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METAI 47-ti

K RIS L AI Bhee ir Ciancjas nori
Baltarusiai rašytojai

“Atplaukia Nemunu daina. 
Minskas.

Rašo R. Mizara

siu metų pavasarį Baltaru
sijoje viešėjo grupė Lietuvos 
rašytojų. Jie ten buvo sutik
ti labai šiltai, draugiškai.

O šių metų rugsėjo antroje 
dalyje Lietuvoje viešėjo Tary
bų Baltarusijos grupė rašyto
jų; Lietuvoje jie taipgi buvo, 
sprendžiant Vilniaus spauda, 
labai šiltai sutikti.

ir baltarusiu tautas 
metų draugystės 

Nepamirškime, jog

įvelti 3hV į karąM

JT generaliniai debatai 
jau baigėsi

Afrikoje Įsikūrė 
Gvinėjos respublika .

si Quemoy saloje ir rapor
tavo apie tai, kad Čiangas 
ten laiko vieną trečdalį sa
vo armijos. Jis stebisi iš Ei
senhowerio ir Dulleso pa
reiškimų, būk jie to nežino-1 
jo.

Sulzbergeris rašo, kad 
Čiangas taiko ten 130,000 
vyrų armiją,, kad grasinti

• •! 1 I lYllllIcll 11 JL' UI 111UZ.U 'U UČUČ11-rizikuotu pa-1. ,.J ... . .... - . ..r i kyti saviškių viltų buk jis 
j galįs sugrįžti į Kinija ir nu
versti dabartinę liaudies 
valdžia.

Sulzbergeris kritikuo j a 
i Dulleso politika, kuri yra 
nerealistinė ir kartu pavo- i

New Yorkas. — “The 
New York Timeso” redak
torius C. L. Sulzbergeris 
pateikė užsienio reikalais 
straipsnį. Jis, tarpe kitko, 
rašo:

“Mes visada žinojome, 
kad Čiangas ir Rheė taip iš
troškę realizuoti savo ambi-

• • • • • i • • ; v y t u <xl nu |či, . i\čiu i u^iii Licuas, tog tų pasiekimui su TZ. , .’ i ’ n .. Kimiai ir Formozoie palai-miehl norU yivilmnfu j -

saulinį karą.” Toliau jis ra
šo: “Apart Čiango ir Rhee, 
nei vienas kitas Azijos val
donas nerizikuotu dideliu 
karu...”

Sulzbergeris rašo, k a d
prieš metus laiko jis lankė-1 jinga.

A. GROMYKO 
PRANEŠIMAS

(Mūsų korespondento) 
Jungtinės Tautos. — Spa

) lio 7 d. baigėsi Jungtinių I 
' Tautų 13-osios Asamblėjos } 
sesijos generaliniai debatai, 
kuriuose dalyvavo daug žy
mių diplomatų — užsienio 
reikalų ministrų, ministrų, 
ambasadorių.

Debatai tęsėsi apie 
geras savaites. 1___
šalies delegatas savo kalbo
je reiškė norus ir pageida
vimus, ką ši Asamblėja iš
spręstų, ką ji turėtų pada-

Švedu ministras

Lietuvių 
riša šimtų 
tradicija, 
kadaise Lietuva ir Baltarusija 
sudarė vieną valstybę. Per il
gus metus Vilnius buvo ir bal
tarusių kultūros centras.

•Dar XVI šimtmetyje Vilnių- ! Ln*GLlinęq TA V 
je pirmąją spaustuvę įsteigė | lUnllUJd 'Jn T 
baltarusis veikėjas Pranciškus < 
Skoryna; Vilniuje jis atspaus
dino pirmąją knygą.

J883 metų sukilime prieš 
carizmą baltarusių patriotas 
Kalinauskas kovojo greta lie
tuvio Mackevičiaus; Vilniuje 
Kalinauskas ir žuvo.

Prieš 10 metų Baltarusijos i 
liaudis su Lietuvos liaudimi 
kartu kovojo už tarybinės 
santvarkos įkūrimui.

žodžiu, baltarusių ir lietuvių 
.gautas tampriai jungia praei

tis; jas dar labiau jungia da
bartis, nes abidvi respublikos 
turi bendrą sieną, draugiškai 
kaimynystėje gyvena, abidvi 
Stato socialistinę santvarką.

Mažesniųjų ir silpnųjų 
valstybių delegatai pateikė: 
čia savo pageidavimus, pra- Į 
ša" t, kad didžiosios valsty-|

JAV ir kitų “Vakarų” 
bloko valstybių- delegatai 

' nuolat priminė “komuniz
mo pavojų” “laisvajam pa- 

į šauliui”, o TSRS ir kitų so- 
i cialistinių šalių kalbėtojai 
|rodėpir tu į imperialistines
■ valstybes ir sakė, kad jos 
yra kaltos dėl esamų karo 
.pavojų Tolimuosiuose ir

I Artimuosiuose Rytuose.
- , Neutralių šalių delegaci-

Kiekvienos I-1'05’ kurioms vadovauja In-
■ dija, kiekviena proga krei- 
i pėsi į “Rytus” ir į “Vaka
rus,” kad jie susitartų, kad 
jie eitų prie "usiginklavi-

■ mo, kad jie darytų visa, 
idant karas būtų išvengtas, 
kol dar ne vėlu.

Tokios,.trumpai suėmus, 
j nuomonės buvo reiškiamos 
i generaliniuose debatuose.

Conarky. — Jau pasiskel
bė Gvinėjos respublika, ku
ri nusikratė Francūzijos 
kolonialinį viešpatav i m ą. 
Gvinėja yra prie Atlanto 
vandenyno, buvo dalimi 
Francūzijos Vakarinės Af
rikos kolonijų.

Rugsėjo 28 d., kada Fran- 
cūzijos premjeras, de Gaulle 
pateikė naujos konstitucijos 
balsavimą, tai Gvinėjos gy
ventojai 573,470 balsais 
prieš 15,551 atmetė tą kon
stituciją, ir 1,136,000 balsa
vo už atsimetimą nuo Fran
cūzijos.

Respublikos valdžios, 
priešakyje stovi marks'stas

Sekou Toure.
Gvinėja užima 105,200 

ketvirtainių mylių plotą ir 
turi arti 3,000,000 gyvento
ju.

Šalis turi alumi no ir ki
tų iškasamų turtų, bet dar 
mažai ištirta. Praneša, kad 

I ji kreipsis į Tarybų Sąjun
gą dėl paskolų. Sako, kad 
bus tartasi ir su Jungtinė
mis. Tautomis. Gal jos galės 
pagelbėti naują jai respubli
kai.

Tokio. — Jau ir Japonijos 
premjeras Kishi sako, kad 
reikia pakeisti sutartį su 
JAV dėl jų bazių.

Stockholmas. — Švedijos 
; Užsienio ministras Oesten 
U^den kritikavo Jungtinių 
Valstijų agresyvę politiką 
Libane ir Kinijoje. Švedų 
ministras pateikė straips
nį. Jis rašo, kad Anglija ir 

i Amerika labai blogai pasi
elgė pasiunčiant armijų da
linius į Jordaniją ir Libaną.

'Kas dėl Kinijos, tai jis 
rašo: “Jungtinės Valstijos 
veikia prieš Kiniją po prie
danga, būk Formozoje yra 
tikroji Kinijos valdžia.:. Ir 
tik todėl, kad Amerika taip 
elgiasi, kyla visi nesusipra
timai.”

Įžengęs i Lietuvos sostine, 
baltarusių rašytojas Tarasas 
Chadkevičius “Tiesoje” šitaip 
prabilo:

—Sveikas, Vilniau! — sako
mo mes.—Atvežėme tau svei
kinimą nuo brolio* — nuo bal
tarusių sostinės Minsko. Su 
gilia pagarba mes lenkiame 
galvas prieš
praeitį ir džiaugiamės tavo 
suklestėjimu, o taip pat ir vi
sos puikiosios, žydinčios Ta
rybų Lietuvos suklestėjimu!..

KINIJA KALTINA 
JUNGT. VALSTIJAS

Pekinas. — Kinijos radi
jas pranešė, kad Amerikos 
kariniai laivai ir lėktuvai 
“atlieka provokacijas” ir po 
to, kai kinai sulaikė Que-

tavo didvyrišką moy bombardavimą.
Kinijos ministras 

kad Amerik. kariniai laivai 
veržiasi i Kinijos teritori
nius vandenis, o karo lėktu
vai tik į šešias valandas 
trylika kartu skraidė 
Fukien provincijos.

sako,

Skubina steigti
raketų bazes jbčs jų šalių nepamirštu, Į generaliniuose debatuose.
IdKCIŲ Ud/X5 kad padėtu joms, atsistotiI, Paskutinėmis generalinių

Washingtonas. — Strate- ant kojų ekonomi kai, nes I . ^a^. .7,-^
ginė karinio orlaivyno ko- tai padėtų taikos pasaulyje 11 ^nc*lia pasiūlė vie-
manda skubina steigti rake
tų bazes. Ji sako, kad Tary
bų Sąjunga turi raketas 
s'ekiančias už 5,1 
atstos. Todėl ir Jungtinės 
Valstijos turinčios įsteigti 
visą tinklą raketoms šaudy
ti įrengimų.

Nors Amerikai dar ne
vyksta su tolio raketomis,’ 
““Atlasai” ir kitos susprogo 
pradžioje, bet aviacijos ko- 
manda tikisi greitai turėti, 
pasisekimo.

išlaikymui. (Tąsa 6-tam pusi.)

500 mylių Mirė popiežius Pius XH-asis
■ Jungtinės Ii L __

po antrojo širdies smūgio
Popiežius Plus

Svečiai aplankė Trakus, 
Kauną, ' Klaipėdą, Šiaulius ir 
daugelį kitų Lietuvos miestų, 
taipgi kolūkių.

Baltarusijoje leidžiamos lie
tuvių autorių knygos, išverstos 
į baltarusių kalbą, o Lietuvoje 
leidžiamos lietuvių kalba bal
tarusių rašytojų ir poetų kny
gos.

Tik neseniai Vilniuje išėjo 
iš spaudos Baltarusijos poezi
jos lietuvių kalba rinkinys, 
pavadintas “Atplaukia Nemu
nu daina.”

Argi visa tai negražu ?! 
Lietuvos upių tėvas Nemunas 
prasideda Baltarusijoje; Mer
kys ir Neris taipgi savo pra
džią turi Baltarusijoje.

virš

Amerika tikrina 
turkų “ištikimybę”

Ankara. — Jungtinių 
Valstijų Valstybės sekreto
riaus pagalbininkas D. Dil
lon ilgai tarėsi su JAV am
basadorium. Amerikiečiai 
susirūpino, kad Turkija 
pradėjo platesnę prekybą 
su Tarybų Sąjunga.

1958 metų pirmaisiais 
trimis mėnesiais Turkija 
pirko Tarybų Sąjungoje už 
6,600,000 lirų reikmenų, o 
TSRS Turkijoje — už 26,- 
000,000 lirų.

Roma.
XII mirė Castel Gondolfo 
vasarnamyje, netoli Romos, 
Alban kalnuose, kur jis bu
vo išvykęs pasilsėti. Perei
tosios savaitės pabaigoje 
popiežius susirgo ir ėmė 
žaksėti, kaip prieš ketveris 
metus. Prie jo buvo keturi 
geriausi daktarai. Ten jį iš
tiko du širdies smūgiai. 
Pius mirė beveik 11 valandą 
vakaro, trečiadienį, pagal 
New Yorko laiką, sulaukęs. 
82 metų.

Popiežiaus pareigose jis 
išbuvo arti dvidešimt metų.

Tai buvo 262-raS' Romos 
katalikų popiežius.. Jis gi
mė 1876 m. kovo 2 d. Romo
je. Jo tikrasis vardas buvo 
Eugenio Pacelli. Popiežiu
mi išrinko jį kardinolų ta
ryba 1939 m. kovo 12 d.

Eugenio Pacelli buvo žy
mus politikas. Jis., būda
mas kardinolu, aktyviai vei
kė senojo pasaulio gelbėji
mui. Būdamas popiežiumi, 
jis tęsė tą savo politiką. 
Bet pastaraisiais laikais ke
lis. kartus kvietė katalikus 
melstis už taiką.

Vėliausios minios
Castel Gondiolfo. — Tūks

tančiai katalikų susirinko 
aplinkui popiežiaus palocių, 
kuriame jis mirė.

Varšuva. — Spalio 20 d. 
pradės teisti Hitlerio buvu
si viršininką Erichą Kochą. 
Jis atsakomingas už sunai
kinimą dešimčių tūkstančių

Maskva. —Tarybų Sąjun- j Baltstogės žmonių gyvas- 
ga įsakė amerikinei Colum- čių.

Kairas. — Nasseris 
dėjo pakeisti kai kuriuos 
valdininkus Sirijoje. Jis nuo 
seniai juos nužiūri “kaipo 
komunistų pritarėjus”.

bar gyvena ir 
voje.

pra- TSRS TURI BANDYTI 
ATOMINES BOMBAS

šiuos žodžius rašančiam 
193,1 m. teko apie savaitę lai
ko praleisti Minske ir šnekė
tis su daugeliu lietuvių vei
kėjų. Kartą per savaitę iš 
Minsko radijo stoties buvo 
transliuojamos lietuvių kalba 
žinios ir meniniai dalykai į 
Lietuvą.

j bia Broadcasting System 
New Yorkas. — Andrius'kompanijai užsidaryti 

Gromyko, Tarybų Sąjungos 
- užsienio ministras, pareiš- 

veikia Lietu- kė, kad Anglija ir Jungti
nes Valstijos savo elgesiu 
privertė Tarybų Sąjungą 
atnaujinti atominių bombų 
bandymus. Jis sakė, kad 
TSRS per šešis mėnesius 
buvo sulaikius bandymus. 
Dabar ji turės tiek pat 
bombų išbandyti, kiek 
bendrai išbandė JAV 
Anglija.

.įU 
ir

Ginčas tarpe Greeno 
ir Eisenhowerio

Washingtonas. — Senato
rius T. F. Green pasiuntė 
laišką prezidentui Eisenho- 
weriui, kuriame iš naujo 
persergsti prieš karą 'dėl 
Quemoy salų. Jis rašo, kad 
gaunąs daug laišku, kuriuo
se pirmiau jo išreikštą nuo
monę amerikiečiai patvirti
na.

Eisenhoweris atsakė se 
j natoriui ilgu laišku, kuria- 
i me rašo, būk demokratai, 
kritikuodami Dulleso - Ei
senhowerio politiką, tik drą- 

i sina Kiniją.

Anglijoje jau yra 
509,000 bedarbių

Londonas. — Anglijoje 
bedarbių skaičius ir vėl 
paaugo. Su š.m. rugsėjo 15 
d. jau buvo 476,000 imančių 
nedarbo apdraudą.

1957 metais, rugsėjo mė
nesyje, bedarbių -buvo tik 
270,00. Reiškia, per metus 
laiko jų skaičius beveik pa- 
sidvigubino.

Anglijos Darbo partija 
kaltina konservatorius, kad 
jie didina nedarbą, varžy
dami prekybą su socialisti
niais. kraštais.

TSRS atžymėjo 1-jo 
sputniko sukaktį

Maskva. — Tarybų Są
jungoje spauda plačiai rašė 
Pirmojo sputniko paleidimo 
į erdves metinės sukakties 
proga. 1957 m. spalio 4 
dieną jis buvo paleistas. 
Pirmas's sputnikas turėjo 
184 svarus.. Po to dar buvo 
paleista Antrasis, ir ore 
randasi Tretysis sputnikas. 
Pastarasis yra 2,925 svarų. 
Trys tarybiniai sputnikai 
turėjo 4,229 svarus.

Jungtinės Valstijos, j erd
ves paleido keturis “Van
guard” ir “Explorer” sate
litus, kurie visi kartu sve
ria tik 103 svarus. Devyni 
Amerikos satelitai suspro
go laike jų išvovimo.

Madridas. — Fašistinės 
Ispanijos karo komanda 
reikalaus iš Jungtinių Vals
tijų moderniškų ginklų, kad 
Ispanijos armija jais būtų 
apginkluota. Ispanija dabar 
turi 225,000 vyrų armiją.

ir jos
TSRS 

kad ji 
antita- 
Rugsė-

Maskvoje raštinę 
žmonėms išvažiuoti, 
kaltina kompaniją, 
Amerikoje skleidžia 
rybinę propągandą.
jo 25 d. minima kompanija 
per televiziją davė vaidini
mą “Suokalbis užmušti Sta
liną”.

Belgradas. — Tarybų Są
junga ir Jugoslavija pasira
šė sutartį. Abi šalys pasi
keis specialistais metalurgi
jos, inžinierijos ir statybos 
srityse.

Oslo. — Norvegija sutiko 
leisti Amerikai įrengti ra
ketų bazes, v

B a 1 ta r u si j os r e s p u b 1 i k o j e 
nuo senų laikų gyvena lietu
vių valstiečių. Prieš Antrąjį 
pasaulinį Karą Minske buvo ne
mažas lietuvių kultūrinis cen
tras: ten buvo leidžiamas 
laikraštis “Raudonasis arto
jas,” buvo leidžiamos lietuvių 
kalba knygos, kaime veikė ci- 

lietuviškų mokyklų.
ąIš spaudos matyt, jog kai 
kirie ano meto lietuviai laik
raštininkai, dirbę Minske, da-

Karo metu hitleriniai fašis
tai Minską beveik iš pagrindų 
sunaikino, daugelį gerų tarybi
nių patriotų išžudė, žuvo ten 
ir buvęs amerikietis Juozas 
Šukys.

šiuo metu Minskas, sakoma, 
neatpažįstamai pa s i k e i t ė ; 
naujas miestas su milžiniškais 
fabrikais ir dailiais gyvena
maisiais pastatais. Ir jis vis 
auga ir klesti!

i
Washingtonas. — Jungti-1 Briuselis. — Belgijos ka- 

nių Valstijų vyriausybė įsa- i ralius Baudouinis pasveiki- 
kė savo kariniams laivams j no Vakarų Vokietijos kanc- 
nelydėti Čiang Kai-šeko Į lerj Adenauerį, kada pasta- 
transportų linkui 'Quemoy 
salų. Mat, Kinija laikinai 
nekenkia pristatymui reik
menų.

rasis lankėsi Pasaulinėje 
parodoje. '■

NUO QUEMOY ŠAUDĖ 
Į KINŲ LĖKTUVUS

Taipei. — Kinija sulaikė 
Quemoy salų bombardavi
mą. Tuo ji duoda progą tai
kos keliu išspręsti Tolimų-1 Washingtonas. — Jungti- 
jų Rvtų klausimus. Bet ka
da Kinijos lėktuvai skrido 
pro Quemoy salas, tai Čiang 
Kai-šeko daliniai į juos šau
dė.

nes Valstijos užtikrino Li
bano vyriausybę, kad iki 
spalio 31 dienos visos JAV 
ginkluotos jėgos pasitrauks 
iš Libano.

Frankfurter, Vakarų Vo
kietija. — Po dešimties me
tų sugrįžo į armiją Ameri
kos kareivis J. J. Morris. 
Jis buvo dingęs 1948 m. lap- 
krič:o 11 d. Morris sakosi 
visą laiką buvęs Rumunijo
je.

INDONEZIJA RODĖ 
SAVO KARO JĖGAS

Jakarta. — Sekmadienį 
buvo Indonezijos gynybos 
diena. Armijos daliniai 
maršavo ir tankai parada
vo. Ore skrajojo 15 didelių 
j et rūšies tarybinės išdir- 
bystės bombinių lėktuvų, 
pora tuzinų tarybinės ga
mybos “MIG-15” ir “Iliuši- 
no-28” mūšio lėktuvų. Buvo 
ir kitų šalių gamybos lėktu
vų. Paradą stebėjo prezi
dentas Sukamo ir kiti res
publikos vadai.

IRAKE NUSLOPINO 
NAUJĄ SUKILIMĄ

Bagdadas. —• Premjero 
Kassemo karinės jėgos 
greitai nuslopino karininkų 
sukilimą. Sako, sukilimas 
buvo paruoštas pulkininko 
Arifo šalininkų, kurį nese
niai Kassemas atstatė ir 
areštavo.

EXTRA
Roma. — Jau prasidėjo 

kalbos ir spekuliacijos, kas 
bus išrinktas nauju popie
žiumi. Teoretiškai kandida
tu į popiežius gali būti kiek
vienas katalikas, sulaukęs 7 
metų amžiaus, bet prakti
koje, žinoma, visuomet bū
na popiežiumi išrenkamas 
vienas, iš kardinolų. Šiuo 
tarpu yra 55 kardinolai. Bė
gyje 18 dienų jie turi susi
rinkti ir išrinkti naują po
piežių.

Pagal rangą, pirmoje vie
toje stovi francūzas kardi
nolas Eugene Tisserant, 74 
metų amžiaus, o antroje 
vietoje italas kardinolas 
Clemente M'icara, 78 metų 
amžiaus. Kalbama ir apie 
amerikiečio kardinolo Spell- 
mano kandidatūra. Bet ka- 
dongi net nuo . 1523 metų 
popiežiais visuomet buvo 
italai, tai netenka abejoti, 
jog ir dabar vienas, iš 18 
italų kardinolų bus naujuo
ju popiežiumi. Francūzija 
teturi aštuonis kardinolus, 
o Jungtinės Valstijos tiktai 
tris. • •'
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Kinija po devynerių metų
SUKAKO DEVYNERI metai Kinijos Liaudies Res

publikai. Prieš devynerius metus Kinijos liaudis, vado
vaujama tos šalies Komunistų partijos, laimėjo vieną di
džiausių pergalių žmonijos istorijoje. Ji nugalėjo fęoda- 
lų-dvarininkų, fabrikantų ir kitų šalių imperialistų inte
resus atstovaujančią Čiang Kai-šeko valdžią ir paskelbė 
Kinijos Liaulies Respubliką.

Ir Kinijos liaudis tai, atsiminkime, padarė, nežiūrint 
to, kad Čiang Kai-šeko klika buvo remiama Amerikos 
doleriais, amerikiniais ginklais, visokiomis amerikinėmis 
gėrybėmis.

Išvytoji Čiang Kai-šeko valdžia, Amerikos padeda
ma, laikinai susidarė gūštą Taivano saloje; ji taipgi dar 
tebelaiko kai kurias Kinijos pakraščių salas, Quemoy, 
Matsu ir kt.

PRIEŠ DEVYNERIUS METUS Kinijos liaudis pa
siryžo pašalinti iš savo krašto visą, kas jam kenkia, kas 
netinkama; ji pasiryžo statyti socialistinę santvarką.

Kinija buvo imperialistų ir savų liaudies priešų'nua
linta šalis, žemės ūkis atsilikęs, pramonė menkutė, skur
das ir badas buvo nuolatiniai Kinijos liaudies “palydovai”.

Paėmusi šalies, galią Į savo rankas, darbščioji kinų 
tauta nesnaudė. Raginama ir vadovaujama Kinijos Ko
munistų partijos, ji pradėjo nepaprastais tempais žy
giuoti pirmyn: statyti naujus fabrikus, tiesti naujus ge
ležinkelius, kurti farmerių kooperatyvus bei komunas, 
kad greičiausiu laiku būtų pasiekta gerovė; ji pradėjo 
statyti mokyklas, leisti į jas savo sūnus ir dukras, kad 
juo greičiau būtų pakeltas liaudies švietimas, kad juo 
greičiau būtų panaikintas neraštingumas, kad pramonė, 
žemės ūkis, mokslas ir kultūra pasiektų aukščiausią lygį.

Koks gi paveikslas susidaro Kinijoje, praėjus devy- 
neriems metams po didžiosios revoliucijos?

LAISVAMANIAI
AR BARŠKALAI?

Californijos San Diego 
mieste trys vyrai pasiskelbė 
“Laisvų Lietuvių Etine 
Draugija” ir leidžia poros 
puslapių “biuletinį.” Vie
kas jų ir mus pasiekė.

Draugijos pirmininku pa
sirašo. Petras Vaitulionis, 
sekr. Julius Švitra ir Odi
ninku Paulius Pakašius. 
Keisti jie vyrai. Jiems “lie
tuviai kaipo tauta jau se
niai yra miręs kūnas, o A- 
merikon ir kitur išsidangi
nę lietuviai yra tik pūvanti 
tautos atmata.”

Katalikai yra “išgamos ir 
chamai,” nes jie seka pas- 
kui papizmą (popiežių). 
Komunistai yra “išgamos 
ir chamai,” nes jie seka 
paskui Marksą. Tautinin
kai ir menševikai yra “iš
gamos ir chamai,” nes jie 
vienoje lovoje guli su “išga
momis ir chamais klerika
lais.”

Tokiu barškalu dar nebu
vome matę jokioje lietuvių 
kolonijoje.

lygiai

TEGUL J TAI ATSAKO amerikinių monopolistų or
gano The New York Timeso bendradarbis Harry 
Schwartz.

DIDŽIOJO ANGLŲ 
KALBOS ŽODYNO 
AUTORIUS

Spalio 16 d. sueis
du šimtai metų nuo gimimo 
Noah Webster, visame ang
liškajame pasaulyje žinomo 
“Webster’s Dictionary” au
toriaus. Websteris g i m ė 
1758 metų spalio 16 d. W. 
Hartford, Conn. Jis buvo 
advokatas ir mokytojas, Jis 
taipgi buvo vienas iš pir
mutinių kovotojų už šalies 
laisvę ir nepriklausomybę. 
Jis buvo vienas iš pirmuti
nių atgituoti už sušaukimą 
konvencijos parašymui fe-

Savo straipsnyje (spalio 5 d.) apie Kinijos Liaudies bėralinės konstitucijos.^ Bet
Respubliką Mr. Schwartzas, be kitko, sako:

“Didžiuosius šalies ekonominius pasiekimus geriau
sia pailiustruoti statistiniais duomenimis. 1949 metais 
Kinija pasigamino 150,000 metriškų tonų plieno; šiemet 
jinai ryžtasi pasigaminti 10,700,000 tonų.

Kinijos javų derlius 1949 metais buvo 113,000,000 to
nų; šiemet, sakoma, javų derlius sieks 350,000,000 tonų...”

Kinijos ginkluotosios jėgos, sako žurnalistas 
Schwartzas, 1949 metais buvo labai primityvės. Šiandien 
Kinijos kariuomenė yra apginkluota sprausminiais (jet) 
lėktuvais, tankais ir pirmos rūšies artilerija.

Kaipgi dalykai stovi tos šalies kultūriniame fronte? 
Mr. Schwartzas atsako:

“Milžiniškos pastangos buvo parodytos švietimo^ap- 
mokymo srityje. Nors, tiesa, neraštingumos dar merą vi
sai pašalintas, tačiau jį paruošė mokslininkus, technikus 
ir lavintus darbininkus tokiais skaičiais, kokių Kinija 
nežinojo visoje savo istorijoje.”

Socialistinės Kinijos liaudis, net ir kapitalistų orga
no rašytojas pripažįsta, per praėjusius devynerius metus 
stebuklus atliko! Kokia buržuazinė šalis kada nors to
kius pasiekimus per tokį trumpą laiką padarė?

Kodėl Kinija pasiekė tokį milžinišką progresą? Visų 
pirmiausia todėl, kad kinų tauta, — darbšti, sumani tau
ta, 
energiją.

Greta to, Kinija gavo didžiulės ir nuoširdžios pa
spirties iš savo kaimyninės šalies, iš socialistinės Tarybų 
Sąjungos ir kitų liaudiškų respublikų.

Dėl to, nežiūrint į tai, kad JAV ir kiti kapitalistiniai 
kraštai Kinijai visaip kenkė, ją boikotavo, ji žygiavo ir 
žygiuoja pirmyn pasakiškais tempais.

išsilaisvinusi, paleido į kūrybinį darbą visą savo

VISA TAI TURINT galvoje, argi ne pikta, kai mūsų 
Valstybės departmentas dar vis atsisako Kinijos Liau
dies Respubliką pripažinti? Argi ne juokinga, kai Mr. 
Dulles dar vis galvoja su Čiang Kai-šeko klikute Kinijos 
Liaudies Respubliką sužlugdyti?

Nėra šiandien pasaulyje jėgos, kuri galėtų Dulleso 
sapnus padaryti realybe! Kinija — galinga. Kinija su 
daugiau kaip šešiais .šimtais milijonų gyventojų, turėda
ma tokią galingą talkininkę kaip Tarybų Sąjunga, yra 
nenugalima.

Argi visa tai nereikėtų mūsų šalies vyriausybei su
prasti, o supratus — pripažinti Kinijos Liaudies Respub
liką, sumezgiant su ja diplomatinius ir ekonominius ry
šius?

Ką gerbiami skaitytojai galvojate del $5,000 fondo 
sukėlimo Laisvei vajaus metu? Tą sumą privalome sukel
ti dviejų menesių bėgyje. Ligi šiol tėra sukelta tik kele- 
tad šimtų.

Būtinai tenka rūpintis ir naujų skaitytojų mūsų 
laikraščiui gauti.

labiausiai Websteris išgar
sėjo su savo žodynu, kurį 
jis taip rūpestingai paruo
šė ir išleido 1828 metais. 
Tai buvo dviejų tomų žody
nas. Su daugybe pakeiti
mų ir revizijų dar ir šian
dien šis jo žodynas tebetar
nauja visam, angliškajam 
pasauliui.

šaulio reikalus, negu šis se
natorius ir Senatinio Užsie
ninių Santykių Komiteto 
pirmininkas! Tiesa, savo 
amžiumi sen. Green gal jau 
bus du ar tris sykius se
nesnis už panelę Higgins, 
bet savo išmintimi ir supra
timu mūsų Valdžos politi
kos Tolimuosiuose Rytuose, 
jis už ją stovi dviem is gal
vomis aukščiau. Amerikos 
įsivėlimas į karą su Kinija 
dėl Matsu ir Quemoy bei 
Formozos salų būtų nepatei
sinamas nusidėjimas prieš 
pasaulio taiką. Tai šian
dien pripažįsta visi, ku
riems rimtai rūpi pasauli
nio karo išvengimas ir tai
kos išgelbėjimas. Gerai, 
kad tarpe tų žmonių randa
si ir senatorius Green.

Prieš arti vienerius me
tus sunkiai buvo susirgęs 
įžymusis Lietuvos rašytojas 
ir literatūros kritikas Jo- 
inas Šimkus.

Šiomis dienomis gavau iš 
jo laišką — maloni staigme
na! J. Šimkus rašo, kad jau 
gerokai pasveiko, jau gali 
vaikščioti, jau net ir kai ką 
lengvo parašo, tačiau nuo 
pilno darbingumo dar toli 
stovi.

Be kitų dalykų, laiško 
autorius pažymi: “Šiemet 
pas mus ypač geras derlius, 
labai daug soduose obuolių 
ir kriaušių.”

Rašytojas siunčia visiems 
savo bičiuliams geriausių

LIETUVOS 
DAILININKŲ 
UŽDUOTIS IR 
ATSAKOMYBĖ

Įžymus Tarybų Lietuvos 
meno veikėjas V. Mackevi
čius žurnale “Komunistas” 
(Nr. 7) rašo apie tarybinės 
lietuvių dailės pasiekimus 
ir laimėjimus. Autorius 
kreipia Lietuvos dailininkų
dėmesį j dailės šaką, kuri, žmona apsigyveno Londone, 
kaip atrodo, iki šiol nėra Neužilgo ten žada atvykti 
susilaūkusi tinkamo susirū-Hr apsigyventi ir dainininko

Rugsėjo mėnesį Tarybų 
I Sąjungoje viešėjo ameriki- 
! nis artistas Paul Robeso- 
nas. Su didžiuoju daininin
ku kalbėjosi Vilniaus “Tie
sos” korespond., kuriam 
Robesonas pasakė, kad ne
užilgo jis, grįžęs iš Londo
no, bandys duoti koncertus 
ir Lietuvoje. Jei taip bus, 
tai mūsų tėvu krašto žmo
nės išgirs, ir pamatys ko ne
girdėjo ir nematė!

Paul Robesonas dabar su

NEGRAŽIAI 
ĮŽEIDINĖJA

Įsižeidė ir užsirūstino ne 
tik prezidentas Eisenhowe- 
ris, bet ir žymi dalis komer
cinės spaudos rašeivų. 
Jiems, taip sakant,, “ant 
komų” užlipo jau labai se
nas, bet dar veiklus sena
torius Green iš Rhode Is
lando, kam jis, aną dieną, 
pasakė: Nekariaukime dėl 
Quemoy ir Matsu salų, pa
sitraukime iš Formozos są
siaurio. Tokiam karui ne
pritars pasaulis, tokio karo 
nerems Amerikos žmonės. 
Jam parašė ilgą, aštrų laiš- lūs paveikslai,

pinimo. Mackevičius rašo:
Viena iš svarbių dailės prob

lemų, kaskart vis svariau ke
liamų, yra monumen,talinės - 
dekoratyvinės dailės klausi
mas. Apie tai buvo plačiai 
pasisakyta ir Pirmajame visa
sąjunginiame dailininkų suva
žiavime. šis klausimas yra 
aktualus ir mūsų respublikos 
dailės gyvenimu. -Iki šiol pa
grindinis dėmesys buvo skiria
mas ' staliūginei dailei, t. y. 
dailei, kuri daugumoje atvejų 
gyvena parodų ir muziejų 
ekspozicijose. Bet dažnai bu
vo pamirštama dailė, kuri sa
vo prigimtimi gali tarnauti 
platesniam žiūrovų skaičiui, 
kurį neapsiriboja vien vidaus 
patalpų apimtijni, bet išeina į, 
gatvę, į aikštes, į visuomeni-- 
nių pastatų fasadus. Monu- 
mentalinės-dekoraty vines dai
lės šakos —. freska, mozaika, 
vitražas, monu mentalioji 
skulptūra — yra glaudžiai su
sijus su architektūra kaip ne
atskiriami jos vienetai, kurių 
vietą ir apimti apsprendžia 
architektai. Ne visada archi
tektai pagrįstai žiūrėjo i šiuos 
dalykus kaip į nesaikingumą. 
Monumentalioji dailė — tai 
ne vien puošybinis paradas, 
bet jis turi labai stiprias prie
mones perduoti reikšmingam 
turiniui. Ir jeigu vietoje sta- 
• iūginių paveikslų, įvairių, 
dažnai silpnų, kopijų, tiek ta
pybinių, tiek skulptūrinių, ku
riomis taip gausiai puošiami 
visuomeniniai pastatai — bib
liotekos, teatrai, mokyklos, 
geležinkelio ir aęrostotis,—jei 
tų pastatų vidaus ir išorinėse 
sienose atsirastų monumenta- 

atlikti patva-

sūnus su šeima.
Anglijoje dainininkas gy

vens laisviau negu savo 
gimtajame krašte — JAV, 
kur jis. visaip buvo varžo
mas.

Beje, Paul Robesonas sa
vo ranka parašė tokį rašte- 
lį: „

“Nuoširdūs sveikinimai 
‘Tiesos’ skaitytojams. Labai 
dėkoju už malonius sveiki
nimus ir laiškus iš lietuvių. 
Tikiuosi greitu laiku pasi
matyti su jumis.”

Tarybų Baltarusijos vy
riausybė garbės raštais ap
dovanojo sekamus Lietuvos 
rašytojus-poetus ir literatū
ros srityje darbuotojus: Al
gimantą Baltakį, Juozą

Baltušį, Alfonsą Bieliauską, 
Antaną Jonyną, Kostą Kor
saką, Eugenijų Matuzevi- 
čių, Eduardą Mieželaitį, 
Bronių Pronskų-Žalionį, 
Vacį Reimerį, Mykolą Sluc- 
kį, Jurgį Tornau, Teofilį 
Tilvytį, Joną Šimkų, Anta
ną Venclovą ir Albiną Žu
kauską.

Lapkričio mėnesį Vilniu
je įvyks Lietuvos rašytojų 
suvažiavimas. Prie jo dabar 
rūpestingai rašytojai ruo
šiasi. Jau per kurį laiką 
Lietuvos spaudoje—ypatin
gai “Literatūra ir menas” 
savaitraštyje. — vyksta pla
čios diskusijos apie tai, ką, 
kaip rašyti. Diskusiniai 
straipsniai įdomūs, vertin
gi. Tenka manyti, kad ir 
pats suvažiavimas bus vai
singas.

Bet ji nepagyjo; ir, sugrįžti 
si į Airiją, pareiškia, jog f 
stebuklus ji daugiau neti
kės. . .

Atrodo, drama labai gera. 
Bet, ar jūs, skatytojau, ži
note, kad laike perstatymo 
(praėj usį šeštadienį) 
triukšmadariai ten sukėlė 
triukšmą? Girdi, ši drama 
esanti farmazoniška, nu
kreipta prieš Romos katali
kų bažnyčią...

Kas metai Lietuvoje išky
la nauji rašytojai, nauji 
jauni poetai. Knygos lei
džiamos didžiuliais tiražais. 
Knygų apipavidalinimas vis q\)y0^ta 
gerėja, vis gražėja. Kiek
viena ten išleista knyga 
miela paimti į rankas, akį 
traukia.

Žinoma, knygų dailumas 
—forma — vienas dalykas, 
turinys — kitas. Lietuvoje 
reikalaujama iš rašytojo, 
kad knyga būtų turininga, 
principinga .ir meniškai pa
rašyta. Tai padaryti 
lengva!

Vieno torontiškio laikraš
čio korespondentas pa- • 
skambino autoriui (O’Ca
sey gyvena Airijoje), klaus
damas, ką jis mano apie 
triukšmadarius? Atsaky
mas buvo labai kuklus:

—Tie, kurie nesutinka su 
mano pažiūromis, turi teisę 
prieš jas pasisakyti, bet ne- ’ 
turi teisės pertraukinėti ak
torių, atliekant savo roles... 
Mano veikalas pagrįstas.gy
venimiškais faktais.

Jei tokie dalykai atsitik
tų JAV, nesistebėtume, bet 
luiuiitaS, rodosi, kitaip tur» 
rėjo pasitikti žymaus rašyt / 
tojo dramos premjerą!

Beje, sakoma, šis O’Ca
sey veikalas neužilgo bus 
pradėtas vaidinti Niujorko 
scenoje.

R. Mizara

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
nėraĮ

į rasy- 
pasau-

D ovalios iš Vokietijas 
Demokratinės Respublikos
PASVALYS. — Neseniai 

“Švyturio” ir “Krinčino” 
kolūkių mechanizatoriams 
buvo įteiktos dovanos, gau-! 
tos iš Vokietijos Demokra
tinės Respublikos. Juozas 
Jakimavičius ir Jonds Pa-

Pažangusis Airijos 
toj as Sean O’Casey ' 
lyje yra žinomas kaip vie
nas žymiausių dramaturgų.

Šiomis dienomis Toronto 
mieste, Kanadoje, buvo pra
dėtas vaidinti dramatuigo ųu]įs pernaj dirbo vokiečių
veikalas “Cock-a-D o o die 
Dandy”.

Veikalas nukreiptas, prieš 
visokius monus, prieš misti
kus, prieš stebuklus, ku- djklius.J 
riais dalis žmonių dar tiki. ------

gamybos kulia m o s i o m i s 
“K-117.” šiomis mašinomis 

’kuldami javus, medĮaųi^-^ 
i toriai pasiekė aukstuš- ro-

Dramoje, pavyzdžiui, pa
Juozas JakimavL 

cius per sezoną prikūlė 70(r^' 
tonų grūdų, o Jonas Paliu-

rodoma, kaip sunkiai sei- ps — dar daugiau.
ganti mergina buvo nuvy
kusi į Liurdą, kad pagytų. Už sėkmingą kuliamųjų 

panaudojimą, darantį gar
bę fabrikui, darbininkai, 
pagaminę šias mašinas, nu- 

■ tarė apdovanoti sumaniuo
sius mašinistus. Jonui Pa
liuliui Įteikta dovana—mo-

, vr u uvz.ui 
vičiui — dviratis.

Darbininkų Sveikata
J. J. Kaškiaučius, M. D.

1. Oda turi trečdalį žmo- toroleris, o Juozui Jakima
gaus kraujo. Atseit, oda ga- 
gali turėti blogą arba gerą 
poveikį kraujo srovei.

2. Mūsų oda yra mūsų 
kūno vėsinimo sistema. Jei 
ji sugenda, mes gauname 
šaltį ir karštį, šiurpulius ir

ODA—SVARBUS 
SVEIKATOS ORGANAS
Štai daktaras Karteris su 

žmona Juodųjų marių pa
krašty. Gražus Soči mies
tas, garsus savo kurortais, 
sanatorijomis, poilsio įstai
gomis. Per „ištisus metus 
šimtai ir tūkstančiai žmo
nių suvažiuoja ten pasilsėt, 
pasveikėt, gyvenimu pasi
džiaugt.

Vienoje tokioje Soči įstai
goj e - k u r orte, kartu su 
abiem kanadiečiais Karte
riais, kokia 50 svečių. Visika prezidentas Eisenhower ria freskos, mozaikos technika . 

ir beveik komunistų agentu!ar skulptūriniais sprendimais, Jie pradeda nuo saules, oro 
išvadino.

Dabar šiam senatoriui 
kailį v a n o j a komercinės 
spaudos redaktoriai ir ko- 
lumnistai. Tarpe jų ran
dasi ir “N. Y. Herald Tri
bune0 kol u m n i s t ė Miss 
Higgins. Ši labai veikli re
akcijos propagandiste nesi
drovi senatorių Green ne
gražiai įžeidinėti. Ji stačiai 
klausia:

“Skelbdamas apsitrauki
mą iš Formozos sąsiaurio, 
ar senatorius Green tikrai 
kalba už Amerikos žmones, 
ar jojo balsas yra. tikrai 
balsas pavargusio ir labai i menaf- 
nusenusi o žmogaus, kuris 
turėtų rūpintis kokiais nors 
kitais, o ne pasaulio reika
lais ?”o

Supraskite, panele Hig
gins geriau supranta pa-

| ar skulptūriniais bp.vi.Mu.iaw, « 
tai per šiuos kūrinius ne vien ii’ vandens, 
veiktume į platų žiūrovą tuose vandens specialistai — visi 
darbuose išreikštu turiniu, bet L..L1 _ ’ ’ ’
ir ugdytume plačiųjų masių daug ko nuo jų išmoko apie 
estetinį skonį. f .......

§is didžios formos menas! svečiai ir keleiviai, 
neabejotinai reikalauja ir di
delių polėkių dailės meistrų, 
kurių gal šiandien dar' yra 
maža. Bet jei' gyvenime* šios 
monumentaliosios dailės šakos 
ras kaskart didesnį pritaiky
mą, mūsų sąlygomis neabejo
tinai sparčiai išaugs ir pajė
gūs šių 
atrodo, 
listinės 
škleisti 
formų

šakų dailininkai. Ir 
kad didingam socia- 
epochos turiniui at- 

viena iš dėkingiausių 
yra monumentalusis 
Reikėtų, kad ir mūsų 

| respublikos dailininkai, turin- 
| tieji pasiruošimą ir pašaukimą 
šioms dailės šakoms, kartu su 
architektais palaipsniui eitų 
prie šių dailės šakų panaudo
jimo mūsų didingos socializ-

Saulės, oro ir

Palydėjo. į pensiją
ANYKŠČIAI.—Į šventiš

kai išpuoštą Anykščių J. 
Biliūno vardo vidurinės mo
kyklos salę rinkosi mokyto
jai, moksleiviai palydėti iš-

3. Daugybė mūsų kūno einančius i pensiją mokyto- 
nešvarumų ir nudėvėtų me-Į jus Vladą Iliška ir Eleną 
džiagų išeina lauk per pus- Dankevičienę.
trečio milijono pr a k a i t o1 
liaukučių mūsų odoje. Daugiau kaip 30 metų V.UI u. rxcvxp W

Iš fiziologijos gerai žino- Dankeyičienė <
- - - - pašventė mokytojo darbui.

- ' . 7,1 Tarybų valdžios metais jų
vu. žaluma v a ci uuvįC, till i • i i v •
dėka mes juntame, ar šalta i nuoPelnal1 a u į *

. J \ , I įvertinti 1950 mmokvtoias

me, kad (1) daugybė ner
vų galūnių yra odoje

ar karšta, ar kas duria, ka
so, kutina, žnaibo. (2) ši
tos mūsų odoje nervų galū
nės nuolat mums nešioja ži- 

Jnias iš aplinkos pasaulio. 
|Tos galūnės sueina į sme- 

Kas ypač sudomino Kar- genis, į centrinę nervų sis- 
terius, tai tas faktas, kad i 
Tarybų Sąjungoje medici- tus”: 
nos mokslininkai greičiau

rimti mokslininkai. Labai

žmogaus sveikatą šitie visi

! įvertinti. 1950 m. mokytojas 
V. Iliška buvo apdovanotas 
“Garbės ženklo” ordinu.

Nusipelniusiems pedago
gams buvo įteikti padėkos 
raštai. A. Kalibatas

Suomijos taikos 
šalininkų kvietimu

VILNIUS. — Į Suomiją

temą — ir nešioja “rapor- 
: mes juntam uodo] 

kandimą, kieno palietimą, I 
mėgsta kalbėt apie sveika- bučinį, paglostymą. (3) į vietos taikos šalininkų kvie-;

Nuolatinės nervų energijos: timu buvo išvykusi grupė 
srovės nuo odos į smegenis Leningrado, Rygos ir Vil- 
yra labai svarbios viso kū- niaus visuomeninių ir moks- 
no sveikatai.

Visa tai paremta didžio-

mo epochos idėjoms išreikšti, lės?'

tą, nekaip apie ligas. Labai 
būdinga ir įstabu. Tarybų 
Sąjungoj , yra Sveikatos ap
saugos ministras — žmonių 
sveikatai saugoti.

Tarybų Sąjungoje gydy
tojai mokslininkai žmogaus 
odą skaito labai svarbiu 
sveikatos organu. Kaipo 
kūno organas oda turi di
delės įtakos bendrai žmo
gaus sveikatai. Kokios yra 
odos funkcijos bei prievo-

Visa tai paremta didžio- Vilniečių tarpe Vilniaus 
jo fiziologo Pavlovo atradi- valstybinio V. Kapsuko 
mais. Pavlovas surado, kad vardo universiteto Jstorijos- 
mūsų smegenys yra šeimi- filologijos fakulteto_ ^eka- 
ninkas, kuris suvaldo, kont- nas J. L------- - ---------
roliuoja kiekvieno organo Mokslų akademijos bendra^ 
darba, kiekvienos kūno da- V r
lėlės darbą.

nas J. Palionis, LTSR 'f

darbis J. Jurginis, J. Būtėj • 
n as ir kiti. J

2 p.-Laisve (Liberty)— Penktad., spalio (Oct.) 10, 1958 ..
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ĮVAIRUMAI
Elektrinis medžio 
dažymas

Tarybų Sąjungoje Lvovo 
Miško technikos institute 
pradėta dažyti medieną 
elektrinių būdu. Dažymoj 
kameroje vienas prieš kitą j 
stovi keletas purkštuvų, j 
Aukštos įtampos srove, pa
tekusi į jų galvutes, Įelekt
rina išpurškiamus dažų la
šelius. Tarp abiejų purkš
tuvų eilių konvejerių slenka 
norimos nudažyti medžio 
detalės, iš šonų prilaikomos 
nusėdinimo elektrodų, tu
rinčių lygiagrečių vielų pa
vidalą. Įlektrinti dažų laše
liai, lėkdami šių elektrodų 
kryptimi, sutinka medžio 
dirbinius ir juos patvariai 
nudažo.

VULKANINĖS
PADERMĖS STATYBOJE

100 VARŽTŲ 
PER MINUTĘ

. Tarybų Sąjungoje O-' 
desos inžinierius Kravčen-! 
ko s u k ū r ė automatines 
(varžtų gamybos stakles, 
I vienu laiku gaminančias po 
: 3 varžtus. Į stakles patekęs 
I metalinis virbas būna pei
lio sukapojamas vienodo il
gio gabaliukais, ' kurie, at
sidūrę tarp puansonų ir 
matricų, greit tampa varž
tais: įgauna apvalią galvu
tę, kuri bematant virsta 
šešiakampe, atsiranda srie
gęs. Per minutę šios stak
lės pagamina 100 varstų.

Azerbaidžano mokslinia
me statybinių medžiagų ty- 
V i m o institute atliekami 
Bandymai su obsidianais ir 
perlitais. Pasirodo, termiš
kai apdirbus šias ugniakal- 
nių padermes, jos išsipučia, 
8-10 kartų padidindamos 
savo tūri. .Tokioje būklėje 
obsidianai ir perlitai tinka 
kaip užpildas lengvųjų beto
nų gamyboje.

ŠIENAVIMAS... 
PO VANDENIU

Čekoslovakijoje sukost- 
ruota šiepapiovė, kuri šie
nauja vandenų dumblius, 
išvalydama upių vagas nuo 
šių tirštai prižėlusių auga
lų. Pritvirtinus mašiną 
prie plokščiadugnės baržos

Mikroskopas - 
kombainas

Neseniai išrastu Maskvo
je universaliu mikroskopu 
MKU-1 galima ne tik atlik- 
ir įvairius mikropasaulio 
stebėjimus, bet ir daryti 
specialias n u o t r a ūkas, o 
taip pat filmuoti galima 
įvairiu greičiu: nuo vieno 
kadro per 3 sekundes iki 75 
kadrų per sekundę. Tai 
įgalina nuodugniai ištirti 
tiek labai lėtus, tiek ir la
bai greitus procesus. Žiū
rint pro binokuliarą, ga
lima matyti stereoskopinį 
vaizdą. Padidinimo santykį 
galima keisti nepertrau
kiant stebėjimų.

Apie žymius žmonesy

Rašo D. M. šolomskas4

’ Karvedys Kutuzovas
Mažai pasaulyje buvo to

kių žymių žmonių, kaip Mi
chailas Kutuzovas. Jis bu
vo vienas iš geriausių kar
vedžių, karinio meno žino
vų, diplomatų, organizato
rių, valdytojų ir kartu liau
dies draugų. Carai nemy
lėjo Kutuzovo, bet buvo pri
versti skaitytis su jo gabu
mais, jo talentu ir teikti 
jam ordinus, medalius, ka
rinius aukštus laipsnius net 
iki fieldmaršalo ir kuni
gaikščio titulų.

Michailas Kutuzovas gi
mė 1745 m., rugsėjo 16 die
ną ir mirė 1813 m. bąlan
čio 28 d. Jau mokykloje 
buvo pastebėta jo nepapras
ti gabumai matematikoje, 
Istorijoje, geografijoje ir 
vėliau kariniame mene.

Veik visą savo amžių pra
leido karvedžio, diplomato 
ir valstybinio veikėjo dar
buose. Jis veikė gadynėje, 
kada Rusijos garbę iškėlė 
fieldmaršalas P. A. Rumian- 
cevas, Potiomkinas, A. Su
vorovas ir kiti.

Drąsus ir sugabus
Kutuzovas dar jaunas bū

damas dalyvavo Rusijos ka
ruose, kurių ji daug turėjo 
carienės Katrinos Antrosios 
viešpatavimo gadynėje. Tai 
tada Rusija sudavė smū
gius barbariškai Turkijos 
imperijai, pastojo turkų 
užkariavimams kelią, išgel
bėjo visą eilę Europos vals
tybių nuo osmanų pavergi
mo.
^Pirmame Rusijos kare 

Turkiją (Katrinos 
gadynėje) 1770-1774 me
tais K u t u z o vas dalyvavo 
tokiose pasakiškose perga

lėse, kaip Riabaja Mogila ir 
Large-Kagulo. Riabaja Mo
gila tvirtumoje turkai turė
jo 36,000 vyrų armiją, gi 

I R u m i a ncevas su keturis 
kartus mažesnėmis jėgomis 
juos įveikė. Large-Kagulo 
mūšyje 97,000 rusų ir aust
rų ištaškė geriausią 150,000 
turkų armiją.

Antrajame Katrinos kare 
prieš Turkiją (1787-1791) 
Kutuzovas dalyvavo paėmi
me Izmailo tvirtumos. Ten 
Suvorovas pastato Kutuzo
vo armijos dalinius į svar
biausias pozicijas^ Po per
galės Suvorovas! paskiria 
Kutuzovą Izmailo koman- 
dantu.

Kada Napoleonas jau ruo-; 
šėsi užpulti Rusiją, ji buvo 
kare su Turkija. Napoleo
nas akstino Turkiją tęsti 
karą toliau. Caras Alek
sandras Pirmasis pašaukia 
Kutuzovą iš Lietuvos gu
bernatoriaus vietos ir pa
siunčia prieš turkus. Ku
tuzovas sugebėjo sujungti 
rusų jėgas, persikėlė per 
Dunojaus upę į Bulgariją, 
sumušė turkus ir privertė 
juos taikytis su Rusija.

Kutuzovas gudresnis 
už Napoleoną

Francūzų reyoliucija iškė
lė į žymių karvedžių viršū
nes Napoleoną Bonapartą, 
kuris nukariavo veik visą 
Europą. Anglija vos laikėsi 
ant savo salų. Turkiją ir 
Švedija nebuvd tinkamos 
bent kiek jo valiai priešin
tis. Beliko tik Rusiją nu
kariauti, ir jis svajojo val
dyti pasaulį.

Jau pabaigoje XVIII-o 
amžiaus Rusijos armija, 
vadovaujama Suvorovo ir 
Bagratiano, sudavė Napole

dugno, piovimo aukštį gali
ma reguliuoti. Paleidus vi
daus degimo variklį, maši
na pradeda darbą. Šiuo bū
du per dieną “nušienauja
ma” 6 hektarai... vandens.

Mašinos tiesia 
geležinkelį

Dar neseniai bėgių pakei
timas buvo gana vargingas 
darbas. Nelengva buvo 
rankomis keisti ne tik sun
kius bėgius, bet ir pabė
gius: keįsdami vieną pabė
gį, 2 darbininkai sugaišda
vo pusę valandos.

Dabartiniu metu Tarybų 
Sąjungoje b ė g i u s keičia 
mašinos — Platovo kons
trukcijos kelių tiesėjai. Ši 
mašina pakelia nuo žemės 
ištisą geležinkelio bėgi ų 
sekciją kartu su pabėgiais 
ir pakrauna į platformą, o 
į senų bėgių vietą pakloja 
sustiprintą 25 metrų ilgio 
sekciją. Šis darbas teužima 
porą minučių. Per parą 
mašina pakeičia iki 10 kilo
metru kelio. Kita mašina— 
balastavimo kombainas pa
skirsto tarp pabėgių balas
tą, kuris būna išpiltas abi
pus kelio, sutankina jį, išly
gina pakraščius — ir kelias 
užbaigtas.

SAULĖS GELMIŲ 
REAKCIJOS...

LABORATORIJOJE
Anglų mokslininkų gru

pė, remdamasi tarybinių 
akademikų Kurčatovo, Ta
rno ir Sucharovo metodais, 
praleido pro dalinai joni
zuotas praretintas sunkiojo 
vandenilio (deuterio) dujas 
200 tūkstančių amperų stip
rumo elektros srovę ir pa
siekė 5 milijonų laipsnių 
temperatūrą. Šiose sąlygo
se iš deuterio atomų bran
duolių ėmė skirtis neutro
nai . Mokslininkų nuomon-e, 
jų stebėtas procesas pana
šus į termobranduolines re
akcijas, vyks tane i a n č i a s 
Saulėje.

ono jėgoms smūgių Italijo
je.

1805 metais Rusija atėjo 
į pagalbą Austrijai jos ap
sigynimo kare prieš Napo
leoną. Kutuzovas buvo pa
ruošęs tinkamas pozicijas 
kovai prie Austerlico. Bet 
caras Aleksandras ir Aust
rijos imperatorius Franis 
suardė jo planus. Jie įsakė 
Kutuzovui pasitraukti iš tų 
pozicijų. Napoleonui to tik 
ir reikėjo.: jis užėmė tas pat 
pozicijas, kurias buvo pasi
rinkęs Kutuzovas, ir laimė
jo Austerlico pergalę.

1807 metais Rusija atėjo 
Persijai į pagalbą. Rusijos 
armija prie Preus Elau iš
taškė Napoleono jėgas. Bet 
antrą mūšį pralaimėjo, nes 
caro mylėti nis vokiety s ge
nerolas Bakendorfas suga
dino rusų komandos planus.

1912 m. Napoleonas, su
mobilizavęs 1,178,000 armi
ją, dvidešimties tautų jėgas, 
atsivedė jas prie Rusijos 
sienų. Birželio 24 d. jis su 
600,000 vyrų perėjo Nemu
no upę, tais laikais Rusijos 
sieną. Rusija Lietuvoje, 
Baltarusijoje ir Ukrainoje, 
tai yra prie vakarinių savo 
sienų, turėjo tris armijas, 
sudarančias apie 200,000 
vyrų jėgą.

Rusijos armijos traukėsi į 
gilumą. Šalyje buvo pa
skelbta naujų jėgų mobili
zacija. Maskvos ir Peter- 
-burgo “opolčenija” (šau
kiami į armiją) iškėlė rei
kalavimą, kad Kutuzovas 
būtų pastatytas vadovauti 
Rusijos armijai. Caras A- 
leksandras nors nenorėjo, 
bet turėjo pasiduoti liau
dies reikalavimui ir pasky
rė Kutuzovą vyriausiu ru
sų jėgų komandierium. Pa
kilo ūpas. Kareiviai svei
kino senelį Kutuzovą: “Vot 
prijechal naš Kutuzov bit 
iraneuzov!” (Štai atvyko

Kaip seni gėrimai?
Atrodo, kad kaip tik žmo

gus išmoko pakankamai pa
sigaminti maisto, tai tuo
jau išmoko pasigaminti ir 
svaiginančio gėrimo. Lietu
vių istorijoje žinome, kad 
mūsų prabočiai gilioje se
novėje, kada miškuose bu
vo daug bičių ir medaus, 
tai gaminosi midų.

Vyną Babilonijoje gami
nosi prieš 5,000 metų. To
toriai gėrė raugytą kume
lių pieną. Rusai jau seniai 
išmoko pasigaminti iš rugių 
ir bulvių “vodką.”

Dabartinis alus taip 
pat senas. Prieš 5,000 me
tų babiloniečiai ir egiptie
čiai jo gaminosi iš miežių, 
o kinai, iš ryžių.

Degtinė, “brandės” rū- 
sies, yra seniausia, nes ara
bai ją gaminosi iš seno vy
no.

2,140 ŽAIBŲ PER
DVI VALANDAS

Neseniai virš Londono 
buvo “elektrinis šturmas.” 
Per dvi valandas užrekor- 
duota ’2,141 žaibas. Žaiba
vo taip, kad buvo šviesu 
kaip dieną. Kai kurie žai
bai buvo iki 15 mylių ilgio.

Tuo pat kartu buvo dide
lis lietus. Vanduo užplovė 
gatves ir kelius. Perkūnas 
trenkė i kelis namus, c.

KINIJOS DELEGACIJA 
ATVYKO Į MAROKĄ
Rabatas. — Dešimties na

rių Kinijos delegacija atvy
ko į Maroką. Jie tarsis pre
kybos ir diplomatijos reika
lais. Marokas dar nėra pri
pažinęs Kinijos vyriausy
bės, bet numatoma, kad tą 
padarys.

mūsų Kutuzovas mušt fran- 
cūzusl).

1812 m. rugsėjo 7 dieną 
prie Borodino įvyko di
džiausias mūšis. Ten Na
poleonas neteko 58,478 ka
reivių ir oficierių užmuštų 
ii* sužeistų, 49 generolų, kas 
sudarė 44 procentus jo jė
gų, dalyvavusių tame mūšy
je. Rusai neteko 42,438 
kareivių, oficierhj ir 23 ge
nerolų užmuštais ir sužeis
tais, kas sudarė 38 procen
tus nuostolių jų dalyvavu
sių jėgų.

Kutuzovas traukėsi to
liau. Atidavė ir Maskvą, 
bet sumobilizavęs n a u j a s 
jėgas grūdo Napoleono jė
gas atgal tuo pat keliu, ku
riuo jos pirma ėjo į Rusi
ją. 1812 m. gruodžio 13 d. 
Kaune, per Nemuną, į va
karus grįžo tik 1,500 iš bu
vusios Napoleono armijos 
vyrų su 9 kanuolėmis. Ki
ti visi žuvo Rusijoje.

Kada Kutuzovo jėgos va
rė Napoleono armijos liku
čius ir lapkričio 28 dieną 
išmušė francūzus iš Vil
niaus, tai sekamą dieną 
Kutuzovas jau buvo Vilniu
je. ,Kariai jį sveikino: “Va
lio Rusijos išgelbėtojui!” 
Maršalas Kutuzovas atsi
klaupė prieš kareivius, kar
todamas: “Užteks, drau
gai, užteks! Ne man šita 
garbė, o rusų kareiviui šlo
vė priklauso!” Ir jis įsakė 
nulenkti Napoleono suimtas 
vėliavas linkui kareivių ko
jų ir sušuko: “Ura, ura, 
u ra / rusų kareiviams per
galėtojams !”

Išvijus Napoleono jėgas iš 
Rusijos, jos armija, vado
vystėje Kutuzovo, įžengė į 
Vokietiją kelyje linkui Pa
ryžiaus, kad išlaisvintų Na
poleono pavergtas Europos 
tautas. Bet Kutuzovui jau 
nelemta buvo pasiekti Pa
ryžių, — kitų vadų vedama 
armija tai padarė* Vaka-

ĮDOM
IRGI VARDAN 
SVEIKATOS

Gydytojau Kalųjį Yošida, 
japonas, duoda jaunuoliams 
tokį patarimą: Jeigu nori
te būti tvirtais ir jaunais, 
tai turite suvalgyti 8,280 
svarų spinakų (spinach) į 
6 metus, kas, abelnai, išei
na po 3 svarus į dieną. Jis 
tvirtina, kad tie spinakai jį 
padarė tvirtą ir jaunuoliš
kai atrodantį.

“AKLAS” TEISĖJAS
James Hawkins Peck bu

vo distrikto teisėjų St. Lo
uis, Mo., 1822 m. laikotar
pyje. Per visą savo 14 me
tų tarnybą jis buvo užsiri
šęs akis, kad nematytų tei
siamųjų. Visi dokumentai 
jam buvo skaitomi teismo 
raštininko. J i s visuomet 
užsirišdavo akis balta ske
petaite ryte, kuomet eidavo 
į teismabutį. Teismo sar
gas jį vedžiodavo...

BRANGIAUSIAS 
UZBONAS

Johanneum muziejuje, 
Dresdene, Vokietijoje, yra 
padėtas brangiausias pa
saulyje uzbonas. Jį nupirko 
August Strong, iš Saxony, 
nuo Frederick William I 
Prūsijoje ir užmokėjo 400 
kareivių!

KEISTAS. BET SVARBUS 
BANDYMAS SU 
KIAUŠINAIS

Inžinierius R. E. Philips, 
J r., užmarino vištą įr įdė
jo kempinę (korką) ton vie
ton, kur auga kiaušiniai. 
Apie korką^ susif o r m a v o 
baltymas, o apie baltymą 
kevalas. Ir taip višta na

rinėje Lenkijoje, Bunclau 
miestelyje, Kutuzovas su
sirgo ir 1813 metų balan
džio 28 dieną mirė.

Buvo nuoširdus 
lietuviams

Michailas Kutuzovas du 
kartus buvo Lietuvoje gu
bernatoriumi. 1799 m. pa
baigoje caras Povilas pa
skyrė K u t u z o va kariniu 
g u b e r n atorium Vilniuje. 
Kutuzovas atvykęs į Vilnių 
rūpinosi ne vien kariniais, 
bet ir žmonių civiliniais rei
kalais. Jis rūpinosi žmonių 
sveikata, žiūrėjo, kad būtų 
suvaldytas dvarponių sau- 
val i a v i m a s , <kad jie ne
skriaustų valstiečių. J i s 
nurodydavo būdus kovai 
p r i e š užkrečiamas ligas. 
Suteikė žydų tautos žmo
nėms lygias teises. Kada 
Lydos apylinkėje įvyko ne
susipratimas tarpe kuni
gaikščio Radvilos ir valstie
čių, tai Kutuzovas įsakė 
Lydos ispravnikui prižiūrė
ti, kad Radvila nesielgtų 
sauvališkai.

Dabar Vilniuje LTSR 
V alstybiniame Archyve 
saugo 7,600 dokumentų ir 
Kutuzovo laiškų iš jo 1799- 
1800 metų veiklos Vilniuje.

Antru kartu Kutuzovas 
buvo paskirtas Lietuvos 
gubernatorium 1809 m. ir 
toje vietoje išbuvo iki 1811 
m. kovo 15 d. Su kovo 15 
diena jis buvo pasiųstas ka
rui prieš Turkiją.

Kada 1812 metų pabaigo
je Kutuzovas, varydamas 
Napoleono jėgas, vėl Vilniu
je sustojo, tai visi miesto 
gyventojai karštai jį sveiki
no. Į Vilnių atvyko ir ca
ras Aleksandras ir čia jis 
Kutuzovą apdovanojo kari
niais pagarbos ženklais. Po 
pasikalbėjimo su caru Ku
tuzovas pareiškė, kad jis 
prašė pas carą lietuviams 
lengvatų.

Y BE S
dėjo kiaušinį su korku vi
duje, vietoje trynio. Šis iš
radimas ,sakoma, duoda ga
limybę šnipams paslėpti ir 
perduoti dokumentus.

LAIDOTUVĖS, KURIOS 
TĘSĖSI VIENERIUS 
METUS

Gen. Yi Churn kūnas bu
vo nešamas laidotuvių pro
cesijoje iš Pekino iki Kash
gar Sinkiango provincijoje. 
Nuo Pekino iki Kashgar 
yra 2,300 mylių. Laidotu
vės užtruko, nuo 1912 m. bir
želio 1 iki 1913 metų birže
lio 1 d. Karsto nešėjų ir 
palydovų buvo daug. Pake
lėje valstiečiai buvo verčia
mi juos aprūpinti maistu.

J. Bimba

Ar iš tikrųjų taip yra? Į
Skaitant paskutinį Romos! 

katalikų išleistą steitmentąj 
gimdymo kontrolės klausi-1 
mu, suradau: “Kad bažny
čia persergsti vyrą ir jo 
žmoną neturėti vaikų, jei 
fizinė padėtis to reikalau
ja”. Rodosi, gerai pasakyta,' 
bet ar taip yra? Ne.

Kad parodyti jos (bažny
čios) fanatišką nusistatymą 
vyro ir žmonos lytiniam 
gyvenime, bus ne pro šalį 
priminti daktaro (jo pavar
dę pamiršau) straipsnį, til- 
pusį “Reason” žurnale.

Jis jame rašo apie vieną 
bažnytiškai nusistačiu s i ą 
italų tautybės moterį, kuri 
sėkmingai pagimdė porą 
vaikų; trečias kažin kaip 
užkliuvo ir turėjo išimti jį 
per šoną operacijos būdu.

Po operacijos daktarai 
pasakė jai: “Jei dar ''sykį 
tapsi nėščia, bus mirtis ir 
tau, ir vaikui”. Tai baisi pa
sarga !

Kai išvengus, nėštumo ir 
mirties, ji priėmė kitą fa
natišką nusistatymą— ne
prisileisti vyro su apsauga.

Kūniškai sveika moteris, 
kraujas stiprus ir reikalau
ja meilės, bet tą bažnyčia 
draudžia.

Ji taip gyvendama be vy
riškos meilės, pradėjo sirg
ti kvaituliu. Laikui bėgant 
iš kvaitulio išsivystė nuo
maras. Pavojus didelis ir 
reikia jį pašalinti, bet kaip?

r

Vyras nusivedė ją pas se
ną daktarą; jis, išjdausęs 
jos organizmo eigą, surado 
ir kvaitulio-nuomaro prie
žastį. Jis bandė perkalbėti 
ją, sakant, jog nėra nuodė
mė apsaugoti savo ne. tik 
sveikatą, bet ir gyvybę. 
Prisileisk vyrą su apsauga. 
Bet ji nesutinka.

Tada daktaras nuėjo pas] 
seną kunigą, kaip jis jį va
dina, liberališką žmogų, bet 
jo nerado namie, jis buvo 
kur nors išvažiavęs, o jis 
manė, kad kunigas perkal
bės tą moterį.

- Dautaras nuėjo pas jau
ną kunigą, apie 30 metų se
numo. Tas piestu stoja. Ly
tinis aktas turi būti atlik
tas pilnu atvirumu, aiškiau 
sakant, gyvišku atvirumu, 
nepaisant, kas atsitiks su 
moters gyvybe. Tai šitaip 
mokina, tariant Ragausko 
žodžiais, bažnyčios juodi 
vergai.

Pagaliau daktarui pasi
sekė perkalbėti moteriškę, 
ir ji pasveiko. Už kiek laiko 
gavo atvirutę iš Italijos, 
kur parašyta:

“Sėkmingai leid ž i a m e 
antrą medaus mėnesį Mila
no mieste”.

J. N.
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A 4 v» • *• -■ Ukmergiečiai 
ieško savųjų

Ukmergėje bei rajone su
rasime ne vieną šeimą, ku
rios nariai anksčiau ir ypač 
paskutiniojo karo metu pa
teko į Vakarus. Po karo kai 
kam pavyko ryšius laiškais 
atstatyti, arba surasti savo 
artimuosius. Antai, ukmer
gietis Antanas Jasiukonis,. 
raidžių rinkėjas, susirašinė
ja su savo šeima, gyve n an-; 
čia šiuo metu Los Angeles, 
Kalifornijoje. Jis prašė 
perduoti per mūsų laikraš
tį sveikinimą baigusiam 
aukštąja dailės mokyklą sū-. 
nui Pauliui ir kitiems dviem-' 
sūnums: Leonui' ir Romui. 
“Tėvynės balse” prieš kurį 
laiką paskelbusi paieškoji
mą ukmergietė P. Genčiaus- 
kienė gavo atsakymą ir jau 
susirašinėja su savo gimi
nėmis.

Tačiau dar yra daug uk
mergiečių, kurie neturi jo
kių žinių anie savuosius. 
Patiekiame čia ieškomųjų 
ir ieškančiųjų sąrašą:

Gasperavičiaus A. ieško. 
Gasperavičienė Veronika 
—Kauno gt. 3.

Ziezio Povilo ieško Ziezys. 
Viktoras — Paupio 13.

Balčiūno Petro ieško Bal
čiūnaitė Emilija — Vilniaus 
58.

Jurkevičiaus Zigmo ieško ? 
Genčiauskas J. — Ramyga
los 10.

Survilienės Onos ieško 
Motiejūnas Stasys — Vy
tauto 55.

Baranauskienės Onos ieš
ko Kurnosovierč Paulina— 
Vytauto 44.

Žalos Justino ie^ko But- 
kutė-Tamošiūnienė A. — 
D. darbininkų 23. . .

•Juzėno Broniaus ieško 
Juzėnaitė Janina — Mažoji • 
darbininkų 14.

Timinsko Jurgio ieško A 
žižienė Aleksandra — Gedi-.: 
mino skersg 3.

Varanausko M. ieško 
Virbalas Rapolas — Želvos.• 
pšt. Rasališkių km.

Stunsko Vlado ieško Ke- 
siūnaitė Marija — Veprių 
pšt. Barboriškių km.

Šalčiūno Jono ieško Šal- 
čiūnaitė Stasė — kolūkis. 
“Siesartis”.

Šimanskio Antano ieško.. 
Pranskevičiūtė Birutė — 
kolūkis “Rytojus”.

Pociūnaitės -' Urbonavi
čienės R. ieško Butkienė- 
Pociūnaitė V. — Lyduokių 
pšt. Ų'

Augūno Boleslovo ir kt. • 
ieško Augūnas Antanas — 
Kulniškių aPyl. Rakaučiz- 
nos km.

Karklinio M. ir kt. ieško 
Gaidelienė Salomėja — Žel
vos miestelis.

Sližio Juozo ieško Šližienė* 
Olė — kolūkis “Raudonoji 
vėliava”.

Grudzinskai t ė s ieško- 
Grudzinskienč Elena — Pa
baisko pšt. Raguvos km.

Skrėbūno Jono ieško Še- / 
petienė Veronika — Želvos 
pšt., Kazliškių km.

Šiaučiukėno P. ieško Ka- ‘ 
selienė Ona — Navikų, km.

“T. B.”’"

FORMOZON ATSKRIDO 
JAV LĖKTUVAI

Taipei. — Atskrido šešio
lika milžiniškų Amerikos .v 
transporto lėktuvų “0-119’ 
Jie bus naudojami perveži
mui amunicijos ir kitų kari
nių reikmenų į Quemoy sa- 
las. šešiolika lėktuvų vienu * 
pakilimu gali nuvežti 350 . 
tonų.
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Spygliuotais gyvenimo keliais
Iš ilgos ir labai įdomios 
simfoninio orkestro istor

'Apsakymėlis is lietuvių angliakasių 
gyvenimo Jungt. Amer. Valstijose

(Tąsa)
Klubo prižiūrėtojas pamatė, kaip iš 

jaunos ir dailios merginos akių pradėjo 
riedėti išblyškusiu veidu didelės ašaros. 
Jam neva pagailo jos ir jisai paprašė, 
kad jinai palauktų valandėlę, o jis atve
stas kokius tai turtingus žmones, kurie 
jai suteiks pagalbą ir aprūpins viskuo...

Už pusvalandžio Įėjo į kambarį pusam
žis vyras, bet su žilstančiais paausiais. 
O jo žmona atrodė daug už jį jaunesnė. 
Pasisveikinę su Daubaraite, jie trumpai 
pasisakė, kas jie -esą ir kokiu tikslu pas 
ją atėjo. Tai buvo turtingi farmeriai, 
didelio vaismedžių sodo ir golfo žaislavie- 
tės savininkai. Bevaikiai. Jie trumpai 
Daubaraitę apklausinėjo: iš kur jinai 
paeina, kokiu tikslu jinai į Floridą at
vyko ir t. p. Jie pasiūlė Daubaraitei ge
rą tėvišką globą, kol gimdymo laikas at
eis. Ir užmokėsią daktarui ir ligoninei 
iškaščius, jeigu jinai savo rankos pa
rašu liudydama atiduos jiems savo lau
kiamąjį kūdikį . . .

Do.ubaraitės širdis sudrebėjo! Bet, 
nesurasdama kitokios išeities, jinai dre
bančia ranka sutartį pasirašė, ir visi 
trys, susėdę į gražią bričką, traukiamą 
dviem sartais milžinais, nuriedėjo kelio
lika mylių užmiestin į citrinų sodą, pa
našų į pasakišką rojų, kur kadaise Ado
mas su Ieva gyveno.

Daubaraite, pasižvalgiusi, nustebo 
turčių namų ir sodo gražumais, ir gy
venimo prabanga, nes jinai savo gyve
nime nė nesapnavo, kad tokie dalykai 
pasaulyje yra.

Gyvendama pas nepažįstamus, tar
tum būtų pas tėvus, nors laikinai pa
miršo vargą ir gėdą. Išėjusi į sodą pa
sivaikščioti, pasirinkusi gražiausius nu
sirpusius apelsinus, raškė juos ir valgė. 
Ir slaugė, kaip jos tarnaitė, visur ją se
kiodavo ir patrnaudavo kaip kokiai ka
ralaitei.

'Pik neilgai Daubaraite naudojosi tuo 
gyvenimo liuksusu. Vieną dieną, vaikš
čiodama sode su slauge, jinai pajuto vi
duriuose skausmą. Tačiau nesiskundė. 
Bet kiek vėliau porą kartų sudejavo. 
Slaugė greit suprato ir pasakė: “Lai
kas jau atėjo...”

Nuvežta į ligonine, naktį Daubaraite 
pagimdė gražų sūnelį. Sekamą di-eną, 
kuomet skausmai nurimo ir protas nuo 
apmarinimo prablaivėjo, slaugė atnešusi 
kūdikį padavė jai pasižiūrėti, pasi
džiaugti ir pasakyti, kokį vardą nori jam 
duoti. Daubaraite, paėmusi ant rankų 
savo kūdikį, glaudė jį prie savo motiniš
kos širdies. Staiga jinai pradėjo kukčio
ti, negalėdama žodžio tarti. Tik kuomet 
slaugė, paėmusi nuo jos kūdikį, dar kar
tą užklausė:

“Koks vardas?”
“Antanas!” pusbalsiai atsakė ji.
Dar labiau pravirkusį, su didele šird

perša Daubaraite galvojo: Ar kada nors 
jai teks pamatyti ir paglamonėti savo 
sūnelį?..

Už poros savaičių į ligoninę atvyko 
gerasis kūdikio pirklys. Apmokėjęs vi
sus ligoninės iškaščius, įsisodino Dauba
raitę į bričką, nevežė jos atgal į savo na
mus, bet nuvežė į miestą ir paleido ant 
“dievo valios.” Dabar ji nereikalinga 
jam...

Išlipus iš karietos, Daubaraite dar il
gokai stovėjo ant šaligatvio, negalėda
ma sugaudyti minčių. Kur dabar eiti? 
Kur prisiglausti?

Pradėjus gatve eiti, ji staiga pajuto 
nugaroj šaltas bangas. Silpnos kojos 
pradėjo linkti ir visas kūnas virpėti. 
Priėjusi nedidelį parkutį, atsisėdo ant 
suolo. Dar kartą atidengusi savo ran
kinuką, suskaitė pinigus ir, murmėdama 
sau, tarė: Užteks vienai savaitei, o vė
liau, sutvirtėjus, kur nors užsidirbsiu... 
Ir jinai, taip galvodama, sužlugo ant 
suolo ir užmigo kietu miegu.

Vidunakty policistas stuktelėjo paika 
jai į šoną švokšdamas:

“Hm! Graži kekšė! Pcę uždarbių ir 
gerų laikų nepajėgia nė namo pareiti...”

Daubaraite atsistojusi protestavo ir 
teisinosi, bet policistas ją nusivedė į 
stotį ir. nubaudė užsimokėti penkis dole
rius bausmės.

Išėjusi iš policijos nuovados, ji jautė
si baisiai pavargusi ir alkana. Norėjo 
eiti į restoraną nors kiek užkąsti, pasi
stiprinti, bet pažiūrėjusi rankinukan at

siminė: Policija viską suvalgė!.. Da
bar jau ji pradėjo galvoti apie savižu- 
dystę. Bet štai negre moteriškė, eidama 
iš kotelio naktinio d^rbo, Daubaraitę už
kalbino. Tik trumpai pasikalbėjus su 
nepažįstama moteriške ir jai apsakius 
savo gyvenimo žiaurią buitį, juodveidė, 
paėmusi ją už rankos, parsivedė į savo 
sukrypusią lūšnelę, pavalgydino ir pa
guldė švarioj lovoj poilsiui.

Pagyvenusi pas labdaringą geraširdę 
moteriškę, Daubaraite parašė laišką ge
rai savo draugei gimtiniame miestelyje:

“Mylima ir brangi Alenute! Kaip jau 
jums yra žinoma, aš esu gyvenimo aud
ros nublokšta kažkur toli nuo gimtosios 
tėviškės ir nuo savųjų; rodosi, žiauraus 
gyvenimo esu pasmerkta būti vieniša, be 
paguodos, be šiltesnio užuojautos žodžio, 
vėl suradau laimę, kad galiu su kuo nors 
per laišką pasikalbėti. Ach, kaip aš da
bar jaučiu savo širdyje nepaprastą drau
gišką šilumą, kuri mus riša! O apie sa
vo gyvenimą parašyti nieko gero negaliu, 
nes nesijaučiu, kad gyvenu. Gimdyda
ma vos išlikau gyva ir iki šiol vis dar ne
galiu atsigauti... O kai pradedu plačiau 
galvoti, tai rodos, kad dar negyvenau, o 
neužilgo reikės mirti... O taip labai dar 
norėtųsi gyventi...

“P. S. Brangioji, atleiskite man, kad 
aš tokia tema jums parašiau laišką. Nes 
prie didelių vargų ir gėdos, kai pas žmo
gų susikaupia daug kartybių, jis nori su 
kuo nors išsišnekėti ir tuo sau paleng
vinti. Jūsų, Leonora D.”

Senis Ružikas, pasitenkinęs, net 
džiaugdamasis kalbėjo į savo sūnų An
taną. Sako:

“Vaike, dabar miestely sumažėjo rau
donųjų bedievių skaičius. Neseniai vel
nias išnešė iš miesto Daubaraitę, o vėl 
aną dieną anglies kasyklose vieno bai
saus bedievio dūšią velnias pasigrobęs 
nusinešė į peklą!”

(Bus daugiau)

Perkentė viską 
Viedarai

Štai aš Šniukštų septynmetėj mokykloj!
Salę stebiu ir patogią skaityklą ...

Tai pavalyta smagi pažanga,
Nors... du karai ir kankynė ilga!..

Degintas, plėštas gimtasis kampelis...
Iš pelenų nei tas feniksas kelias!

Partija veda, Taiybų valdžia— .
Gretos maršuoja su galva stačia...

Metų penktų revoliucijos gaisrą—
Buožių, banditų padūkusių aistrą—

Vėtras ir audras, kad dreba langai, 
Perkentė viską Viedarių vaikai...

Kaimo gale Kuntrimaučiaus šlėktelės
Šiaip paprasta, bet švaresnė grytelė:

Baziliauskaitė ten mokė vaikus,—
Atmena daug kas mokyklos laikus.

Lizą gerai pažinojau, stebėjau:
Tai pažangi, kultūringa ėvikėja!

Už revoliuciją ji stojo tvirtai,— 
Meilė, garbe amžina jai už tai!

Siaubas pratrūko kazokų teroro!
Sukrėtė kaimus, sudrebino orą!

Daužė pagavę, kapojo rimbais, 
Kol nustekentas visai sudribai...

Vos tik per plauką... pabėgau tą naktį...
Tik prisiminus, širdis ima plakti!..

Lizos meilutės daugiau neb’mačiau,—
Bet revoliuc’ja dar sklido plačiau...

Jonas Kaskaitis .
1958. IX. 16

Audrai nusiautus
Kai siautė audros ir plieniniai ledai,
Tėvynė būt žuvus, jei ne jos ąžuolai.

Viesulos pasimojo juos versti iš kelmo
Ir matės pavojus kaip ant delno.

Ir minkštosios liepos prie ąžuolų prisidėjo,
Besiaučiant audrai jos labiau pražydėjo.

Kai rytų skaisčioji saulelė patekėjo,
Audra į vakarus slinkti pradėjo,

Nubloškus audrą į vakarų šalį,
Kur sugrįžti daugiau nebegali.

Tegu ji sau siaučia svetimoj padangėj,
Bile tik nelaužia ąžuolo šaką brangią.

Dabar ąžuolai per amžius žaliuos,
O liepelių žiedeliai juos bučiuos. •

Dabar mūsų tėvynė jau nebe ta,
Išblaškius audras, patapo laisva.

Jaunutis
1958 '
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Kolektyvinis grojimai mu
zikiniais instrumentais pra
sidėjo dar gilioje senovėje. 
Išlikę materialinės kultū
ros paminklai kalba apie 
tai, kad dar keletą tūkstan
čių metų atgal senojo pa
saulio šalyse (pirmiausia 
tai buvo Egipte, Asiro-Ba- 
bilonijoje, Kinijoje) buvo 
naudojamas didelis skaičius 
primityvių styginių, pučia
mųjų ir mušamųjų instru
mentų, vartojamų ne tik 
šokiams groti, dainininkų 
pritarimui, bet ir kolekty
viniame grojime — kai ka
da grandioziniai pagal iš
pildyto jų skaičių. Toks ko
lektyvinis grojimas daž
niausiai buvo praktikuoja
mas laike masinių liaudies 
švenčių, kariškų ceremonijų 
bei kultūriniu ritualo metu, 
ir tik išviršiniai priminė 
orkestrinį grojimą šiuolai
kiniame supratime.

Orkestro atsira d i m a s , 
kaip gerai organizuoto ko
lektyvo, tikslu pasiekti jo 
meninio vieningumo, išda
lyto pagal atlikėjų aparato 
funkcijas, apjungiančio sa
vo sąstate įvairias muziki
nes grupes, priskiriama žy
miai vėlesnei epochai. La
biausiai buvo ilgas ir sun
kus simfoninio orkestro 
formavimosi procesas, pa
gal išraiškingumo priemo
nių turtingumo įvairumą ir 
pagal meninio poveikio jė
gą klausytojų masėms, ne
turėjusio sau lygių tarpe 
kitų muzikinių kolektyvų.

Simfoninio orkestro for
mavimosi pradžia siekia 16 
amžiaus vidurį, kada pra
dėjo vystytis pasaulinė in
strumentinė muzika kartu 
su ansambliais. Tuo metu 
įgavo populiarumo ir nedi
deli orkestrai, atsitiktinai 
pagal instrumentų sąstatą, 
kurie daugiausia atlikdavo 
buitinę muziką. Ž y m u s 
šuolis simfoninio orkestro 
išsivystyme įvyko 17 am
žiuje ir tampriausiu būdu 
surištas su tuo metu prasi
dėjusiu operinio meno su
klestėjimu. Tiesa, pirmuo
ju operos istorijos etapu jos 
orkestras buvo sudaromas 
tik iš liutnių grupės (stygi
nis, pirštais braukiamasis 
i nstrumentas), klav e s i n o 
(fortepiono protėvis) ir ne
didelio skaičiaus kitu in
strumentų, jeigu tokie pa
puldavo po ranka; jie buvo 
labai silpni pagal savo ko
loritą ir paprastai pagal 
savo funkcijas, bet tuo pa
čiu tame pat amžiuje (17) 
yra žinomi atsitikimai, ka
da buvo panaudojami dide
li, dargi labai dideli, pagal 
tą metą orkestrai, kuriuos 
panaudojant, kompozitoriai 
parodė dideles pastangas jų 
dramatiniam išraiškingu- 
m ui ir muzikos spalvingam 
skambėjimui išgauti; kas 
charakteringa, pavyzdžiui, ’ 
kai kuriems italų kompozi
toriaus K. Monteverdi 
(1467—1643) ope r o m s, o 
ypatingai jo operai “Orfė
jus” (1607).

Orkestro praturtinimas, 
kuris buvo kaip išdava tos 
epochos išaugusių meninių 
poreikių, ėjo pagal tą liniją, 
kad papildyti jo sąstatą 
tam laikui jau gerai ištobu
lintais muzikos instrumen
tais: smuikais, 'altais, vio
lončelėmis ir kontrobasais, 
kartu- su mušamaisiais in
strumentais įgauna vyrau
jančią daugumą ir greitu 
laiku išstumia visus kitus 
pasenusius instrumen t u s , 
išskyrus klavesiną. Šis pas
kutinis instrumentas nepa
keičiamai tarnauja orkestre 
harmoninei ir ritminei at
ramai, iki 18 amžiaus- pa- 

ijos 
baigos, o operinių rečitaty
vų akompanavimui jis išsi
laikė ligi 19 amžiaus pir
mųjų dešimtmečių.

Pakeliui su orkestro išsi
vystymu operiniame žanre 
—jis buvo naudojamas ora
toriniame bei koncertinia
me žanre. 17 amžiaus pa
baigoje ir 18 amžiaus pra
džioje buvo parašyta jau 
nemaža kūrinių, kurie spe
cialiai buvo skirti orkestri
niam išpildymui . Bet tuo 
pačiu ligi 18 amžiaus vidu
rio orkestras dar nebuvo 
standartinis pagal savo są
statą. Sudarytas jis beveik 
buvo tik iš styginių-smiči- 
nių instrumentų ir klavesi
no, o variniu bei mediniu 
pučiamųjų instrumentų są
statas vis dar buvo svyruo
jantis. Taip, pavyzdžiui, 
kompozito r i a u s Hendelio 
(1685-1759), o ypatingai 
J. S. Bacho (1685-1750) 
daugelis orkestrinių kūri
nių buvo parašyti įvairiam 
orkestro sąstatui. Simfoni
nio orkestro standartizaci
ja prasidėjo tik 2-oje 18 
amžiaus pusėje. To meto 
kompozitorių Gliuko, Hayd- 
no, Mocarto ir jų bendra- 
amžininkų orkestrini u o s e 
kūriniuose orkestras tampa 
beveik pilnai nusistovėjęs 
(pagal savo sąstatą).

To meto orkestras papil
domas litaurais, ir esant 
reikalui kitais mušamai
siais instrumentais. Jau 18 
amžiaus pabaigoje naudoja
mas tokio sąstato orkestras, 
kuris, pagal savo sudėtį, 
prilygsta dabartiniam dide
liam simfoniniu! orkestrui. 
19 amž. 1-ajame ketvirty
je orkestras padarė didelę 
pažangą genialiuose kompo
zitoriaus Bethoveno kūri
niuose, atvėrė naują orkest
ro kultūros istorijoje, pa
naudodamas orkestrą, kaip 
didžiųjų demokratinės lais
vės idėjų ir žmonijos ap
jungimo tarpininką. Demo
kratiškumo pagrindu vys
tėsi ir genialaus rusų me
ni ninko-patrioto M. I. Glin- 
kos (1804 -1857) — rusų 
klasikinės muzikos pagrin
dėjo — kūryba, o kartu su 
tuo ir rusų klasikinio peri
odo orkestrinė kultūra. Jo 
genialios operos* “Ivanas 
Susaninas” (1836) ir “Rus
lanas ir Liudmila” (1842), 
o taipogi jo arkestriniai kū
riniai: “Kamarinskaja” ir 

j kt. buvo pagrindas toles
niam rusu orkestrinės kul
tūros vystymuisi, kaip ope
ros srityje, taip ir simfoni
nės kūrybos srityje. Jo 
idėjų tęsėjai — P. I. Čai
kovskis savo genialiomis 
simfonijomis (ypatingai 4, 
5 ir 6-oji), Borodino 2-oji 
(“Didvyriškoji”) simfoni
ja, Musorgskis simfoniniu 
paveikslu “Naktis raganų 
kalne,” Rimskis-Korsakovas 
simfonine poema “Šehereza- 
da” ir kiti -— sukūrė giliai 
savarankišką, pilnai nacio
nalinę ir realistinę, pagal 
savo pagrindą rusų orkes
trinę mokyklą, jau seniai 
užėmusią pirmąją vietą pa
saulyje. Ši pirmenybė tuo 
garbinga, kad vienu metu 
su rusų kompozitoriais-kla- 
sikais Vakaruose kūrė tokie 
orkestruotės meistrai ir no
vatoriai, kaip: Mejrberis 
(1791-1864), Berliozas 
(1803-1869), Vagneris 
(1813-1883), Listas (1811- 
1886) ir kiti įžymūs kom
pozitoriai. Tarybiniai kom
pozitoriai : Šostakovi č i u s, 
Pro kofjevas, Miaskovskis, 
Kabalevskis, Chačaturjanas 
ir kiti tęsia ir daugina tas 
puikias rusų orkestrinio 
meno tradicijas, kurioms 
pagrindą davė didysis rusų

Šį sykį gavome gražų 
skaičių prenum e r a t ų dėl 
Mete lionio knygos “Apie 
Dievus ir žmones”, 2-ras to
mas, nuo mūsų gerųjų vaji- 
ninkų. Prisiuntė:

P. Repečka, Inglewood, 
Calif., 25 prenumeratas.

J. K. N a v a 1 i n s kienė, 
Binghamton, N. Y., 17.

J. Bendokaitis, Chicago, 
Ilk, 13.

T. Kaškiaučius, Newark, 
N. J., 13.

Vincent Smuidin, St. Pe
tersburg, Fla. 12

J. Žebrys, Cleveland, • 0- 
hio, 11.

K. Kiela-P. Kisiel, Mont
real, Canada, 9

W. J. Chulada, Lowell, 
Mass., 5.

V. Padgalskas, Rumford, 
Me., 4.

R. Merkis, Philadelphia, 
Pa., 3.

K. Naravas, Shenandoah, 
Pa., 3.

A. Metelionis, St. Peters
burg, Fla., 2.

Jonas Pakrovietis, 
B’klyn, N. Y., 2.

J. Starkevičius, Spring
field, Ill.,2.

S. Puidokas, Rumford, 
Me., 2.

V. Žilinskas, Plymouth, 
Pa., 1.

1 K. Thomas, New Ken
sington, Pa., 1.

kompozitorius M. L Glinka.kitus.
Iš lietuvių kompozitorių Tarybų Sąjungoje yra di- 

pažymėtinas pirmasis lietu-delis simfoninių orkestrju 
viškos simfoninės muzikos skaičius, žymiai didesnfls 
kūrėjas M. K. Čiurlionis, negu bet kurioje buržuazi- 
sukūręs savo genialius sim-nėje valstybėje, kurie atliko 
foninius kūrinius “Miškas”ir atlieka didelį darbą po- 
ir “Jūra.” Iš tarybinių lie-puliarindami darbo žmonių 
tuvių kompozitorių, kuriemasėse rusų, vakarų bei 
vysto simfoninės muzikostarybinių kompozitorių ge- 
žanrą, reikia atžymėti kom-riausius simfoninius kūri- 
pozitorius J. Gruodį, B.nius.
Dvarioną, St.Vainiūną ir Mokyt. Juozas Slėnys

Dėl A. Metelionio knygos
J. J. Ynamaitis, Nauga

tuck, Conn., 1.
Aukų knygos išleidimui 

gauta sekamai '
Po $1: Julia Shimkus, 

B’klyn, N. Y.; Jonas Vaz- 
nys, Richmond iHll, N. Y.; 
P. Butkevičius, St. Peters
burg, Fla.; A. Kaladzins- 
kas, Rumford, Me.; K. Pe
čiulis, Inglewood, Calif.; Is 
Binghamton, N. Y.—A. J. 
Navalinskai, V. Kapičiaus- 
kienė ir Paul Mikolajunas; 
Iš Chicagos: Geo. Strupins- 
kas, J. Shatkus; P. Anuš-t 
kevičius, Newark, N. J.; FT 
Sutkaitis, Cleveland, OhitT; 
A. Stravinskas, Lowell, 
Mass.; Philadelphieciai E. 
Degutienė ir F. Navardaus- 
kas; Shenandoahrieciai V. 
Maurukas, A. Zalenkas ir 
K. Naravas; Jonas Pakro
vietis, B’klyn, N. Y.

Šį sykį gavome gražios 
paramos knygos išleidimui, 

i Prašome įsitėmti, kad ma- 
žai laiko teliko iki 1958 m. 

; pabaigos, tad stengkitės 
i kuo daugiau surinkti kny- 
i gos prenumeratų. Prenum. 
kaina yra $2. Aišku, ir do
leris kitas jos išleidimui 
daug pagelbės.

Širdingai dėkojame vi
siems tiems, kurie prisiun
tė prenumeratų Mėtelionio 
knygai, ir laukiame dau
giau.

Laisvės Administracija

DŽIUGINANTIS GRŪDŲ DERLIUS LIETUVOJE^
Šiaulių rajono “Naujo kaimo” kolūkis pirmasis ra

jone baigė rugiapiūtę. Per 4 dienas čia buvo nuimtas der
lius 300 hektarų plote. Stasio Sadausko vadovaujama 
brigada per dvi dienas prikūlė 16 tonų grūdų. Iš hektaro 
čia prikuliama po 10-12 centnerių rugių. Kartu grūdai 
valomi ir ruošiami sėjai.

Prie naujo derliaus “Naujo kaimo” kolūkyje. (II 
kairės į dešinę) svėrėjas A. Vyšniauskas, brigadininkas 
St. Sadauskas, kolūkio pirmininkas J. Gurdinąs ir buhal
teris K. Rakš.nys.

LIBERTY AUDITORIUM
1 110-06 Atlantic Avė.
I Richmond Hill 19, N. Y

nfprtrtmmi uiti i>r/ iiĮŲlHinpIni n n 111, iĮm ifmrnfrtiIMnruu tįtotti nirimūn^filutJihiifiuiriildiftijrtrnflltininKnidrtriigtiįilJhffni

Pirmas rodymas įvyks

Pradžia 3 va!, dieną

Spalio — Oct. 19

GERA NAUJIENA PRAMOGŲ RENGĖJAMS 
LMS Centras remia Jurgio Klimo maršrutą su 

nauju filmu “KATRIUTĖS GINTARAI.”

Gerbiami lietuvių kolonijų veikėjai: Nelaukite draugijų bei 
klubų nutarimo, tik rašykite, kad jūsų kolonija nori turėti filmų 

parodymą—“KATRIUTĖS GINTARAI.” Turįu ir kitokių filmų.
Šio maršruto tikslas atlankyti kur tik randasi šiek tiek lie

tuvių. Jeigu neturi svetainės, tai bus galima parodyt namuose. 
Rašykite.

GEORGE KLIMAS
138-12 101st Ave., Richmond Hill, N. Y.



Montreal, Canada
I Trumpai apie viską

jL Šmitienė turėjo nedi- Į 
dėlę operaciją Victoria ligo
ninėj.. Jau grįžo namo.

J. Ramanauskas randasi; filmai iš Lietuvos.

Baltimore, Md.
Visiems baltimoriečiams 

naujiena
Sekmadienį, spalio 19 d., 

I 2 vai. po pietų, bus rodomi 
____  „ _______ Vieta: 

Victoria ligoninėj, A. Mika-1 Workmen’s Hall, 2507 East 
lajūnas — miesto senelių Ii-; Madison St., kampas Ross 
goninej, suparalyžuotas. st. Tai naujas ir labai di- 

Linkiu ligoniams greitai' fjeiis dalykas visiems Balti- 
pasveikti.

Laikraštis Midnight pa- j 
duoda baisias žinias apie 
vėžio ligas Kanadoje 
Jungtinėse Valstijose.

Sako, kad daug gauna vėžį 
iš jautienos ir vištienos, nes 
chemikalai, kuriuos deda į 
gyvulių maistą, kad pada-1 
rius juos diktesniais, iššau-' 
kia vėžį žmonėse, kurie jų 1 
mėsą valgo.

Toliau laikraštis sako, 
kad jei gyvulių augintojai į prašu, 
nenustos dėję į 
maistą chemikalų, tai už ke
lių metų Kanadą ir JAV iš
tiks tokia katastrofa, ku
rios šiandien negalima įsi
vaizduoti.

morės lietuviams.
Bus parodyti du filmai, 

i Vienas vaizduoja Kanados 
į lietuvių delegacijos atsilan-

I kymą Lietuvoje. Parodo, 
I kaip dabar Lietuovs žmonės 
įgyvena. O kitas'filmas pa
vadintas “Tiltu” ir vaiz 

.vaizduoja Lietuvos žmonių 
į išgyvenimus didžiojo pasau- 
linio karo metu. Abudu fil- 

: mai labai įdomūs.
Nepraleiskite šios nepa- 

progos.
gyvulių 1 sos ateikit-

Pittsburgh, Pa.
Iš atsiminimų

Seniau buvo veiklios LLD 
ir APLA organizacijos. 
Aukščiausios Prieglau d o s 
Lietuvių .Amerikoje pašal- 
pinė organizacija vėliau su
sivienijo su LDS.

Depresijos laikais šios or
ganizacijos yra atlikę daug 
darbų. Turėjome ir jaunuo
lių kuopą... Būdavo, LDS 
jaunuolių kuopai reikia pa
gelbėti, nes ji pinigų neturi, 
žmonės nedirba, parengi
mai nekoki, o reikia jau
nuolius pasiųsti į suvažia
vimą, kuris įvyko Brook
lyn, N. Y. Na, jiems padė
davome.

Gavome žinią, kad jau
nuoliai išvažiuos iš Chica- 
gos, Detroito, Cleveland© ir 
pakeliui sustos Pittsburgh©.

Visi ir vi- į LLD ir APLA apskritys 
Įėjimas nemo- veikė bendrai. Turėjome 

karnas. Iš lietuvių sekcijos gerų jaunuolių, jų tarpe bu- 
galima prie filmų rodymo vo muzikantų ir daininin- 
vietos privažiuoti busais 6 kų, buvo ir mūsų choras, 
ir 12, važiuojant į rytus.

Kviečia Komisija

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
Iš Dzūkijos krašto, Dar

gužiu kaimo, rašo gimnazis
tas Vytautas Uždavinys sa
vo dėdei M. Uždaviniui, 
Norwood, Mass.

Brangus Dėde, dabar pa
sistengsiu atsakyti į jūsų 
klausimus, tai yra apie Val
kininkus. Nors aš 
nau, kaip anksčiau 
Valkininkai, nes 
jaunas. Bet viską 
ko jo mano mama,
i jūsų klausimus atsakysiu 
teisingai.

Bažnyčia stovi vietoje, 
buvusi klebonija irgi stovi

4 Ogilvie grūdų mal i m o i 
įlfnonė paskelbė, kad mokės 
ekstra dividendų po 50 cen- ■ 
tų ant šėro, o kepyklų aso-1 , 
siacija sako, kad kels duo-! J* 
nos kainą.

Darbo žmogui, kuris 
gauna dividendų, reikia 
krauti pelnus visiems.

Canada Car Co. paleido 
2,000 darbininkų bei rašti
ninkų ir nenumato pagerė
jimo per kokius 6 mėnesius, 
nes turi daug savo gaminių 

’ neparduotų.

Wilkes Barre, Pa.
Lietuviškų filmų “Tiltas” | 

I ir “Kanadiečių lietuvių de- 
ilegacija Lietuvoje” parody- 
I mas įvyko rugsėjo 28 d. Jį 
i surengė Lietuvių Neprigul- 
| mingų Kapinių Korporaci- 
| ja, taip pat padedant ply- 
mouthiečiams. Parengimas i

Kvebeko Darbo Federaci
jos prezidentas Roger Pro
vost, kalbėdamas Labor 
Day, sakė, kad šimtai tūks
tančių darbininkų yra be
darbių eilėse, 13,000 streiko * 
lauke.

M. Eldred rašo, 
gausmų laike 
yra atsakomingos senos 
motinos, kurios su pa
sididžiavimu kalba apie 
pergyventus skausmus lai
ke gimdymo ir tokiu būdu 
sukelia baimę jaunoms mo
tinoms.

Mokslas patyręs, kad jei 
motina gerai informuoja
ma, kaip laikytis laike gim
dymo, ji nejaučia didelių 
skausmų.

Patarė būsimoms moti
noms įsigyti knygele The 
Mother to Be.

mingos Parapijos svetainė
je, 206 Parrish St., Wilkes- 
Barre, Pa. Filmus pristatė 
S. Večkys ir K. Petrikienė 
iš Brooklyno, S. Rauduvei, 
Pittstone, kuris su savo ma
šina gana vykusiai filmus 
parodė. Labai geras daly
kas, kad ir K. Petrikienė 
čia buvo, tad V. Grigaitis, 
šio parengimo pirmininkas, 
ją pakvietė pasakyti kalbą. 
Petrikienė kalbėjo tik apie 

kad del Lietuvoj sukurtus filmus, 
gimdymo Ypatingai kiek plačiau su-

ŽIEMĄ DeL GYVULIŲ MAISTO NEBUS BAISU
Vilkaviškio rajono "Pirmyn” kolūkio žemdirbiai 

ruošia tvirtą pašarų bazę gyvulių žiemojimui. Užraugta 
daugiau kaip 100 tonų ankstyvojo silose, šiuo metu prasi
dėjo masinė siloso gamyba iš mišinio. Kiekvienai karvei 
numatyta pagaminti po 10 tonų sultingųjų pašarų.

ir neži- 
atrodė 

esu dar 
papasa- 
ir todėl T

Kolūkio mechanizatoriai Algirdas Kuršvietis ir Vy
tautas Brokas piauna mišinį silosui.

ligonius. Jei kuris sunkiau 
serga, tai iš Valkininkų li
goninės siunčia į Eišiškes, 
o iš Eišiškių į Vilnių.

Mokykla taip pat yra ta 
pati, tik žymiai praplėsta. 
Dabar ši mokykla vadinasi 
Valkininku vidurinė mo
kykla (gimnazija).

Aukštesnį mokslą dabar 
pasiekti yra žymiai leng
viau ,negu seniau.

Dabar Valkininku mieste
lis atstatomas, nėra taip, 

. kaip buvo anksčiau.
Susisiekimas su miestais 

yra lengvai prieinamas, nes
vietoje, bet dabar ten yra 
pašto įstaiga ir kolūkio raš
tinė. Valkininkai sudegė 
1941 metų birželio 22 die
ną. Dabar Valkininkai at
rodo lyg koks bažnytkaimis.

Nuo Čižiūnų pusės, kur 
buvo žydų škala, dabar nie
ko nėra, visas šis kampas 
buvo nušluotas ugnies. Da
bar čia statosi namus, tik 
ne žydai, o kolūkiečiai.

Dabar Valkininkuose nė
ra nei vieno žydo, nei kar- 
čiamos. Anksčiau žydų bu
vo keli šimtai. Dabar yra 
trys krautuvės — viena rū
bu, kita maisto, trečia ūki- 
nių prekių. Taip pat yra ir 
baras, kur galima užėjus 
išgerti alaus tik stačiam, 
nes nėra, ant ko sėdėti.

Rusų cerkvės bei kliošto- 
riaus, teisingai sakau, Dė
de, ne tik nėra, bet ir vietos 
nepažintumei. Dabar toje 
vietoje past a t y t a kolūkio 
fermos pastatai. Dabar 
Pakleštarėje nėra malūno 
nė žymes, kur jis buvo pa
statytas.

Fabrikas, kurio savinin
kas buvo Sakalnickas, kuris 
prieš kabą ten darė karto
ną, o karo metu vokiečiai 
darė vata, dabar virto linų

Čia li-

visur kursuoja maš i n o s . 
Staiga, susirgus, greitąją 
pagalbą galima iškviesti iš 
Vilniaus ar iš Eišiškių.

Dabar pas mus gydymas 
yra dykai, nereikia už gy
dymą mokėti pinigų. Pini
gus mokėti reikia tik už 
vaistus.

Parašyk, Dėde, kaip pas 
jus ten yra su gydymu. 
Taipgi dėkoju, Dėde, tau už 
laikraščius, kuriuos aš gau
nu.

žodžiu sakant, pas mus 
dabar viskas pasikeitė; nė Į 
vienos vietos nerastumei to-| 
kios, kokią palikai. Kur bu-; 
vo nepereinamas ši m tame-' 
tis miškas, dabar ten lau-! 
kai, o kur buvo nepereina- j 
?nos pelkės, tai dabar sausa 
—važiuok kuo nori ir kur 
nori. Arkliais dabar į sto
tį nieko neveža. Viską at
lieka mašinos.

Brangus Dėde, man moks
las sekasi labai gerai. Aš 
noriu siekti aukštesnį moks
lą. Aš turiu viltį, kad at-' 
eityje iš manęs bus vyras, 
naudingas ne tik tėveliui su JAV KETINA NELYDĖTI 
mamyte, bet ir mūsų tau
tai. Dar Neseniai mūsų 
kraštas bei mūsų tauta bu
vo svetimų kojų mindžioja
mi, buvo sunaikinti, taip 
pat buvo sunaikinti geriau
si mūsų tautos sūnūs ir pa
guldyti žemėje. Kada mū
sų tautą išvadavo, pradėjo 
ją atstatyti, jai buvo reika
lingi geri ir stiprūs vyrai 
bei merginos. Aš manau, 
kad ateityje ir mes būsime 
reikalingi ir naudingi mū
sų tautai.

Įvairios Žinios
TSRS KALTINA JAV 

IR ANGLIJĄ
Maskva. — Tar y b i n ė 

spauda paskelbė TSRS pa
reiškimą, kuriame kaltina 
Angliją ir Jungtines Valsti
jas, kad jos “apgaudinėja” 
Jungtines Tautas Artimųjų 
Rytų klausimais. Jos jau 
turėjo iš ten iškraustyti sa
vo karines jėgas, bet vis 
atidėlioja. Panašus TSRS 
pareiškimas padarytas ir 
Jungtinėse Tautose.

POPIEŽIUS PRIEŠ 
PLASTIKO OPERACIJAS

Roma. — Dar prieš susir
gimą, popiežius Pius XII 
pasisakė prieš plastišką 
operaciją, tai yra, prieš vie
no žmogaus odos priaugini
mą kitam. Popiežius sakė, 
kad toks “žmonių pasigra- 
žinimas veda tik prie nuo
dėmių”.

I Tam daug pasidarbavo El
sie ir jos brolis Arthuras 
Norkai. Elsie vėliau vedė su

i J. Gasiūnu. Ji vadovavo 
j chorui. Tai kaip tik sumany- 
I davom turėti parengimą, 
turėjome ir savo chorą ir 
orkestrą. Tokiu būdu sukel- 
davome lėšų ir keturis jau
nuolius išleidome į jaunuo
liu suvažiavima.

Išleistuvėms turėjome va
karienę, su koncertine pro-

i grama. Jaunuolius aprūpi
nome ir jiems suteikėme 
patarimų.

Turėjome ir savo klubą. 
Jaunimas mylėjo ateiti į 
savo užeigą, pašokti, pasi
linksminti. Turėjome ir Be
darbių tarybą, kuri darba
vos, kad bedarbiams būtų 
mokama apdrauda. Ir visus 
tuos darbus atlikome veik
dami per LLD ir APLA.

Vasarą, kad išvažiavimai apdirbimo fabriku, 
būtų sėkmingi, susideda- nūs veža iš įvairių Lietuvos 
vome bendrai su rusais, len- ' 
kais, latviais, slovakais ir 
kitais. Parengimai būdavo 
dideli ir pasekmingi.

Kuri draugystė daugiau
siai parduodavo tikietų, ta 
daugiau gaudavo ir pelno. 
Taip sukeldavome pinigų į 
organizacijų iždus. Kada 
reikėdavo kur pasiųsti dele
gatus, arba aukų, pinigų iž
de turėdavome.

Man yra sunku suprasti, 
kodėl draugai . taip atšalo 
nuo veikimo. LLD ir LDS 
yra tvirtos organizacijos. 
Visi turėtume už garbę, 
kad jose priklausome. Mūsų 
pareiga daugiau veikti.

SUBMARINAS JAU 
IŠKILO Iš JŪROS

New London, Conn. — 
Amerik. atominės jėgos sub- 
marinas “Seawolf” jau iš
kilo iš po vandens. Jis yra 
3,260 tonų įtalpos. Per ku
rį laiką jis plaukiojo pasi
nėręs Atlanto vandenyne, 
bet daugiausia stovėjo ant 
vietos. Jis buvo pasinėręs 
60 dienų, tai ilgiausias ame
rikiečių rekordas.

Lisbonas. — Virš 3.000 
žmonių buvo susirinkę į 
miesto aikštę pami n ė t i 
48-ių metų skaktį ‘nuo nu
vertimo monarchijos. Fašis
tinė palicija užpuolė minią, 
mušė, mėtė ašarines bom
bas, o gaisrininkai pylė van
deniu iš guminių vamzd- 
žię.

Montgomery, Ala. — Gu
bernatorius James Folsom 
pakeitė negrui Jimmy Wil
son mirties bausmę kalėji
mu iki gyvos galvos. Wilso- 
ną buVo nuteisę nužudyti už 
pavogimą $1.95. Žmonių 
protestai išgelbėjo jam gy
vastį.

ČIANGO LAIVŲ
Washingtonas. — Jung

tinių Valstijų vyriausybė 
sako: jeigu Kinija susilai
kys nuo bombardavimo 
Quemoy salų, tai mūsų ka
ro laivai nelydės Čiango 
transportų. Kaip žinia, Ki
nija sustabdė bombardavi
mą tik septynioms dienoms.

kampelių, net iš Baltarusi
jos ir kitur.

Dėde, anksčiau sakei, kad 
Vilnių buvo labai sunku 
pasiekti. Dabar mums Vil
nių pasiekti yra lengva, nes 
pro mūsų kaimą eina į Vil
nių plentas, tai plentu vi
sokios mašinos važinėja.

Yra ir ligoninė, ta pati, 
kuri buvo anksčiau. Čia 
gydo tik lengvai sergančius

Washingtonas. — V a 1- 
džios žmonės pripažino, kad 
pastatymui naujų gyvena
mų namų, vietoj jau netin
kamų, reikia $5,000,000,000.

| pažindino su turiniu šian
dien rodysimų filmų, taip, 
kad publikai buvo daug 
lengviau šiuos veikalus su
prasti.

Publikos buvo pilna sve
tainė, didžiumoj katalikiški 
žmonės. Šių filmų rodymas 
užėmė dvi valandas ir pusę. 
Užbaigęs filmų rodymą, 
drg. S. Rauduvė su filmais 

į greit išvyko į Scrantoną, 
ten jo laukė.

Reikia pasakyti, kad šis 
Lietuvos filmų rodymo pa
rengimas gražiai pavyko, 
nes, kiek girdėjau, Kapinię 
Korporacijai liko keli desėt- 
kai dolerių pelno. Taigi ir 
laikraščiui Laisvei už pra
nešimus apie parengimą pa
aukojo 10 dol.

Parengimo darbininkai: 
Anna Poška, Milda Kaspa- 
raitė, Celia Ciciliauskaitė, 

. Larry 
I Liutackas, Wallace Mack, ir 
i Margaret Navickienė. Ren-l 
gimo Komisija: O. Krutu- 
lienė, J. Liutackas ir V. Ži
linskas, ir Kapinių Korpo
racijos Komitetas: V. Gri
gaitis, Aid. Grigaitienė ir 
Alb. Mack-Krutuliūtė. Ren
gėjai, komitetas ir darbi
ninkai, visi puikiai darba-

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kurie jos dar neskaito.

1952 metais Washingto
nas uždraudė Lenkijos lai
vui Batory įplaukti į JAV 
prieplaukas, bet dabar pra
nešė, kad blokada nuima- 
r&a, bet lenkai sako, kad jie 
pilnai patenkinti su Mont- 
r.ealo ir kitomis Kanados 
prieplaukomis.

Atrodo, kad Dėde Samas Isabela Liutackas, 
apsigavo.

■Į kelis metus Montreale 
bus sunku sukontroliuoti 
trafiką, jei greitoj ateityj 
nebus daromi žygiai pageri
nimui tiltų.

Per 8 Montreal© tiltus tik 
4 

per savaitgalį (nuo penkta
dienio pietų iki pirmadienio į 
ryto) pervažiuoja r" 

•automobiliai. O 1954 me
tais pervažiuodavo 106,089.

Šiemet Montreale užre
gistruota 364,000 automo
bilių ir sunkvežimių.

Surinko Morftrealietis

Įvyko Lietuvių Tautiškų 
kapinių parė rugsėjo 28 d. 
Buvo daug publikos, bet ga
lėjo būti ir daugiau. Sužino
jau, kad keli liotai parduo- 

i ti. Aš irgi nusipirkau Uotą, 
kad būtų kur palaidoti, kai 
numirsiu.

Parengimas įvyko ant L. 
■ T. Kapinių, tai susirinkę ne 
vien savo tarpe pasikalbė
jo, pasilinksmino, bet ap
lankė ir artimus, kurie jau 
amžinai ilsisi. S. O.

I

7i33,204! vosi.

New Yorkas. — Jungti
nių Tautų apžvalgininkai, 
praneša, kad Libano pasie
niais ramu. Tuo jie duoda 
suprasti, kad Amerikos ka- 
riffės jėgos gali iš Libano 
išsikraustyti.

Daiktus dovanoms auka
vo šios draugės: Mrs. Cas
per, Celia Ciciliauskiūtė, 
Mrs. Subach ir Mrs. Mack. 
Laimėtojais buvo J. Kveda
rą, M. Surdokienė ir Julė 
Surkaza.

Lietuvių Neprigulmingų 
Kapinių Korporacijos Ko
mitetas taria širdingą ačiū 
rengėjams, darbininkams ir 
publikai, kuri skaitlingai 
dalyvavo mūsų parengime!

5 p.—Laisve (Liberty)—Renk tad., spalio (Oct.) 10, 1958

Elizabethport, N. J.

Filmai iš Lietuvos
ŠEŠTADIENĮ

Spalio 11 October
RUSŲ SALĖJE

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 sukūre ir kaip 
veikia dailės srityje, ateikite pamatyti.
Įžanga Veltui. Rengėjai—LDs 3-čio.ji Apskr.

IŠSIUNČIAME PAKETUS Į USSR
Į LIETUVĄ, UKRAINĄ, BALTARUSIJĄ, LATVIJĄ, KSTONIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS 

Pasinaudokite mūsų firmos patikimiausiu, atsargiausiu ir tinkamiausiu patarnavimu.

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., Inc
(Laisniuota per U.S.S.R.) x

135 W. 14th St., New York 11, N. Y., Telephone CHelsea 3-2583
(arti subways) (tarp 6th ir 7th Avės.)
x MŪSŲ SKYRIŲ RAŠTINES:

308 W. Fourth St. 
Boston 27, Mass. 
Tel. ANdrew 8-5040

632 W. Girard Ave. 
Philadelphia 23, Pa. 
Tel. WAlnut 5-8878

ir draugams, susisiekite su 
skyriuje jūsų mieste.

141 Second Ave.
New York City

Tel. Gllamercy 5- 74'30
39 Raymond Plaza W. 900 Literary Rd.
Newark, N. J. Cleveland 13, Ohio
Tel. MArket 2-2877 Tel. TOwer 1-1461

132 Franklin Ave. 
Hartford, Conn. 
CHapel 6-4724

332 Filniore Ave.
• Buffalo 6, N. Y.

Tel. MOhavvk 2674
1 4339 Jos; Campau 
Detroit 12, Mich. 
Tel. TOwnsend 9-8980

Del platesnių informacijų reikale išsiuntimo paketų giminėms
mūsų patyrusiais, mandagiais ir veikliais raštinės vedėjais

Jie su mielu noru suteiks jums informacijas.
Mūsų didelė ir patikima firma yra patarnavusi tūkstančiams pasitenkinusių klijentų. 100% garan

tija, kad kiekvienas paketas bus pristatytas. Išsiunčiame į 48 valandas. Adresatą pasiekia i 6-7 savaites; 
oro paštu j 7-12 dienų. __ ...... . .. .

Mūsų raštinėse randasi pilniausias pasirinkimas įvairių, pirmos rūšies valgių. Taipgi isdirbystes da
lykų: skepetaičių, batų, laikrodžių, laikrodėlių, ir t. t. už labai žemas kainas.

Atsiminkite: mes esame speciali štai reikale išsiuntimo paketų.

TSRS STATYS NAUJŲ 
GYVENIMO NAMŲ

. Maskva. — Tarybų Są
junga daugiau statys naujų 
gyvenamų namų ir mažiau 
aukštų palocių. Ten, kur 
pirm Antrojo pasaulinio 
karo buvo pradėtas statyti 
“Sovietų palocius”, 
ruošiamas maudynių 
das, kuriame galės 
kartu maudytis iki 
žmonių.

dabar 
prū- 

vienu 
2,000

ARABAI SMERKIA 
JAV POLITIKĄ

Kairas. — Jungtinėje 
Arabų Respublikoje radijas 
ir spauda kietai kritikuoja 
Jungtinių Valstijų politiką. 
Sako, kad Amerika tyčia 
nesiskubina ištraukti savo 
karines jėgas iš Libano, nes 
tuo pat laiku, jos šalininkai 
užsiima provokacijomis.

Arabų radijas ir spauda 
kritikuoja JAV politiką ir 
Kinijos reikalais.

Little Rock, Arkansas. — 
Rasistai susilaikė nuo ati
darymo “privatinių” aukš
tesnių mokyklų.

Singaporas. — Anglija di
dina karinio laivyno jėgas 
Ramiajame vandenyne.

——<-----------------
New Brunswick, N. J.— 

Mirė Dr.J. F. Anderson, su
laukęs 87 metų.“ Jis daug ra
šė į laikraščius sveikatos 
reikalais.

Varšuva. — Kinijos ir 
Jungtinių Valstijų ambasa
doriai derisi Formozos kri
zės reikale ir viską laiko 
slaptybėje.

Madridas. — Ispanijos 
fašistai paminėjo 22-jų me
tų savo viešpatavimo su
kaktį.

Washingtonas. — Ameri
ka suteiks Naujai Zelandi
jai $46,000,000 paskolos.

Varšuva. — Lenkija da
rys mokyklose reformų. 
Bus daugiau mokoma apie 
socialistinę santvarką.

Pekinas. — Šiemet Kinija 
pasigamins daugiau grūdų 
ir medvilnės už Jungtines 
Valstijas.

Roma. — New Yorko 
kardinolas Spellmanas at
vyko į Rmą.

Maskva. — Tarybų Są
jungoje drabužių kainos nu
krito 20 procentų.

Miami, Fla.
Klaidos atitaisymas

Laisvės nr. 94 spalio 3 d. 
pasakyta, kad mirė R. 
Straukas. Turėjo būti K. 
Straukas. Taipgi pasakyta, 
kad serga Stasys Krilaitis. 
Turėjo būt Stasys Kulaitis.

V. J. Stankus

PARDAVIMAI
Biznio Proga. Sav. atsistato. Par

duoda 6 kamb. namą ir dejik. krau
tuvę. Įsteigta 30 m. Daro gerą 6 
dienų biznį. Galima ir išnuomoti at
sakingam asmeniui. Anthony Chiri- 
kas, 2160 Plum Tree Rd-, No., West
bury, L. I. Tel. DE. 4- 3855.

___ ___„ (Mh



Iš Jungto Tautų asamblėjos
(Tąsa iš pirmo pusi.) A. Gromyko išvyko

na kitai panašias rezoliuci
jas: kad tuojau būtų sulai
kyti atominių ir hidrogeni
nių bombų bandymai.

A. Gromyko pranešimas
Spalio 7 dieną buvo pra

nešta, kad Tarybų Sąjun
gos užsienio reikalų minist
ras A. Gromyko turės pasi
kalbėjimą su spaudos kores
pondentais. Susidomėjimas 
buvo didelis, nes visi tikėjo
si, kad tarybinis ministras 
pasakys ką nors nepapras
to.

Gromyko pareiškė, jog 
Tarybų Sąjunga, kuri buvo 
sulaikiusi (š. m. kovo 31 d.) 
atominių ginklų bandymus, 
dabar juos iš naujo prade
da. Tai daro dėl to, kad Jav 
ir Anglija nesiskaito su 
TSRS padarytu žygiu. Jis 
sakė, kad TSRS atliks tiek 
bandymų, kiek po kovo 31 
d. iki dabar atliko JAV ir 
Anglija.

Jis dar kartą sakė: JT 
Asamblėja privalo griežtai 
pasisakyti prieš atominių 
ginklų bandymus; ji turi 
priimti TSRS pasiūlytą re- 
zaliuciją. Jei to nepadarys, 
atominių ir hidrogeninių 
bombų bandymai bus tęsia
mi, o tai reikš žmonijai bai
sų pavojų.

Kaltinimai JAV
Gromyko kaltino JAV 

tuo, kad jos, girdi, nuslėpė 
kai kuriuos savo atominių 
ginklų bandymus. Jo žo
džiais:

“Nuo š. m. balandžio 26 d. 
iki liepos mėnesio pabaigos 
JAV valdovai skelbė tiktai 
14 atliktų bandymų, bet ta
rybinės observacijos stotys 
per minėtą laikotarpį užre- 
kordavo 32 atominiu ginklų 
bandymus Pacifike.”

Čia pat A. Gromyko kriti
kavo ir Mr. Dullesą dėl jo 
siūlymo, kad Jungt. Tautos 
suorganizuotų “taikos jė
gą”

— Jeigu Mr. Dulleso su
manymas praeitų, tai šian
dien amerikiniai ir britiški 
kariai Libane ir Jordanijo
je jau būtų skaitomi “taikos> 
jėgomis”, — nurodė Gromy-

Spalio 8 dieną A. Gromy
ko išvyko atgal į Maskvą. 
Jis išvyko anglų laivu “Eli
zabeth”. Dabar tarybinei 
delegacijai vadovaus, gal 
Zorinas, g a 1 Soboliovas. 
Jei kas labai didelio at
sitiktų, tai, sakoma, Gromy
ko ir vėl galėtų sugrįžti į 
Asamblėją.

Beje, šią Asamblėjos se
siją norima baigti gruodžio 
12 d. Bet abejojama, ar ją 
bus galima apie tą laiką 
baigti.

Darbų dienotvarkėje sto
vi apie 70 klausimų, reika
lingų vienokių ar kitokių 
sprendimų.

Po miestą pasidairius
Anglijos reaktyviu (jet) 

veikimo lėktuvai “Comet- 
IV” jau skraido tarpe Lon
dono ir New Yorko Inter
national orlaukio. Į vieną 
pusę kelionę jie atlieka į 
virš šešias valandas.

Long Island Opera Co. 
savo žieminę programą 
Brooklyn Academy of Mu
sic svetainėje pradėjo su 
opera “La Traviata”.

New Yorko ir apylinkės 
lenkai nac:onalistai ap
vaikščiojo “Pulaski Dieną”. 
Sekmadienį maršavo apie 
20,000, o jų paradą stebėjo 
apie 70,000 žmonių.

Stebėtojų tarpe buvo 
miesto majoras Wagneris, 
kandidatai į New Yorko gu
bernatoriaus vietą Harri- 
rrianas ir N. Rockefelleris.

Mat, New Yorke ir apy- 
linkėie gyvena daug lenkų 
kilmės žmonių, tai turčių 
partijų kandidatai, patai
kaudami, ir dalyvavo stebė
tojų tarpe.

High School of Aviation, 
kuri ilgai buvo Manhatta- 
ne, persikėlė į Long Island 
City ir vadinsis Aviation 
High School.

Dr. Louis Berkner, žemės 
tyrinėtojas, Paskelbė, kad 
Ilgoji sala (Long Island) 
greič’au pradėjo skęsti į jū-

DIDYSIS NEW YORKAS
Po $10,000 kaucija pa

statė Thomas Fitzpatricką 
iš Carlstadt, N. J. Jis jau 
antru kartu nedideliu lėktu
vu nusileido gatvėje, Wash
ington Heights miesto daly
je. Prieš dvejus metuse jis 
tą pat padarė toje pačioje 
miesto dalyje.

Welfare departmentas 
veda “karą” prieš suktybes. 
Sako, kad priviso tokių gu
druolių”, kurie apsuka šal
pos įstaigą. Kai kurios mo
terys pasidavusios, kad jų 
“vyrai pabėgę” ir joms rei
kalinga miesto šalpa pra
gyvenimui ir vaikų augini
mui. Tikrumoje susekta, 
kad vyrai naktį pareina ir 
kartu gyvena.

Zilch šeimoje motina ir 
duktė turi vaikų, o jų “vy
rai pabėgę”, tai jos per dvi 
savaites iš miesto gaudavo 
$94.91 čekį, o vyrai dirbda
vo ir gaudavo nuo $73.20 iki 
$87.50 savaitinės algos.

Miestas, sako, kad šelpia 
140,000 vaikų, jų trpe 47,000 
yra nevedusių merginų vai
kai.

United States Lines lai
vų oficierių ir keravotojų 
streikas suparalyžiavo lai
vų judėjimą. Jie yra orga
nizuoti į International Uni
on of Masters, Mates & Pi
lots.

Iš New Yorko prieplau
kos negalėjo išplaukti didy
sis laivas “America”, kuris 
yra 53,500 tonų įtalpos.

Kapitonas Ernest H. Nel
son pasitraukė iš tarnybos. 
Per 50 metų jis. tarnavo ke
leiviniuose ir tavoriniuose 
laivuose. Nueidamas nuo 
laivo “Constitution” jis pa
sakė :

“Nuo dabar aš jau patsai 
save vairuosiu nuo šilto pe
čiaus prie krėslo.”

Šį mėnesi į New Yorką 
atvyks Adlai Stevensonas 
vesti kampaniją už Harri- 
mano išrinkimą į New Yor
ko valstijos gubernatoriaus

Rinkimine kampanija karštoja
Neužilgo, lapkričio 4 d., 

įvyks rinkimai - balsavimai. 
Bus renkamas šalies Kon
gresas, dalis Senato, taipgi 
valstijinėmis plotmėmis val-
dininkai.

. ;8ŽCTII 
tiniams rinkimams.

— Svarbiausias dabar da
lykas, — sako Mr. Perrin i 
—yra tas: kiekvienas as
muo, turįs teisę balsuoti,

New Yorko valstijoje, 
apart kongresmanų, bus 
renkamas senatorius, taip
gi gubernatorius., valstijos 
seimelio (Assembly) depu
tatai.

Vyriausias dėmesis nu
kreiptas į kandidatus, gu
bernatoriaus vietai. Demo
kratai stato saVo kandida
tu dabartinį gubernatorių 
Harrimaną, o republikonai 
—multimilionierių Nelsoną. 
Rockefellerį. Harrim aną 
užgyrė ir liberalų partija.

Dar yra rr Kiti kandida- 
1 tai — t.v. nepriklausomasis 
' socialistų sąrašas, k u r i s 
stato savo kandidatais: se
natoriaus vietai — Corliss

privalo užsiregistruoti. Ki
taip jis negalės balsuoti.

Rep.

ko.
Krishna Menon baigia 

debatus
Indijos delegacijos galva, 

Krishna Menon, sakė pas
kutinę kalbą generaliniuo
se debatuose.

Jis ir vėl labai . kar'-tai, 
energingai kreipėsi į 
Asamblėją, raginant, kad ji 
priimtų Indijos rezliuciją. 
Gi Indijos rezoliucija turi 
panašumų TSRS rezoliuci
jai: ji taipgi siūlo, kad 
Asamblėja pasisakytų už 
tuojautinį atominių ginklų 
bandymų sulaikymą.

Krishna Menon sakė: Ei
dami prie nusiginklavimo, 
prie taikos užtikrinimo, ne
norėkime viską padaryti 
ant syk. Paimkime vieną

ra. Iki 1930 metų ji skendo i 
po šešis colius per 100 metų. 
Dabar jau nuskęsta no dvi 
'pėdas nėr tą patį laiką.

Dr. Berkner sako: “Dar, 
žinoma, nėra pavojaus”. 
Daug laiko prabėgs, kol vie
toje Ilgosios salos turėsime 
jūra. Bet kadangi daug II- 

1 gosios salos vietų yra mažai 
pak’le virš jūrų paviršiaus, 
tai už keliu šimtų metų ji 
bus ‘ žymiai mažesnė.

Atvyko paskilbęs tarybi
nis kompozitorius Aram 
Khatchaturianas. Spaudos 
atstovams jis. sakė: “Tary
bų Sąjungoje kompozitoriai 
tą kuria, ką jie nori. Jiems 
vyriausybė neduoda įsaky
mų, kaip užsienyje yra yra- 
simanyta”.

vietą.

Lamont, gubernatoriaus — 
MacManus ir kt. Į šį sąrašą 
tačiau yra prilindusių ir 
trockistų, kurie nežada nie
kam nieko gero.

Nuo dabar iki rinkimų 
dienos bus pasakyta daug 
kalbų — per radiją, per te
leviziją, na, ir svetainėse 
bei gatvėse.

Mūsų laikraštis per ma
žas, kad galėtų apie visas 
partijas bei jų kandidatus 
plačiau pasisakyti. -

Ketvirtajame Kongresi- 
n:ame distrikte, kuriame 
yra mūsų laikraščio išleis
tu ve, ir kur gyvena nemaža 
lietuvių, demokratų - libera
lų partijos 'stato saVo kan
didatu kongresmano vietai 
Joseph J. Perlini, dar jau
ną, energingą vyrą. Jis jau 
pasisakė visa1 eile svarbes
nių klausimų; be kitko, už 
tai, kad, kai bus Kongrese, 
rūpinsis, kad būtų moka
mos. seno amžiaus žmonėms 
didesnės pensijos.

Mr. Perrini mano, kad 
per sekamus rinkimus Ame
rikos žmonės turi žymiai 
sumažinti republikonų skai
čių Kongrese, d po to turi
ruoštis 1960 metų preziden-

KOUNO HIDROELEKTRINĖS STATYBA
Kauno HES statyba prie Nemuno įžengė į naują 

etapą. Pradėtos montuoti pirmųjų dviejų turbinų įdeda
mosios dalys. Tresto “Hidromontaž” Leningrado sky
riaus montuotojai įrengė antrojo agregato siurbimo 
vamzdžio konuso apdėjimą metalu.

Antrojo agregato siurbimo vamzdžio konuso apdeji- 
mas metalu.

dalyką po kito, paeiliui, nes 
t’k taip bus galima susitar
ti. Pirmiausia, sakė Indijos 
atstovas, lai būva sulaikyti 
atominių ginklų bandymai, 
o po to jau galima bus kal
bėti apie “kontrolę”. Tada 
imsime kitus klausimus: ar
mijų sumažinimą, biudžetų 
karo reikalams apkarpymą, 
ir 11.

Generaliniai debatai bai
gėsi. Dabar paskyri komi
tetai konkrečiai svarstys 
jiems pavestus klausimus.

Manoma, kad Pirmasis 
komitetas pirmiausiai ims 
svarstyti ginklavimosi su
mažinimo klausimą. Č i a 
taipgi tikimasi karštų de
batų.

Kongresmanas Adam 
Clayton Powell jau susitai
kė su Demokratų partijos 
vadais. Jis remia Harrima- 
no kandidatūrą į guberna
toriaus vietą. Powell sako, 
kad jo “persekiojimai” iš 
demokratų vadovybės jau 
pasibaigė. Powell vėl kandi
datuoja į kongresmano vie
tą iš Harlemo miesto dalies.

Valdžia leido Hudson ir 
Manhattan Railroad Co. pa
kelti važiuotės kainą nuo 12 
iki 15 centų tarpe New Jer- 
sev ir New Yorko.

Dabar Transit Authority 
svarsto pakelti New Yorko 
gyventojams važiuotę nuo 
15 iki 20 centų.

Labai atsiprašau!
Aprašyme draugų Ru

činskų gražiai pavykusio 
pagerbimo pokylio per ma
no klaidą buvo neminėti 
tarpe iškviestųjų tarti žodį 
du labai žymūs asmenys — 
artistas Jonas Valentis ir 
dailininkas Robertas Feife- 
ris. O ypač Valentis apie 
jubiliatus kaipo vai din to- 
jus-mčgėjus pasakė įdomią 
prakalbėlę. Labai, labai at
siprašau. Kep.

Pereitė savaitę, trečia
dienį, New Yorke buvo taip 
didelis, lietus, kad iškrito 
7.4 colio vandens. Žemesnė
se vietose gatvės buvo tin
kamos laiveliams plaukioti. 
Daugelis namų gavo van
dens į skiepus.

Taipei. — 127 amerikie
čiai jau išvažiavo iš Formo- 
zos. Prieš kiek laiko JAV 
komandieriai patarė civi
liams apleisti Formozą.

TTiTlKoJilTš
Ieškau savo draugo Vlado Juo

MIRE
Vincas Osipauskas (Billy 

Welton) mirė spalio 7 d., 
Veteranų ligoninėj, B rook- 
lyne.

Kūnas pašarvotas J. 
Garšvos koplyčioj, 231 Bed
ford Ave., Brooklyne. Lai
dotuvės įvyks spalio 10 d., 
National kapinėse (vetera
nų), Pinelawn, L. L Laido
tuvių pareigomis rūpinasi 
J. Garšvos laidotuvių įstai
ga.

Velionis Vincas buvo ge
rai žinomas brooklynie- 
čiams ir abelnai plačiai ži
nomas tarp lietuvių beveik 
visuose miestuose. Jis. pali
ko nuliūdime žmo^ą Oną ir 
kitas gimines.

Savo laikais Vincas Osi
pauskas (daugiau žinomas 
kaip Billy Welton) bu
vo pagarsėjęs boksininkas. 
Vėliau jis per daugelį metų 
vedė biznio pareigas Liet. 
Atletų Klubo, 168 Marcy 
Ave., Brooklyne, kur dabar 

i randasi jo ir žmonos res- 
tauran.as ir baras.

Vėliau bus plačiau apie 
velionį aprašyta.

Jo žmonai Onai ir kitiems 
giminėms ir artimiesiems 
reiškiame užuojautą jų liū
desio valandoj.

Mirė Teofilius Kapočius, 
ilgametis brooklynietis ir 
buvęs aidietis.

Žinių apie jo mirtį ir lai
dojimą dar nesužinota, tik 
tiek žinoma, kad jis mirė 
spalio 7 d. išvakarėse.

Gavę daugiau žinių, pra
neši mę.

L, K.

PRANEŠIMAI
LAWRENCE. MASS.

Spalio 25 d. bus kitas parengi
mas Maple Parke. įėjimas veltu. 
Tai bus “Halloween'’ parė. Galėki
te pasišokti, turėsite įdomumo iš 
jvairių aprėcialų ir kepurių. Pra
džia 7 v. v. Visi prašome ateiti. 
Atminkite, kad jau netrukus baig
sis parengimai už miesto, kur yra 
tvras oras. S. Pcnkauskas.

(96-100) ----------- ------ _------------

BROCKTON, MASS.
Moterų Apšvietos Klubas ir LLD 

6 kuopa rengia blynų pikniką, ku
ris bus paskutinis. Įvyks LTN 
Parke, Winter St., prie Keswick 
Rd., spalio 12 d. Bus muzika, bly
nų, sūrio ir kitokių naminių val
gių. Kviečiame visus dalyvauti. 
Pasikalbėsime apie žiemos veikimą 
ir smagiai praleisime laiką. Geo. 
Shimaitis.

CAMDEN, N. .1.
LLD 133 kp. susirinkimas įvyks 

spalio 11 d., pas Liaudanskienę, 806 
Florence St., 1 v. dieną. Turime 
svarbių reikalų aptarti. Taipgi pra
šome Laisvės skaitytojus atsinaujin
ti prenumeratas, nes jūsų vajininkas 
jau stumia aštuntą desėtką metų, 
tai jam daug pagelbėsite, atvykę su
sirinkime ir užsimokėję už prenu
meratas. Valdyba.

BALTIMORE M D.
Matysime filmus iš Lietuvos, spa

lio 19 d., Workmen’s Hall, 2507 E. 
Madison St., kamp. Ross St. Maty
simą filmą TILTAS ir kitą filmą 
Kanados lietuvių delegacija Lietu
voje. įdomūs filmai, tad verta kiek- 
ivenam pamatyti. Matysite, kaip 
vokiečiai puolė Lietuvą ir žiauriai ’ 
elgėsi su Lietuvos žmonėmis. Ate>» 
kite sekmadienį, 2 vai. dieną. Įžan<- 
ga veltui. Privažiavimas Husais iš 
lietuvių sekcijos, imkite busus 6 ir 
12, važiuojant j rytus. Kom. (96.98)

PHILADELPHIA, PA.

LLD 10 kp. susirinkimas įvyks 
spalio 10 d., 1150 No. 4th St., 7:30 
v. v. Prašome dalyvauti, reikės 
tartis apie 6-tos Apskr. konferenci
ją. kuri įvyks spalio 19 d., rinksime 
delegatus. Turime ir kitų reikalų. 
Valdyba.

WATEBURY, CONN.

ALDLD 28 kp. susirinkimas įvyks 
spalio 10 d., 8 v. v., Venta Hali, 103 
Green' St. Prašome narius daly
vauti, atsiveskite ir naujų narių. 
K. Krasnitskas,. sekr. (95-96)

čtžio. Lietuvoje kilęs nuo Nerayo 
kaimo, Lazdijų parap. Turiu labai 
svarbų reikalą. Girdėjau, kad gy
vena Boston, Mass.- Jei dar gyvas, 
prašau atsiliepti, arba kas žinote 
apie jį, praneškite man', už ką bū
siu dėkingas J. Jurkevičius, 340 
Broadway, Bayonne, N. J. (96-98)

Susirinkimas
LLD 1 KP. NARIAMS
Mūsų kuopos susirink,!* 

inas įvyks spalio 16 d., ket
virtadienį, 7 vai. —Valdyba 

l< - --- . . v.--
Raise money for your Group. 

Wholesale prices to Retail Trade.

HOLLAND CO., INC.
126-13 Liberty Ave.

Richmond Hill VI. 3-4369

Greeting Cards, novelties, card, 
bridge and burfco prizes. We 
gift wrap free. Tally cards free, 
and a prize included on 24 items 
op more of $1.00 retailer. Daily 
Delivery by our fast cars and 
trucks to Glendale, Ridgewood, 
Brooklyn; “OVER 5,000 INDI
VIDUAL ITEMS”—

I

Largest Organization of Its Kind 
on Long Island. See Us First.

CLEVELAND, OHIO

LLD 22 kp. rengia vakarienę ir 
šokius spalio 11 d., LDS Klubo sa
lėje, 9305 St. Clair Ave., 6 v. v. 
Vakarienės kaina $1.

Kviečiame vietinius ir iš apy
linkės dalyvauti, mes stengsimės vi
sus patenkinti. A. Pleikio orkest
rą šokiams. Bus ir bufetas su gėri
mais. Komisija. (94-9fp-------------------------------- .r

GREAT NECK, N. Y. >

Matykite filmus iš Lietuvos
Sekmadienį, spalio 12 d., bus ro

domi du filmai iš Lietuvos--TIL- 
TAS ir Kanados Lietuvių Delega
cija Lietuvoje. Tai labai įdomūs 
filmai. Nesigailėsite atėję. ' Pra
džia 4 vai. popiet. A. ir J. Kas- 
močių salėje, 91 Steamboat Road. 
Kviečiamo vietinius ir iš apylinkės 
dalyvauti. A. L. P. Klubas.

(94-96)

IŠPADAVIMAS

EPIC! A MEMORABLE
MOVIE!”_Life

TICKETS 
By Mail Or 

At Box 
Office

SPENCER TRACY 
Ernest Hemingway’s

PULITZER AND NOBEL PRIZEWINNING STORY

OLD MAN

Naujų ir Mažai Vartotų 
Vyriškų Žieminių Baltinių. 

Pertaisymai Veltui.

LUTA CLOTHING
599 W. 1871 h St. (St. Nicholas Ave.) 

IRT 191st St.

AND THE SEA 
From Warner Bros. In WarnerColor ftffl

Phone Circle 6-1024.
For Theatre Parties 

and groups

ALL SEATS RESERVED
► EVERY EVENING AT 8 40 P M

MATS WED . SAT . SUN A HOLS AT 2 30 P M
EXTRA SHOW SAT . SUN A HOLS AT 5 P M

CRITERION
Broadway & 45th St. • JUdson 2-1796-6

CHILDREN 
(under 12) 

'/i PRICE 
at all times

A-l ACTION ALWAYS

PIANOS
And Musical Instruments 

Highest Prices Paid

JACK KAHN MUSIC CO.
Freeport 9-2233

• • 1 •
Į j MATTHEW A.i;

BUYUS ii
į (BUYAUSKAS) ’’

t LAIDOTUVIŲ ;;
1 DIREKTORIUS ! •
‘ I • J

;; Newark 5, N. J. K
MArket 2-5172 !’

j: 426 Lafayette St. ::

SIŲSKITE DOVANŲ PAKUS JŪ SŲ GIMINĖMS IR DRAUGAMS
Patikimiausia firma išsiuntimui pakų į USSR: LIETUVĄ, UKRAINĄ, BALTARUSIJĄ, 

LATVIJĄ, ESTONIJĄ, ARMĖNIJĄ ir kitas respublikas.

Package Express and Travel Agency Co., Inc.
(LAISNIUOTA PER USSR)

BROOKLYN—1530 Bedford Ave., kamp. Lincoln Pl. IN. 7-6465. IN. 7-7272 
NEWARK, N. J. — 312-14 Market St. Tel. ML 2-2452. ML 2-1681

Siunčiami tik nauji daiktai—medžiagos, drabužiai, valgomieji produktai, gyduolės, siuvamosios maišnos.
Pristatymas garantudjajnas, taipgi adresato parašas. Visi kaštai, įskaitant muitą, apmokami išanksto.

Kiekvienas pakas apdraudžiafnas.
Mūsų klientų patogumui, mes turime įvairių aukščiausios kokybės medžiagų prieinamomis kainomis.

Atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 ryto iik 4 popiet.
NEWARKO RASTINE ATDARA SĖST. IR SEKMAD., 9 V. R. IKI 4 V. DIENO
SECOND AVE. RASTINE ATDARA SĖST. IR SEKMAD., 9 V. R. IKI 1 V. DIENĄ.

78—2nd Avė.
New York 8, N. Y.
ORegon 4-1540

882 N. 7th St.
Philadelphia 23, Pa.
WAlnut 8-1747

051 Albany Ave.
Hartford, Conn.
CHapel 7-5164

11601 Jos. Campau Ave. 
Detroit 12, Mich. 
TOwnsend 8-0298

1241 Ashland Ave.
Chicago 23, III.
IlUmbold 6-2818

121 S. Vermont St.
Los Angeles. Calif.

' Dunkirk 5-6550

Dabartinės Lietuvių kalbos

ŽODYNAS
I Išleido Valstybinė Politinės ir Mokslinės į

Literatūros Leidykla Vilniuje, Lietuvoje

Stambi Knyga, 987 Puslapių, Kaina $5.00 g j 
žodynas yra mūsų namuose mokytojas ant lentynos. j 
Ar jis randasi jūsų namuose? Jei 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. i 

^aĮį^¥ųi|i.HiiŲ<|...|ft.iiįitji»i.... .................................................................................................................................  njafe
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