— 
keturvietė (įskaitant ir vai
ruotojo vietą). Sudėta ma
šina panaši į dėžę. Prieki
nė ir užpakalinė dėžės da
lys atlenkiamos, atsidengia 
vidurinė dalis, sudaranti 
mašinos kėbulą. Paskui ati
daromi abiejų ašių svertai, 
ištraukiamas vairas...

“užtrauktą gėdą,” kad du 
anglų laivai mušė vieną 
priešo laivą.

Laivai buvo mediniai, va- 
| romi burių, tai yra vėjo jė
gos. Linijų laivai turėdavo 
64 kanuoles, kurios dviem i s 
ar trimis eilėmis pro skyles 
laivo šone buvo iškištos. 
Laivai mušdavosi viens i 
antrą atsistoję šonais. Su
prantama, tokiame atsitiki
me tik vieno šono kanuoles. 
veikė, o kito šono kanuoles 
“neturėjo darbo.” Kanuo
les siekė netoli. Dažnai 
prilešininkų laivai suartė
davo, viens su antru susika
bindavo ir tada jūrininkai 
mušėsi kardais, kaip kariai 
sausumoje.

Bet ne visų šalių laivų 
komandieriai laikėsi rite
rių “sporto.” Rusijos Petro 
didžiojo ir Katrės laikų ad
mirolai smogdavo priešui 
visomis jėgomis. Jiems 
dažniausiai tekdavo muštis 
prieš skaitlingesnes jėgas, i

Prancūzų revoliucija 
ir Nelsono tiakt’ka

1789 metais Prancūzijoje 
įvyko revoliucija. Anglija 
vaidino svarbiausią rolę 
puolime ant Prancūzijos. 
Bet karaliams nevyko ka
riauti prieš revo 1 i u c i n ę 
Prancūziją. Prancūzai at
mušė priešų puolimus.

I

Prancūzijoje vėliau įsiga
lėjusi buržuazija puolė ki
tas šalis ir beveik visą Va
karinę Europą pavergė. Na
poleonas ruošėsi iškelti sa
vo armiją į Angliją. Bet 
jis tai galėjo padaryti tik 
karinio’ laivyno pagalba. 
Tiesa, jis galvojo apie tu
neli po Anglų kanalu, apie 
perkėlimą armijos balionų 
pagalba, bet tai buvo tik 
planai.

1805 metais Napoleonas 
turėjo skaitlingesnį karinį 
laivyną už Anglijos ir jis

Dirbtinės balos 
gandrams

Ornitologai — mokslinin
kai, kurie tiria paukščių 
gyvenimą — nustatė, kad į 
Europą kasmet grįžta vis 
mažiau ir mažiau gandrų. 
Ypač maža gandrų parle
kia į Prancūziją ir Vaka
rų Vokietiją.

Kodėl gandrai nemėgsta 
apsistoti šiose valstybėse? 
Priežastis ta, kad gandrai 
čia ilgą laiką buvo šaudomi 
(jų plunksnomis mot e r y s 
puošė savo skrybėlaites). O 
antra — kad šiose valstybė
se maža balų.

Prancūzai nutarė imtis 
ypatingų priemonių gand
rams globoti. Štai Robevi- 
lės miesto municipalitetas 
nutarė jam priklausomose 
apylinkėse padaryti dirbti
nes balas ir jose užveisti 
daug varlių. Prancūzai ti
kisi varlėmis privilioti gan
drus. K. Papeckys

RADIJOPRIIMTUVAS...
AUSYJE

Radiomėgėjai Pitšas ir 
Bokas sukonstravo mažiau
sią radioprii m t u v ą . Jis 
lengvai telpa ausyje. Šis 
priimtuvas neturi nei laidų, 
nei baterijų.

TELERAFO STULPAI 
Iš PLASTMASĖS

Neseniai vietoje medinių 
telegrafo stulpų pradėjo 
statyti lengvus plastmasi
nius. Tokie stulpai yra 
daugiau kaip 10 metrų 
aukščio ir 28 cm diametro 
(apie 33 pėdų). Vienas 
plastmasės stulpas sveria 
61 kilogramą (140 svarų).

rimtai galvojo apie iškėli
mą armijos į Angliją.

Admirolas Nelsonas 
ir nauja taktika

Anglija, atsistojus prieš 
pavoju, turėjo rūpintis;, laimėjo sprendžiamą per- 
kaip įveikti Napoleono ka- galę prieš Napoleono laivy
nui laivyną. Pabaigoe 18- 
jo amžiaus Napoleonas bu
vo iškėlęs savo armiją E-
gipte. Bet ji ten žuvo, nes 
1798 metais Nelsonas, pasi
naudodamas rusų admirolo 
Ušakovo taktika, sumušė 
francūzų karinį laivyną prie 
A b o u k i rio, nesiskaityda
mas su “riterių liekana.”

Nelsonas galėjo laužyti 
senas Anglijos karinio lai
vyno tradicijas, nes jo pu
sėje buvo Lady Emma Ha
milton, žmona anglų amba
sadoriaus Neapolio kara
lystėje. Emma viešai my
lėjosi su Nelsonu. Jos vy
ras to nepaisė, nes tai buvo 
“tėvynės labui.” Emma tu
rėjo didelės įtakos į anglų 
valdovus.

Tais laikais prieš Napole
ono jėgas Viduržemio jūro
je veikė ir Rusijos karinis 
laivynas admirolo F. F. U- 
šakovo komandoje. Nelso
nas ir Ušakovas dažnai su
sitikdavo Neapolio karalys
tėje ir anglas daug pasimo
kė iš rusų.

Trafalgaro mūšis ir 
Nelsono mirtis

Daug knygų buvo ir dar 
bus parašyta apie ang
lų pergalę netoli Trafalga
ro iškyšulio. Ir dabar vėl 
tik išėo knyga “The Life of 
Lord Nelson.” Bet buržu
aziniai rašytojai ir karinių 
reikalų žinovai dažniausiai 
tik pro šalį prašauna, vie
toje paėmus esminiai daly
kus ir juos išdėsčius.

• Jų raštai suveda anglų 
laimėjimą tik admirolo Nel
sono gabumams. Jie pra
žiūri pačius pamatinius 
faktus, pačias svarbiausias 
sąlygas.

Jis 4 kartus lengvesnis už 
medinį. Naujieji stulpai 
turi žymiai geresnes elekt- 
roizoliacines savybes.

FOTOGRAFAVIMAS 
ŽIEDU

Ant rankos žiedas. Ma
note, kad jo akis iš brang
akmenio? Ne. Žiedo pa
puošalas — mažytis foto
aparatas, padarytas vokie
čiu techniko Titricko Kine.

v tFotoaparato lęšio diamet
ras — 0.5 mm. Filmo kad
ras pakeičiamas per 1-2 se
kundes. Tai padaroma įki
šus ranką į kišenę.

Šiuo aparatu padaryti 42 
kadrai užima tiek pat vie
tos, kiek pašto ženklas.

ĮDOMUS LAIKRODIS
Ar gali būti laikrodis, ku

rio beveik visos detalės pa
darytos iš plastmasės? Pa
sirodo, kad gali. Demokra
tinėje Vokietijos Respub
likoje padarė tokį laikrodį. 
Jis eina jau šešti metai ir 
nebuvo sustojęs, nors nė 
karto nėra teptas.

PER 15 METŲ
Pernai tarptautin i a m e 

pasitarime buvo svarstomas 
klausimas apie ilgiausio pa
saulyje plento statybą. 
Plentas nusitęs nuo Nord- 
kapo iškyšulio Norvegijoje 
iki Gerosios vilties rago 
Afrikoje — per Kopenhagą, 
Berlyną, Prahą, Vieną, Bu
dapeštą, Sofiją, Stambulą, 
Damaską, Kairą ir toliau— 
iš šiaurės į pietus per visą 
Afriką. Kai kur bus panau- 

idoti jau nutiesti plentai. 
Kelias turi būti nutiestas 
per 15 metų.

Trafalgaro iškyšulys yra 
pietinėje Ispanijoje, apie 35 
mylias į vakarus nuo Gi
braltaro pertakos. 1805 m. 
spalio 21 d. ten anglų lai
vynas, komandoje Nelsono,

na.
Anglai turėjo 27 pirmos 

linijos karinius laivus su 
2,140 kanuolių. Napoleono 
laivyną sudarė 33 laivai su 
2,640 kanuolių. Supranta
ma, kad jo pusėje buvo dau
giau ir jūrininkų.

Kame priežastys?
Admirolas Nelsonas mo

kėjo sumokyti jūreivius ir 
patsai persiėmė kitų paty
rimais. Jeigu Francūzijos 
revoliucijos pradžioje (1789 
m.) Anglija buvo agreso
rius, tai 1805 metais jos 
rolėmis pasikeitė. 1805 me
tais Napoleonas buvo agre
sorius ir kitų šalių paver
gėjas. Todėl anglų jūrei
viai, stodami į mūšį, žinojo, 
kad jie gina savo šalies ne
priklausomybę.

Visai kita buvo dvasinė 
padėtis Napoleono laivyne. 
Tiesa, jis buvo pavergęs Is
paniją, bet ispanai vedė 
prieš jo armiją partizanų 
karą. Francūzija buvo su
ėmusi Ispanijos karinius 
La i v u s , jūreivius ir juos 
įjungusi į bendrą Napole
ono laivyną. Trafalgaro 
mūšyje Napoleono laivyną 
sudarė 19 francūzų karo 
laivų ir 14 ispanų laivų.

Aišku, kad ispanai ko-' 
mandieriai ir jūreiviai ne
turėjo ūpo kariauti už Na
poleono politiką, kuomet jis 
pavergė jų šalį, kuomet jie 
žinojo, kad Ispanijoje jų 
broliai ir seserys veda par
tizanų karą. Admirolas 
Nelsonaš šią Napoleono 
laivyno silpnybę gerai žino
ję

Ir vos prasidedant mū
šiui keturi Napoleono 
laivai, nė nestoję į mū-

Laikrodis iš gėlių.
Sunku patikėti, kad laik

rodį galima padaryti iš gė
lių, ar ne tiesa? O vis dėlto 
toks laikrodis yra Ukrainos 
sostinėje Kijeve, netoli prie 
įėjimo į “Dinamo” stadio
ną.

Beveik 10 pėdų ciferbla
tas susideda iš nedidelių ža
lių vijuoklinių augalų. Ki
ti dekoratyviniai augalai, 
turintieji tamsiai raudoną 
atspalvį, vaizduoja skaičius. 
Galima matyti, kaip juda 
minutinė rodyklė. Jos ilgis 
—1 metras 25 centimetrai 
(apie 4 pėdos). Rodyklės 
irgi iš gėlių. Kairėje cifer
blato pusėje gėlės rodo die
nos pavadinimą, o dešinėje 
—kelinta diena ir koks mė
nuo.

Didelėje taurėje, esančio
je žemėje, patalpintas spe
cialus mechanizmas, kurį 
varo elektra. Ant ciferbla
to ir rodyklių pasodintos gė
lės.

BALTOJI KREGŽDĖ
Ne! Tai ne apsirikimas. 

Iš. tikrųjų yra tokia kregž
dė. Tiesa, baltos kregždės 
arba tik su baltais sparnais 
rečiau sutinkamos. Tai pri
klauso nuo plunksnų spal
vos. Kregždei augant, pig
mentas (medžiaga, kuri nu
dažo plunksnas) kartais/ne
patenka į plunksnas. Todėl 
išauga balta kregždė. Toks 
reiškinys vadinamas albi
nizmų, o tokie gyvūnai — 
Albinosais.

Taipei. — Jungtinės Vals
tijos vis daugiau traukia 
karinių jėgų Formozos sri
tyje.

šį, pabėgo. Kita grupė, 
dauguma iš ispanų laivų, 
susidedanti iš vienuolikos 
laivų, buvusi komandoje 
admirolo Gravina, paleido 
kelis šūvius ir pabėgo. Mū
šio vietoje liko 18 Napole
ono karinių laivų prieš 27 
anglų laivus. Visi šie Na
poleono laivai buvo arba 
nuskandinti arba suimti.

Nelsonas ir naują takti
ką pavartojo. Jis nestojo sa
vo laivų šonais link Napole
ono laivyno, o dviem is smyg- 
liais perkirto priešo laivyno 
liniją į tris dalis. Anglai, 
perkirtę priešo laivų liniją 
grupėmis, užpuolė pačius 
svarbiausius priešo laivus, 
ant kurių buvo komandie
rių vėliavos, ir juos vieną 
po kito nuskandino.

Tuojau užs i d e g ė ir nu
skendo patsai didžiausias 
ispanų “Santissima Trini
dad” su 120 kanuolių lai
vas.

Užpultas “Bacentaure” 
laivas francūzų vyriausio 
komandieriaus admirolo 
Villeneuves,\ netrukus 
sugadintas.

Prie Trafalgaro buvo pas
kutinis burinių karo laivy
nų mūšis. Garo jėga atėjo 
vieton vėjo jėgos. Prasidė
jo garvežių statyba. Tiesa, 
dar ilgai buvo ant laivų 
įrengiama ir žėgliai pasta
tymui burių, jeigu jau atsi
sakytų veikti gariniai va
rikliai.

Trafalgaro mūšis buvo ir 
paskutinis admirolo Nelso
no mūšis. Nuo francūzų 
laivo jis buvo pastebėtas ir 
mirtinai peršautas. Nelso
nas, neatgavęs sąmonės, tą 
pat dieną mirė. Jo kūnas 
buvo nugabentas į Londoną 
ir palaidotas Šv. Povilo ka
tedroje.

Grabą Nelsonas per ilgą 
laiką vežiojosi su savimi 
ant laivo? Grabas buvo jo 
patvarkymu pagamintas iš 
vieno ispanų karinio laivo 
bokšto*

Kaimo kultūros namuose
VILNIUS. — Didelį irimą, leidžiamas si eninis

pelnytą populiarumą įsigi-J 
jo Plungės rajono Kulių 
apylinkės Kultūros namai. 
Jų saviveiklininkų kolekty
ve dalyvauja apie šimtas 
kolūkiečių. Rajonų apžiū
rose šis kolektyvas, kaip 
taisyklė, užima pirmąsias 
vietas. Jis koncertuoja ne 
vien savo artelėje, bet ir 
greta esančiose, kur regu
liariai pasirodo dramos ir 
šokiu rateliai, choras, liau- 
dies instrumentų kapela, 
pučiamųjų orkestras. Daž
niausiai išvyksta dramos 
ratelis. Jo repertuare yra 
pjesės: S. Čiurlionienės — 
“Oželis Kuprelis,’’ J. 
Paukštelio—“Asmeninė by
la,” K. Sajos — “Dėl geros 
širdies,” B. Dauguviečio— 
“Žaldokynė,” M. Servante
so — “Salamankos urve” 
ir kiti pastatymai.

Kolūkiečiai mėgsta savo 
kapelą, kuri atlieka popu
liarias žemaičiu dainas ir 
šokius. Liaudies šokiu rate
lis paskutinėje rajono me
ninės saviveiklos apžiūroje 
buvo pripažintas geriausiu 
rajone.

Kultūros namų kolekty
vas ir jo veikla tampriai 
susieti su “Pergalės” žemės 
ūkio artelės valdyba. Kol
ūkio pirmininkas Petkevi
čius dalyvauja Kultūros na
mų darbuotojų ir meninės 
saviveiklos ratelių dalyvių 
pasitarimuose, masinių 
priemonių organizavime ir 
atlikime. Kolūkis materia
liai remia savo Kultūros 
namus. Antai, valdyba 
asignavo lėšų tautiniams 
drabužiams ir akordeonui 
įsigyti, patalpoms remon
tuoti.

Glaudų kontaktą Kultū
ros namų kolektyvas palai
ko su mokykla. Daugelis 
mokytojų dalyvauja meni
nėje saviveikloje, skaito pa- 

!Įskaitas, praveda pasigalbė- 
jimus. Mokyklos direkto
rius B. Butkevičius, pavyz
džiui, daylvauja liaudies 
instrumentų kapeloje. Sa
viveiklos rateliuose daly
vauja mokytojos D. Žiliūtė, 
S. Šiemetaite, bibliotekos 
vedėja O. Joneckienė.

Kultūros namuose įreng
ti turiningi stendai, kurie
pavaizduoja kolūkio gyveni-1 šeimų iš pavojaus.

KALENDORIUS
SVARBŪS ĮVYKIAI

SPALIO MĖNESĮ
1 d., 1949—pasiskelbė Ki

nijos Liaudies Respublika;
6 d., 1800 — Francūzija 

pardavė Amerikai Louisia
na teritoriją.

4 d., 1957 — Tarybiniai 
mokslininkai paleido į erd
ves sputniką No. 1.

7 d., 1949 — pasiskelbė
Demokratinė Liaudies Res- 

buvo į publika rytų Vokietijoje.
7 d., 1774 — įvyko pirma

sis Massachusetts valstijos 
gyventojų kongresas.

9 d., 1867 — Jungtinės
Valstijos nupirko nuo Ru
sijos Alaskos teritoriją.

9 d., 1920 — Lenkijos jė
gos užgrobė Vilnių.

10 d., 1760 —- rusų armi
ja nugalėjo vokiečius ir užė
mė Berlyną.

10 d., 1944 — Tarybų ar
mija išlaisvino Klaip ė d ą . 
Tauragę, Varnius, Kuršė
nus ir Šakius.

13 d., 1944 — Tarybų 
armija išlaisvino Latvijos 
sostinę Rygą.

15 d., 1817 — mirė Tadas 
Kosciuško.

15 d., 1814 — gimė rusų 
rašytojas ir poetas M. J. 
Lermontovas.

15 d.,. 1928 — Vokiečių 
zeppelinas pei’skrido Atlan-
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laikraštis. Kultūros namų 
meninės saviveiklos vadovo 
P. Jucio iniciatyva pradėjo 
eiti satyrinis sieninis laik
raštis ‘Prieš šerį.” Straips
neliuose, epigramose, kari
katūrose aštriai išjuokiami 
apsileidėliai. Kritika pade
da išgyvendinti trūkumus.

Šiuo metu Kultūros na
mai ruošiasi tinkamai su
tikti Lietuvos Komunistų 
partijos ir 1918-1919 metų 
proletarinės re vol i u c i j o s 
Lietuvoje 40-tąsias metines. 
Meninės saviveiklos rateliai 
ruošia naują repertuarą, 
brigadose vyksta pasikalbė
jimai, skaitomos paskaitos.

Šių metų respublikinėje 
kultūros - švietimo įstaigų 
apžiūroje Kulių apylinkės 
Kultūros namai' užėmė pir
mąją vietą ir jiems buvo 

i įteikta Lietuvos TSR Kul
tūros ministerijos pereina
moji Raudonoji vėliava. To
kį aukštą kaimiškųjų Kul
tūros namu darbo įvertini
mą kolektyvas visiškai nu
sipelnė. Bet tai uždeda ir 
daug atsakomybės.

Dar prieš trejus metus 
“Pergalės” artelė buvo vie
na iš atsiliekančių rajone. 
Dabar ji — kolūkis-milijo
in erius. Be abejo, gamybi
niams laimėjimams pasiek
ti padėjo ir turiningas apy
linkės gyvenimas, kuriame 
svarbu vaidmenį vaidina 
Kultūros namai.

KINIJA PASAMDĖ 
100 ANGLIJOS LAIVŲ
Londonas. — Kinija pasi

samdė 100 anglų laivų, ku
rie bendrai turi 500,000 to
nų įtalpos. Kinijos atstovas 
H. S. Hsu sakė, kad tie lai
vai nebus naudojami For
mozos invazijai, bet jie bus 

; reikalingi gabenimui reik- 
• menų, jeigu, karas prasidės.

PER 9 VALANDAS 
PRILIJO 14 COLIŲ

Orange, Texas. — Šioje 
apylinkėje “prakiuro debe
sys”'ir per devynias valan
das prilijo 14 colių vandens. 
Šimtai namų buvo apsemta. 
Pašaukta Nacionalė Gvar
dija, kuri išgelbėjo apie 200 

tą ir nusileido Lakehurst, 
N. J.

17 d., 1777 — anglai pasi
davė amerikiečiams netoli 
Saratogos — galas genero
lo Burgoync armijos.

20 d., 1944 — Tarybų ar
mija išlaisvino Jugoslavijos 
sostinę Bugradą.

20 d., 1820 — Jungtinės 
Valstijos pagrobė nuo Ispa
nijos Floridos valstiją.

21 d., 1879 — pirmoji 
pagaminta elektros lem
putė.

22 d., 1915 — Pirmoji 
bevielinč telegrama pasiųs
ta skersai Atlantą.

23 d., 1944 — Tarybų 
armija Įžengė į Rytų Prūsi
ją, išvarius nacius iš Lietu
vos.

23 d., 1793 — gimė lietu
vių rašytojas Simanas Dau- 
kantas.

24 d., 1683 — įsisteigė 
baltųjų ž m o n i ų kolonija 
Germantown, Pa.

27 d., 1430 — mirė Lie
tuvos kunigaikštis Vytau
tas

28 d., 1939 — Tarybų Są
junga, atėmus nuo lenkų, 
perdavė Lietuvai Vilnių, 
Lietuvos sostinę.

29 d., 1941 — Tarybų ar
mija atmušė galingas nacių 
jėgas Maskvos kryptyje.
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Spygliuotais gyvenimo keliais Šaunus Lietuvos sportininkų 
pasirodymas-atsižy me j imas

Rašo Stasys Vaitkūnas
Apsakymėlis iš lietuvių angliakasių 
gyvenimo Jungt. Amer. Valstijose

(Tąsa)
—Aš gerai žinau, kad tie iš kitų mies

tų suverbuoti streiklaužiai kožną savaitę 
sudaro kompanijai milžiniškus nuosto
lius, tuštindami kompanijos iždą. Ta 
diena netoli, kada kompanija patenkins 
mūsų reikalavimus, tik turėkime kant
rybės, — baigė Daubarautė.

Klausytojų minia griausmingai suplo
jo delnais, šaukdama: “Valio, Dauba- 
raitė! Valio, nuoširdi darbininku vado
vė!”

Neplojo jai tik arti jos stovėdami du 
vyrai — josios meilužis Antanas RužL 
kas ir jo tėvas, kurie sukišę nosis kal
bėjosi. kad streiką reikia baigti, neatsi
žvelgiant, kas bus laimėtojas arba pra
laimėtojas.

KERŠTINGAS SUOKALBIS
Kuomet po prakalbų vargo prispausti 

streikieriai apipuolę sveikino ir gyrė 
Daubaraitę už jos pasakytą puikią 
oratorišką kalbą, tai senis Ružikas, pa
sivėdėjęs savo sūnų toliau į šalį nuo pub
likos, drožė jam pamokslą. Sako:

—Sūnau, būtų gėda tėvui taip kal
bėti į savo sūnų, tačiau tą privertė gyve
nimo aplinkybės. Aš jau prieš kiek laiko 
norėjau su tavimi pasikalbėti, bet vis ne
prisirengdavau, o gal ir nedrįsau. Jau 
per kiek laiko pinigus iš banko imu ir 
imu. Už viską užmoku grynais pinigais, 
o grąžon negaunu nė cento. Viskas rašo
ma ant knygučių. Streikas būtų jau 
baigtas, jeigu ne ta tavo raudonoji mei
lužė Daubaraitę. Jinai savo liežuviu šia
me mitinge sumaišė planus kai kurių 
unijos vadų, kuriuos mes turėjome savo 
kišenėse. Tie vadai ir šitame mitinge ra
gino taikintis su kompanija tokiomis są
lygomis, kokias kompanija siūlo . . . Bet 
ta rupūžė, tavo Leonora, beveik iškėlė 
viešumon visą biznierių suokalbį 'apie 
streiko baigimą.

Mes praėjusio šeštadieniio vakarą tu
rėjome didelį viso miestelio pramoninin
kų ir mažesnių biznierių mitingą. Po 
Įvairių pokalbių ir išsireiškimų beveik 
visi nusiskundė, kad juos skaudžiai pla
ka streiko rykštė. Į mitingą buvo atsi
lankęs ir kasyklų superintendentas. Ir 
jisai pareiškė: Socialistų inspiruoti ir 
suagituoti mainieiriai niekados streikais 
neprivers turtingą kompaniją patenkinti 
jų neribotus norus; jie visi pirmiau ba
du nudvės, negu kompanija jiems pasi
duos . . .

Tokia superintendento kalba dar že
miau nupuldė ir taip jau žemai nupuo
lusį pramonininkų ūpą. Tačiau super
intendentas įnešė gerą sumanymą: su
dėti mažiausiai trejetą tūkstančių dole
rių laužymui streiko. Jis pats patiesė 
ant stalo penkiasdešimtinę. Bravoro sa
vininkas padėjo ant stalo irgi pluoštą ža
liukių. Ir taip visi sudėjo geroką krū
vą, kad jų užteks įsprausti į kišenes di
diesiems unijos vadovams ir kitkam . . . 
Tik didžiausias galvosūkis pasiliko neiš
rištas: kaip reikės apsidirbti su Dauba- 
raite ir josios tėvu? Juk jie užkietėję

Laiškai iš Lietuvos
Laisvietis Jonas Smalens- tus, fabrikus. Kaip nesino- 

kas gavo nuo Agnės laišką ri, kad vėl sunaikintų vis- 
iš Lietuvos, kuriame, apart ką! Tarybų valdžia ne 
asmeniško pobūdžio dalyke-i griauna, bet stato viską.

! Vokiečiai išgriovė fabrikus, 
bar jau vėl atstatėme mieš- 
išvežė mašinas, o tarybų 
valdžia to nedaro. Kiek jau

lių, rašoma:
“Kitas dabar gyvenimas 

mūsų Lietuvoje ir kaime; 
žmonės daug lengviau gyve
na kaip anksčiau. Nema
tyt dabar su klumpėmis 
vaikštant ir su namii aus
tai srūbais. Visi su bate
liais, visi su pirktais dra
bužiais, tuo daug palengvi
na moterims, nei verpt, nei 
ąust nereikia. Dirba aštuo- 
nias valandas, nereikia nuo 
tamsos ligi tamsos dirbti. 
Susisiekimas gana geras, 
keleiviniai autobusai į visas 
puses kursuoja, ir trauki
niai. Labai nenorim karo, 
kuris žiauriai viską sunai
kina. Mes dar nespėjome 
atsikvėpti po karo audros, 
viską išgriovė, suvertė. Da-
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unijos fanatikai. Jų neperkalbėsi ir už 
tūkstančius dolerių nenupirksi. Nuo Dau
barienės mirties, duktė ir jos tėvas, pri
siekė ligi gyvos galvos, kol spėkos leis, 
organizuoti unijas, kovoti su darbininkų 
išnaudotojais ir kompanijų pasamdytais 
smogikais, žmogžudžiais. Taip Dauba
raitė pareiškė porą kartų atėjusi krau
tuvėje nusipirkti maisto.

Tėvas tęsė toliau: Sūnau, aš žinau, 
kad tu įsimylėjęs į Daubaraitę, tad aš 
manau, kad galėtumei su ja lengvai ap
sidirbti. Še tau, imk porą šimtų dolerių. 
Nupirk auksinį žiedą su įsodintu dei
mantu, užmauk Leonorai ant piršto, pri
žadėdamas ją neužilgo vesti. O progą 
gavęs nusivesk ją vakare į jų sodą, ati
denk jai savo didžiąją meilę ir užtaisyk 
jai . . . Supranti?.. Kad jinai gėdintųsi 
mitinguose ar kur kitur publikoje pasi
rodyti ... O vėliau neik prie jos nė ar
tyn. O jeigu jinai prie tavęs priekabių 
ieškotų, tad aš nesigailėsiu pinigų tas 
priekabes sutramdyti. Yra daug gražių 
merginų. Aną sekmadienį nuėjęs į baž
nyčią apsidairiau ir daug jų pamačiau. 
Kaip lelijos!

Sūnau, tu esi mano vienturtis vaikas, 
ir jeigu klausysi manęs, tai viskas bus 
aprašyta tau — krautuvė, du namai ir 
banke pinigai. O jeigu ne, tai nė cento!

Taip. Sūnus Antanas, nupirkęs bran
gų žiedą, užmovė Daubaraitei ant pirš
to, ir jie susižadėjo. Tačiau jinai nepa
sidavė taip lengvai jo klastingiems už
mojams. O, antra, Antanas iš širdies ją 
mylėjo ir nesistengė . . .

Streikas tęsėsi toliau. Kompanijos 
streiklaužiai, po vieną, po du naktimis 
peršokę aukštą tvorą, išbėgiojo. Ang
lies laužtuvas ir jo skardi triūba visiš
kai aprimo. Kompanija per savo pasiun
tinį pakvietė unijos vadus tartis.

Daubaras prieš eisiant į posėdį tartis 
su kompanijos atstovais, kalbėjosi su 
savo dukra. Kompanijos atstovai ge
rai pamokyti ir gudrūs. Dėl to senoje 
sutartyje jie prirašė tokių mums nesu
prantamu žodžių ir taip sutartį supai
niojo, kad vėliau mes pastebėjome, jog 
mūsų sutartis buvo bereikšmė. Dabar, 
dukrele, tu eisi su mumis į posėdį, nes 
tu gerai pamokyta, tad bus labai svarbu 
tave turėti prie derybų stalo, kad rašant 
naują sutarti komapnijos atstovai vėl 
nesuklastuotų svarbiųjų mūsų reikalavi
mu.

Taip, tėveli, atsiliepė duktė. Aš ne 
tik sėdėsiu prie derybų stalo, bet ir iš 
anksto aiškiai mašinėle parašysiu visus 
svarbiuosius angliakasių reikalavimus, 
ir pakišim juos anglies ponams po no
simis, kad jie pasirašytų. O jeigu jie 
atsisakys, tuomet mes tęsime streiką to
liau. Nė vieno žingsnio nesitrauksim 
nuo savo reikalavimų. Pirma, kad kom
panija apsaugotų mainierių sveikatą ir 
gyvybę, suvesdama. į darbavietes dau
giau tyro oro trauklių išsklaidymui 
sprogstamųjų dujų. Antra, kad atsiųstų 
daugiau ramsčių lubų apsaugojimui nuo 
įgriuvimo. Trečia, trumpesnių darbo 
dienų ir pakėlimo užmokesčio. Nes da
bar aišku, kad mes kompaniją* paklup- 
dysim, todėl jinai ir prašo taikintis.

(Bus daugiau)

Panevėžyje išaugo visai 
naujų fabrikų po karo!

“Oras pas mus jau vėsus, 
jau jaučiasi ruduo. Bet die
nos gražios, saulėtos...”

Morta Burkauskienė, iš 
Elizabeth, N. J., gavo laiš
ką nuo savo giminaitės Ja
dzės, gyvenančios Naujojo
je Akmenėje (naujas mies
telis, kur veikia didelis ce
mento fabrikas). Praleidę 
asmeninius dalykėlius, pa
duodame apie tai, ką laiško 
autorė rašo apie dabartinį 
gyvenimą Lietuvoje.

Per karą buvo sunku, bet 

dabar yra visko ir žmonės 
uždirba neblogai. Jei par- 
važiuotumėt į Lietuvą, pa
matytumėt, kiek žmonės tu
ri lengvų automobilių, 'dvi
račiu. Beveik kiekvienas ' v
statosi savo namą. Nagi
nėmis šiandien pas mus nie
kas neavi, kaip seniau, — 
visi -batais.. Naginių dabar 
pas mus nėra iš viso, ka
dangi niekas jų neperka.

Pas mus žmonės visi ly
gūs. Ponų nėra. Tik tas 
“ponas,” kuris yra moky
tas. Mokytą žmogų visi pa
gerbia dėl to, kad jis man
dagus.

Smetonos laikais kas tu
rėjo daug vaikų, tam buvo 
labai bloga. Dabar kas tu
ri tris vaikus, tas jau gerai 
gyvena. Pirmiau biednuo- 
menė savo vaikų negalėjo 
išmokyti, o dabar mokslas 
nemok amas, visi gali jį 
lengvai pasiekti. Gydytojai 
taipgi nemokami. Ėjau pas 
dantų gydytoją, ištraukė 
keletą dantų; gydytojas už 
darbą'nieko neėmė...

10,000 MASKVIEČIŲ 
PLOJA ALGIRDUI 

ŠOCIKUI
Lietuvos boksininkų tri

umfas. .. - Krepšininkai—vėl
pirmieji. — Ketvirtas Zala- 
gaitytės medaalis.— Rūme
ly te pralenkė 100 stipriau
sių dviratininkų. — Nauji 
tarptautiniai startai.— Pui
kūs spaudos atsiliepimai.— 
10 kovų — 10 pergalių.

Maskva. —Lietuvos spor
tininkai Tarybų Sąjungos 
profsąjungų spartakiadoje 
jau per dvi pirmąsias die
nas iš 10 kovų laimėjo visas 
dešimt.

Kiekviena karta, kai tik i 4. v f v
ringą išeidavo Lietuvos 
boksininkai, didžiu 1 i u o s e 
sporto rūmuose kildavo plo
jimų audra. Plojama buvo 
tiek mūsų jauniesiems, bet 
labai ryžtingiems boksinin
kams, tiek ir jų treneriui— 
dukart Europos čempionui 
Algirdui Šocikui, kuris ly
dėjo auklėtinius.

Toliau kovos eiga buvo to
kia: visas Lietuvos boksi
ninkų dešimtukas pateko į 
keturfinalius, septyni — į 
pusfinalius, du — į finalą. 
Vilnietis Leonardas Rugys 
iškovojo aukso medali, de
vyniolikametis Šiaulių “El
nio” odos kombinato darbi- 
n i i i ka s Simas Lažai 'is — s i- 
dabro, jaunas panevėžietis 
Šimonis — bronzos.

Puikią ir 'sensacingą per
galę mūsų odinės pirštinės 
meistrai pasiekė komandi
nėse varžybose. Čia pirmą 
vietą, iškovojo L i e t u v o s 
rinktinė, pralenkusį Mask
vos, Rusijos Federacijos, 
Leningrado, Ukrainos ir ki
tas stiprias rinktines.

Lietuvos bokso istorijoje 
tokia pergalė, pasiekta pir
mą kartą.

“Vieną pergalę po ki
tos, — rašė stambiausiame 
Maskvos sporto laikraštyje 
“Sovietskij sport” Tarybų 
Sąjungos sporto komiteto 
bokso skyriaus viršininkas 
V. Oznidovas, — įrašinėja 
Į savo pergalių sąrašą tre
nerio Šociko (Lietuva) auk
lėtiniai. Jie veikia protin
gai, apgalvotai, po ringą 
juda sumaniai, derindami 
smūgių serijas su užtikrin
ta gynyba.”

Medalių kolekcija didėja
Jau ketvirtą medalį lai

mėjo šią vasarą Birutė 
Zalagaitytė; profsą j u n g ų 
spartakiadoje lietuvaitė vėl 
toliausiai numetė ietį — 52 
metinis 59 centimetrus ir 
iškovojo aukso medali.

Rutulio stūmimo varžy
bas laimėjo lietuvis Vara- 
nauskas —17 metrų 7 cen
timetrai. Antroje vietoje 
—taip pat mūsiškis Bųltuš- 
nikas.

Naujus Lietuvos rekordus 
pasiekė Maskvoje bėgikas 
Liepus ir disko metikė Lan
kytė.

Antanas Liepus, darbi-' 
ninkas iš Kauno, nubėgo 
10,000 metrų per 3Q minu
čių 32.8 sekundės. Kauno 
studentė Jadvyga Lauky te 
numetė diską 48 metrus 86 
centimetrus. Per dvi pasta
rąsias vasaras Lietuvos re
kordas pagerintas net 5.5 
metro! Kita Lietuvos disko 
metikė Velkalaitė Maskvoje 
numetė diską 47 metrus 10 
centimetrų. Abi šios sporti
ninkės sparčiai žengia prie 
50 metrų ribos, tad netru
kus galim turėti ir pasauli
nės disko metikės..
■■ 5,000 metrų bėgime trečią 

vietą užėmė Pipynė, šuolyje 
į tolį ketvirtą vietą — aš
tuoniolikmetė Nepaitė (5 
metrai 77 centimetrai!).

Lietuvos lengvaatlečiai už
ėmė penktą vietą, pirmą 
kartą pralenkę Latviją, Es
tiją, Baltarusiją ir daug ki
tų respublikų.

Netikėta pergalė
Mūsų moterys - dvirati

ninkės sporto mėgėjos ligi 
šiol pergalėmis nelabai te- 
lepino. Tad ypač džiugi yra 
vilnietės geografijos moky- 
t o j o s Aldonos Ramelytės 
pergalė. 161 dviratininkė 
dalyvavo Maskvos spartaki
adoje. Ir nugalėjo Aldona!

Krepšininkai 
atgauna vardą

Puikiai pasirodė Lietuvos 
krepšininkai. Nugalėję fi
nale Maskvą, Ukrainą ir 
Kazachstaną, jie, po penkių: 
metu, pertraukos, vėl tapo 
spartakiados čempionais.

čempionų tortai
Lietuvos sport i n i n k a i 

Maskvoje 'iškovojo 14 onik
so, 2 sidabro ir 2 bronzos 
medalius.

Kol mūsiškiai kovojo sta
dionuose, halėse .ir auto
stradose dėl medalių, “Vos- 
tok’’ viešbučio kulinarai 
plušo pasiraitoję rankoves • 
jie kepė tortus nugalėto
jams.

Visiems medalius iškovo
jusiems sportininkams ir jų 
treneriams buvo įteikti di
džiuliai tortai.

Artimiausiu metu
Lietuvos sportininkų vėl 

laukia daug varžybų. Leng
vaatlečiai Zalagaitytė ir 
Pipynė vyks į Vakarų Vo
kietiją, Baltųšnikas—į Ru
na u n i j ą , krepšininkai ir 
boksininkai — į Lenkiją, 
stalo tenisininkai R a m a - 
nauskaitė ir Paškevičius — 
į Švediją.

Į Lietuvą atvyks Suomi
jos futbolininkai.

LIETUVOS ALPINISTAI 
ŠTURMAVO ELBRUSĄ!

Mūsų vikingai su .triumfu 
atplaukė į Kijevą.- Balaišy- 
tės taurė ir... lėlė.-—Medaliai 

veda į Romą.
Į pirmąją Pabaltijo olim

piadą suvažiavo 158 Lietu
vos, Latvijos ir Estijos drą
sieji vyrai. Jie pasistatė 
drąsų tikslą: užkopti į 
aukščiausią Kaukazo viršu
kalnę — Elbrusą.

Tokio drąsaus žygio Pa
baltijo drąsieji kalnų užka
riautojai dar nė karto ne
buvo ėmęsi, todėl kai kas į 
jų užmojus žiūrėjo skeptiš
kai.

Bet štai iš Kaukazo par- 
skriejo žinia: 97 Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos alpinis
tai sėkmingai šturmavo El
brusą —• 5,633 metrų aukš
tyje plevėsuoja trijų res
publikų vėliavos.

Tai naujas puikus pusla
pis Lietuvos sporto istorijo
je.

“Nepaprastas žygis”
i

—Šitaip Maskvos sporto 
dienraštis , “Sovietskij 
sport” pavadino dy i e j ų 
Kauno irkluotojų Norman
to ir Ditkevičiaus kelionę 
dviviete akademine valtele 
iš Kauno ligi Juodosios jū
ros*.

Minėtas laikraštis 196 
numeryje pirmame puslapy
je labiausiai matomoje vie
toje stambiu šriftu išspaus
dino pranešimą, kad lietu
viai jau- pralenkė Kijevą.

Siųsdami Money Orderį ar čekį, 
išrašykite tik “LAISVE” 

ir adresuokite— *

skausmas ir liūdesys netekus Tavęs, brangusis.
Tu visados būsi musų širdyse kol gyvi būsime.

Liūdintieji be Tavęs:
Leonora, žmona.
Sūnus Stanley ir šeima.
Sūnus Anthony ir šeima.
Sūnus Ignas ir šeima.

Ukrainos sostinėje mūsų | minga! startuoja ir Lietu- 
vikingai buvo sutikti trizim-— 1--------
fališkai.

Valtelė plaukia toliau, 
artėdama prie užsibr ė ž t o 
tikslo — Juodosios jūros.

Trys taurės
buvo įteiktos Tbilisyje jau
niesiems Lietuvos stalo te
nisininkams: T a r y bų Są
jungos moksleivių spartaki
adoje jie triuškinančiais re
zultatais (dažnai net 11:0 
arba 10:1) įveikė savo var
žovus ir užėmė pirmą vietą 
merginų, jaunuolių ir ben
droje grupėse. Lietuvos jau
nieji stalo tenisininkai iš
kovojo tris taures.

Visų pasigėrėjimą sukė
lė žinomos stalo tenisinin
kės Bronės Balaišienės de
šimties metų dukrelės Lai
mos žaidimas.

Pasibaigus varžyboms, 
Laimai buvo įteikta nuga
lėtojų taurė, o mama jai 
dovanojo . . . didžiulę lėlę.

Diar 5 medaliai
Gruzijos sostinėje sėk-

vos lengvaatlečių rinktinė. ‘ ‘ 
Per tris dienas spartakia- x 
doje mūsų lengvaatlečiai iš
kovojo dvi pirmas, dvi ant
ras ir vieną trečią vietą. 
Jie pasiekė vieną Tarybų 
Sąjungos ir šešis Lietuvos 
jaunuolių rekordus.

Pirmos vietos iškovotos 
taip pat atskirose šuolių 
nuo tr amply no ir baidari- 
nio irklavimo rungtynėse.

Mūsų jaunimas ryžtingai 
kovoja dėl medalių, kurie 
veda į Romą: juk daugelis 
šių metų moksleivių spar
takiados nugalėtojų — tai 
busimieji Tarybų Sąjungos 
olimpinės rinktinės daly
viai, kurie 1960 metais 
startuos Romoje.

Tokio. — Japonija statoj 
du aliejaus gabenimo laivui 
po 87,500 tonų įtalpos.

i

Maskva. — Chruščiovas 
sakė, kad bus pakeista mo
kyklų sistema.

|

E

ši įdomi knyga yra pavadinta:

Antano Metelionio Raštai

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

Ji bus išleista iš anksto užsiprenumeravimo būdu. Prenu
meratorių vardai bus išspausdinti knygoje. Knygos spaus- | 
dinsime tik tiek, kiek iš anksto surinksime prenumeratų.

Šią Knygą Išleis “Laisvė”
Su Parama Apšvietą Branginančios Visuomenės

APIE DIEVUS ir ŽMONES
2-ras Tomas

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.

LAISVĖ
110-12 Atlantic Avenue

Richmond Hill 19, N. Y.

iuumi
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Įžymusis poetas apie Lietuvos 
* kelią į naująjį gyvenimą

Rašo TEOFILIS TILVYTIS
Trečioji rugpjūčio — vie- ralkomisaras mandagiai pa

nas iš šviesiausių puslapių prašė p o n u s ministerius, 
lietuvių liaudies išsivadavi
mo kovų istorijoje. Tai da
ta, kuri nulėmė tolesnį Lie
tuvos likimą: tautos išrink
tojo Liaudies seimo delega
cijai prašant, Lietuva buvo1

kaip atlikusius juodąjį dar
bą, išsiskirstyti ir dingti iš 
akių.

ne- 
me-

Tautų šeimoje
Dėka to, kad Lietuva 

priimta į šaunią laisvųjų užmirštamaisiais 1940 
tarybinių tautų šeimą. Kil-ltais, nutrenkus išnaudoto- 
nią delegacijos misiją vaiz-'.jus, Įsijungė į tarybinių 
dingai apibūdino poet as'tautų šeimą, ji iš klaikio- 
Kazys Boruta, sakydamas!sios okupacijos išėjo nuga- 
“išvažiavo parvežti Lietu-! lėtoj a. Ji ne tik atsiėmė, 
vai saulę.” j ką turėjo, bet susigrąžino

Tuo metu man teko būti n‘ buržuazinių vadeivų pra- 
kaime. Niekada neišdils iš rastąsias žemes—Vilniją ir 
atminties karšta vasaros; Klaipėdos.kraštą; ji išgydė 
popietė ant 'ežero kranto, I tauriausiojo karo žaizdas, 
kai suėję artimiausių vien-1 įstatė sugriautus miestus 
kiemių kaimynai—vyrai ir|ir’ vis sparčiau tvarko gy- 
moterys, jaunimas ir senu-1 venimą naujais pagrindais, 
kai, Įrėmę žvilgsnius į išva-l Dvidešimt metų vegetavęs 
duotąją žemelę, klausėsi Europos užkampėlis, sava- 
per radiją iš Kremliaus sa-' 
lės Salomėjos Nėries

! naudžių prisitaikėlių vadi
no, (namas “laiminga šalele” — 

Lietuva, šiandieną atsistoja 
šalia didžiosios, industri
nės, mokslu ir kultūra ga
lingos Rusijos, Ukrainos ir 
kitų broliškųjų respublikų, 
kaip lygi su lygiais. Tai 
mes sakome drąsiai, nes 
taip iš tikrųjų yra. Lietu
vių tauta įneša pasididžia
vimo verta indėli i visos ša
lies ekonomika ir kultūra. A- v
Mes gauname didele para
mą iš broliškųjų tautų, bet 
mes joms skolingi nelieka
me. Mes lygiuoja m ės ne te
ritorija, ne gyventojų gau
sumu, bet kaip tauta su 
tauta, išsiskirianti dvasinė
mis vertybėmis, talentu ir 
išmintimi. Mes lygiuoja- 
mės kai}) žmogus su žmogu
mi, kaip draugas su drau
gu, kaip brolis su broliu. 
Kaip motinai visi vaikai 
yra lygūs, taip Komunistų 
partijai — visos tarybinės 
tautos. Štai iš kur kyla 
mūsų laisvė, lygybė ir jėga.

Kultūrinės Nevilties 
apaštalai

Prisiminkime kad ir mū
sų kultūros būklę prieš 18 
m etų. Kaip sugestyviai 
mus Vaikė, pavergė ir su
pančiojo Vakarų kultas. To 
jausmo apakinti kai kurie 
mūsų inteligentai skleidė 
neviltį, girdi, lietuvių tau
tai niekad Vakarų nepaisy
ti. Tautininkų mestas šū
kis “Lietuva — žemės ūkio 
šalis” buvo kaip piktžolė, 
užteršęs sąmonę, apakinęs 
ii neleidęs blaiviai galvoti. 
Kam reikalingi savi specia
listai, jei šimtai siūlosi iš 
Vakarų labai pigia kaina? 
Kam reikalingas lietuviškas 
menas, jei muzikos šlage
riais aprūpina pasaulinės 
patefono plokštelių firmos; 
kam reikalinga nacionalinė 
dailė, jei iš Vakarų atplau-i 
kia spalvingos šventųjų pa- 
veikslų reprodukcijos, o 
žurnalai spausdina pusnuo- 
g i ų gražuolių portretus; 
kam reikalingas lietuviškas 
teatras, jei sostinės restora
nuose gausiai veikia parda
vinėjančios savo meną ir 
kūną šokėjos; kam pagaliau 
reikalinga originalioji lite
ratūra, jei užsieny tiek pri
rašoma širdį gniaužiančiii 
ir plaukus šiaušiančių ro
manų, kuriuos tereikia tik 
išsiversti ir multiplikuo
ti kad ir blogiausiame po
pieriuje?

Nauju keliu
Kiekvienas šiek tiek blai-

^'O Lietuva! iKieksyk parduota 
Ir išmainyta tu buvai! 
Erškėčių dygiais vainikuota 
Vergijos dainas dainavai.”

Kur bėga Šešupe...
Žiūrėjau į ramius gerų 

kaimynų, vaikystės draugų 
veidus, įdegusius nuo rug
pjūčio saulės, raukšlėmis iš
raižytus, išmintingus ir toli 
numatančius žv i 1 g s n i u s 
žmonių, kuriu kiti ant savo 
pečiu pakėlė rekrutų kator
gą, pergyveno tris karus — 
turkų, japonų ir pirmąjį 
pasaulinį, tris priespaudas, 
—carinę, kaizerinę, paga
liau smetoninę švogerinę, 
privedusią kaimą prie ma
sinių varžytynių ir visuo
tinės emigracijos į visas pa
saulio šalis. Tie žmonės, 
aiškiai nesuvokdami istori
nių įvykių reikšmės, klau
pėsi suakmenėję, tačiau pro 
jų veidų raukšles veržėsi! 
jausmas, kad naujojo gyve
nimo upė laužia ledus, o 
vanduo gaivinančios saulės 
atokaitoj nepaprastu grei
čiu juos tirpina ir verčia i 
nieką. t

Kad lietuviu tauta tebė
ra gintariniame Baltijos 
pajūryje (kur, anot poetų, 
Lietuva nuo amžių buvo, kur 
bėga Šešupė, kur Nemunas 
teka, kur prakaitu mūsų 
aplaistyta žemė, kur tiek 
atminimų atranda širdis, 
už visa tai mes tegalime bū
ti dėkingi Komunistų parti
jai ir šauniajam mūsų 
resniųjų sesių būriui.

Tauta būtų žuvus!
* Tik pagalvokime, kas
tų like iš mūsų gimtosios 

Jernes ir tautos, jei Hitle
riui būtų pavykusi beprotiš
koji avantiūra? Ten planai 
buvo tiksliai apgalvoti ir 
nušlifuoti: Lietuva buvo 
padalyta juostomis, kurių 
kiekivena antroji turėjo bū
ti tuojau po karo apgyven
dinta okupantais, kad leng
viau ir greičiau būtų gali
ma Lietuvą nutautinti. Ko
dėl dvarų ir namų savinin
kai, grįžę iš Vakarų, greit 
atvėso “išvaduotojams, ’ ’ 
Vakarų kultūros nešėjams? 
Ogi todėl, kad pastarieji 
jiems dvarų ir namų grą- 
žinti nebeketino. Tie turtai 
buvo paskirti kare pasižy
mėjusiems generolams ir 
esesininkams. Lai k i n o j i 
okupacinė vyriausybė eg
zistavo tik pirmąjį karo 
mėnesį, kol Lietuva buvo
užimta, apiplėšta, o pažan- viau ir giliau galvojantis 
;4į?ji žmonės sušaudyti ar inteligentas jautė ir matė, 
nugrūsti į stovyklas. Kai kad tokiu keliu eiti toliau 
visa tai buvo atlikta, gene- nebegalima . Iš to kelio Lje- 

vv-

bū-

5 p.-Laisvė (Liberty)— Antr., rugsėjo (Sept.) 30, 1958

tuva ir pasuko drąsiai, tie-Į 
šiai ir visam laikui. Lietu
va su medinėm akėčiom ir 
kryželiu kryžkelėje per tą 
palyginti neilgą laikotarpį 
tapo naujos pramonės ir 
mechanizuoto žemes ūkio 
respublika. Šiandieną trau
kia Vakarų dėmesį ne tik ’ 
lietuviški pieno ' ir mėsos 
gaminiai, bet ir Naujosios 
Vilnios plieno tekinimo 
staklės bei Šiaulių dvira
čiai. To maža, Vakarų did
miesčiai laiškais kviečia 
pas save mūsų liaudies dai
nų ir šokių ansamblį — tą 
nuostabųjį tarybinės, san
tvarkos kūdikį; kviečiama 
taip pat nauja lietuvių ope
ra. Vakarų skaity t o j u s 
džiugina ir tarybine lietu
vių literatūra, vis gausiau 
verčiama į svetimas kalbas, 
apie ką prieš aštuoniolika 
metų tautinės kultūros dar
buotojams neateidavo nė' 
mintis į galvą. Tarybų Lie
tuva tėra vienintelė seno
sios lietuvių kultūros verty
bių atskleidėja ir paveldėto
ja, per aštuoniolika metų 

~ papildžiusi ją naujais, gau
siais talentais ir kūriniais.

I

Nugalėsime trukumus

Kaip ir kas pasigamino 
pirmąją knygą

Dabar turime daug ir ge
rų knygų. Tai tikra žmo
nių laimė. Bet buvo laikai, 
'kada knygų turėjo tik labai 
turtingi žmonės, ir tai tik 
retas iš jų. Nebuvo popie
riaus, dabartinių spausdi
namųjų mašinų, nemokėjo 
žmonės ir rašybos.

Bet istorija rodo, kad 
gudresni svarbius įvykius 
bandė perduoti nuo vienos 
gentkartės kitai. Kad leng
viau būtų atminti, tai pa
darydavo įpiovimus į medi
nes lazdas ir aiškindavo, ką 
tie įpjovimai reiškia. Kitur 
ant “siūlų” ar “virvių” da
rė mazgus ir aiškino, ką jie 
reiškia.

Prieš kelis tūkstančius 
metų Babilijone ir Asirijoje 
jau pradėjo pasigaminti 
raides žmogaus garsų ženk
linimui. Tai buvo jau dide
lis žingsnis pirmyn, 
rado raidynas.

Raides sujungdavo į žo
džius, sakinius, ir į minkš
to molio plytas įrašydavo. 
Išdžiovintas plytas sudėda-

Jausmas, kad Lietuva yra vo eileje, kaip knygos pus- 
,’j ir Adžiau' lapius. " '

sios jungtines Tarybų vals- “puslapių” ir “knygų. K,, I . • v v;

šyti buvo visokie “Metraš
čiai” ir “Chronikos.” Kny
gas stengdavosi labai gra
žiai pagaminti^ Į pirmąjį 
puslapį, j. kiekvieną pirmą
ją paragrafo raidę, įdėda
vo visus savo gabumus. Pir
moji raidė būdavo išdabin
ta, didelė, parašyta skirtin
gomis dažų spalvomis. Bu
vo dedama svarba į grožį. 
Todėl knygos buvo neišpa
sakytai brangios, nes tų 
“Metraščių” pagaminimui 
reikėdavo pašvęsti daug 
metu.

Taigi knygų istorija nėra 
sena. Lietuvos kunigaikš
čiai, kaip Gediminas, Kęs
tutis, Vytautas, nematė 
spausdintų knygų, nes jų 
tada dar nebuvo.

Dabar esame knygomis 
turtingi. Dažnai mes jų ne
įvertiname, o tai labai ne- 

Atsi-! gerai. Knygos yra brangus 
(turtas, tai žmonių protas, 
tai mūsų kultūra.

Svarbiausias knygų paga
minime dalykas, tai jų pa
ruošimas.

Amerikos lietuviams šio
je srityje labai patarnana- 
vo Lietuviu Liter a t ū r o s 
Draugija. V. S.

pažangiausios ir

tybės dalis,—valstybes, ku
ri šiandien vadovauja kovai 
už pavergtų tautų išsivada
vimą ir taiką, kuri drąsiai 
ir be pasigailėjimo naikina 
karo židinius, begėdiškus 
kolonizatorių įsiverži mus, 
kuri savo autoritetu ir jėga 
gena karo šmėklą lauk iš 
gražiosios mūsų planetos,— 
tas jausmas mums suteikia 
dvasinių jėgų nugalėti ir 
trūkumus. Broliškosios tau
tų draugystės jausmas yra 

'tiek išbujojęs tarybinių 
žmonių sąmonėse, kad mes 
savo draugais ir broliais 
laikome tas tautas, kurios 
siekia laisvės, taikos ir 
šviesesnio gyvenimo.

net biblioteka, kur 
tūkstančiai tokių

San Francisco, Calif.
. MŪSŲ LIGONIAI

Apie trys mėnesiai atgal 
drg. Jonas Alvinas buvo 
susirgęs širdies priepuoliu, 
bet po gera daktarų prie
žiūra greitai sustiprėjo, ir 
atrodė, kad jau visai pa
sveikęs. Tačiau pasirodė, 
kad širdis ne taip greitai 
gyja. Pabuvęs apie mėnesį 
namie, ir vėl pradėjo nesi
jausti kaip reikia.

Pasitarus su daktarais, 
turėjo vėl pasiduoti į ligo
ninę. Dabar Jonas jaučia
si geriau, bet gal dar prisi
eis pabūti ligoninėje ilgiau.

Linkiu Jonui greitai pa
sveikti.

Drg. Balčiūnienė vis dar 
nesveiku o j a. Vis dar po 
daktaro priežiūra. Šiaip 
gerai nusiteikus. Visuomet 
juokauja.

Drg. Šlegeris taip pat dar 
su savo kojomis dejuoja. 
Ot, girdi, atsisako tarnauti, 
ir gana! Rep.

Yra užsilikę tų

650 metų prieš dabartinį 
metų skaičiavimą Ninev-ene 
buvo 
radosi 
plytų.

Egipto kultūros laikais 
padaryta dar žingsnis pir
myn. Egiptiečiai pradėjo 
gaminti popierių iš tam tik
ro medžio (papyrusd). Tai 
nebuvo mūsų dienų popie
rius. Jie skaldydavo me
džių kamieną į plonas len
teles, jas išlygindavo ir ant 
jų rašydavo.

Senosios Graikijos gady
nėje buvo dar daugiau pro
greso padaryta. Jie rašė 
ant pay rusų ir ant'odos. 
Graikai savo “knygas” su-! 
sukdavo į roliukus ant ap
valo medžio gabalo.

Aleksandras Makedonie
tis, kuris gimė 356 metais 
pirm dabartinės gadynės, 
Aleksandrijoje, Egipte, bu
vo įsteigęs biblioteką, ku
rioje radosi 500,000 kny
gų, susuktų į roliukus.

Kinijoje knygos istorija 
ėjo savo keliu. Ten buvo iš
rastas ir dabartinis popie
rius. Iš Kinijos jis pasie
kė kitas Azijos šalis ir Eu
ropą.

Spaudą išrado vokietys 
Johann Guttenberg, kuris 
gyveno 1400-1468 • metais. 
1448 metais jis pasigamino 
pirmąjį spaudos įrengimą. 
Penkerius metus (1450- 
1455) jam ir jo draugams 
ėmė atspausdinti p i r m u 
kartu Bibliją. Nuo to lai
ko prasidėjo gerinimas ir 
tobulinimas spaudos įrengi
mų.

Bet knygas gaminosi ir 
pirm spaudos atsiradimo. 
Jos buvo ranka rašytos. 
Daugiausia tuo darbu užsi
imdavo minykai. Ranka ra-

Sekmadienį, spalio 5 d., 
2 vai. popiet, Maple Parko 
svetainėje, įvyks labai ge
ras ir svarbus parengimas. 
Bus silkių parė, tai lietuvių 
mėgiamo valgio. Bus kito
kio maisto ir gėrimo.

Albert Blažonis parodys 
filmus. Galėsite matyti 
Varšuvą, Pasaulinę parodą 
Bruselyje, B e 1 g i j o je, ir 
daug kitu įdomiu vietų. Vi- 
si ir visos dalyvaukite, pa
sikvieskite ir savo draugus 
ateiti.

AMERIKOS LIETUVIAI 
ir angliškųjų skolinių

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. Aig. Margeris, 3325 
S. Haistcd St., Chicago 8, III.

Elizabethport, N, J.

Filmai iš Lietuvos
I

ŠEŠTADIENĮ

Spalio 11 October
RUSŲ SALEJE

408 Court St. 7:30 vai. vak.
Matysite Kanados Lietuvių Delegaciją Lietuvoje,, 

ir kitą įdomų filmą TILTAS. Visi, kurie mylite Lie
tuvą ir norite žinoti, ką jaunoji karta sukūrė ir kaip 

' veikia dailės srityje, ateikite pamatyti.
Įžanga Veltui. Rengėjai—LDS 3-čioji Apskr.

TURKIJOJE SIAUČIA1 
REAKCIJOS TERORAS
Istanbulis. — Turkijos re

akcinė vyriausybe puola 
spaudą, kuri jau ir taip bu
vo labai suvaržyta. Uždarė 
kelis dienraščius, septynis 
redaktorius įmetė į kalėji
mą. Reakcinė vyriausybė 
mažina laikraščių puslapių 
skaičių ir cenzūruoja net 
garsinimus.

INDONEZIJA TUReS 
DAUGIAU RYŽIŲ

. .Jakarta. — Šiemet Indo
nezijoje bus pagaminta ne 
mažiau 7,500,000 tonų ryžių. 
Derlius geresnis, negu buvo 
pereitais metais, bet vis 
tiek dar neužteks ir reikės 
įsivežti iš kitų šalių. Susi
tarta su Kinija, kad ji su
teks Indonezijai 200,000 to
nų.

VAJUS
GAVIMUI ‘LAISVEI” 
NAUJŲ SKAITYTOJU
Kviečiame i talką visus “Laisvės” mylėtojus, visus 

apšvietos bran ginto jus gauti “Laisvei”-naujų skaity
tojų ir jau išsibaigusių prenumeratų atnaujinimų. 
Taipgi prašome pasidarbuoti sukėlimui b u d ž e t o 
1959 metams. '

VAJUS PRASIDĖS š. M. SPALIO 1 D 
IR EIS IKI 1958 M. GRUODŽIO 31 D.

Lawrence, Mass.
Noriu patarti grybų rin

kėjams. Kada nuvažiuojate 
grybauti į mišką, tai nepri- 
sileiskite prie savęs nepa
žįstamų, nes gali būti blo
gai.

Štai lenkas Martin Byra' 
nuvažiavo grybauti, miške! 
susitiko nepažįstamus jau-' 
nuohus. Jaunuoliai įsakė,' 
kad jis atiduotų pinigus. | 
Peiliais subadė jam šonus 
ir pradūrė pilvą.

Žmogus visas kruvinas iš
ėjo į miško kraštą. Ūkinin
kas pašaukė policiją ir jį 
nugabeno į ligoninę. Yra 
vilties, kad jis pasveiks.

Pradėkime darbą su pirma diena vajaus ir dar
buokimės iki paskutinės dienos be pertraukos. Lan- 
kykimės pas asmenis j namus ir kur tik susieidami su 
su lietuviškai kalbančiais žmonėmis kalbinkime juos 
užsisakyti “Laisvę.”

“LAISVE” EINA Į LIETUVĄ
Turime daug “Laisvės” prenumeratorių Lietuvoje. 

Užsakykite “Laisvę” savo giminėms i Lietuvą. Kaina 
$12 metams. Kurie esate užsakę "Laisvę” į Lietuvą 
ir prenumerata jau išsibaigė, tuojau atnaujinkite.

KVIEČIAME STOTI Į KONTESTĄ
Visus buvusius kontestantus kviečiame tuojau stoti 

Į kontestą. Taipgi norime gauti naujų koutestantų. 
Kurie tik galite pasidarbuoti, prašome tuojau kreip
tis i “Laisvės” Administraciją dėl platesnių informa
cijų. Labai laukiame naujų vajininkų.

Kontestantams Paskirtos Sekamos 
Piniginės Dovanos:

1-ma $50, 2-ra $40, 3-čia $35, 4-ta $30, 5-ta $25, 
6-ta $20, 7-ta $15, 8-ta $12, 9-ta $10, ir 10-ta $5

Stokite į kontestą ir gaukite vieną iš aukščiau pa
žymėtų premijų. Daug punktų už naujas prenume
ratas. Darbuokimės gavimui kuo daugiausia naujų 
prenumeratų. Tačiau yra svarbu ir atnaujinimas iš
sibaigusių prenumeratų.

Sukeikime Budžetą Užtikrinimui 
“Laisvei” Gyvuoti 1959 Metais

Prašome kolonijų veikėjų rengti pramogas sukė
limui budžeto. Prašome visų skaitytojų paaukoti į 
budžetą. Užtikrinkime “Laisvei” kaip dukartsavait- 
raščiui gyvavimą 1959 metais. Nauji skaitytojai, 
parengimai ir aukos yra pats pagrindinis užtikrini
mas.

Spalio 25 d. bus kitas pa
rengimas Maple Parke. Įė
jimas veltui. Tai bus “hal
lo ween” pare. Galėsite pasi
šokti, turėsite įdomumo iš 
įvairių aprėdalų ir kepurių.

Pradžia 7 vai. vakare. Vi
si prašomi ateiti. Atminki
te, kad jau netrukus baig
sis parengimai už miesto, 
kur yra tyras oras.

. . S. Penkauskas

VISI RŪPINKIMĖS GAUTI “LAISVEI” 
NORS PO VIENĄ NAUJĄ SKAITYTOJĄ

Kuris negalite sltoti į kontestą, labai prašome pa
sirūpinti gauti nors po vieną naują skaitytoją laike 
vajaus. O jei kurie esate tokiose aplinkybėse, kad 
negalite niekuo pasidarbuoti vajuje, tai nors stam
besne auka paremkite “Laisvę.”

S

SUKELKIME $5,000
Užtikrinimui “Laisvei” gyvuoti 1959 metais, apart 

naujų skaitytojų ir prenumeratų atnaujinimų, pasirū
pinkime sukelti $5,000 aukomis ir pelnais nuo paren
gimų. Tais trimis vajaus mėnesiais galime sukelti 
$5,000. Aišku, reikia darbuotis labai rimtai.

“LAISVES” PRIETELIAI
Džiugu priminti, kad šiais 1958 metais buvo gra

žus būrys “LAISVĖS” PR1ETELIŲ, kurie įteikė laik
raščiui po $25 paramos. Tai labai gražus dalykas. 
Lauksime “Laisvės” Prieteljų šiuo vajumi.

“Laisvės” prenumerata $9.00 metams; $5.00 pusei 
metų. Kanadoje $10 metams. Lietuvoje $12.00. 
metams.

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



Įvairios Žinios
Taipei. — Čiang Kai-šeko 

komandieriai prašo Jungti
nių Valstijų komandos, kad 
Amerikos lėktuvai bombar
duotų Kinijoje pakraščius 
ties Quemoy.

Londonas. — Anglija da
rys kliūčių amerikinių pre
kių įvežimui, nes ji savų 
nuturi kur dėti.

Maskva. — Tarybų Są
junga išvarė Roy Essayaną, 
Associated Press korespon
dentą. Kaltino, kad jis siun
tė neteisingų žinių.

Washingtonas. — Angli
jos ir Jungtinių Valstijų 
karinė komanda svarsto Ar
timųjų ir Tolimųjų Rytų 
reikalus.

Beirutas. — Libane pasi- 
naujino mūšiai. Vien Bei-
ruto mieste yra 30 užmuštų 
ir du kartus tiek sužeistų 
žmonių.

Geneva. — Japonija rei
kalauja palengvinimo cuk
raus įvežime. Ji sako, kad 
cukraus trustas laiko aukš
tas kainas.

Istanbulis. — Tarybų Są
junga pristatė į Karsą, Tur
kijoje, šešių amerikiečių la-

Iš Jimgt. Tautų asamblėjos
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

joms, pritaria, su jomis ne
balsuoja — bijosi imperia
listinių šalių.

Selwyn Lloydo kalba
Asamblėjos dalyviai ne

kantriai laukė, ką pasakys 
Anglijos delegacijos galva, 
užsienio reikalu ministras 
Selwyn Lloyd. Jis kalbėjo 
rugs. 25 d. Tai ’’kytras” po
litikas, baidąs surasti “vi
durio kelią.” Jo kalba švel
ni, be aštresniu žodžiu, bet 
“gudri”.

Kai kada Mr. Lloyd pra
sitaria taip, tarytum jis at
stovautų ne tik Angliją, o ir 
Ameriką, tarytum jis būtų 
ir pastarosios delegatas. 
Pavyzdžiui, kalbė damas 
apie pasitarimus Ženevoje 
dėl sulaikymo atomi n i ų 
ginklų bandymų, Mr. Lloyd 
sakė:

“The United States and 
United Kingdom Govern
ments will do all in their 
power to bring these nego
tiations to a successful con
clusion...”

Bet Mr. Lloyd jautė, kad 
visi žino, jog ir jo šalis, tu
ri nemaža “griekų”, kurie 
šioje Asamblėjos sesijoje 
turės būti “rišami”. Dėl to 
jis pats priminė, pavyz
džiui, Kipro salos klausimą 
ir kt. Kodėl Anglija laiko 
užgrobusi Kipro sala? Kal
bėtojas , atsakė: “ši sala 
mums labai svarbi militari- 
niu atžvilgiu...”

Kodėl anglai siunčia karo 
laivus j Islandijos vande
nis? Dėl to, girdi, kad Is
landija “nelegaliai paskel
bė, ” jog jos vandenys pri
klauso jai 12-kos mylių at-’ 
stūmė nuo jos sausžemio.

Kodėl anglai pasiuntė į 
Jordaniją savo kariuome
nes dalinius? Todėl, kad 
Jordanijoje “padėtis blo
ga”

O kai dėl padėties Toli
muosiuose Rytuose, Mr. 
Lloyd pasisakė už tai, kad 
tenaitiniai nesusipratimai 
būtų išspręsti taikiu būdu. 
Jis pareiškė noro, kad kuo 
veikiausiai būtų sulaikyti 
mūšiai dėl.Quemoy ir Mat

kūnų lavonus, kurių lėktu
vas susikūlė tarybinėje Ar
mėnijoje.

Paryžius. — Dideli tary
biniai “TU-104” lėktuvai du 
kartus per savaitę skraido 
tarpe Maskvos ir Pary
žiaus.

Budapeštas. — Vengrija 
ir Lenkija pasirašė sutartį, 
kad viena antrai gelbės per 
penkerius metus ekonomi
niuose reikaluose.

Madison, Wis. — Auto- 
mobil’s užmušė Indijos 
mokslininką Dr. S. Rajago- 
palan.

Chicago, III. — Tarybų 
Sąjungos plieno gamybos 
specialistas A. Borisovas 
sako, kad jis Amerikoje ne
surado “nieko geresnio ga- 

! myboje,” kaip yra Tarybų 
I Sąjungoje. Jam sakė, kad 
Į 1957 metais Amerikoje pa- 
I gamino 112,000,000 tonų ple- 
I no. Borisovas sako, kad 
TSRS už 15 metų pagamins 
165,000,000 tonųf

Tokio. — Laike
į buvo 1,250 žmonių užmušta 
. ir daug dingo be žinios. Be- 
I namių liko 540,000. Nuosto- 
| liai labai dideli.

taifūno I karuose,

su salų, ir kad pasitarimai 
Varšuvoje būtų pasekmin
gi.

Anglų delegatui pritarė 
Francūzijos delegatas, sa
kęs kalba, Maurice Couve 
de Murville. Pastarasis, be
je, priminė, kad, jei pasita
rimai Varšuvoje, teigiamų 
vaisiu neduos, tai JT Asam- 
blėja turė.s svarstyti padėtį 
Tolimuosiuose Rytuose, i
Islandijos delegatas kalbi

Įdomią kalbą pasakė Is
landijos delegacijos galva 
Gudmundur I. Gudminso- 
nas.

Jo kalba daugiausiai lie
tė Islandijos ginčus su Ang
lija dėl vandenų. Jis nurodė, 
k o d ė 1 Islandija atsisakė 
Anglijos žvejams leisti žu
vauti Islandijos, pakraščiuo
se —12-kos mylių plote.

Gudminsonas sakė: Islan
dijos žmonės gyvena vy
riausiai iš žvejybos. Kadan
gi žemė Islandijoje prasta 
—uolinga, klimatas šaltas., 
tai javų ji užsiauginti nega
li. Duona perka užsienyje. 
Nornt pirktis duonos, rei
kia ką nors parduoti, o par
duoti Islandija tegali tik 
žuvį.

Bet anglai nesiskaito su 
Island'ja; anglų žvejai, ly
dimi ginkluotos apsaugos, 
atvyksta į Islandijos vande
nis ir išgraibsto žuvis!

Delegatas Gudminsonas 
prašė, kad JT išspręstų dis
putus tarp Islandijos ir 
Anglijos.

Pasitarimas užkulisuose
Tai, kas vyksta Asamblė- 

jos mitinguose — vienas 
dalykas, o privetūs pasita
rimai taipgi turi nemažos 
reikšmės. Delegacijų vado
vai praleidžia nemaža laiko 
“užkulisuose” — privačiuo
se pasitarimuosee.

Pavyzdžiui, tik prieš ke
letą dienų A. Gromyko pa
sikvietė Anglijos užsienio 
reikalu ministrą Mr. Llooyd 
pietų. Pasikvietė j TSRS de
legacijos būstinę ir ten, val
gant, tarėsi per apie dvi va
landas. Ką jiedu tarėsi, aiš
ku, kol kas liekasi paslapti
mi.

NEW YORKAS
ŠAUNUS POKYLIS LABAI GRAŽIAM TIKSLUI

Nepamirškite, kad atei
nantį sekmadienį, spalio 5 
d., pietus valgysime ne na
mie arba kur nors valgyk
loje, bet Kultūrinio Centro 
auditorijoje. Čia bus pa
teikta skaniausių valgių su 
įvairiausiais pridėčkais dėl 
pakėlimo pietautojų ūpo. 
Čia salė aidės dainomis ir 

į muzika.
Dalykas, mat, tame, kad 

vagysime ir uliavosime, 
kalbėsime ir dainuosime pa
gerbimui dviejų puikių se
nų veikėjų, malonių, gerų 
draugų Konstancijos ir Jo
no Rušinskų. Tai bus pir
mas šį rudenį pokylis sa
lėje. Gražu ir smagu bus 
visiems susieiti, atnaujinti 
senąsias pažintis ir už- 
megsti naujas.

Filmų pasaulis
Įspūdingas filmas iš 
Indijos rodomas čia

Buvo laikai, kuomet buvo 
gaminami filmai apie Indiją 

jie buvo gaminami Va- 
vyriausiai mūsų

Hollywoode ir jie traktavo 
Indiją i.š egzotiško-kuriozi- 
nio taško: Indijos “misteri- 

I ja”, jos fakirai, šventyklos, 
1 džiunglės, nuodingosios gy- 
vatės, drambliai, tigrų me
džioklės ir taip toliau ir 
taip toliau. Indijos gyveni
mas, jos. masių tikras gyve
nimas su to gyvenimo 
džiaugsmais ir sielvartais, 
tokiuose filmuose, aišku, ne
buvo liečiamas.

Bet dabar kitokie laikai. 
Indija nepriklausoma ir ji 
turi savo filmų industriją ir 
mus pradeda pasiekti vis 
daugiau filmų, kurie ne tik 
apie Indiją, bet pačioje In
dijoje sukti. Ir jie atspindi 
ne kas kurioziška ir “spal
vinga”, o kas giliai-gyven’- 
miška.

• Kelios savaitės atgal Ca
meo teatre New Yorke bu
vo rodomas jaudinantis In
dijos filmas “Boot-polish”, 
vaizduojantis Bombėjaus 
biednuomenės, ypatingai to
didmiesčio varguolių vaikų 
gyvenimą. Filmas stiliaus 
atžvilgiu panašus į neorea- 
listinius filmus., kurie keleri 
metai atgal buvo gaminami 
Italijoje (ypatingai į filmą 
“Shoeshine”, taipgi į “The 
Miracle”).

Dabar Fifth Avenue Ci
nema teatras rodo kitą In
dijos filmą, pavadintą “Fa
ther Panchali”, kas reiškia 
“Gyvenimo kelias”. Tai kū
rinys, kuri s realistiniai 
vaizduoja Indiios provinci
jos Bengalijos Braminų kil
mės, bet skurdžios ir pusba
dės šeimvnos gyvenimą ma
žame kaimelyje. Panašiai, 
kaip “Boot-polish” filme, 
taip ir š'ame centrinėse ro
lėse randasi vaikai: anie 11 
metų berniukas ir kokios 15 
metu mergaitė.

Filmas vaidinamas hindi 
kalbą, prierašai angliški. 
Šis. filmas laimėjo pirmą 
pryza Cannes tarptautinia
me filmų festivalyje. Jį tik
rai verta pamatyti.

R. B.

PAIEŠKOJIMAS
Dirbau fabrike. Šios krizės lai

ku atleistas virš metų esu bedarbis. 
Ieškau bet kokio darbo—r'estorante 
ar kur kitur. Rašykite: Vitkaus
kas, 15 Jefferson St., Schenectady, 
N. Y. (93-95)

PARDAVIMAI
1 šeimai namas, 2 V? m. senumo, 

garadžius, didelis atikas ir skiepas. 
Alumin’iai screens ir sash, ir kiti 
priedai. Arti subvių, busų, bažny
čių ir pirkimo centro. $18,500.00. 
Galite skambinti bile laiku VI. 3- 
4871. 159-19 99th St., Howard 
Beach, (92-93)

Lauksime svečių iš visos 
plačios apylinkės. Oras dar 
tebėra tinkamas atvykimui 
automobiliais. Ri c h m o n d 
Hill lengvai pasiekiamas iš 
Connecticut ir New Jersey. 
Keliai visiems gerai žinomi. 
Mūsų Kultūrinis Centras, 
kaip žinia, randasi ant 
kampo 110th St. ir Atlantic 
Avė.

Pietūs prasidės 1 vai. 
Kam sekmadienį pietus ga
minti ir virtuvėje prie puo
dų ir samčių per dieną pra
kaituoti namie, kuomet čia 
galima su šimtais kitų 
draugų ir pažįstamų sma
gioje atmosferoje prisival
gyti iki soties?

Todėl tikimės su visais 
pasimatyti lygiai 1 valandą 
sekmadieni, v

Tarp lietuvių
Pereitą' savaitę Petras 

Satkus, brooklynietis, dar
bovietėje buvo sužeistas. Jis 
dirbo savo darbą, o kitas, jo 
bendradarbis, per nelaimę 
įvažiavo jam į koją ir labai 
skaudžiai sužeidė, kad net 
prisiėjo pašaukti ambulan- 
są. Gydytojas, apžiūrėjęs 
koją, nusprendė, kad Petrą 
reikia vežti ligoninėn.

Tad nuo rugsėjo 18 d. 
Petras randasi St. Cather
ine’s ligoninėje, Bushwick 
Ave., Brooklyne. Jeigu bus 
galima, Petras mano grįžti 

i į namus už dienos kitos, bet 
I gydytojas pataria, kad Pet
ras dar būtų namuose apie 
dvi savaites —nes ims laiko 
iki koja susveiks.

Petras Satkus, ilgametis, 
brooklynietis, yra plačiai ži
nomas tarp lietuvių. Gaila, 
kad jam įvyko tokia skau
di nelaimė. Linkime jam 
greit susveikti ir kartu su 
visais gražiai dalyvauti. Be
je, Petras sako: “Pasvei
kink visus man.o pažįsta
mus ir parapijomis” — tad 
šia proga jo pasveikinimus 
perduodame.

L. K.

IŠEINA Už VYRO
Joan Ellen Manning išei

na už vyro. Jos santuoka 
su Daniel Peter Stušnik 
įvyks spalio 4 d/ Vedy
binis pokylis įvyks Stewart 
Manor Country Club.

Joan yra duktė Mr. ir 
Mrs. Thomas. Manning, ge
riau žinoma kaip Onos Ti
tan ienės anūkė, kai kada 
matyta Liberty Audi tori jo
joje, kur Stasys Titanis yra 
labai daug pasitarnavęs ir 
nuolat tebesidarbuojąs vei
kėjas, o ir pati Titanienė 
dažnai prideda savo darbin
gas rankas Auditorijos vir
tuvėje.

Linkėdami Joan’ai lai-
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Dabartines Lietuviui kalbos

ŽODYNAS
Išleido Valstybinė Politinės ir Mokslinės 
Literatūros Leidykla Vilniuje, Lietuvoje

Stambi Knyga, 987 Puslapių, Kaina $5.00

Žodynas yra mūsų namuose mokytojas ant lentynos. 
Ar jis randasi jūsų namuose? Je<i ne, tai greit įsigy
kite jį. Gaunamas Laisvės knygyne. Užsisakydami 
adresuokite sekamai;

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

Kartu su užsisakymu prašome prisiųsti ir pinigus.
6 p.—Laisve (Liberty)—Antį., rugsėjo (Sept.) 30, 1958

Po miestą pasidairius
Kunigas Martin Luther 

King sveiksta. Jo užpuolike 
Curry tebėra tyrinėjama 
Bellevue ligoninėje.

So. Jamaica, arti 115th 
Ave., surado merginos. Gla
dys Rosenberg lavoną. Ro
senberg buvo 20 metų am
žiaus.

New Yorko majoras R. 
Wagner reikalauja, kad ant 
pirkinių būtų pakelti tak
sai (Sales tax) nuo 3 iki 4 
centų per dolerį. Jis įrodi
nėja, kad miestui nepakan
ka pinigų. Sako, kad pakė
lus taksus, būtų galima epr 
metus laiko padidinti iždą 
$100,000,000.

Board of Elections atme
tė Benjamin J Davis kandi
datūrą. Davis statomas 
kandidatu 21-me distrikte, 
Harleme, ant nepriklauso
mo Peoples Rights tikieto.

Rinkimų Taryba tvirtina, 
kad iš 5,988 surinktų para
šų yra tik 967 geri, o kiti 
“nieko neverti”.

B. Daviso advokatas D. 
M. Friedman protestavo 
prieš jų pasielgimą ir sakė, 
kad kreipsis į teismą.

Miesto majoraš Wagnc- 
ris pareiškė, kad jis sutin
ka, idant būtų pastatytas 
tiltas iš Brooklyno į Staten 
sala, kuris būtu vadinamas v 7 V
Narrows Bridge. Šio tilto 
pastatymas kainuos i k i 
$260,000,000. Bet jis daug 
palengvintų New Yorko 
miesto gyventojų susisieki
mui su New Jersey valstija.

Iš Staten salos jau yra 
keli tiltai į New Jersey 
valstiją.

—  —. .
Sekmadieni Woodl awn 

kapinėse grupe žmonių ap
lankė buvusio majoro Fio- 
rello H. LaGuardia kapą. 
Tai buvo 11-ii metu sukak
tis nuo jo mirties.

Daktarai sako, kad trau
kinio inžinierius. Lloyd Wil
burn, kuris vairavo trauki
nį, įkritusį į Newark Bay, 
nemirė nuo širdies smūgio.

Port Washingtone mirė 
inžinierius Howard L. King, 
sulaukęs 68 metų amžiaus.

Klaidos atitaisymas
Penktadienio “Laisvėje,” 

rašte apie velionį Jurgį 
Daugėlą, pražiūrėta stambi 
klaida. Kur pasakyta, kad 
jis su antrąja žmona, apsi
vedė prieš 7 metus, turėjo 
būti—prieš 27 metus.

mės, laisviečiai ir Kultūri
nio Centro prieteliai nori
me sykiu palinkėti darbš- 
tiesiems draugams Tita- 
niams sveikiems ir laimin
giems sulaukti dar ir pro
anūkių vestuvių. Rep.

Jis buvo vyriausias planų 
pagaminime Lincoln ir 
Brooklyn-Battery tunelių.

Mirė F. T. Bonham, bu- 
Į vęs prezidentas “The New 
York Times” dienraščio. Jis 
sulaukė 76 metų amžiaus.

Amžinai užmigo Mrs. Ma- 
, ry Roberts, kuri jau buvo 
| 82 metų amžiaus. Tai viena 
iš rašytojų, kurios, sakoma, 

i knygų yra išsiplatinę virš 
į 10,000,000 kopijų.

Jakarta. ■— Sukilimas ga
lutinai nuslopintas. Vienur, 
kitur džiunglėse dar slaps
tosi liaudies kenkėjų, bet jų 
dienos suskaitytos.

PRANEŠIMAI
RICHMOND HILL, N. Y.

LDS 13 kuopos mėnesinis susi- 
I i inkirnas įvyks ketvirtadienio va- 
I kare, spalio 2, Liberty Auditorijoje. 
Prašome kuopos narių susirinkime 
dalyvauti. Turėsime pasitarti apie 
metinio banketo rengimą.

Valdyba

HARTFORD, CONN.
Vasara' jau pasibaigė ir atostogos 

veikiausiai pasibaigė. Gyvesni, ener- 
giškesni, taip pat sąmoningesni 
žmonės rinksis j svetaines.

Tad ir mes, Lietuvių Literatūros 
Draugijos 68 kuopos nariai, priva
lome pradėti rinktis svetainėn.

Sekantis susirinkimas jvyks spa
lio (Oct.) 6 vakare. Privalčsim 
apkalbėt, kaip mes priimsime sve
čius i.š 3-čios Apskrities, kuopų at
stovus iš kolonijų. Žinote, spalio 

i 19 d. jie čia suvažiuos.
I Tadgi visi nariai susirūpinkite ir 
dalyvaukite mitinge. Valdyba.

(93-94)

NEW BRITAIN, CONN.

Lietuviai domisi tuo, kas dedas 
Lietuvoje. Dalį to įdomumo troš
kulį dabar galima patenkinti ma
tant iš Lietuvos filmus. TILTAS ir 
Kanados lietuvių delegacijos' apsi
lankymas. Tik susigrupavus į ma-!

■ šinas reikia nuvažiuot spalio 5 d. į j 
I New Haveną. Ten Lietuvių salė
je, 243 N. Front St., filmai bus 
rodomi 2 vai. dieną. Tad važiuoki
me pamatyti šių dviejų filmų čia.

I Kai arčiau bus rodomi, pribusime 
ir ten. Susidomėjęs. (92-94)

LAWRENCE, MASS.
Silkių parė su lietuviškais prie

skoniais. Taipgi kelionė po Euro
pą - Varšavą, Belgiją, Paryžių, Če- 

I koslovakiją. Tai matysite filme po 
i valgių. Jvyks spalio 5 d., Maple 
■ Parke, 2 vai. Matysite Alberto 
Blažionio i.š Peabody puikius fil
mus. Būkite laiku. Rengėjai--LLD 
ir LDS kuopos. (92-94)

BROCKTON, 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 Moterų Apšv. 
Kl. ir LLD 6 kp. Apart blynų bus ir 
kitokių valgių. Muzika ir gėrimų. 
Kviečiame dalyvauti.

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

Filmai iš Lietuvos. Bus rodomi 
spalio 25 d., •' LTN salėje, 668 No. 
Main St., 7:30 v. v. Ruošia LLD 
G kp.’

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

Linksma Diena Jau Artėja

Visi laukime spalio (Oct.) 5-tos dienos, tai Kons
tancijos ir Jono Rušinskų pagerbimo dienos. Visi 
žinome Rušinskų nuopelnus kaipo menininkų ir kai
po visuomenininkų, visi užgiriame suruošimą banketo 
jų pagarbai, visi norime būti tame bankete. Ta
čiau tam reikalui reikia pasiruošti. Tuojau reikia 
užsisakyti bankete vietą.

Rengėjai pasamdė Liberty Auditorium (didžiąją 
salę) ir nori, kad sale būtų pripildyta publika. To
dėl rengėjai prašo iš anksto pranešti, kas iš kur at
vyks i banketą, nes jie nori tinkamai paruošti stalus 
ir aprūpinti maistu 1aip, kad visus pilnai patenkinti.

Šiame bankete tikrai linksmai praleisite dieną. 
Aido Choro mokytoja Mildred Stensler ruošia puikią 
dainų programą. Dalyvaus visas /\ido Choras ir bus 
mažesnių grupių. Visi turėsite progą pasimatyti ir 
pasikalbėti su Konstancija ir Jonu Rušinskais, ku
rių pagerbimui yra rengiamas šis banketas. Apart 
to, turėsime malonių pasimatymų svočiai tarp savęs.

• Prašome jsitėmyti, kad pietūs bus duodami 1-mą 
valandą dieną, malonėkite atsilankyti paskirtu laiku. 
Kurie dar neiturite užsisakę bankete vietos, tuojau 
užsisakykite.

Banketui rengti komisija
110-12 Atlantic Avė., 
Richmond Hill119, N. Y.

AIDO CHORAS
Rugsėjo 18 d. Aido Chtor i 

ras turėjo pamokas. Chorai 
mokosi daug naujų dainų, ’ 
kurios bus sudainuotos cho- 
ro koncerte gruodžio 7 d., 
Liberty Auditorijoje.

Gaila, kad ne visi chorie- 
čiai atsilanko į pamokas. 
Kada praleidžia vienas, ki
tas pamokas, tai jau ir pa
silieka. Ir kada ateina lai
kas stoti prieš publiką, tai 
kaip tada dainuoti, jeigu 
nemoki?

Pertraukoje mūsų moky
toja pranešė, kad Moterų 
Klubas visus aidiečius kvie
čia į restauraciją ir nori pa
vaišinti. Pakvietimas priim-. 
ta. Nueiname į žemutinį rū
mą ir randame moteris, ku
rios jau savo susirinkimą 
baigusios. Jos paruodė daug 
ir skanių vaišių ir chorie- 
čius pavaišino. Aido Choras 
širdingai dėkoja M. Klubo 
pirmininkei K. Petrikienei 
ir visoms klubietėms.

Aido choras paaugo skai
čiumi, nes gerai žinomas 
veikėjas K. Briedis atėjo 
dainuoti. Tai turėsime gerą^ 
beisą. Briedis pus ne vien 
savo balsu chorui pagalba, 
bet ir sprendžiant įvairius 
reikalus. Būtų gerai, kad ir 
daug'au ateitų dainuoti, pa
dėtų chorui augti ir plėstų 
progresą.

Choro Korespondentas
HELP WANTED MALE

PIANŲ DARYTOJAI

Vyras prie Gumos ir Aliejaus. 
Nuolatinis Darbas.

Gera Alga.
JANSSEN PIANO CO.
237 E. 23rd St., N. Y.

(92-94)

REIKALINGAS

Patyręs
Chief Dietitian

Kreipkitės j administratorių

MESSENA HOSPITAL - 
MESSENA, N. Y.

(87-93)
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