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R. Mizara

Onemoy salų srityje
Taipei. — Kinijos artile

rija vėl bombarduoja Que
moy ir Matsu salas. Kinija 
valanda laiko prieš ugnies 
atidarymą pranešė per ra
diją, kad bombardavimas 
bus atnaujintas. Ji sako, kad 

nitai žmonių pikieta- turėjo panaujinti bombar- 
davimą, nes Jungtinių Vals
tijų kariniai laivai dalyvavo 

I ginklų ir amunicijos prista- 
■ tvme į Quemoy salas. Čiang 
I Kai-šekas ir JAV konianda sutartį:

oris pasiek ė San Francisco 
miestą, jis ten buvo pikieti- 
nink'Į sutiktas.

vo Civic Auditoriją 
//ridentas kalbėjo.
Lkabas su užrašais; ‘‘No 
lt c r e Quemoy!’’, “Don’t 
Fight Chiang’s War!” ir kt.

pre

bardavimą ir davė progą 
Čiang Kai-šekui baigti karą 
ta’kos keliu. Bet Čiang Kai- 
šekas, vietoje eiti prie tai
kos, siuntė daugiau ginklų, 
amunicijos ir padrūtinimų į 
Quemoy salas, besiruošda
mas pulti Kinijos sausyną.

Toliau Teh-huai pareiš
kimas sako, kad Jungtinės 
Valstijos sąmoningai laužė 
bombardavimo pertraukos 

siuntė savo kari
nus laivus į Kinijos terito- 

o jų karo
: ta užginčija.

Kinijos gynybos jėgų ko- rinius vandenis,
I mandierius maršalas Peng lėktuvai skraidė virš Kini- 

pareiški- jos sausyno. Tas nareiški- 
prezidon- ma, kuriame sako, kad Ki-'mas sako, kad'JAV trukdo

ke buvo sutiktas šaltai.
O kai viename republikoniu Į Teh-huai išleido 

moterų susirinkime 
tas buvo paklausta 
n u o m o n ė dėl anti unijinio.- 
“Right to Work” Įstatymo;
projekto, kišamo Kalifornijos Į Hnflf□ Iromno 
balsuotojams, tai jis pasiryžo i H®”3 KalllDd 
būti "avinėliu nekalčiausiu"j^FL-ClO VadllS 
ir atsake : j

—Tai dalykas, kuri spren-| Atlantic City, N. J. — Ry- 
džia kiekviena valstija indivi-; įjn‘a valstijų LB. Teams- 
duallai • • ’ į terš unija laiko konferenci-

jją, kurioje dalyvauja 650 
delegatų nuo 500,000 narių.

Unijos, prezidentas Hof
fa kaltino AFL-CIO vadus, 

Right to kad jie skaldo. Amerikos 
Se- darbininkų unijas.. Sako, 

kandida- kad tame jiems padeda ir F. 
vietai, B. I. agentai, kurie buvo at- 

j ėję į I.B.T. unijos 135 loka
lų ir reikalavo narių balsuo
ti už AFL-CIO vadų šali
ninkus.

Hoffa sakė, kad I. B. T. 
uniįa paaugo 39,000 narių; 
ji dabar jau turi 1,168,000 
narių. Jis sakė, kad kitos 
AFL-CIO vadų persekioja
mos uniios jau tariasi su 
IBT unija bendram veiki
mui.

Kalifornijoje iškilo tarp re
publikonų aštrios piovynės: 
gubernatorius Knight, L 
kandidatuoja senatoriaus 
tai, pasisakė prieš “1 
Work” įstatymo projektą, 
natomis Know laud, 1 
tuoj ąs gubernatoriaus 

j^oja už tą projektą.
* Buvo manyta, kad preziden
to Eisenhowerio vizitas Kali
fornijoje tuodu politikierių 
sutaikys, bet nieko neišėjo.

Spėjama, jog Kalifornijos 
gubernatoriumi bus išrinktas 
demokratų partijos 
Brown.

Reakcinius re pu b 1 
reikia 
visur!

vietų ir

“Naujienų” redaktoriui Pi
jui Grigaičiui sukako 75 me-

Vienas žmogus socialdemo
kratų organe šitaip apie jubi
liatą sako: “Nepailstantis ko-

Kovotojas — už ką? Ko
voti galima už gėrį ir už blo
gį, už žmonijos pažangą ir 
prieš pažangą, už laisvę ir 
Wž nelaisvę. «,

Joe McCarthy taipgi buvo 
“nepailstantis kovotojas”— už 
fašizmo įvedimą JAV. Kovo
tojas buvo ir amžinos atmin
ties Don Kichotas — be kitko, 
jis kovojo su vėjo malūnais.

Savo jaunose dienose P. Gri
gaitis, galimas daiktas, buvo 
neblogas vyras. Buvo darbi
ninkų judėjime. Bet po pir
mojo pasaulinio karo nuo dar
bininkų judėjimo jis atsiskyrė 
ir patapo jo priešu.

Jo redaguojamas laikraštis 
tapo paverstas į balą, kurion 
gali piktas seiles varvinti pa
tys aršiausi liaudies priešai. 
P. Grigaitis šiandien eina iš
vien su klerikalais — jis jų 
didžiausias talkininkas. Jis 
palaiko kiekvieną liaudies 
priešą, kuris tik puola komu
nistus. Jis kovoja už tai, kad 
Lietuvon būtų grąžintas fab
rikantų ir dvarponių viešpata
vimas. Jis smala spiaudo prieš 
visą socialistinį pasauli, d a r 
vis pranašaudamas jam žlugi
mą. Jis “kovoja’ ir bičiuliuo- 

vadovybėje kartu 
skundikais - donos-atvirais

Taip, P. 
ir “kovoja,

Grigaitis “kovoja 
bet toji jo “kova

. J ---- ~ ----------- 7 ---- ’ ----- |--------—

r,ija buvo pertraukusi bom-1 ir taikos derybas Varšuvoje.

Reuther’is kietai 
kritikavo Niksoną

Chicago. — Walter Reu
ther, United Auto Workers 
unijos prezidentas., kietai 
kritikavo Jungtinių Valsti
jų vice-prezidentą Niksoną.

Reuther sakė, kad Nik
sonas “iškraipo faktus” ir 
“komediją lošia iš skaitli
nių”. Reuther sakė, kad tik 
Niksonas gali kalbėti, jog 
dabar Amerikos darbinin
kai turtingiau gyvena, ka
da yra apie 5,000,000 bedar
bių. “Niksonas. negalės nei 
vieną bedarbį įtikinti, kad 
jis dabar prabangiau gyve
na”, sakė Reutheris.

Ir vėl Amerikos 
ginklai “paseno”

Washingtonas. — Gene-

GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ
Vajus prasidėjo spalio 1 d. ir tęsis iki gruodžio 3.1 d. 1958

Jau baigiasi mėnuo laiko, kai eina vajus. Vajaus 
pradžia vidutinė. Kurios kolonijos stojo laiku i vajų, jau 
gerokai pakilo punktais. Gaila, kad daugelyje vietų la
bai vėlinamasi. Brangučiai, subruskite!

KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS:
Punktai

. _ 888 
792 
616

. 512

Philadelphijos vajininkai -------
Waterburio vajininkai______
New Jersey valstijos vajininkai 
Baltimorės vajininkai-----------
Brooklvno vajininkai _______
P. Šlekaitis, Scranton, Pa.___
Great Necko vajininkai --------
Rochesterio Vajininkai __------
S. ‘ Penkauskas—J. Blažonis, 
Lawrence - Lowell, Mass. - - - - 
Bridgeport, Conn. ---------------

32-4
__ 320

312

L. Tilwick, Easton, Pa. .......
Plymouth- -Wilkes-Barre, Pa. 
LLD 20 kp. Moterų Klubas

Binghamton, N. Y. .....
Geo. Žebrys, Cleveland, Ohio 
Chicagos vaijninkai ................

180
144

112
108
108

To Sąjunga vykdins
7 metu planą

Maskva. — Dideli Tarybų 
Sąjungos atsiekimai sutei
kė galimybę pakeisti ga
mybos planą. Kas buvo pir
miau manyta atsiekti 
su li972 metų pabaiga, tai 
dabar tas bus atsiekta su 
1965 metų pabaiga.

Naujas Septynerių metų 
planas bus žinomas kaijpo 
sunkiosios industrijos pla
nas. Daugiausia kapitalo 

i bus įdėta į metalo, elekt
ros, anglies, aliejaus ir ki
tas gamybos šakas.

I.I. Kuzminas, Planavi
mo komisijos, pirmininkas, 
pateikia sekamas plano

gaminti 91,000,000 tonų, 
arba 68 procentų virš 1958 
m. gamybos; geležies — 
247,000,000 tonų, tai yra 
179 procentus daugiau; 
špižio — 70,000,000 tonų; 
roliuoto metalo — 70,000,- 
000 tonų; cemento — 82,- 
000,000 tonų ir natūralio 
gazo — 150,000,000,000 ku- 
b’škų metrų.

Lengvoji industrija duos: 
vilnonių audinių
000,000 metrų, odos apavų 
— 515,000,000 porų ir šil
ko audinių — 11,458,000,- 
000 metrų.

Iki 1965 metų pabaigos 
Tarybų Sąjunga jau turės. 
230,009,000 gyventojų.

500,-

skaitlines:
■■ “ i Plieno bus siekiama pa-

A. Apšegienė, Auburn, Me.......... 102
Pittsburgh© vajininkai ................. 72
New Jersey vajininkai ............... 72
John Patkus. New Haven, Conn. 72
V. Ramanauskas, Minersville, Pa. 36
Worcesterio vajininkai ...............  3G

Po vieną naują prenumeratą ir atnaujinimų pri
siuntė Senas Jonas iš Harrisono, ir M. Strižauskicnė iš 
Waterburi o.

Sekanti vajininkai pakilo punktais su atnaujini
mais: Wm. Patten, Gloucester Heights, N. J.; M. Šapra- 
nausikenė, Philadelphia, Pa.; I. Klevinskas, Scranton, 
Pa.; L. Tilvikas, Easton, Pa.; A. Apšegienė, Auburn, 
Me., ir John Paikus, New Haven, Conn.

(Tąsa 6-tam pusi.)

Romos kardinolai 
labai supyko

Roma. — Kardinolai la
bai supyko ant daktaro 
Riccardo Galeazzi-Lisi, bu
vusio vyriausio popiežiaus 
Pijaus XII-jo gydytojo. 
Daktaras pardavė spaudai 
straipsnį apie buvusio po
piežiaus asmeninį gyveni-

KINIJA RUOŠIA 
SVARBŲ KANALĄ 

Pekinas. • 
riausybė : ‘ 
kanalu dvi didžiausias upes. 
•— Geltonąją 
Pirmoji kanalo dalis jau 
baigta. Jis prasideda nuo 
Huai upės, kuri įteka į 
Yangtzę ir eina į šiaurę 
linkui Geltonosios upės. Šis 
kanalas ne vien tarnaus su
sisiekimui, bet bus naudo
jamas ir laukų apdrėkini- 
mui.

rolas L. L. Lemnitzer, Ge- jama Jungtinėse Tautose

Norvegija stoja už Kinijos 
priėmimą j Jungt. rautas

Oslo. — Norvegijos užsie-, pilnomis teisėmis ir atsako
mo ministras Lange, kalbė- ( mybe.” 
damas parlamente (Stortin- 
ge), tarpe kitko, pareiškė:

“Jeigu Kinijos Liaudies 
Respublika būtų atstovau-

Kinija kaltina 
Čiangą ir JAV

Hong Kong. — Kinijos 
d’.enraštis “Jenmin Jihpao” 
kaltina Čia^.g Kai-šeką, kad 
jis nesinaudojo Quemoy sa
lų bombardavimo pertrauka 
ir nėjo prie taikaus reikalų 
išrišimo.

Rašo, kad JAV lošia dvi
prasmišką politiką, — tai mą. Kardinolai su Italijos 
daro pareiškimus už taikų 
išrišimą Tolimųjų Rytų 
klausimų, tai daugiau gink- 
luoia Čiang Kaišeką.

Čiang KaiVeko valdinin
kai viešai pareiškė, kad 
JAV nedaro jokio spaudimo 
į juos taikos, reikalais.

viršinin-
. - IXU pagCUM-nxniuu;, pareiš-

— Kinijos vy-.^ kad jaug Jungtinių 
siekia apjungti Valstijų

, u.

ir Yangtze. jr netinkami karui”.

nerahnio štabo 
ko pagalbininkas

armijos ginklų 
yra pasenę, neverti laikyti

Philadelphia, Pa. — Ke
turi jaunuoliai s u m u ,š ė 
George Devenportą, 87 me
tų senelį. Jis nugabentas į 
ligoninę mirė.

jį, be kitko, pastate galvojan
čių žmonių pajuokai.

žinau, už šią pastabą P. 
Grigaitis man nedovanos, bet 
kas to paiso!

Z. Janauskas “L. Balse” 
skatina kanadiečius aktyviai 
dalyvauti šiemetiniame “Lais
vės” ir “Vilnies” vajuje.

Padėkime vieni kitiems, 
draugai kanadiečiai. Mes nie
kad nepamirštame jūsų “Liau
dies Balso,” tai prašome jūsų, 
kad pataikautumėte ir mums.

'* Laisvei, ” 
vajaus proga, 
sukelti $5,000, 
me laikraščio 
mais metais.

pavyzdžiui, šio 
reikia būtinai 

kad užtikrintu- 
išleidimą seka-

Jis sakė, kad apie 60 pro
centų Amerikos ginklų yra 
dar likę nuo Antrojo pa
saulinio karo arba karo 
Korėjoje.

Generolas, reikalavo, kad į 
busimasis Kongresas 
skirtų pakankamai pinigų | 
naujų ginklų gamybai.

Dabar galime laukti, 
kad tą. patį pasakys kari
nio laivyno ir orlaivyho vir
šininkai.

tai, galimas daiktas, būtų iš
vengiama karinių susirėmi
mų. Kaip ten nebūtų, bet 
jau laikas, kad tai didžiajai 
valstybei būtų suteikta vie
ta tarptautinėje organizaci
joje su jai priklausomomis

Lange sveikino Amerikos 
ir Kinijos ambasadorių de
rybas suradimui taikos ke
lio išrišimui nesusipratimų 
Tolimuosiuose Rytuose.

Jis sakė, kad pasinaujinę 
mūšiai Quemoy salų srityje 
tik dar daugiau įrodo, kad 
negalima toliau atidėlioti 
Kinijos priėmimo į Jungti
nes Tautas.

Vėliausios Žinios
Providence, R. I. —Vice-Providence, R. I. —Vice- partijos Centro Komiteto 

prezidentas Niksonas pa- narys, ir Josef Had j, Jaunų-pj^_ , pi cZUUvli Lclo IMin&UHao pel 
ieul reiškė, kad Jungtinės Vals

tijos “i.s principo” turi ginti 
Formozą.

SAKO: “BOURGUIBA 
GREITAI ŽŪS”

Kaira. — Žymus tunisų 
vadas Youssef, kuris gyve
na čionai, sako, kad Tun.isi- 
jos prezidentas. Bourguiba, 
eidamas su Vakarais, ruo
šia sau pražūtį.

Arabų tauta siekia išsi
laisvinimo iš Vakarų prie
spaudos ir tokio prezidento 
ilgai nepakęs.

Jungtinėje Arabų Res
publikoje randasi daug pa
bėgėlių iš Tunisijos. Jie jau 
organizuojasi kovai prieš 
Bourguibos režimą.

Londonas. — Anglija sie
kia nutiesti daugiau auto
mobiliams vieškelių.

jų komunistų vadas.

Chicago. — Prezidentas 
Eisenhoweris kalbėjo re
publikonų bankete. Jis pik-

Romia. — Italijos karinis 
lėktuvas susikūlė su anglų 
keleiviniu lėktuvu. Nelaimė
je žuvo 31 žmogus.

tai puolė demokratus. Sakė, . Washingtonas. Jungti-
•• _______ _ -v-i 111 \/nmriTii \/nlnf>'(rr\r\n rJ

kad prie Republikonų val
džios Amerikos žmonės “tu
ri aukščiausias įplaukas”. 
Suprantama, jis nutylėjo, 
kad tuom pat kartu pragy
venimo reikmenys labai pa
brango.

Chicago, III. — Demokra
tų partijos veikė jas Steven- 
sonas smarkiai kritikavo 
vice-prezidentą Nik s o n ą, 
kuris Demokratų partijai 
prikiša “radikalizmą”.

Budapeštas, — Prieš ke
lias dienas tarybinio lėktu
vo “TU-104” nelaimėje žuvo 
penki vengrai. Jų tarpe yra 
Karoly Kiss, Komunistų

nių Valstijų Valstybės de
pai'tmen tas. siūlė Vengrijai 
praleist kardinolą Mind- 
szenty į Romą naujo popie
žiaus rinkimams. Vengrija 
pasiūlymą atmetė. Ji kalti
na JAV, kad jos kišasi į vi
dujinius Vengrijos reikalus, 
laikydamos Mindszenty sa
vo atstovybėje nuo 1956 m. 
lapkričio 4 dienos.

Kairas. — Jungtinė Ara
bų Respublika prašo Tary-. 
bų Sąjungą persergėti Ang
liją, Francūziią ir Jungtines 
Valstijas prieš ginklavimą 
Izraelio. JAR numato, kad 
Izraelis gali pradėti provo- 
kaciinį karą Jordano upės 
srityje.

Francūzija ir jos 
Afrikos kolonijos

Paryžius. — Prieš kelis 
metus nuo Francūzijos atsi
metė Marokas ir Tunisija. 
Alžyro liaudis jau kelinti 
metai kovoja už laisvę. Ne
seniai Gvinėjos gyventojai 
pasisakė prieš de Gaulle 
konstituciją ir išstojo iš 
Francūzijos kolonijų.

Dabar de Gaulle vyriau-

vyriausybės pagalba sten
giasi sulaikyti tas infor
macijas.

Taipgi kardinolams la
bai nepatiko, kad Maskvo
je radijas kritikavo buvusį 
popiežių už jo bendravimą 
su Mussoliniu, pataikavi
mą Hitleriui ir Vakarams. 
Maskvos radijas sakė, kad 
naujas popiežius turėtų 
daugiau rūpintis katalikiš
kos bažnyčios reikalais, o 
mažiau politika.

ĮDĖJO $30,000,000 IR 
NERADO ALIEJAUS '
Londonas.

Amerikos aliejaus kompa
nijos.: Sahara 
Co., Cont. Oil 
Oil Co. ir Cities 

sybė kalba apie suteikimą Egipte įdėjo . 
nepriklausomybės Togolan- ieškodamos aliejaus ir ne

Keturios

Petroleum 
Co., Ohio 
Service Co. 
$30,000,000

do ir Kamerono kolonijoms. 
Kameronas užima 161,787 
ketvirtaines mylias ir turi 

13,000,000 gyventojų. Togo- 
landas — 20,733 ketv. my
lias ir 1,000,000 gyventojų.

JAV LAIKOSI Už 
ATOMŲ BOMBAS

Washingtonas. — Su pa
baiga šio mėnesio Genevo- 
je turėtų prasidėti Angli
jos, Jungtinių Valstijų, Ta
rybų Sąjungos ir dar eilės 
kitų valstybių konferenci
ja uždraudimui atominių 
ginklų.

'Pirmiau Washingtonas 
atsisakė nuo dalyvavimo 
viršūnių konferenc i j o j e. 
Dabar jau atsisako ir nuo 
ministrų konferencijos. Sa
ko, kad “lai dalyvauja že
mesnio laipsnio diploma
tai”.

Havana. — Kubos lėktu
vas su 11 žmonių dingo 
Sierra Maestrą kalnų srity
je. Kalnuose veikia Castro 
sukilėliai.

rado.
Per puspenkmetį jos 

“subadė” 90,000 ketvirtai- 
niškų mylių plotą, bet jis 
pasirodė “sausas” — nėra

DINGO PABĖGĖLIS
Londonas. — Naujųjų 

Metų dieną Vokietijoje į 
Vakarų pusę pabėgo iš 
TSRS armijos seržantas 
Anatolis Ponomarenko. 
Bet nuo kovo mėnesio jo 
niekur nesuranda. Rusų 
baltagvardiečiai sako, būk 
moteriškė paviliojus jį at
gal į Tarybų Sąjungą. 
TSRS ambasada nieko 
apie jį nežino.

Stockholmas. — Tarybų 
Sąjunga jau turinti slaptą 
ginklą. Ji galinti įrengti 
atominiams ginklams po
vandenines platformas.

Ka;ras. — Arabų Lyga 
suteikia $32,000.000 pagal
bos Alžyro sukilėliams.
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Kampanija pačiame įkaršty
RINKIMINĖ KAMPANIJA jau pilnai “įsismagino”, 

ji yra pačiame Įkarštyje.
Po to, kada Maine valstijos balsuotojai kirto repub- 

likonams smūgį, išrinkdami gubernatorium ir senato
rium demokratus, republikonų partijos vadovybė nusi
gando. Kai kurie republikonai tiesiog įpuolė desperaci- 
jon, nors prezidentas Eisenhoweris juos visaip ramino 
ir te be rami na.

Republikonų partijos vadovai nutarė, kad į rinkimi
nę kampaniją veikliai įsitrauktų ir pats prezidentas. Ei
senhoweris paklausė jų balso ir šiandien jis važinėja nuo 
valstijos į valstiją sakydamas prakalbas, gindamas re
publikonų politiką, ragindamas balsuotojus lapkričio 4 
dieną paduoti savo balsus už republikonų partijos kandi
datus.

Vice-prezidentas Niksonas jau seniai sako agitaci
nes prakalbas. Demokratų partijos šulai, Stevensonas ir 
buvęs prezidentas Trumanas, taipgi veikliai dalyvauja 
kampanijoje, sakydami prakalbas.

Kalifornijoje vyksta didžiulė kova tarp kandidatų 
gubernatoriaus vietai, tarp republikono Knowlando ir 
demokrato Browno. Republikonai bijosi, kad Kalifornija, 
tradiciniai buvusi republikoniška, gali turėti demokratą 
gubernatorių!

New Yorko valstijoje smarkiai varžosi Harrimanas 
su Rockefelleriu — pastarasis ryžtasi būti išrinktas gu
bernatorium republikonų partijos sąrašu.

Deja, pas demokratus nėra aiškios linijos. Sakysime, 
užsienio politikos klausimu, Stevensonas kritikuoja re
publikonų politiką, ypatingai dėl padėties Tolimuosiuose 
Rytuose. Buvęs Valstybės sekretorius (Trumano admi
nistracijoje) dar aštriau smerkia Dulleso politiką, bet 
Trumanas faktinai ją užgiriai

O Tolimuosiuose Rytuose karo pavojus tebėra aktu
alus; nieks negali pasakyti, kas ten bus rytoj.

•

Kz\D DULLESO POLITIKA yra žalinga, kiekvie
nam, kuris nori būti sau teisingas, yra aišku. Tik pagal
vokite: po to, kada Kinijos Liaudies Respublika paskel
bė, kad ji sulaiko Quemoy salų apšaudymus, tai Mr. Dul- 
lesas pareiškė, jog ji tai daranti dėl to, kad žino, jog nie
ko nelaimėsianti, žino, kad ji, girdi, jau pralaimėjo savo 
mūšį...

Ir užuot įsakius Čiang Kai-šekui, kad jis juo greičiau 
ištrauktų savo karines jėgas iš Quemoy ir Matsu salų, 
pareiškė, jog to jis nedarysiąs, nes tai “ne mūsų biznis.” 
Tuo padrąsintas, Čiang Kai-šekas pradėjo dar labiau 
ginkluoti minėtas salas, o amerikiniai karo laivai, sako
ma, jam vis padėjo tai daryti.

Prieita prie to, kad Kinijos vyriausybė ir vėl pradė
jo tas salas bombarduoti, na, ir padėtis ten šiandien tebė
ra tokia, kokia buvo prieš porą savaičių! Ji — opi. Karas 
gali ištikti bet kada!

KODĖL ŠV. MARIJA 
“APLEIDO” RUSIJĄ?!

Vyskupas V. Brizgys nė
ra šiandien gimęs. Jis yra 
daug matęs ir daug paty
ręs. Jis skaitosi išmintin
giausiu tarpe lietuvių kata
likų bažnyčios mokslo ryš- 
kintojų. Jis dažnai ir daug | šiai laukia naujo 
rašo Chicago s kunigų karo, kuris, r” 
“Drauge”.

Todėl mums net labai bet 
sunku suprasti, kodėl jis at- dalį. Tai dabarjlar kartą 
virai ir viešai tame pačiame 
“Drauge” (spalio 18) prisi
pažįsta nebesuprantąs Šven
čiausios Marijos. Kur jinai 
buvo, kai Rusijoje bolševiz
mas įsigalėjo? Tiesiog šauk
te šaukia vyskupas Brizgys: 
“Kodėl tada ŠV. Marija ne
išgelbėjo nuo bolševizmo 
Rusijos, 
spėti”. “Gal”, girdi, “ 
parodyti žmonijai 
pavyzdžius, kaip kuriamas gi taikai ir ramybei pašau-1 
gyvenimas su Dievu ir be Iy.ie- ' 
Dievo”. _

Kaip ten nebūtų, bet fak-1 įnagiu, 
tas liekasi faktu, jog Šv. 
Marija galėjo bolševizmui 
pastoti kelią ir jį sunaikin
ti, bet, ot, ar neišdrįso tą

didžiųjų Vakarų demokra
tinių kraštų susitarimas su 
Sovietų Sąjunga gyventi 
taikoje ir ramybėje” (“D.”, 
spalio 16 d.).

Atvejų atvejais mes sakė
me, kad, klerikalai ir kiti 
Lietuvos priešai ištrošku- 

’ i karo — 
kuris, suprantama, 

sunaikintų ne tik Lietuvą, 
gal didžiąją pasaulio

patvirtina ir Dr. Sruoga. 
Jis savo viernuosius ragina 
nepamiršti, kad jų kėslams 
dar gali gimti proga. “Tai 
proga,” šaukia jis: “karas, 
revoliucija ar kas nors pa
našaus.” O kadangi nei jis, 
nei kiti tos vieros apaštalai 

i nesitiki revoliucijos, tai dar 
mes negalime at- ir dabar belieka jiems ka- 

norėio ras kaip vienintelė išeitis. ,.gyvis Štai kodėl jie taip priešin- parecenzuoti

Trumpai kalbant
Vis daugiau mūsų žmonių j Mirusįjį popi.ežių Pijų 

įsigyja gerų knygų iš Lie- XII-ąjį komercinė spauda 
tuvos. Būtų gerai, kad mes vadina 
išmoktume nors apie kai Tuo būdu ji 
kurias knygas papasakoti 
laikraščio skaitytojams.

Man rodosi, mūsų Lais
vėje didžiausia spraga — 
knygų recenzijų nebuvimas. 
Neduodame mes knygų ap
žvalgų, neparašome apie 
dvasini žmonių maistą, bet 
labai daug rašome apie 
maistą, kurį valgome toje 
ar kitoje vakarienėje bei 
šiaip pobūvyje!

Nesakau, kad turėtume 
drožti kritikas. Literatūros 
kritika — savaime mokslas. 
Literatūros kritikų tarp A- 
merikos lietuviu neturime 
ir vargiai kada nors turė
sime. Užtektų, jei mes iš
moktume reikiamai knygas

“taikos popiežium.” 
netiesiogiai 

pripažįstą, jog kiti popie
žiai yra buvę “karo popie
žiai,” ar ne?

Rugsėjo 20 d. rašytojui 
Upton Sinclairiui sukako 
80 metų amžiaus. Spalio 15 
d. Niujorke buvo suruoštas 
mitingas rašytojui pagerb
ti. Jame dalyvavo visokių 
politinių spalvų žmonių, 
daugiasiai t. v. liberalų.

Upton Sinclair yra gerai 
žinomas ir lietuviui skaity
tojui. Keletas jo veikalų 
yra gerai išversta į lietuvių 
kalba. Jo didžiausias ir v

Mokyklos 
meteorologinėje » 
stotyje

Tai buvo prieš 10 metų. 
Subačiaus (Kupiškio rajo
nas) vidurinės mokyklos 
geografijos ir astronomijos 
mokytojas Vladas Stepona
vičius pasiūlė mokiniams 
įrengti mokyklos meteoro
loginę stotį. Vaikams šis 
pasiūlymas patiko. Tam 
tikslui buvo išskirtas kelio
likos arų žemės plotas. Mo
kytojui vadovaujant, vaikai 
sutvarkė patalpas meteoro
loginei laboratorijai, įrengė 
pirmuosius prietaisus, mo
kėsi stebėti orą.

Nuo to laiko stotis smar
kiai išaugo. Dabar joje yra

svarbiausias veikalas — kelios dešimtys įvairių 
“Raistas” (The Jungle) — įrengimų atmosferai stebė- 
vaizduoja baisią padėtį Či- įi. Be to mokyklos geogra- 
kagos gyvulių skerdyklose fijos-astronomijos aikštelė- 
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Štai kode! jų spauda j 
paversta karo !

Knygos recenzija — at-u. i . .. . . . .
kurstvtoiu I pasakojimas jos turinio

~ kiek galint glaustesne for-

REIKĖTŲ TIK
PASVEIKINTI

Vienas lietuviškas laik-
galią panaudoti ar nesusi- raštis išbara Tarybų Su
prato. Todėl dabar nė šis be i jungos Komunistų Partijos 
galo gudrus vyskupas jos! centro komitetą, kam jis 
nebesupranta. i “pasmerkė už nemoralybę

Kas tą mįslę dar daugiau , prof q ■ 
supainioja vyskupo galvoje, m. A. Leonovą.” 
tai tas “faktas”, ;zx“’
tik toji pati Šv. Maiija nuo į Mums atrodo, kad tą ko- 
tokio pat baisaus bolseviz-1 už tai tiktai galima 

tik j?" I nuoširdžiai pasveikinti. Ge
rai, kad yra kovojama su 
išdykavimu ir palaidumu.

F. Aleksandrą ir knygai ir, 
Tai skaito Nui. 

jog kaip | suvaržymu asmens laisvės! tokią

mu 1917 metais Fatimoje iš-! 
gelbėjusi Portugaliją. Ir ne 
tik Portugalija buvusi Šv. 
Marijos, nuo bolševizmo iš- RAŠYTOJAS UPTON 
gelbėta, bet ir visa Europa. SINCLAIR APIE KRIZĘ 
Nes, girdi, jeigu Portugali
joje būtų įsigalėjęs bolše- i Upton Sinclair, plačia 

1__ , “tai be didelių sun- ---- .-----
kūmų bolševikai būtų užval- mas autorius tokių veikalų

Nes, girdi, jeigu Portugali-

vizmas, “tai be didelių sun- Amerikos lietuviams žino-

m a. Recenzija turi būti ne
ilga. Jei knygos recenzija 

Iper ilga — ji tiesiog tam
pa beprasme, retas kuris 
žmogus tokias recenzijas 
skaito. O jei į recenziją pri
kišama iš apžvalgomosios 
knygos daug citatų, tuomet 
kertamas smūgis pačiai 

, žinoma, jos auto- 
Nes, jei kuris asmuo 
recenziją perskaito, 

tai jis nematys reikalo pa
čią knygą įsigyti ir skaityti.

Jei knyga gera, tai re
cenzento pareiga trumpai 
parašyti taip, kad skaityto- 

j jas norėtų ją įsigyti ir skai
tyti. Jei prasta — taip pat 
tenka pasakyti, kad ji pras
ta, negerai parašyta, never
ta skaitvti.

— stokjarduose. Jame ra
šytojas vyriausiais persona
žais panaudojo lietuvius, 
Jurgį Rutkų ir kt. Su lie
tuviais jis susipažino bū-J 
damas Čikagoje, ruošdamas'! 
knygai medžiagą.

“Raistas” — geriausias, 
Snclairio veikalas. Su juo i 
jis greitu laiku išgarsėjo po! 
visą pasaulį.

je yra žemės ir dangaus sfe
ros modelis, poliaus rodyk
lė, horizontalūs bei verti
kalūs saulės laikrodžiai ir 
daug kitų įrengimų.

Prie meteorologinės sto- y 
•aslties veikia gausus jaunųjų 
- 1 geografų būrelis. Mokslei- 

: viai pamainomis čia stebi 
■ ! atmosferą, nustato oro pro

gnozę. Kruopščiai tvarko- 
Sinclairis šiuo metu gyve- i dokmnentacija, kuiioje 

na netoli Pasadena miesto,; suzY^I1p11 visįi gauti duome- 
Kalifornijoje. Tzoliav ę s i s Uz ftot.ies,^rbą atsa-' 
nuo žmonių, jis dar vjS'ko n mokinių tai po įsimk- 
daug dirba, daug rašo. Iš!^s s^°^įles vnsinmkas. Uki- 
viso, sakoma, Ūpton Sin-!nnJs ^įkalus tvaiko taip 
clair parašė 82 knygas bei | U^10 dalies
brošiūras. Kai kurios jų 
išverstos i daugelį kitu kai- . .. v,_. . . . . .
bu. Vadinasi, rašytojas la- a}ksteje mokiniai piak- 
uJ. n.Q11G11G • ’ tiskai supažindinami su

J l/ctl U, Lt Llo U.O. i • v 1 • • • T y
Kadaise U. Sinclairis bu-l^am!'0? reiškimais. Vy- 

vo socialistas, paskui stove-- įęsniųjų klasių moksleiviai 
jo tarp socialistų ir komu- mokosi nustatyti jietos

VŠi'iau bi ..Žvaigždžiui1 l^eį, planetų 
3 judėjirrt^: šiam tikslui sto-

vedėjas.
Geografijos - astronomi-

tiška! supažindin a m i su

TOKIO PAVOJAUS akivaizdoje tenka daryti visa, 
kad per šiuos rinkimus būtų užduotas smūgis žalingai 
Dulleso politikai.

Demokratų partijos kandidatus remia dauguma 
Amerikos darbo unijų. Agitacijai už juos unijos aukoja 
ir pinigų. Bet turime suprasti, jog neviskas tvarkoj ir 
demokratų partijoje. Toli gražu ne, ypatingai, kai pažiū
rime į pietines valstijas. Bet tose valstijose dalykai taip 
sutvarkyti, kad demokratai rasistai kol kas pilnai šeimy- 
ninkauja ir jų per šiuos rinkimus nieks negalės išversti 
iš tų valdviečių.

Labai svarbu, kad balsuotojas griežtai pasisakytų 
prieš, “Right to Work” įstatymo projektus tose valstijo
se, kuriose jie balsuotojams siūlomi. Kaip taisyklė, dau
guma republikonų stoja už tuos įstatymus.

• ———

MES ANDAI RAŠĖME, jog New Yorko valstijoje 
valdininkai išmetė iš balsavimo sąrašų naujai susidariu
sią lyg ir koalicinę partiją—Independent Socialist Party. 
Sakėme, jog ši partija eis į valdinį teismą, reikalaudama, 
kad jai suteiktų teisę būti tuose sąrašuose.

Paaiškėjo, kad teismas patvarkė, jog valdininkai ne
teisėtai pasielgė šią partiją atmesdami. Vadinasi, ji bus 
balsavimo sąrašuose, turės kandidatus gubernatoriaus, 
vice-gubernatoriaus, senatoriaus ir valstijinio prokuroro 
vietoms.

Nemaža pažangių žmonių, be abejojimo, balsuos už 
šią partiją, nežiūrint to, kad į ją spėjo įlysti vienas kitas 
trockistas.

dę visą Europą.”
Iki šiol mums kunigai ir 

vyskupai aiškino, jog tiktai 
vienas dievas yra visamatąs 
ir visagalįs. Tik prie ju bū
davo meldžiamasi išgelbėti 
mus nuo bolševizmo. Dabar 
gi pasirodo, kad su dievu 
nebegalima susikalbėti ir iš 
jo jokios malonės kovoje su 
bolševizmu nebegalima tikė
tis. Dabar visi pulkime ant 
kelių prieš Šv. Mariją. Tik 
dar ji yra pajėgi bent jau 
likusią pasaulio dalį apsau
goti nuo bolševizmo.

Mums tik vienas dalykė
lis beliko neaiškus: Kodėl, 
o kodėl, net keturiasdešimt 
metų vyskupas Brizgys iš
laukė tos Evangelijos nepa
skelbęs?

ir

BIJO TAIKOS IR 
RAMYBĖS PASAULY

Kitas klerikalu šulas 
“Draugo” bendradarbis Dr.
Kazys Sruoga yra nusivylęs 
kitais reikalais. Jis skau
džiai skundžiasi, kad “jau 
daugiau negu 10 metų mes 
įvairiausiais būdais mal
daujame Vakarų didžiąsias 
demokratines valstybes iš
laisvinti Lietuvą, ir iki šio 
laiko nėra jokių gerų rezul
tatų.” Vadinasi, mūsų kle
rikalai panaudojo visus bū
dus “demokratinių kraštų” 
kurstymui prieš Lietuvą. 
Dabar nusivylę, kad jų tos

kaip “Raistas” ir “Alie
jus,” jau atšventė savo aš
tuoniasdešimtą j į gimtadie- 
nį. Tačiau jis dar vis labai 
atidžiai seka Amerikos rei
kalus. Štai jis birželio mė
nesio laidoje “Socialist Di
gest” kalba apie Amerikos 
ekonominę krizę, prisimin
damas ir praeitį. Jis, tarp 
kitko, sako:

“Paskutinio mūsų šalies 
pusantro šimto metų istori
jos pamatinis faktas b u v o 
gerovės ir krizės laikotar
piai. Aš atsimenu baisiuosius 
1893 metus, kuomet aš dar 
tebebuvau tik berniokas, už
dirbdamas po puspenkto dole- nas delegatas po kito ima 
rio per savaitę, rašinėjant 
laikraščiams šypsenas. Aš at
simenu taip vadinamas duonos 
linijas, 
elgetas, tarpe 
vaikus, mūsų miestų gatvėse. 
Aš atsimenu kitą panašių 
kotarpių pustuzinį nuo to 
ko, ’ bet neapsimoka juos 
kartoti...

“Vienintelė įpūsų pelno san
tvarkos išsilaikymo per tuos 
gerovės ir krizės laikotarpius 
priežastis buvo karai ir prisi
rengimai prie jų... Pamatinis 
faktorius, kuris mums reikia 
turėti galvoje, yra tas, jog 
mes gyvename militarinėje 
ekonomikoje. Mūsų militarL 
nes išlaidos per metus siekia 
<34 milijonus dolerių. Ar bent 
kuris mūsų biznierius gali įsi
vaizduoti, kas atsitiktų, jeigu 
Įvyktų tikra taika ir tos mili- 
tarinės išlaidos išnyktų ? Pa-

pasigailėjimo vertus
į u moteris ir

lai- 
lai- 
pa-

Petras Šlekaitis
KIEKVIENAS laisvietis didžiuliu liūdesiu sutiko ži

nią, kad Scrantone spalio 17 d. mirė Petras Šlekaitis.
Petras buvo ilgametis mūsų laikraščio bendradarbis 

ir vajininkas. Jis buvo pažangus žmogus-veikejas, nenu
lenkęs savo galvos prieš makartizmą. Buvo uolus darbi
ninkiškos spaudos platintojas, nuoširdus draugas.

Teilsisi jis ramiai! Lai būva šiam veikliam tauriam 
draugui ilga atmintis!

kvailos ir kriminališkos pa
stangos nuėjo vėjais. Tas, 
be to, dar kartą parodo, 
kad “Lietuvos vaduotojai” 
nepasitiki Lietuvos žmonė
mis, o norėtij svetimomis 
jėgomis sugrąžinti Lietu
von kapitalistų ir dvarpo
nių viešpatavimą.

Bet gal dar baisiau skam
ba klerikalų baimė dėl to, 
kad gali neįvykti pasauli
nis karas. Jie išsigandę 
taikos ir ramybės pasauly
je. Tai visiškai atvirai pri
pažįsta Dr. Sruoga. Jis sa
ko: “juntama, kad artėja

statyk tokį klausimą m ū s ų 
biznieriui ir pamatysi, kaip jo 
veidas išbals. Mūsų ekonomi
ka subyrėtų kaip kortų na
mas.”

Čia rašytojas Sinclair yra 
pasakęs gryniausią tiesą. 
Kaip tik todėl, žinodami, ką 
tai reikštų, mūsų šalies val
dovai nė nesidarbuoja už 
įvykdymą pasaulyje tikros, 
pastovios taikos.

• -
Maskva. — šiauriniame 

Kaukaze kolūkiečiai suteikė 
Chruščiovui didelės spartos 
arklį.

■Tik apie didžius, epinius nistų, buvo artimas tarybi- s^e"
veikalus rašant pateisina-' ' ” . .. ...............
ma ilgesnė recenzija.

Mokykimės būti knygų 
apžvalgininkais!

nių tautų bičiulis.) 
kaž kas jam pasidarė 

i jis su savo praeitimi atsi- 
I sveikino. R. M.

Iš JUNGTINIŲ TAUTŲ

Nusiginklavimo klausimu 
debatai tebesitęsia

tis turi savo gamybos te
leskopą, per kurį gerai ma
tosi Mėnulio pavi r š i u s, 
žvaigždės. J

Susipažinti su meteorolo^ 
ginės stoties darbu čia daž
nai atvyksta ekskursijos iš 
įvairių mūsų respublikos 
mokyklų.

(Mūsų korespondento)

Jungtinės Tautos.
Jungt. Tautų Pirmasis po
litinis komitetas, pats svar
biausias, tebedebatuoja nu
siginklavimo klausimą. Vie-

balsą ir kalba; kai kurie 
kalba labai ilgai ir tiesiog 
nuobodžiai. Mat, čia niekam 
nėra aprėžtas kalbų laikas.

Francūzijos delegatas Ju
les Moch kalbėjo, jog Pran
cūzija taipgi siekiasi pasi
gaminti atominę bombą ir 
būti “lygi” su JAV, Anglija 
ir TSRS, didžiosiomis vals
tybėmis.

Jau seniai žinoma, kad[ 
Francūzijos mokslininkai to 
siekiasi. Francūzija žada iš
bandyti savo atomines bom
bas Afrikos Saharoje, ne
žiūrint to, kad Afrikos tau
tos prieš tai kelia protesto 
balsą.

Meksikos delegatai Rafa
el de la Colima siūlė, kad 
JAV, TSRS, Anglija ir
Francūzija susitiktų “nefor
maliai” ir nutartų vėl pra
dėti pasitarimus dėl nusi
ginklavimo. Į tuos pasitari
mus, meksikietis siūlo, pa
kviesti EI Salvadoro delega
tą (kuris yra šio komiteto 
pirmininkas) Dr. Miguelį R. 
Urquiia, taipgi JT generalinį 
sekretorių Dag Hammarsk- 
joidą.

Kaip žinia, pasitarimų 
dėl nusiginklavimo per pas- 
taruosis metus nebuvo. Per
nai Tarybų Sąjungos vy
riausybė pareiškė, kad ji ne
dalyvaus jokiuose JT ko-

misijos nusiginklavimo 
_  klausimu pasitarimuose, kol 

toji komisija nebus geriau 
subalansuota. Tarybinė val
džia reikalavo, kad į nusi
ginklavimo komisijos sąsta
tą įeitų po lygų skaičių nuo 
“Vakarų” bloko ir nuo so
cialistiniu ir neutraliu šalių, v 4,
“Vakarai” su tuo nesutiko. 
Na, tai nusiginklavimo klau

psimu ir nebuvo nieko veik
ta per ištisus metus. Ką JT 
Asamblėjos sesija tuo reika
lu nutars šiemet, reikia pa
laukti ir pamatyti.

Indijos Krishna Menon 
įteikė JAV delegacijos gal
vai, Mr. Lodge, kopiją savo 
pasiūlymo. Indija siūlo, kad 
visos trys didžiosios valsty
bės — JAV, TSRS ir Angli
ja — tuojau sulaikytų ato
minių ir hidrogeninių gink
lų bandymus. Tai turi būti 
padaryta, jei norima, kad 
busimoji šitų didžiųjų vals
tybių atstovų konferencija, 
kuri turi prasidėti spalio 31 
d. Ženevoje, būtų sėkminga.
Toje konferencijoje, kaip 
jau buvo rašyta, žadama 
tartis* dėl niuklerinių gink
lų bandymų sulaikymo. In
dija sutinka su Tarybų Są
junga, kad niuklerinių gink
lų bandymai būtų sulaikyti 
visiems laikams.

Krishna Menon yra pasi
rengęs skristi į Angliją. 
Pirmiau negu jis išskris, 
prašė Mr. Lodge, kad jis pa
sakytų tuo reikalu savo vy
riausybės nuomonę. Bet, 
šiuos žodžius rašant, Mr.

Nuotraukoje: mokytoja^ 
V. Steponavičius su ekskur
santais mokyklos meteoro-^ 
loginėje stotyje.
Kupiškis,
1958 metų rugsėjis

Montreal, C a m a d a. -— 
Quebeco provincijos prem
jeras Duplessis atidarė nau
ją asbesto gaminimo fabri
ką, kurio įrengimas kaina
vo $36,000,000.,

Lodge dar nieko nebuvo
jam pasakęs.

Indijos rezoliucija, be kit
ko, sako ir tai, kad tos ša
lys, kurios dar neturi ato
minių bombų, bet žada tu
rėti (tai, aišku, taikoma vy
riausiai Francūzijai), nie
kad jų nebandytų!

Dėl atominių ir hidroge
ninių ginklų bandymo su
laikymo kalbėjo visa eile 
kitų šalių delegatų: vieni 
stoja už amerikinę rezoli^k 
ei ją, kiti už Tarybų Sąjun
gos.

2 p.-Laisve (Liberty)— Pemktad., spalio (Oct.) 24, 1958



:; Nuodingų gyvačių( ĮVAIRUMAI siaubas
Televizija

Šiuolaikinė televizija jau 
seniai tapo “suaugusia.” Ji 
susidoroja su daugiametri- 
niais, kaip kinoteatre, ekra
nais, su spalvotu ir tūrio 
atvaizdavimu.

Bet televizija turi visiems 
žinomą pažeidžiamą vietą- 
nedidelį veikimo spindulį— 
kokius nors 601100 kilomet
rų nuo telecentro. Tiesa, 
kai kurių laimingųjų ekra
nuose kartais šmėkštelėja 
keli kadrai transliacijos, 
nusiųstos į eterį per šimtus 
ir netgi per tūkstančius ki
lometrų. Bet šie tolimieji 
ir labai tolimi priėmimai 
nereguliarūs.

DURŲ VYRIAI Iš... 
NEILONO

Iš neilono pagaminti vy
riai palyginti su plieniniais 
turi daug privalumų: leng
vas svoris, didelis atsparu- 

( mas plėšimui, s m ū g i u i, 
^drėgmei, karščiui, šalčiui, 
šarmų ir rūgščių poveikiui. 
Jų nereikia tepti. Tokie vy
riai neprisukami prie durų, 
o priklijuojami.

GYVA LEMPA
Amerikiečių mokslininkas j 

daktaras M. Kormje paga-, 
mino originalią lempą, pri
pildęs stiklinį indą švytin
čių jūros bakterijų. Gan 
ryškus švytėjimas palaiko-1 
mas dėka to, kad mikroor
ganizmams duodamas ati
tinkamas maistas.

Be piuvenų
Plaunant iš rąsto lentas,; 

.apie 12 procentų jo tūrio 
pavirsta piuvenomis. Ap
dirbant lentas dar 20 pro
centų medienos išeikvojama 
drožlėms. Ar tik ne per 
daug?

Maskvos mišku technikos 
institutas neseniai sumon
tavo bandyminius įrengi
nius, kuriais galima gamin
ti bet kurio storumo ir il- 
g u m o lentas neeikvojant 
medienos p i u v e n oms ir 
drožlėms. Naujoviškai ap
dirbant miško medžiagą, 
vartojamas aštrus pleišto 
pavidalo peilis, kuris atlie
ka apie 3 tūkstančius vib
racijų per minutę. Ant 

: elektromagnetinio vibrato- ■ 
riaus rėmų įtvirtinti lygia-[ 
grečiai keli tokie peiliai. 
Jiems priešais juda rąstas, 

, tvirtai suspaustas didelėmis 
replėmis. Vibratorių įjun
gus, peiliai palaipsniui įsi
pjauna į miško medžiagą, 
palikdami užpakalyje visiš
kai lygias lentas.

STIKLAS, 
PAVIRSTANTIS 

METALU
Jungtinėse Amerikos 

j Valstijose paruošta nauja 
.stiklinių pluoštų rūšis. Šie 
pluoštai gamybos procese iš 
dalies pavirsta metalu. Jais 
sustiprintos plastmasės me-J 

I džiagos sustandėja ir daug 
ilgiau tveria, nes jos geriau 
susiriša su metalo paviršiu-Į 
mi, negu su stiklu. i

Aukštai iškėlusi galvą ir 
plačiai grėsmingai išsižio- 

i jusi, žararaka tarsi taikė į 
nematomą priešą, ir įnirtusi 
šnypštė. Iš jos nasrų kišo- 
jo smailūs, nuodingi dan
tys. Gyvatė kažko išsigan
do.

Žararaka — tikra Brazi
lijos gyventojų rykštė. Kai 
kuriose valstijose dėl jos iš
sikelia ištisos gyvenvietės. 
Kasmet nuo jos įkandimų 
žūsta apie 5 tūkstančius 
žmonių.

Taigi kas išdrįso paju
dinti baisiąją gyvatę?

Žararaka žaibo greitumu 
šoktelėjo.- Prie jos puolė 
stangrus kitos gyvatės kū
nas. Žararaka užklupo ki
ta gyvatė — musurana!

’ Su nepaprasta jėga ji 
greitai sukosi ratu apie ža- 
raraką. Tai pasislėpdama 
žolėje, tai vėl pasirodyda
ma, musurana puolė. Po 
keJetos sekundžių žolėje ėmė 
šokinėti susipynusių gyva
čių kūnų kamuolys — pil
kai bronzinė, tamsiu raštu 
išmarginta žararaka ir ru
da su vaivorykštės atspal
viais musurana.

Besigrumiančios gyvatės 
kokią dešimtį metrų aplink 
išmaigė žolę. Pagaliau mu
surana čiupo žararaką už 
sprando ir prispaudė prie 
žemės. Judindama galvą, ji 
stengėsi sulaužyti žarara- 

! kos stuburą. Žararakos žie
dai atsileido, ir musurana 
ėmė ryti savo priešą.

Žmogui nepavojinga mu- 
i surana paplitusi visoje Bra

zilijoje. Ji siekia iki dviejų 
metrų ijgio.

Musurana saugo įstaty
mas, ji net specialiai vei
siama. Stambiausias pasau
lyje San Paulo seroterapinis 
institutas (čia gaminamas 
serumas prieš gyvačių nuo
dus) savo terarijumuose 
veisia musuranas ir plati
na jas po visą šalį. A. B.

ORIGINALUS 
RADIJO IMTUVAS

Japonų firma “Matsuda” 
pagamino originalios kon
strukcijos radijo imtuvą. 
Jis yra -rutulio pavidalo, 
montuotas ant pastovo. Ru
tulys susideda iš dviejų 
plastmasinių p u s r u tūlių. 
Imtuvas turi 4 lempas, 1 
vato pajėgumo dinamiką. 
Norint surasti kurią nors} 
stotį, reikia pasukti aukš
tesnio pusrutulio dangtį. 
Imtuvas sveria apie 2 kg.

STIPRIAU Už PLIENĄ
Maskvoje pagaminti pir

mieji automobiliai su kėbu
lais (automobilio viršus) 
iš... plastinės masės. Savo 
stiprumu tokie kėbulai nė 
kiek nenusileidžia plieni
niams kėbulams, o sveria ke
lis kartus mažiau. Ypatin
gai patvarūs vadinamie
ji stikloplaščiai. Chemija 
pagamino tokius klijus, ku
rie gali suklijuoti pagal lū
žį mašinų detales taip pa
tvariai, kad suklijuota vie
ta yra patvaresnė už pačios 
detalės medžiagą.

BETONO PABĖGIAI 
KINIJOJE

Tiesiant Batotou - Lančžou 
geležinkelio linijas (Hansu

provincija) vietoj medinių 
pabėgių dedami gelžbetoni
niai. Gelžbetoniniai pabė
giai atlaiko didelį apkrovi
mą ir jų dėka geležinkelis 
visur tolygiai patvarus.

PLASTMASINIS 
MIKROSKOPAS

Prancūzijoje sukonstruo
tas mikroskopas, kuris bus 
pagamintas ištisai iš plas- 
masės. Jo optinės savybės 
nenusileidžia įprastiniams 
prietaisams, bet jis kainuos 
40 procentų mažiau.

Į 10 TŪKSTANČIŲ 
METRŲ GILUMĄ

Prancūzijoje statomas ba- 
tiskafas, kurio pagalba 
mokslininkai tikisi ištirti 
Filipinų duobę, nusileidę, į 
vandenyną daugiau kaip 10 
tūkstančių metrų (apie 32,- 
500 pėdų) gilumom

ŽIEMKENČIŲ SĖJA VILNIAUS RAJONE
Vilniaus rajono Lenino vardo žemes ūkio artelės na
riai pirmieji rajone pradėjo žiemkenčiu sėją. Kolū
kyje rugiais užsėta pirmieji dešimtys hektarą. Visus 
350 hektarą žiemkenčių kolūkiečiai numatę apsėti 
per 8-10 dieną.

Traktorininkas A. Bagdanovičius, kolūkiečiai Z. 
Jarmalovičius ir S. Kuzminskaja pirmoje laukinin
kystės brigadoje sėja rugius.

IŠ LIETUVOS
Pagerbiamos fašizmo aukos

VILKIJA.-—Daugiau kaip 
tūkstantis rajono d a r b o 
žmonių susirinko į Jauča- 
kių pušyną, kur palaidoti 
hitlerinių okupantų ir bur
žuazinių nacionalistų Vilki
jos apylinkėse nužudyti ta-Į 
rybiniai žmonės. Čia įvyko 
mitingas fašizmo aukų at
minimui pagerbti. Mitingo 
dalyvių tarpe — delegaci
jos iš visų rajono žemės 

i ūkio artelių, moksleiviai, 
! rajono centro įstaigų dar
buotojai, žuvusiųjų giminės 
bei artimieji.

Į susirinkusius kreipėsi 
partijos rajono komiteto 
sekretorius drg. Bieliaus
kas.

—Mes lenkiame galvas 
prie fašizmo aukų kapo, 
— kalba jis, — ir prisie

kiame, jog niekuomet ne
užmiršime mūsų brolių pra
lieto kraujo. Eilė piktada
rių, vykdžiusių žiaurius nu
sikaltimus, žudžiusių tary
binius žmones, gavo pelny
tas bausmes. Mūsų nužudy- 

I tųjų brolių ir seserų atmi
nimas teskatina mus dar 
atkakliau kovoti už taiką, 
tarti “Ne!” naujo karo 
kurstytojų pastangoms su
kelti naujas masines žmonių 
žudynes. Neleisime niekuo
met daugiau pasikartoti os- 
veneimams ir m a i d a n e - 

ikams, Panerių, Pirčiupio, 
[IX forto, Jaučakių pušyno 
tragedijoms.

Mitinge taip pat kalbėjo 
Veliuonos vidų r i n ė s mo
kyklos d i r e k t o rius drg. 
Martyna itis, komjau n i m o 
rajono komiteto sekretorius 
drg. Marma, Vilkijos P. 
Cvirkos vardo vidurinės mo
kyklos moksleivė Pustelni- 

] kaitė, žuvusiųjų giminių ir 
[artimųjų vardu—drg. drg. 
[Simkovičius ir Gertneris.

Skamba gedulingo maršo 
garsai. Ant žuvusiųjų pa
minklo uždedami vainikai 
nuo įvairių darbo žmonių 
kolektyvų. (ELTA)

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris pasky
rė komitetą, kuris turės 
paruošti naują Jungtinių 
Valstijų vėliavą su 49 
žvaigždėmis.

Roma. — Iš viso pasaulio 
renkasi kardinolai, kurie 
spalio 25 d. pradės naujo 
popiežiaus rinkimus.

S. MARKELYTĖ

ATLANTIDj
Tur būt, nėra kitos le

gendos, kuri taip domintų 
įmones, kaip apie paslap

tingąją Atlantidą. Pirmiau
sia apie ją pasaulis suži
nojo iš graikų filosofo Pla
tono, gyvenusio IV a. prieš 
mūsų erą. Taigi Atlanti
dos problemos istorija sie
kia daugiau kaip du tūks
tančius metų.

Dviejuose iš savo kūrinių 
“Kritijyje” ir “Timėjyje”- 
Platonas pasakoja apie At
lantidą, kuri su visais savo 
gyventojais žuvusi didžiu
lės geologinės katastrofos 
metu, maždaug prieš, dvyli
ka tūkstančių metų. Šį pa
davimą Platonas sužinojo iš 
savo giminaičio Solono pali
kuonių. O Solonui jį papa
sakojo senosios Egipto sos-' 
tinęs Saiso žyniai (apie 

<>60-590 metų prieš mūsų 
erą).

Devyni tūkstančiai metų 
kprieš Solonui aplankant E- 
giptą Atlanto vandenyne, 
už Heraklio stulpų (Gibral
taro sąsiauris), buvusi di
džiulė sala, didesnė už Libi
ją ir Aziją (Mažąją Aziją) 
drauge paimtas. Iš šios sa
los jūreiviams buvę patogu 
vykti į kitas salas, o iš jų— 
į priešais esantį žemyną. Iš 
to aišku, kad Platonui buvo 
žinomas didesnis už Atlan
tidą žemynas, esantis toliau 
vakaruose, — Platonas ži
nojo apie Amerikos buvi
mą.

Atlantidos saloje buvusi 
galinga karalių valstybė. 
Jie valdę visą salą, daugelį 
kitų salų ir kai kurias prie
šais esančio žemyno dalis. 
Be to, ir šiapus jie valdę 
Libiją iki Egipto ir Europą 
iki Tirėnijos. Ši didžioji 
valstybė sumaniusi paverg
ei Egiptą ir kitas Vidurže
mio jūros šalis. Prieš at- 
lantus kovojusių priešakyje 
buvę atėniečių proseniai — 
eliečiai. Pastarieji kovą 

r J

laimėję, bet po pergulės vy
kę baisūs žemės drebėjimai 
ir kilę tvanai, ir “vieną die
ną ir nelemtą naktį karinė 
jėga iškart prasmego į že
mę, ir Atlantidos sala din
go nugrimzdusi į jūrą.” To
dėl ir tuometinė jūra ne
plaukioję laivai, nes plau
kioti trukdžiusi daugybė su
akmenėjusio purvo, kuris 
likęs nugrimzdus salai.

Turtinga šalis
Atlantida buvusi turtin

ga ir derlinga šalis’. Per 
metus būdavę du derliai. 
Maisto visiems užtekę*. Au
gusi vešli augmenija, daug 
vaismedžių, daržovių.

Salos gyventojai turėję 
visko, ką tik buvo galima 

išgauti iš žemės. Be įvai
rių metalų, minimas pa
slaptingasis orihalkas (žal
varis?), kurio būdavę įvai
riose salos vietose ir kurį 
atlantai labiausiai vertinę 
po aukso.

Šalį valdę dešimt karalių, 
iš kurių vyriausias buvęs 
vardu Atlantas. Kas šeše
rius metus jie rinkdavęsi į 
Atlanto rūmus, aukodavę 
aukas, tardavęsi apie šalies 
reikalus, kurdavę įstaty
mus, teisdavę. Didelę val
džią turėdavę ir žyniai. 
Valstybė turėjusi didelę 
raitelių, mėtyklininkų, šau
lių ir pėstininkų kariuome
nę. Laivyną sudarę daug 
ginkluotų laivų.

Netoli jūros buvęs šven
tas kalnas. Ant jo stovėję 
karaliaus rūmai — šven
tovė. Čia buvusi; • K 1 i t o 
ir Poseidono šventovė, ap
tverta aukso tvora. Šven
tovės viduje buvusi milži
niška auksinė dievo statu
la šešiais sparnuotais ark
liais pakinkytame vežime. 
Aplink vežimą ant delfinų 
plaukiojusios š m t a s van
dens. deivių-nereidžių. Čia 
kasmet buvusios aukojamos 

aukos. Visa šventovė iš iš
orės buvusi dengta sidabrų 
ir išpuošta auksu. Viduje 
dramblio kaulo lubas puošė 
auksas, sidabras ir orihal
kas. Aplink rūmus stovėju-, 
sios auksinės karalių ir jų' 
palikuonų statulos. Kalną 
su šventove juosę trys gilūs 
kanalai, bet privažiuoti prie 
jos buvę galima tik ketvir
tuoju, tiesiu kanalu, kuris 
kirtęs šiuos tris vandens 
žiedus ir ėjęs tiesiog iš jū
ros, o jos krante kilę į dan
gų tvirtovės bokštai. Ka
nalų krantai buvę iškloti 
raudonu, juodu ir baltu ak
meniu. Per kanalus buvę 
nutiesti tiltai, sutvirtinti 
vartais ir bokštais.

Mieste buvę vienspalvių 
pastatų. Išorinė siena prie 
krantinio žiedo buvusi pa
puošta variu, vidinė — pa- 
dengta sidabru žibančiu 
alavu, o siena aplink patį 
akropolį — orihalku, “tvis
kančiu kaip ugnis.”

Salos viduryje buvę du 
šaltiniai — vienas šalto, ki
tas šilto vandens. Buvusios 
maudyklės ir baseinai.

Kituose Atlantidos mies
tuose taip pat buvę rūmų 
ir šventovių, mokyklų ir 
kareivinių, arklidžių ir hi
podromų. Šalyje buvę trys 
uostai, visuomet pilni laivų 
iš įvairių kraštų.

Taip Atlantida gyvenusi 
tol, kol jos karaliai sugalvo
ję kariauti su Viduržemio 
jūros pakraščių tautomis.

Pasaka ar tikrovė?
Įdomu tai, kad Platonas 

labai blaiviai aprašo visus 
reiškinius, jų tarpe nėra nė 
vieno, kuriuo nebūtų gali
ma patikėti. Tuo tarpu net
gi to meto keliautojų apra
šymai būdavo daug mažiau 
panašūs į tiesą.

Sunku manyti, kad Plato
no pasakojimas yra išgalvo
tas . Neįtikėtina tai, kad 
Platono fantazija netyčia 
sutaptų su istorine tiesa. 
Platonas, kaip ir visi grai
kai, nieko nežinojo apie 
egėjus, kurie graikų žemę

valdė prieš eliečius. Tuo j dės. Remdamiesi šiuo fak
tą rpu egiptiečiams, kurie;tu, daugelis mokslininkų 
bendravo su egėjais, buvo mėgino įžiūrėti Afrikos, 
gerai žinoma jų valstybė. Europos ir Amerikos tautų 
Egiptiečių kultūra daug se- kultūrų panašumą ir spėlio-
nesnė kaip graikų—tuo me
tu, kai egiptiečiai rašė pa-; 
piruse, eliečiai rašto meno 
dar nežinojo. Todėl visiš
kai įtikima, kad Platono 
pasakojimas tikrai kilęs iš 
egiptiečių šaltinių.

Jeigu Platonas būtų išgal
vojęs Atlantidą tik norėda
mas pavaizduoti fantastinę 
šalį su idealia valstybine 
santvarka, nebuvo jokio 
reikalo, be pačios salos, dar 
išgalvoti kažkokį vakaruose 
esantį žemyną. Be to, jam, 
atrodo, buvo maždaug žino
mas Amerikos dydis ir net 
šiek tiek forma.

Platonui taip pat buvo ži
noma, kad jūra, skirianti 
Atlantidą nuo Užatlančio 
žemyno, buvo didesnė už jū
rą tarp jos ir Europos. Va
dinasi, Platono Atlantida 
negalėjo būti Amerika ar 
kuri nors Viduržemio jūros 
šalis, kaip dažnai mėginda
vo tvirtinti šios problemos 
tyrinėtojai, n o r ė d ami ją 
supaprastinti. Atlan t i d a 
buvo tarp Amerikos ir Eu- 
roops ir arčiau pastarosios. 
Tokia jos geografinė padė
tis puikiai paaiškina analo
giją tarp Senojo ir Naujojo 
Pasaulio kultūrų.

Amerikoje
Amerikoje, Jukatano ir 

Meksikos miškuose, aptin
kama labai gražių senovės 
šventovių pastatų ir pa
minklų griuvėsių su puikia 
skulptūra, buvusia jau 
daug amžių prieš Kolumbui 
atrandant Ameriką. Seno
vės actekų valstybės sostinė 
Mechiko labai primena Pla
tono Atlantidos miesto vaiz
dą, taip pat ir daugelio ki
tų senovės statinių planų. 
Daugelyje Amerikos vieto
vių galima aptikti pirami
des. Visos Amerikos pira
midės primena senovės E- 
gipto bei kitų šalių pirami-

jo, kad dabartiniai žemy
nai, kuriuos skiria vande
nynas, kitados turėję jung
tis.

Taip pat įdomų tai, kad 
Afrikos ir Europos tautos 
labai panašiai ir nuostabiai 
kruopščiai apdirbdavo me
talus.

Pas Meksikos ir Peru in
dėnus buvo rasta sidabri
nių ir auksinių statulų, 
stebinančių savo puikiu 
darbu, metalinių dubenų iš 
besikataliojaučių sidabrinių 
bei auksinių juostų bei įvai
rių kitokių kruopščių dirbi
niu.

Senovės inkų valstybėje
Peru buvo padarytas nuo
stabus metalinis sodas. Šia
me sode buvo puikiausių 
įvairių metalų dirbinių. So
de mirgėjo ryški lapija, vai
siai ir fantastinės gėlės iš 
įvairių atspalvių metalų.

. Drugiai ilgais auksiniais 
Čiuptuvėliais tupėjo ant žie
dų, gražūs paukščiai supo
si medžių šakose, gyvatės ir 
driežiai šliaužė tankia si
dabrine žole, o ant lapų tū
nojo sraigės ir vikšrai. Iš 
gryno aukso buvo padary
tos kukurūzų plantacijos. 
Visa tai buvo taip puikiai 
ir patvariai padirbta, kad 
net stipriausias vėjas nega
lėjo nulaužti nė vieno stie
belio. Tūkstančius metų 
prastovėjo šis. sodas nelies
tas iki ispanų atėjimo. Jie 
sodą labai greit sunaikino.

Kosta-Rikoje
Centrinėje A m e r i koje, 

ypač Kosta-Rikoje, randa
ma daugybė apvalių akme
ninių rutulių, iškaltų iš su
stingusios lavos. Šie rutu
liai nuostabiai taisyklingos 
geometrinės formos, dviejų 
ir daugiau m -e t r ų skers
mens, nors prie jų neran- 
dama jokių įrankių, kuriais ’ 1 ........ .............................
jie turėjo būti gaminami* ,3 p.-Laisve (Liberty)— Penktad., spalio (Oct.) 24, 1958

Be to, netoliese visiškai nė
ra akmens, iš kurio jie pa
daryti. Kas, kada, kaip ir 
kuriam tikslui darė tokius 
rutulius, nėra žinoma. Ne-
paprastai stebina d a r b o 
menas, rodantis aukšta ne- 
žinomos, išnykusios tautos 
civilizaciją ir didelį meninį 
skoni.

Meksikoje randamos di
džiulės iš bazalto iškaltos 
galvos. Jų yra įvairių dy
džių, sveria iki 20 ir dau
giau tonų. Jos padarytos 
meniškai ir darbo kruopš
tumas rodo ne tik aukštą 
kultūros, bet ir šių vietų 7 v C
gyventojų verslų lygį. Kar
tu su viena galva buvo ras
tas ir akmeninis užrašas, 
ankstyviausias iš Ameriko
je rastų. Tie icroglifai ro
do tų kraštų civilizacijos
klestėjimą dar prieš Romos 
galybę, kai Kartagina tik 
pradėjo kariauti su punais.

Kai kurie Atlantidos ša
lininkai manė, kad Centri
nės bei Pietų Amerkos ir 
Atlantidos tautų kultūra 
buvusi bendra ir kad Afri
koje ir, gal būt, Viduržemio 
jūros pakrantėse keletą 
tūkstančių metų prieš nau
jąją erą buvę atlantų-už 
kariautoji) “kolonijų.”

Ši mintis kyla ir dėl kai; 
kurio senovės tautų vaiz
duojamojo meno panašumo. 
Pavyzdžiui, Gorgonos galvą 
(jūros vandens simbolis) 
seniausieji šiaurinės Itali
jos gyventojai etruskai ir 
senovės meksikiečiai vaiz
duodavo bevek vienodai. 
Taip pat labai panašiai pa
statyti Mikėnų vartai Pelo
ponese ir vartai, kurių teb
ėra griuvėsiai Palenkoj-e, 
Pietų Amerikoje.

Atlantidai žuvus, jos “ko
lonijas” užpuldinėdavusios 
naujos tautos. Kultūra ny- 
kusi. ’ Tačiau jeigu Atlan
tidos žuvimo metu Žemė 
buvo žmonių gyvenama, tai 
tokia didžiulė katastrofa 
negalėjo nepalikti pėdsakų.

Ir tikrai, Atlanto pakran
tėse gyvenusios tautos savo 
legendose, išsaugojo gana 
aiškų prisiminimą apie kaž- 
kokią didžiulę geologinę
katastrofą. Taip pat įdo
mūs padavimai, kuriuose 
kalbama, kad žiloje senovė
je tautas valdę kažkokie pa
slaptingi ir išmintingi val
dovai. Jie dažniausai at
plaukdavę iš jūros, atneš- 
dayę nežinomą mokslą, ži
nias, organizaciją ir kultū
rą, visur beveik vienodą, 
tarytum visi jie būtų kilę 
iš vienos šalies. Platono At
lantidos entuziastai, žino
ma, aiškindavo, kad tai bu
vę paskutinieji vandenyje 
žuvusios civilizacijos atsto
vai, kurios liekanos išliku
sios senovinėse Amerkos ir 
Afrikos gentyse.

Todėl tarus, kad Atlanti
da egzistavo, galima būtų 
išspręsti daugelį senovės 
istorijos mįslių. Tačiau šią 
ilgaamžę mįslę tegalima iš
spręsti nagrinėjant Atlan
to vandenyno geologinę is
toriją, atliekant kruopščius 
okeanografinius tyrimus.

Salos ir vulkanai
Dauguma Atlanto van

denyno salų yra vulkaninės 
kilmės. Tai Jan Majeno 
sala, Islandija, Kanarų sa
lynas su greta veikiančiu 
vulkanu, žaliojo Rago salos 
su veikiančiu vulkanu Foro 
saloje, Azorų salynas su 
veikiančiu vulkanu Piko sa
loje, Prisikėlimo, Trinida
do, Fernando Po, Anabono, 
Tristano da Kunjos salos, 
gausios vulkanų Antilų sa
los ir daugelis kitų.

Tai rodo, kad Atlanto 
vandenynas yra labai ne
rami, dar nenusistovėjusi 
Žemės rutulio sritis. Žemės 
drebėjimai ir vulkanų išsi
veržimai nuolatos vyksta 
čia vienoje, čia kitoje van
denyno dalyje.

(Bus daugiau)



'Jonas Kaškdūis

Perskaičiau "Donja Pertekta"
POPIEŽIAI: KAS JIE YRA IR KAIP ATSIRADO?

(Pabaiga) |
—Klausyk, don Chosė tuo

jau išeis iš kazino, jis visa
da išeina tuo laiku. Aš tik
tai noriu sužinoti, ar jis eis 
namo, ar kur kitur. Tai 
mano Įnoris, vien tik Įno
ris.— (Tai kalba Chasintito 
motina Kabaljukui)— Ty
liau... kažkoks vyriškis eina 
gatve. Tai jis. C’ t/

—Don Chosė... aš jį pažįs
tu iš eisenos.

Jie pasislėpė. Inžinierius 
praėjo pro šalį...

Naktis buvo tamsi, ir 
sekliai negalėjo suprasti, 
k u r dingo senjoras d o n > 
Chosė; tačiau jų išgirstas 
kažkoks surūdijusių vyrių 
girgžtelėjimas ir tas. kad 
palei sieną vaikino nebuvo, 
įtikino juos, jog jis Įspruko 
į sodą. Apstulbęs Kabalju- 
kas įsmeigė akis Į savo pa
keleivę . . .
—Ką aš turiu daryti?—su
mišęs paklausė narsuolis.— 
Pagąsdinti jį?.. Nežinau, 
ką tada pagalvos senjora? 
Aš juk buvau pas juos šį 
vakarą, ir man atrodė, kad 
motina ir duktė susitaikė...

—Nebūk stuobrys... Ko 
tu stovi?.. 1

...Kentauras sunkiai užsi
korė ant sienos, minutėlę 
pasėdėjo ant jos raitas ir 
tuoj jis dingo juodame me
džių tankumyne. Moteris 
pasileido bėgti, stvėrė durų 
plaktuką ir tris kartus 
kaukštelėjo su tokia jėga, 
tartum į šituos smūgius no-į 
r ėjo įdėti visą savo sielą ir 
visą savo gyvenimą...

...Rosaritai buvo įsakyta 
miegoti, bet ji, vis labiau 
nusirisdama į nepaklusnu
mo bedugnę, gulėjo nesu
merkusi akių.

—Pririškite mane... Aš 
išeinu, aš išeinu su juo.

Donja Pertekta pajuto,, | 
kaip ugnies liežuvėliai ver-1 
žiasi iš jos širdies ir degina 
jai lūpas. Bet ji susival
dė... i

—Aš pabėgsiu. Jis paims 
mane kartu.

—Jis tau taip pasakė? 
Jis tave primokė? Jis tau 
įsakė?..

—Taip, jis mane primo
kė... Mes susitarėme vesti... 
Jis mano vyras... Aš pri
klausau jam, ir įstatymas 
apgins mane..'.

Staiga pasigirdo trys smū
giai... Tarnas atidarė du
ris... į kambarį įsiveržė... 
ne moteris, o skara apsi
siautęs baziliskas...

—Jis čia, jis čia!
—Dabar aš viską supran

tu, — kažkaip baubdama 
pakartojo Donja Pertekta. 
Rosarita be sąmonės krito 
ant grindų.

—Žemyn! — Abi mote
rys nušliaužė laiptais... įbė- 
go į sodą.

—Aš matau kažkokį še
šėlį... Jis slenka prie ole-i 
andrų.

—Tai jis... — Jos ryškiai 
pamatė milžinišką kentau
ro figūrą.

Donja Pertekta pažengė 
į priekį. Jos užkimęs, klai
kus balsas sugriaudėjo: —i 
Užmušk jį! — Nuaidėjo šū-j 
vis. Po jo kitas... 

i • . •
• • •

...Fanatiškas Orbachosos 
“istorikas” don Kajetanas 
rašo ilgą laišką draugui į 
Madridą... “Mane prislėgė 
šitas karas... Kabai j ūkas 
talentingas vadovas... Aš 
manau, kad Kabaljukui bus 
suteiktas Ispanijos armijos 
generolo laipsnis... Šian
dien pas mus įvyko labai 
nemalonus ginčas. Dvasiš
kąja... atsisakė palaidoti ne
laimingojo don Chosės kū
ną pašventintuose kapuo

se... Gahi gale jaunuolio 
palaikus mes palaidojome 
duobėje, iškastoje... lauke, 
ten, kur mano nenuilstami 
tyrinėjimai man leido su
rasti jums jau žinomus ar
cheologinius turtus. Aš 
pergyvenau labai liūdną 
momentą... Mūsų šeimoje 
įsišaknijusi pragaištingiau
sia ir nepagydoma liga išsi
rinko dar vieną auką. Ne
laimingoji Rosarita... nete
ko proto. Jos be sąryšio 
kalba, baisus kliedėjimas, 
mirtinas išblyškimas man 
primena motiną ir seserį. 
Bet jos atvejis blogiausias 
iš visų, kuriuos aš stebėjau 
savo šeimoje: tai ne papras
ta manija, o tikra beprotys
tė. Liūdna, kad iš tiekos 
mūsų tik aš vienas išlaikiau 
savo protą sveiką ir nepa
žeistą... Vėl šaudo... Kal
bama, kad šiandien vėl 
įvyks riaušės. Daliniai ką 
tik išžygiavo...

..Liūdną naujieną • turiu 
jums pranešti. Mes neteko
me nuodėmklausio... Visų 
įdomiausia tai, kad jis susi
pyko su dukterėčia ir gyve
no vienas kažkokioje trobe
lėje. Dabar jis kalba, kad 
atsisakęs nuo savo vietos 
katedros ir išvykstąs į Ro
mą... Pas mus kito tokio 
daugiau nebus. Mūsų šlo
vingoji Ispanija baigiasi, 
žūsta, miršta... Mūsų nuo
dėmklausio sūnėnas, advo
katas, su rašytojo gyslele. 
Jo motina... jos motiniška 
meilė pasireiškia kiek ekst
ravagantiška pasaulietiškos 
ambicijos forma: ji svajoja, 
kad jos sūnus būsiąs mi
nistru. Labai gali būtij..

Donja Perfekta prašo jus 
pasveikinti. Aš n e g a 1 i u 
tiksliai pasakyti, kas jai 
yra, ir todėl mes būkštau- 
jame. Ji jau taip neteko 
apetito, kad tiesiog baisu. 
Arba aš nieko nenusimanau 
apie ligas, arba čia prasidė
jo geltligė... Vargšelė mo
tina savo skausmui paguo
dą teranda tik religijoje ir 
tarnavime dievui; visa tai 
jinai atlieka kaskart uoliau, 
labiau susikaupusi. Beveik 
visą laiką ji praleidžia baž
nyčioje ir savo didelius tur
tus išleidžia iškilmingoms 
mišioms, novenoms ir mani
festacijoms... Šitai teikia 
šiek tiek paguodos, kai ma
tai mūsų valstybės visuoti
nį smukimą ir griuvimą.

Čia istorija baigiasi. Tai 
ir viskas, ką mes galime pa
sakyti apie žmones, kurie 
atrodo geri, bet iš tikrųjų 
nėra tokie.”

Darydamas peržvalgą, aš 
tiksliai sugraibiau citatų. 
Viena, tai labai pagyvina 
peržvalgos vaizdi n g u m ą , 
duoda bent truputį progos 
susipažinti su knygos auto
riaus Benito Pereso Gaido
se turtingu stilium, parink
ti ne kalba. O, kas svarbiau
sia, tai akivaizdžiai parodo 
vertėjo A. Vaivutsko stebė
tiną gabumą ir literatūrinį 
įgudimą.

Iš viso knyga sudaro gi
lų įspūdį. Įgudęs autorius 
ryškiais brūkšniais piešia 
ištisinę romano panoramą. 
Knygą perskaičiau, po po
ros mėnesių, dar ir antrą 
kartą, rašydamas šitą per
žvalgą. Tai tikrai talentin
go meistro kūrinys. Benito 
Perez Gaidos. Pirmą kartą 
man tenka su juo susipa-

draugo Antano Vaivutsko 
vertimu!

Geras vertimas pareika
lauja gero išprusimo, gabu
mo, pasta ngų, žinojimo. 
Pareikalauja nuo vertėjo 
kartais didesnių įgūdžių ir 
pastangų, negu pačio auto
riaus įlieta į kiekvieną saki
nį, į kiekvieną skirsnelį! 
Savo sielos dalį, savo gilių 
per jautimų tirštumėlę pa
lieki kiekviename posmely!

Ir, kai pagalvoju, kad 
mano brangusis bičiulis vos 
tik trejetą metelių pagyve
no pargrįžęs į savo gimtąjį 
kraštą ir jau spėjo tiek su
bręsti, tiek išlavinti savo 
plunksną, kad iš po jos by- 
rėte byra tokie gražūs, sod
rūs žodžiai ir poreiškiai, — 
tai aiškiai matau, kokia 
gaivinga mūsų brangiosios 
tėviškės kūrybinė atmosfe
ra, kokie gausūs ir stiprūs 
jos mokslinamieji metodai!

Skaitydamas, pažymėjau 
pieštuku daugybę vertingų, 

! gražių, įdomių žodžių. Su 
jais artimiau susipažįstu, 
bandau Įsisavinti, įsiminti, 
įsidėmėti. • • •

...“furgonas, pamina, bal
nakilpės, gebenės, trešnė, 
juriskonsultas, žaliuzės, at
siskyrėliškas, bukinist a s, 
pasvarai, architravas, raki
nėjo dantį, urzgesys, įsimy
lėjėlis, valingas, ekstrava- 
g a n t i š kas, kontempliavi- 
mas, choro absidos, deka
dansas, grotestiškas, zyzi
mas, išpuikėlis, įstatymda- 
vys, apsimetėliškumas, ju
mis dėtas aš, ipoteka, neiš
prusę] is, atlyžęs, čežesys, 
mergišius, vėjavaiki š k a s , 
lažinuos kad, daktariūkštis, 
fugasinis s, iš tiekos eilių, 
harpija, dingstis, teodoli- 
tas, iš konjunktūros, smur
tautojas, meldų demblys, bi- 
seriu išsiuvinėtas, nusikil- 
mindavo, impozantiška ken
tauro figūra, susiaudrini- 
mas, nugalėtieji, knygiūkš
tė, su tuo Nevėkšliu, mies- 
čiūkštis, nesipuikavi m a s , 
tulžingumas, nepriekaištin
gas, dorybingiausias, nu- 
luominti, meilikauti, atiki- 
nis humoras, kiveris, kar- 
dasaitis, planšetė, tūžimas, 
Įtūžis . . .

• • •

Šitą tokią nepaprastą kny
gą leidžiu cirkuliacijom Te- 

|gul ją skaito paeiliui tas ar 
kitas draugas bei draugė. 
Kiekvienas skaitytydamas 
sutiks su manim, kad tai iš 
tikro aukšto kalibro kūri
nys. Taip ir stringa tavo 
sielon ir palieka joje skar
dų atbalsį, verčia tave giliai 
susimąstyti, pagalvoti ir dar

i griežčiau nusistatyti prieš 
Į juodąją patamsių galybę, 
i prieš pažangos didžiąją 
| skerspainę — prieš tikybos 
klastingąsias pinkles. Ta
lentingo rašytojo knyga, la- 

• bai gabiai perteikta lietu
viškai. Tai didelis nuopel
nas draugo Vaivutsko!

LABAI NUPUOLUS 
AUTO GAMYBA

Detroitas. — su spalio 
20 diena Amerikos fabri
kai pagamino tik 2,974,209 
automobilius. Gi 1957 me
tais buvo pagaminta 4,802,- 
900, o 1955 m. net 7,950,- 
377.

Washingtonas. — Milita- 
ristai nesutinka raketų rei
kalus pavesti komitetui, su
darytam i.š civilinių žmonių.

žinti. Taipei. — Kinijos lėktu-
Ir čia pat pečiais mai- vai skraidė virš Wuchiu sa- 

giau, stebėjaus, širdyje los, kuri yra netoli Kinijos 
džiūgavau, gėrėjaus tokiu satisyno, bet ant kurios 
sklandžiu, slidžiu, tokiu randasi Čiang Kai-šeko jė- 
sultingu mano mielojo gos.

Mirė popiežius Pius XII. j 
Daug apie jį prikalbėta, 
daug prirašyta. Kardinolų 
susirinkimas (konklavas) 
išrinks naują popiežių. Bet 
jau spauda, aprašydama 
popiežiaus mirtį, neturėjo 
vienodumo. Vieni laikraš
čiai rašė, kad Pius XII bu
vo 260-tas popiežius, kiti, 
kad 261-mas 
262-ras.

Šio rašinio 
teikti faktus 
piežių atsiradimą, ir kaip 
popiežiai yra renkami.

Biskis iš istorijos
Atminkime ta, kad krikš- 

čionybė atsirado vergijos 
gadynėje ir buvo vargo 
žmonių tikėjimas. Tais lai
kais krikščionis persekiojo. 
Jie buvo deginami, žudomi, 
atiduodami alkaniems žvė
rims sudraskyti.

Tik praėjus šimtams me
tų nuo Kristaus “gimimo” 
ir keičiantis visuomeniškai 
santvarkai, darbo žmonių 
p aver g ėjai p asisavino 
krikščionybę ir pavertė į 
įrankį. Pradėjo mokyti 
darbo žmones paklusnumo, 
n uolankumo, nesipriešini
mo, nes būk už tai juos lau
kia po mirties “dangaus ka
ralystė.” Susivienijus pa
vergėjams su aukšta krikš-

ir treti, kad

tikslas: pa- 
apie pačių po-

krikščionybė buvo keičiama 
ir taikoma turtingųjų nau-

Todėl ir popiežiai senoje 
gadynėje nebuvo tas, kas 
dabar jie yra. Nėra žinoma 
jų pradžia. Krikščionybės 
mokslas skelbia, būk Kris
taus apaštalas Šv. Petras 
64 metais pasiskelbė “Kris
taus vietininku” ir nuo to 
laiko prasidėjo popiežių ga
dynė.

Tikrumoje tai įvyko daug 
vėliau, dar esant galingai 
Romos imperijai, kurios 
valdonai jau priėmė krikš
čionybe. Romos vyskupas 
pradėjo save skelbti aukš
tesniu už kitus vyskupus. 
Bet jo galia augo labai lė
tai. Kiti vyskupai nenorė- 

tėvo”

buvo
(965-

jo klausyti “šventojo 
—jam priešinosi.

Visa eile popiežių 
nužudyti. Joną XIII 
972 mm) nužudė). Benedik
tą VI (973-974) įkalino, o 
vėliau pasmaugė. Joną XIV 
(983-984 mm) hadu numa
rino. Joną XVI (997-998 
mm) kankino, akis išlupo, o 
vėliau nužudė. Lucijų II 
(1144-1145 mm) akmeni
mis užmušė ir tt.

Kol popiežiai įgavo da
bartinę galią, tai jų tarpe 
c jo žiauri kova.

Buvo laikai, kada tuo pat 
laiku buvo po du ir daugiau 
popiežių. 498 metais buvo 
du popiežiai — Si mačius ir 
Laurentijus, 1061 metais 
buvo popiežiais Aleksand
ras ir Gonorijus II. 1159 
metais popiežiumi tapo A- 
leksandras III, kuris popie
žiavo iki 1181 metų ir tuo 
pat laiku buvo vienas po ki
tam net keturi kiti jam 
priešingi popiežiai: Vikto
ras IV, Pasčalis III, Kalik- 
tijus III ir Inocentijus III. 
Dviem atvejais buvo vienu 
kartu po tris “šventuosius 
tėvus.”

Popiežių chronologija pa
duoda, kad Pius XII buvo 
298-tasis popiežius.

Kodėl krikščioniškoji baž
nyčia ir ją palaikanti spau
da rašo, kad Pins buvo 260, 
261 ar 262-ras popiežius?

Todėl, kad dabartiniai po
piežiai pirmuosius 36 popie
žius paskelbė “netikrais,” 
tai yra, nebuvusiais “Kris
taus vietininkais,” o dėl 
dviejų dar vis nesusitaiko.

Popiežių galios 
stiprėjimas

Krinkančią vergijos gady
nę pakeitė feodalizmo gady
nė. Prieš virš tūkstantį 
metų Europoje buvo daug 
mažų feodalinių] valstybė
lių. Šių dienų Italijoje jų 
buvo kelios. Buvo ir popie
žiaus valstybė su centru 
Romoje. Nuolatiniai nesu
tikimai ir karai purtė Eu
ropos sausyną.

Vienos vokiečių valstybės 
karalius Otonas I pasinau
dojo feodalinių valstybių 
karu Italijoje, įžengė į ją su 
savo kariuomene ir nuka
riavo šiaurinėje Italijoje 
valstybėles. Otonas, būda
mas galingas, gavo Romos 
popiežiaus talką, o 955 me
tais patsai tapo popiežiumi, 
Jono XI 1-ojo vardu.

Otonas pasiskelbė krikš
čioniškų valstybių vadu ir 
962 metais suorgan i z a v o 
taip vadinamąją Šventąją 
Romos Imperiją, kurią su
darė liuosa sąjunga. Kelios 
Italijoje feodalinės valsty
bėlės, Čekija, Burgundija, 
Hollandija, Šveicarija, Aus
trija ir kitos.

Šventosios Romos Impe
rijos nereikia maišyti su 
buvusia Romos Imperija. 
Ši krikščioniškų valstybių 
sąjunga suvaidino rolę su
tvirtinimui popiežių galios. 
Šventoji Romos Imperija 
buvo karinė jėga, kuri pa
laikė Romos popiežių galią. 
Ji išgyvavo 844 metus. Tik 
1806 m. ją sulikvidavo Na
poleonas, kuris tais laikais 
buvo įsigalėjęs Europoje.

1095 metais Francūzijoje, 
Klemento mieste, įvyko baž
nytinis suvažiavimas. Po
piežius Urbonas Il-is pasa
kė kalbą, siūlydamas pradė
ti karą prieš arabus atka- 
riavimui “šventųjų žemių.” 
Suvažiavimas užgyrė jo pa
siūlymą. Prasidėjo K r y - 
žiaus karai, kurie tęsėsi per 
porą šimtų metų. Vėliau 
jie išsivystė į kryžiaus ka
rus prieš “eretikus” ir stab
meldžius. Vokiečių kryžiuo
čiai puolė per kelis šimtus 
metų ir lietuvius.

Nauji sukrėtimai
Pavertimas krikščionybės 

turtingųjų įrankiu ir Ro
mos popiežių stovėjimas su 
valdančiaisiais sluoksniais 
iššaukė susiskaldymus. Ne 
kartą Romos popiežiai tu
rėjo iš Romos bėgti. Ilgai 
ėjo varžytinės tarpe Pran
cūzu ir vokiečiu karalių už 
savąjį popiežių. Ir vėl buvo 
vienu kartu Francūzijos ir 
Šventosios Romos Imperijos 
(vokiečių įtakoje)/ popie
žiai.

Krikščionybė suskilo į 
Vakarų ir Rytų dalis. Su
kilo prieš Romos popiežius 
reformatorius Ma r t y n a s 
Liuteris (1483-1546 mm). 
Protestantizmo vadovystėje 
atsistojo Kalvinas (1509- 
1564 mm). Sukilo prieš 
Romos popiežių ir šventą
ją Romos Imperiją Čeki
jos gyventojai, vadovauja
mi Jono Huso, Jono žižkos 
ir Didžiojo Filipo, kurie per 
15-ką metų pasekmingai 
atmušė Romos popiežių ka
rines jėgas.

Siautė popiežių palaimin
ta inkvizicija. 1415 metais, 
laike katalikų suvažiavimo 
Konstancoje, buvo sudegin
tas Jonas Husas. Sudegin
ta ir . nužudyta daugybė 
prakilnesnių žmonių. In
kvizitoriai užkankino de
šimtis tūkstančių žmonių. 
Konstancoje katalikų vadų 
s u v a ž i avimas tęsėsi virš 
ketveris metus (1414-1418 
mm) ir išdirbo planus ir 
taisykles Romos popiežių 
galios sutvirtinimui.

Liuterio, Kalvino ir kitų

sukilimai prieš Romos po
piežių galią ir purtė ją, bet 
tuo pat kartu jau popie
žiaus valdos daugiau plėtė
si.

Popiežių valstybė, su Ro
ma kaipo centru, tai dides
niame plote, tai mažesnia
me išsilaikė virš tūkstantį 
metų. 1870 metais ji buvo 
panaikinta, nes Italija ap
sijungė į vieną valstybę. 
Dėl jų valstybės sulikvida- 
vimo popiežiai užsigavo ir 
pasiskelbė 
niais.”

Dabar

“Vatikano kali-

popiežiaus galia 
kokio neriboto
Ji padiktuoja- 

Popiežiaus 
” ne vien

1,400 kambarių, religinfor 
mokslo akademija, geležin
kelio stotis ir tt.

Vatikanas užima 108.7 
akrų plotą. Bet tai yra 
turtingiausias plotas pasau
lyje. Tik garsusis artistas 
Michelangelo beveik 5-erius 
metus piešė muralus ant 
sienų ir lubų. “Paskutinė 
vakarienė” yra 66 per 33 
pėdas dydžio. Geriausių pa
saulinių artistų piešiniai 
randasi Vatikane.

Popiežiai Vatikane turi 
savo nuosavas radijo ir te
levizijos stotis. Vatikano 
bibliotekoj*e yra 50,000 ori
ginalių raštų, 6,000 gra
žiausių paveikslų, kuriuos 
per šimtmečius nupiešė ga
biausi artistai, ir 250,000 
tomų knygų.

Vatikane bažnyčios, palo- 
ciai, įvairios įstaigos yra 
gražiausiai ir prabangiau
siai įrengti. Vatikano vals
tybė turi savo atstovus ki
tose šalyse, turi savus paš
to ženklus ir tt.

Pagal 1929 metų Vatika-) 
no ir Mussolinio sutartį, tai/ 
už Vatikano sienų, Romoje*

monarcho.
m a iš viršaus.
žodis yra “šventas
visiems žemesniems katali
kų vadams, bet ir to tikėji
mo žmonėms.

Kaip renka naują 
popiežių ?

Naują popiežių renka 
kardinolų susi rinkimas 
(konklavas). Popie žiaus 
rinkimai atliekami “di
džiausioje slapty beje’’ ir 
prie nuolatinių pamaldų.

Arti prie Šv. Petro bazi- popiežiui priklauso dar vi- 
likos yra pastatyta Sisteno ^a eilė žymių namų. 20 my- 
koplytėlė. Ją 1473-1481 me- nuo Rom°s ’Pne A6™0 
tais pastate popiežius Six- ezero> Castelo Gandol-
koplytėlė. Ją 1473-1481 me- lių nuo Romos .prie Albano

tus IV. Spalio 25 d. ten su
sirinks kardinolai. _ ___
pamaldų koplytėlėje pasi
liks tik vieni kardinolai. 
Durys bus užrakintos iš į 
lauko ir iš vidaus pusių.

Kiekvienas kardinolas pa-Į 
cimnlc iv iwl'ne/ic Im vrlinnln I *

fo palocius, kuriame popie-
Po eilės žius Pins XII-is ir mirė.

V. Sūnus

simels ir, užrašęs kardinolo 
vardą ant baloto, įleis į spe- 
cialę dėžutę. Kada jau visi 
kardinolai sudės balotus, 
tai vienas iš skaitančių su- 
purtis dėžutę ir sumaišys 
balotus.

Balotus skaito trys asme
nys. Pirmas paima balotą, 
pasižiūri ir paduoda antram, 
tas pasižiūrėjęs jį paduoda 
trečiam. Trečias skaityto
jas garsiai perskaitė kar
dinolo vardą, už kurį yra 
balotas. Tada visi užsirašo. 
Kada balsai būna suskaity
ti, tai visi trys balotų skai
tytojai čia pat ant vietos į 
pečiuką sumeta visus balo
tus ir sudegina.

Popiežiaus išrinkimui rei

Laiškas iš Lietuvos
A. Gabaliui Į Lynbrook,' 

., rašo jo sena pažįsta
ma Elena Sutkienė, gyve
nanti palei Mažeikių mies
tą, Lietuvoje.

Laiške rašoma, apie tai, 
kaip buvo gyventa pirmojo 
ii* antrojo pasaulinio karo 
metais. Įdomi laiško vieta, 
kur rašoma apie dabartį-, 
nius Mažeikius. Sakoma:

Aš žinau, kad tamstai la
bai įdomu būtų pamatyti 
savo gimtinę. Dabar, jei 
parvažiuotumėt, nieko neav> 
pažintumėt, nei Mažeikių, 
nei savo kaimo. Mažeikių 
miestas didžiausias, namai 
jame gražiausi, geležinkelio 
stotis didelė, bažnyčia kaip 

i Kalvarijos. Gimnazijos na
mai penkių aukštų, o septy

ni o k y k I a — trijųkalinga dviejų trečdalių da- me^ 
lyvaujančių kardinolų bal-i aukštų.^ Pastatyta didžiulė
su ir dar, priedui, vieno 
balso . Jeigu iš pirmo balsa
vimo nė vienas kandidatas 
negauna reikalingo skai
čiaus balsų, tai kardinolai 
balsuoja tol, kol būna pa
siektas reikalingas skaičius.

Iš 216 popiežių, kurių ži
noma tautybė, tik 41 
kitų tautų, o visi kiti 
tautos.

Vatikanas
Vatikanas, tai pilis Ro

moje, kuri buvo pastatyta 
popiežiui Simačius (Cym- 
machus) įsakius 498-514 
metais. Už storų mūro sie
nų yra Šv. Petro Bazilika, 

muzėjus, 
popie- 
popie-

buvo 
italų

ki tos bažnyčios, 
knygynas, įvairios 
žiaus kanceliarijos, 
žiaus palocius, kuris turi

ligoninė, o kiek gyvenamų
jų gražių namų!..

Tas miškas, kuris buvo 
nuo Mažeikių ant mūsų pu
sės, dabar jau nebe miškas 
—miestas ten stovi. Gal ne
užilgo Mažeikiai susisieks 
ir su Tirkšliais, o tada bū
tų dar didesnis vienas mies
tas. Dabar, jei čia pama
tytumėt, kaip žmonės gyve
na, nusistebėtumėt: vieni> 
automobiliais važinėja, kiti 
motorciklais, dar kiti dvira-

Žinoma, yra tokių,* 
kurie ir pėsti- vaikščioja. 
Kitą kartą eidavome į baž
nyčią, o dabar — į vakaruš
kas; visur muzika, dainos, 
Tiesa, dar yra žmonių, ku
rie eina į bažnyčią, bet to
kių jau nedaug. Pasaulis 
persivertė visai kitaip...

čiais.

ELIZABETH, N. J.

BANKETAS
LDS NEW JERSEY KUOPŲ
Rengia LDS Trečioji Apskritis

ŠešlacL, Spalio 25 Oct., 7 v. v.
Rusų Salėje — 408 Court St.
Rengėjai kviečia vietinius ir iš apylinkės 

dalyvauti. Turėsime skanių valgių, pagapiįntų 
mūsų gabių gaspadinių. Bus ir kitokių vaišių. 
Linksmai praleisite laiką.

4 p.-Laisvė (Liberty)—Penktad., spalio (Oct) 24, 1958



So. Boston, Mass.
i Vasarai praėjus
ši vasara buvo labai trum

pa: Iš pavasario lietingas ir dengti gražiai šalnos nuda- 
drėgnas oras ilgai per žie- žytais lapais, o nuo medžių 
mą pašalusius žmones ka- dar nei pusė jų nenukrito, 
mavo, o ruduo irgi anksti Oras dienomis šiltas, padan- 
prasidėjo: rugsėjo pabaigo-!gė skaidri, saulė šildo, bet 
je jau reikėjo kurti pečių ir Į jau naktimis yra pusėtinai 
šildytis. Faktinai tik trys į vėsu, 
mėnesiai vasaros tebuvo.
Dažnai atžagareivių spau- dirba be pertraukos ilgas 
doj matom nusiskundimus, vak 
kad Sibire vasaros teturi! dirba net naktimis konser- 
tik po keturius mėnesius, o vuojant vaisius. Sodaunin- 
ten mūsų brolių tūkstančiai I kai iš arti ir toli pilnais ve- 
šąlą... Mat, tie redaktoriai žimais veža obuolius į tas 
ir bendradarbiai, matydami 
kas dedasi už tūkstančių 
mylių, skaitosi dideli a i s 
mokslo vyrais. Na, lai jie 
sau mintimis klajotų po 
platųjų pasaulį, tik bėda su 
jais, kad nenustoja vandens nį dirbate? 
drumsti darbo klasės jūroje.

Per tuos kelius vasaros j 
mėnesius turėjome progą' 
saule šildytis bei jūroje, 
plaukyti, kurie šaltą sūrų j 
vandenį dar gali atlaikyti. | 
Taipgi buvo progų geguži-1 

|nėse, ypatingai Tautiškam 
#»arke (Montello j) mums
bostoniečiams tyru oru pa
kvėpuoti ir su maloniais iu , .. , .• i-T , . . .. . i buvo palaidotas dar jaunas,idėjos draugais susitikti.1 x ■!, • • JTn i ... .... _ . . i j 'Amerikoje gimęs Juozas Paskutine siais metais bul-im .L X, 
vinių blynu gegužinė i vyko i J11 a?evl^lus\ alx^ nu 1U" l spolio 12 d: Tą dieną 'buvo'dl™ mot?ri lr keletą valkl^ 
gana šaltas oras, tik gerai; '^ls su zmona daikte negy- 
apsirengusieji tegalėjo ii-,veno- nuvyko į kitą 
giau prie sušilusių blynus i ^i^tą su ja pasimatyti. Po- 
kepančių šeimininkių kuk- i kc^a -j0 PatiesjMi-
nios bufeto stovėti. Nors,! 
aipart karštų blynų, buvo ir i 
kitokios šilumos, bet mūsų i 
dabartinė publika, sveika- j 
tingumo išrokavimais, ne-1 
bedrįsta ta skystimo formoj • 
šiluma pasinaudoti.

Mokesčių kilimas
Nors yra sakoma, kad tu-;} 

retume daugiau rašyti apie' - 
tai, kas gera, o mažiau apie J 
visiems nepalankius, nepa- Į 
geidaujamus dalykus; bet,i' 
kad tų nepageidaujamųjų 
vangiau yra. Bent jau aš 
taip matau.

Už 1958 metų nekilnoja
mo turto tūkstanties vertę 
mokame po 93 dolerius. Tur 
būt Bostonas yra aukščiau
siai tuos mokesčius iškėlęs, 
ir dar vis negana, nes kal
bama, kad kitais metais 
miestas turės daugiau išlai
dų už šiuos metus, tai ir 
mokesčiai pakils dar aukš
čiau.

Automobilių apdrau d o s 
kompanijos, rodos, dar nė
ra galutinai nustatę mo
kesčio, nes jos vis dar kovo
ja su kontroliavimo įstaigo
mis, norėdamos ko daugiau 
pakelti apdraudos mokestį.

Valdininkai mokesčius ke- 
tia neatsižvelgdami į tai, ar 
žmonių įplaukos didėja, ar 
jnažėja, nes tūkstančiai ir 
Bostone iš bedarbių pašal-

Hart, Midi.
Gražus ruduo

Šio miesto šaligatviai pa

Dvi prezervavimo įmonės

andas, o Stokely įmone

imones.
Sekmadienį susitikau ma

no amžiaus virš 65 metų pa
žįstamą darbininką. Klau
siu :

— Na, tai ką, ir sekmadie-

— Ką kitą darysi — pri- 
; verstas, — žemaitiška tar- 

... ! me jis atsakė. — Visi kiti L ‘N-r.•p į tą patį daro.
Darbininkai priklauso 

prie CIO unijos, bet atsili
kimas didelis. Vis vien pata
riau kovoti už trumpesnes 
darbo valandas.

Lawrence, Mass.
Progresyvių organizacijų 

nariai nutarė parsitraukti 
lietuvišką filmą ir parodyti. 
Išrinko komisiją: — Ig. Ču- 
lada, L. Šupetrienė, J. Ru
dis, V. Kralikauskas ir S. 
Lenkauskas.

Komisija pasitarė ir nuė
jo į Lietuvių Klubą pasam
dyti svetainę. Buvo klubo 
komiteto susirinkimas. Ko
misija pranešė komitetui, 
kad nori gauti svetainę ir 
kokiam tikslui.

Komisijai buvo pasakyta, 
kad komitetas apdiskusuos 
ir praneš. Komisija išlaukė i 
dvi valandas ir pusę. Komi
teto susirinkimas baigėsi, 
bet niekas vis. nepraneša. 
Užklausus kom. sekreto
riaus, tai jis atsakė, kad ko
mitetas nutarė nerenduoti 
svetainės parodymui filmų 
iš Lietuvos, ir jog komisijai 
tą turėjo pranešti komiteto 
pirmininkas. Pasirodo, kad 
pirmininkas, gėdijosi pasa
kyti ir išsmuko pro duris...

> M. Simonaičiui. Ir pabaigęs 7iivn kpf cavn 
savo raportą pasakė, “kad ** * 1

- liaudžiai padėjoligonių daugiau nesiran
da.” Tai buvo linksma gir
dėti, kad visi draugai pa
sveiko.

Buvo skaitytas laiškas iš 
filmų komisijos nario V. 
Čepulio, kuriame pranešė, 
kad mes galėtumėm gauti 
filmus “Tiltas” ir Kana
dos lietuvių delegacija Lie
tuvoje. Bet pasirodė, kad, 
pagal mūsų koloniją, išlai
dos per aukštos, o, antra, 
keblumai su svetaine. Tai 
tas svarbus filmų rengimo 
klausimas paliktas ant to
liau.

Sekantis LDS 6 kuopos 
susirinkimas įvyks pirma
dienį, lapkričio 3 d., A. Kli
mo studijoje. Visi nariai 
bandykime dalyvauti šiame 
susirinkime. Lauksime 
skaitlingo susirinkimo.

Išvažiavo į Californiją

(Iš karo laikų)
Artėjo vakaras.

Ivancevičių stotį turėjo pra
eiti dar vienas vokiečių eše
lonas. Dar vienas! Su tan
kais, sviediniais, kareiviais 
O kiek jų praėjo 1_____
link! 1944 metų pavasario 
dienomis ten prasidėjo įnir
tingi mūšiai. Vokiečiai no
rėjo pereiti į kontrataką. 
Reikėjo nutraukti priešo 
traukinių judėjimą.

Čertkovo partizanų būrio 
vadas ilgai galvojo, ką pa
siųsti susprogdinti ešeloną 
ir geležinkelio bėgius. Jis 
puikiai pažino savo sprog
dintojus. Štai Nikolajus 
Dubovas, Valentinas Kor- 
žinas ir Kolia Gaišikas —

lonas. Bet vis vien užminuo
sime.

Kolia vėl nušliaužė prie 
bėgių ir kasė duobelę. Dre
zina grįžo dar kelis kartus...

Trečia valanda. Ešelonas 
už kelių minučių bus čia. 
Ką daryti?

Bėgiai tuo metu ėmė 
gausti. Artėjo ešelonas. Ne, 

Minsko Praleisti negalima.

o

Iš posūkio pasirodė trau
kinys. Laukti nebegalima. 
Kolia griebė miną ir puolė 
ant pylimo. Bet kas tai? 
Šaudo? Mat, sargybiniai 
pastebėjo jį. Vokiečiai, šau
dydami iš pistoletų, puolė 
prie berniuko, bet greit at
šoko: padūkusiu greičiu už
lėkė traukinys.

— Atrodo, suspėsiu, — 
blykstelėjo mintis.

Kurtinantis sprogi m a s 
sudrebino orą. Nematyta 
jėga griebė garvežį ir nu-

pats jauniasiaS- sprogdinto- meįe nuo pylimo. Paskui jį 
jas (neseniai būrys paminė- vagonai su tankais,

į jo jo penkiolikos metų gimi-1
LDS 6 kuopos narė, Lais- nio sukaktį). Tačiau Kolia 

vės skaitytoja ir gera darbi- buvo patyręs sprogdintojas. ________ ____ _______
-..r v. . ? . ._ T. jįJiuYioiYu vi ii' Kilęs jis iš Senčevičiu kai- n-as kurį susprogdino Kolia
Negražiai pasielgė Lietu- SpaucĮ0S 7 „ė ---- ....... . _ - •

^-bibo komitetas! Viena, Į<uibienė išvažiavo i Sacra-

sviediniais, kareivių lavo
nais...

Tai buvo aštuntasis ešelo-

Prieš kiek laiko čionai

ni nkiškų o r g a n izacijų ir
> rėmėja Marytė

ŠYPSENOS
Nemaloni ekonomija

Jonas Juozui:
“Aš girdėjau, 

žmona yra labai 
ka.”

Juozas: “Taip, 
nomiška, bet tik
skaita. Aš priverstas apsiei
ti praktiškai be visko, ko 
man reikia”.

kad jūsų 
ekonomiš-

labai eko-

Laukia idealo
— Ar tamstos duktė vis 

dar neištekėjus?
— Ji laukia savo idealo.
— O kas jos idealas?
— Pirmasis, kuris jai pa- 

sipirš.
— Man labai nesmagu, 

kad aš taip neatsargiai vai
ravau savo automobilį ir 
kad jūs po juo patekote. 
Tačiau nėra blogo, kas ne
išeitų į gerą, čia kaip tik 
priešais gyvena gydytojas.

— Gydytojas? Bet juk aš 
pats ir esu.

(Iš laikraščio “Diena”, 
1936 m.)

J. Gaidys'
mo, netoli nuo Ivancevičių. 
Tas vietas puikiai pažįsta. 
Būryje Kolia dar neseniai. 
Nuo pat karo pradžios jis 
buvo partizanų ryšininku, o 
kai vokiečiai susekė jį, atė-

išlaikyti apie tris valandas
žmones ir nepranešti, o kita
— bijotis pamatyti filmą iš i ;
savo tėvų šalies, tai labai ( -j
negerai. .................. j fornijos gražia"gamta. Ge-|.i0!dalinį ji' tapo sprogdin-

VeLau komisija pasiteira- j pjausiu pasisekimu jums, j toju. Į dalinį Kolia atėjo su
'Marytė. Anna W Mus I pionieriaus kaklaraiščiu. JĮ

rnento, Calif., aplankyti sa
vo brolį ir sesyte, jos šeimą 
ir draugus bei pažįstamus 

žinoma, pasigerėti Cali- 
I fornijos gražia g____

......r—-------------
v o pas rusus. Jie sutiko tik 
už $5, tai yra, svetainės ap-1 
šildymą, parenduoti svetai
nę. Reiškia, filmas iš Lietu
vos bus parodytas Lawren
ce ir apylinkės lietuviams. ■tomobilyje negyva. vxai'T •, *->•i j- - j *. c v. . (Laiką vėliau pranešime neri i įvykdė sauzudystę, nežinia. L.jjsv‘e 1 ' 1

HARTIETIS1

NORWOOD, MASS
Dabar per “Laisvės” vaju 

! tenka atlankyti visus “Lais- 
! vės” skaitytojus, su neku- 
i riais jau per keletą mėnesių 
buvau nesimatęs. Todėl, su 

i jais susitikus, tenka gražiai
■ ir draugiškai 
; apie įvairius
■ Ivkus.

judri moteris, dar pajėgia; 
dirbti visą namu ruoša.

Tiesa, Bataičiai turi iš- 
auklėję gražią šeimyną, dvi 
gražias dukreles ir du sū
nus. Giedrutė yra mokyto- 

pasikalbėtil ja, o Onutė piešėja. __
gyvenimo da-!dar neištekėję, gyvena kar- 4... .... 4.x„i:•

priėmė į komjaunimą. Kom
jaunimo bilietas jam sutei
kė naujų jėgų: jau septynis 
priešo ešelonus Kolia nu
leido nuo geležinkelio bėgių. 
Reikės operaciją ir dabar 
jam pavesti...

Kolia pažvelgė į laikrodį: 
lygiai dvi valandos. Laiko 
dar yra. Susėdo pailsėti.. 
Pagaliau — laikas veikti. 
Tuo metu draugas kumšte
lėjo alkūne.

Kolia pastebėjo dreziną.
Šviesa ryškėjo. Ir štai jau

Waterbury, Conn.
Įvairios žinios

Spauda ir politikieriai 
i dažnai mini, būk nedarbas 

S. Zalukas jau sumažėjo, Bet pas mus 
■ bedarbių armija padidėjo. 
1 Prieš šešis mėnesius buyo 
i 8,000 bedarbiu, beveik visi 
: tuo laiku gavo nedarbo ap- 
! drauda. Gi dabar nedarbo 
apdraudą yra gaunančių i 
jau tik 5,000/ Net demokra
tų kandidatas pripažino, aiškiai matyti drezina. Jpje 
kad apie 3,000 bedarbių nu- du vokiečiai. Kolia pasižiū-1 

^bi bnti nuo listo, nes jų ap-
drauda jau išsibaigusi.

Gaišikas. Bet tai buvo ir 
paskutini s — jaunasis 
sprogdintojas žuvo po eše
lono skeveldromis.

A. GERUS

STEVENSON STOJA 
Už TAIKĄ

Chicago. — Adlai Steven- 
sonas, du kartus buvęs De
mokratų partijos kandida
tas į prezidentą, sakė kalbą. 
Jis stoja už tai, kad Jungti
nės Valstijos nestatytų sa
vęs. į karo pavojų dėl Que- 
moy ir Matsu salų, nes jos 
nereikalingos Formozos gy
nybai.

PHILADELPHIA, PA.

Pageibėkitc savo giminėms Lie
tuvoje, Kazakstane ar Sibire, ypač 
prieš Kalėdas. Galite siųsti paketus 
oro ar paprastu paštu. Paketai Iki 
44 colių. Turime visokių medžiagų 
ir daiktų. Kainos prieinamos. Pa
ketus išsiunčiame tų pačių dienų, 
kai apiaikome nuo jūs. Gaunate 
pašto kvitų už kiekvienų paketų.

GENERAL PARCEL & 
TRAVEL CO., INC.

632 W. Girard Ave. 
Phila 23, Pa.

Walnut 5-8878

Atdara kasdien 9 v. r. iki 8 v. v.
Mykolą Cenko — O. Stojkewycz

BROCKTON-MONTELLO, MASS.
Važiuokite su vyrų grupe į Brooklyną lap

kričio 9 d. Vyrų grupė dalyvaus Laisvės kon
certo programoje. Jie važiuos busu ir gali pa
imti daugiau pasažierių. Kelionė tik $10.00 i 
abi pusi. Tačiau, jei pripildysime pilną busą, 
tai kelionė kainuos tik $8.50.

Prašome tuojau užsisakyti buse vietas pas 
Albert Potsų ir William Yuodeikį. Kurie norite 
važiuoti iš apylinkės, kreipkitės j Tautiško na
mo restoraną ir čia susisieksite su buso komisi
ja. Bet turi būti žinoma, kiek asmenų važiuoja, 
iki spalio 30-os dienos. Tad prašome greit re
gistruotis važiavimui busu.

Vv/rą grupės komisija

rejoį tolstančią dreziną ir 
nušliaužė bėgių link. Prisi
spaudęs prie žemės, jis ty-1 
liai kasė duobutę minai. Bet 
štai bėgiai vėl sugaudė. Ko
lia pakėlė galvą — drezina 
grįžta. Berniukas smuko

■ nuo pylimo ir pasislėpė krū- 
I muose. Prožektorius nuslin
ko tolyn.

— Aišku, — sušnibždėjo 
jis draugui, — drezina šmi- 
rinės čia tol, kol praeis eše-

tu su tėveliais, tai jos daug| Išeina, kad republikonai 
padeda jiems jųjų senatvė
je. Sūnūs petras ir Jonas 
yra vedę, jie gyvena atski
rai, vienok tėvus nuolat at
lanko. Tai pavyzdinga lie
tuvių šeimyna!

A. Malkūnienė taip pat 
i yra sena “Laisvės” skaity- 

Bataičiai jau gerai pagy- toja. Ji gyvena Norwoode. 
Nors jau nejauna moteris, 
vienok dar gražiai atrodo, 
pilna moteriško gyvumo. 
Jos vyras P. Malkūnas mi
rė prieš keletą metų. Dali
nai ji nusiskundė, kad vie
nai, be vyro, gana sunku 
gyventi. Mat, reikia namą 
pačiai prižiūrėti, prie kurio

d. teko užeiti 
Bataičius, ku-pas draugus

rie turi nuosavą gražų vie
nos šeimos namelį prie Wa- 
shingtono gatvės, Dedham, 
Mass., arti miesto centro. 
Tai yra seni “Laisvės” 
skaitytojai.

venę žmonės. Man rodos, 
kad jie abu jau peržengę 
aštunta dešimti metu. Vie
nok nuo skaitymo laikraš
čių bei knygų nesitraukia. 
Ypač P. Bataitis myli skai
tyti. Girdi, aš, gavęs laik
raštį, nepadėsiu jo, kol viso 
neperskaitau. Šį kartą P. 
Bataitį teko rasti lovoje be
siilsintį, ramiai buvo užmi
gęs. Kada nubudo, pasi
sveikinus, pradėjome kal
bėtis. Girdi, nesijaučiu ge
rai, galva mano pradėjo 
svaigti, tai gydytojas man 

pos dažnai daro pragyveni- patarė tūlą laiką galėti lo
voje, gerai pailsėti.

Draugė Bataitienč dar
mą.

Pandėlietis

yra daug įvairaus 
ypač vasaros laiku.
kų jokios pagalbos negau
na. Ji turi vieną sūnų ir 
dukterį. Girdi, parduočiau 
namą, bet kur išeiti parda
vus? Sunku tinkamus kam
barius gauti. Vargas buvo 
jaunesnėse. dienose, augi
nant šeimyną, dar sunkiau 
yra sulaukus senatvės.

M. Uždarinis

NASHUA, N. II.
Spalio 27 d. sukanka lygiai vieneri metai 

kai mirė

ANDRIUS VECKYS
Jis buvo pažangus žmogus, ilgametis 
vės” skaitytojas, geras pažangaus judėjimo 
draugas, darbininkas. Jis gimė ir augo Go
delių kaime, Liškiavos parapijoje, o po dau
gelio metų sunkaus darbo mirė čia ii* buvo 
palaidotas Laisvose Lietuvių Kapinėse mū
sų mieste.

Liūdnai prisimena 
brolis ii* brolienė
Leonas ir Monika Veckiai, 
jų vaikai ir anūkai
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darbo, 
Iš vai-

Binghamton, N. Y.
Iš LDS 6 kp. susirinkimo

Spalio 6 dieną atsibuvo 
LDS 6 kuopos susirinki
mas. Narių dalyvavo vidu
tiniai, daugiausia moterys. 
Tai pagirtinas dalykas, kad 
beveik kiekviename kuopos 
susirinkime moterų dau
giau dalyvauja, negu vyrų. 
Jūs, vyreliai, nepasilikite 
namuose, kuomet jūsų 
draugės moterys eina į kuo
pos susirinkimus; eikite ir 
jūs, tada susirinkimai bus 
daug skaitlingesni.

Finansų sekretorius L. 
šimoliūnas pranešė, k a d 
įdavė pašalpos čekius P. 
Griniui, K. Michael ir M.

garsina nedarbo sumažėji
mą tik norėdami rinkimus 
laimėti. Bet jie neapgaus 
tuos bedarbius, kurie žino ! 
tikrą padėtį.

Pasidavė į ligoninę
M. Denesevičienė serga ir 

randasi Waterbury ligoni
nėje. Kam laikas ir sveika
ta leidžia, aplankykite. Ap
lankymas sergantiems 
duoda daugiau ūpo 
nugalėjimui.

Jau sveiksta
LLD susirinkime teko su

sitikti su drg. E.. Buziene, 
kuri neseniai sugrįžo iš li
goninės. Pasirodo, kad jos 
sveikata gražiai taisosi.

E. Buzienė dėkavojo ją 
aplankiusiems, taipgi už gė
les ir simpatijos laiškus. 
Ji visiems ir visoms labai 
širdingai dėkinga.

Mirė Ansonijoje
Teko būti Ansonijoje 

sužinojau, kad mirė geras 
darbininkiško judėjimo rė
mėjas Mykolas Apanavi
čius. Jis mirė birželio 26 d., 
bet iki dabar niekas nepa
rašė.

Jis iš Lietuvos paėjo nuo 
Marijampolio - Kapsuko, iš 
Mokulų kaimo. Į Ameriką 
atvyko 1911 m. ir visą laiką 
gyveno Ansonijoje. Paliko 
nuliūdime moterį, dukrą, 
du sūnus ir anūkų. Negerai, 
kad Ansonijos draugai nie
ko apie, velionio mirtį nepa- 
parašė.

pri-

• I ir i

Vilkaviškis

Artinasi vajus gavimui 
naujų skaitytojų. Pasirū
pink ir Tamsta gauti nors 
vieną naują skaitytoją. Kai
na $10.00 metams.

1S 
t i

Great Neck, N. Y.
GRAŽUS NAUJAS FILMAS 

bus rodomas sekmadienį

Spalio 26 October
KASMOČIŲ SALEJE

9 1 Steamboat Road 
Great Neckc

Pradžia 4 vai. popiet
Kviečiu greatneakiečius ir 

Port Washington a ts i lanky
li’ pamatyti šį puiku filmą.

Ištisai lietuviškas 
su daugeliu 
rias atlieka 
artistai.

vaidinimas 
gražių dainų, ku- 
gabūs va id into,j ai

Filmininkas
Jurgis KHmas

Rochester, N. Y.

Kviečiame Dalvvauti V
Spalio 25 October

GEDEMINO SALĖJE
575 Joseph Ave. 6:30 vai. vakare

ČIA JVYKS PAŽMONYS “LAISVĖS” FONDUI

Kviečiame vietinius ii’ iš apylinkės dalvvauti. Ne
valgykite namie, turėsime skaniu valgiu—keptos jau
tienos, kugelio ir kitko. Būsite patenkinti. Nepamirš
kite dalyvauti.

Rengėjai—LLD Moterų ir Vyrų Kuopos

IšSIUNčIAME PAKETUS Į USSR
1 LIETUVA, UKRAINA, BALTARUSIJA. LATVIJA, ESTONIJA IR KITAS RESPUBLIKAS 

Pasinaudokite mūsų firmos patikimiausiu, atsargiausiu ir tinkamiausiu patarnavimu.

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

135 W. 14th St., New York 11, N. Y., Telephone CHelsea 3-2583
(arti subways) (tarp 6th ir 7th Aves.)

MCSU SKYRIŲ RAšTINfcS:
132 Franklin Ave. 
Hartford, Conn. 
CHapel 6-4724

89 Raymond Plaza W. 900 Literary Rd.
Newark, N. J. Cleveland 13, Ohio
Tel. MArket 2-2877 Tel. TOwer 1-1461

141 Second Ave.
New York City

Tel. GRamercy 5- 7430

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

682 W. Girard Ave. 
Philadelphia 23, Pa. 
Tel. WAInut 5-8878

11831) Jos. Cantipau 
Detroit 12, Mich. 
Tel. TOwnsend 9-3980

332 Filmorc Ave. 
Buffalo 6, N. Y. 
Tel. MOhawk 2674

Dėl platesnių informacijų reikale išsiuntimo paketų giminėms ir draugams, susisiekite su 
mūsų patyrusiais, mandagiais ir veikliais raštinės vedėjais skyriuje jūsų mieste.

Jie su mielu noru suteiks jums informacijas.
Suteikite džiaugsmo savo giminėms ir draugams, pasiųsdami jiems paketas 

Kalėdoms ir Najiems Metams.
firma yra patarnavusi tūkstančiams pasitenkinusių klijentų. 100% garan- 
bus pristatytas. Išsiunčiame į 48 valandas. Adresatą pasiekia i 6-7 savaites;
pilniausias pasirinkimas įvairių pirmos rūšies valgių. Taipgi išdirbystės da-

Mūsų didelė ir patikima 
tija, kad kiekvienas paketas 
oro paštu j 7-12 dienų.

Mūsų raštinėse randasi
lykų: skepetaičių, batų, laikrodžių, laikrodėlių, ir t. t. už labai žemas kainas.

Atsiminkite: mes esame specialistai reikale išsiuntimo paketų.



Įvairios Žinios
Teheranas. —Irano (Per

sijos) užsienio prakyba 
smarkiai paaugo. Daug už
sienio biznierių atvyko j 
Teheraną tartis biznio rei
kalais.

Pekinas. — Kinijos ir Ry
tų Europos prekyba pakilo 
200 procentų, lyginant su 
pirmesnių metų prekyba. 
Vien su Čekoslovakija ji 
siekia $82,000,000 vertes.

Washingtosnas. — Demo
kratų ir Republikonų parti
jos ragina visas moteris
dalyvauti ateinančiuose rin
kimuose.

DIDYSIS NEW YORKAS

Teheranas. — 1950 me-, 
tais šis miestas turėjo 270,-1 
000 gyventoju, o dabar jau 
turi 1,500,000. .

Helsinkis. — Šių metu 
Suomijos ir Tarybų Sąjun- 
go prekyba bus didesnė, ne
gu pereitųjų. Iš Tarybų Są
jungos Suomija pirks $135,- 
000,000 vertės prekių.

Tokio. — Toyota Motors 
Co. stengiasi daugiau ga
minti automobilių ir vežti į 
užsienio rinkas. Japonijoje 
gaminami automobiliai yra 
daug pigesni, kaip Ameri
koje.

Pekinas. — Kinijos vy
riausybė Įvedė liaudies mili- 1 
cijos privalumą. Kiekvienas 
pilietis tarpe 16 ir 50 metų 
amžiaus, kuris yra fiziniai 
sveikas, turi lavintis ir eiti 
civilinių milicininkų parei
gas.

New Yorkas. — Jungti
nių Valstijų atstovas Jung
tinėse Tautose rengiasi kel
ti Tolimųjų Rytų klausi
mus.

Washing tonas. — Mrs. 
Neal Tourtellotte paskirta 
moterų komiteto pirminin
ke. Šis komitetas teikia pa
tarimus gynybos reikaluose.

PREZIDENTAS DAUG 
PRIŽADA

San Francisco, Calif. — 
Prezidentas Eisenhoweris, 
vesdamas kampaniją už Re
publikonų parti jos kandida
tus, labai daug prižada. Jis 
sako: jeigu tik respublikonai 
bus išrinkti į Kongresą, tai 
“bus darbų visiems”, ir 
Amerikai “nebus pavojaus”.

Iš laišką redakcijai
Mūsų senas veikėjas uste- 

rietis Jonas Skliutas rašo A. 
Bimbai:

“Parašysiu žodį kitą apie 
save. Mano sveikata šiuo 
tarpu yra pusėtinai sušlu
bavusi. Buvau pasidavęs li
goninėn, bet nieko nepagel-i 
bėjo. Dabar pasidaviau Bos
tone į kliniką, gal ten galės 
ką nors surasti. Man skau
da dešinę ranką, nesivaldol 
gerai. Skauda pečius. Dėlei 
cukrinės ligos, tai jau turiu 
imti adatas. Labai gaila, 
kad šiemet negalėsiu pagel
bėti Laisvės vajuje. Mūsų 
vajininku apsiėmė drg. K. 
Kosulis. Mes visi, kiek išga
lėdami, jam padėsime...

“Vėlinu jums geros svei
katos, nes tai brangiausias 
turtas. Duokite gerus linkė
jimus nuo manęs visiems 
draugams”.

Labai gaila, kad šio mūsų 
gero, veiklaus draugo svei
kata yra sušlubavusi. Visi 
mes, drauge Jonai, linkime 
jums ją kuo greičiausia pa
taisyti.

Bangkokas. — Reakcinė 
Thai lando vyriausybė prašo 
iš Amerikos daugiau gink

lų. Generolas Thana r a t, 
j Thailando diktator iškas 
premjeras, ilgai kalbėjosi su 
Jungtinių Valstijų gynybos 
sekretoriumi Nęil McElroy.

Las Vegas, Nev. — Ame
rikos karinė komanda per 
vieną dieną išsprogdino tris 
atomines bombas.

Little Rack, Ark. — 250 
mokinių jau lanko “privati
nę” aukštesnę mokyklą.

Cape Canaveral, Fla. — 
Armijos komanda paleido į 
erdvę balioną-satelitą, bet 
jis kur tai paklydo. Koman- 
dieriai negauna nuo jo radi
jo atsiliepimų.

Atlanta, Ga. — Tei sėjas 
Virlyn Moore nesutinka pa
leisti po kaucija penkis šo
vinistus, kurie kaltinami iš
sprogdinime žydų sinago- 

! gOS.

Ottawa. — Kanados vy
riausybė paskolino Indijai 
$8,000,000. Indija už tuos 
pinigus pirks Kana d o j e I 

‘ kviečių.

LAISVES VAJUS
(Tąsa iš l-nin pusi.) 

BIUDŽETO SUKĖLIMUI 1959 METAMS 
AUKŲ GAUTA SEKAMAI:

W. S., Philadelphia, Pa.__________________ $10.00
J. Rainys, Philadelphia, Pa_______________ _ 6.00
J. Thomas, New Kensington, Pa.____________ 5.50
P. J. Martin, Wexford, Pa._________________ 5.00
V. Valangevičius, Maspeth, L. L____________ 5.00
Philad-elphijos biznierius ___________________  5.00
M. Kavaliūnas, Philadelphia, Pa. __________  5.00
F. Lašinskas, Philadelphia, Pa.-------- --------------4.00
Anna Ostapuk, Newark, N. J. ------------------- 4.00
J. Duoba, New Haven, Conn.------------------------- 4.00
G. M., Waterbury, Conn.___________________  3.00
Mrs. Maurus, Philadelphia, Pa. ----------------------3.00
A. Sheiris, New Kensington, Pa. ___________  2.00
Frank Nagine, Keene, N. H. ------------------------- 2.00

Po$l: Philadelphiečiai: A. Marmokas, B. Stupelis, 
R. Wi ržis, Jonas Urban, Bemokslis. K. Abakan, Easton, 
Pa.; Geo. Miskeliunas, Newark, N. J.; A. Mieiulis, Kear
ny, N. J.; S. Milevas, Linden, N. J.; W. M. Samuolis, 
Waterbury, Conn.; A. Petruškevičius, Scranton, Pa.; 
Julia Kripaitis, B’klyn, N. Y.; A. Akulaitiene, New 
Hope, Pa.; P. Demeikis, Ansonia, Conn.; M. U lažas, Wa
terbury, Conn.; F. Terepas, Waterbury, Conn.; P. Gum- 
bulevičh, Ansonia, Conn.; J. Pauža, Ansonia, Conn.; A. 
Lukomas, Pittsburgh, Pa.; B. Baleišis, Valley Stream, 
L. L; C. B. Stepon, Lewiston, Me.; J. Muragienė, Pitts
burgh, Pa.; K. Maziliauskas, Jersey City, N. J.; T. Te- 
luns, W. Orange, N: J.; Eve Ališauskas, Newark, N. J.; 
J. Patkus, New Haven, Conn.

PRIETELIŲ KLUBAS
A. Skirmontas, Brockton, Mass. ----------------- $25.00

Širdingai dėkojame vajininkams, jų padėjėjams ir 
visiems aukojusiems sukėlimui $5,000 fondo, užtikrini
mui Laisvei budžeto 1959 metams. Daugelis skaitytojų, 
atsinaujindami patys prenumeratą, prisiunčia po keletą 
dolerių aukų Į fondą. Tai gražus dalykas! Ne visus 
skaitytojus vajininkai gali aplankyti ir paprašyti aukų, 
tą suprasdami daugelis skaitytojų patys Įteikia savo 
laikraščiui finansinę paramą.

Laisvės Administracija
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ALŽYRIEČIAI STOJA 
Už LAISVĘ IR TAIKĄ
Tunis. — Krim Belkacem, 

buvęs Francūzijos karinin
kas, o dabar Alžyro valdžios 
karo ministras, sako:
sutinkame tartis su Francū- 
zi.ja Alžyro laisvės reika-

MIRĖ
Antanas Krau'jaiis mirė 

spalio 15 d., White Plains, 
N. Y. Mirė sulaukęs 66 m. 
amžiaus, nuo paralyžiaus 
priepuolio. Palaidotas spa
lio 18 d., White Plains kapi
nėse, be bažnytinių cere
monijų.

Velionis buvo uolus Lais
vės rėmėjas, ir skaitytojas 
per daugelį metų.

Paliko nuliūdime žmoną 
Eleną, sūrų Alden, brolį 
Kazį ir seserį Oną Lietuvo
je, podukrą Bronę Marku-, 
nas, ir Pawling, N. Y., gy
venantį brolį Motiejų.

Šią liūdną žinią pranešė 
velionio brolis Moti ėjus
Kraujalis iš Pawling, N. Y., 
telefonu. Velionio šeimai ir 

I artimiems giminėms reiš- 
Mes. | kiame užuojautą jų liūdesio 

valandoj.
L. K.

Padėka Rušinsky 
pagerbimui banketo 

darbininkams
Iš aprašymų Laisvėje vi

si žinome, kad Konstancijos 
ir Jono Rušinskų pagerbi
mui pokylis buvo skaitlin
gas publika, ir banketo da
lyviai puikiai aptarnauti 
geru, skaniai pagamintu 
maistu. Už tai banketo ko
misija širdingai dėkoja gas- 
padinėms, stalų aptarnauto- 
joms ir kitiems banketo 
darbininkams.

Gaspadinės buvo Marijo
na Wilson, Ona Čepulienė ir 
Beatrice Briedienė. Joms 
padėjo virtuvėje Sofija 
Petkus ir Stefanija Sasna.

Stalų aptarnautojos: Eva 
Mizarienė, Vera Rimkienė, 
Nellie Ventienė, Ilsa Bim- 
bienė, Lillian Kavaliauskai
tė ir Nastė Buknienė

licininkai Holquist ir Shea 
pareikalavo sustoti. Nico- 
lich dar greičiau paleido au
to. Policija vijosi, šaudė ir 
Forest Hills miesto dalyje 
jaunuolius suėmė.

Virš 1,000 Brooklyno gy
ventojų protestavo prie 
City Hali prieš sumažinimą 
mokykloms pinigų.

Miesto viršininkai atmetė 
siūlymą, kad iš Brooklyno 
būtų pastatytas tiltas į Jer
sey City. Jie laikosi pirmes- 
nio nutarimo, kad toks til
tas turi būti iš Brooklyno į 
Staten salą.'

F. Hogan, Demokratų 
partijos kandidatas. į Sena
tą, sako, kad Quemoy ir 
Matsu salų reikalas tuojau 
turėtų būti perduotas Jung
tinėms Tautoms.

Policininkas. James Mc-
lais... Jeigu tik Francūzija 
sutiktų pasitraukti iš Alžy
ro, tai būtų taika... Mes ve
dame karą ne dėl kokio pa
sitenkinimo, bet verčiami 
reikalo.”

TSRS LAIKOSI 
SAVO POLITIKOS

Maskva. — Premjeras 
Chruščiovas sako, kad 
TSRS “neturi nei vienos ka
peikos kapitalistų planui at
silikusių šalių reikalais”. 
Jis sako, kad TSRS davė ir 
duos pagalbos atsilikusioms 
šalims, bet jos pagalba yra 
lygaus lygiam, netaip, kaip 
imperialistų, kurie stengia
si kitoms tautoms “užkarti 
savąjį jungą”.

Tarp lietuvių
Petras Grabauskas, veik

lus aidietis, prieš porą sa
vaičių laikėsi Baltimorėj. 
Šis jo vizitas buvo ne pir
mas — jis ten ne kartą nu
vykdavo. Ten gyveno jo se
sutė. Apsilankęs pas ją jis 
grįždavo linksmas. Bet šį 
kartą kitaip — grįžo liūd
nas, mylimą seserį palaido
jęs.

Jo sesuo Eva Helwick 
buvo Laisvės skaitytoja.

La’svieciai, aidiečiai ir 
visi kiti Petro draugai reiš
kia užuojautą Petrui ir ki
tiems velionės Evos Helvick 
artimiesiems.^

LAISVES KONCERTAS
ĮVYKS SEKMADIENĮ

Lapkričio Q November
PRADŽIA 3:30 VAL. POPIET

Liberty Auditorium
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N.

IŠTISA KONCERTO PROGRAMA:

VYRŲ CHORAS Iš BROCKTON, MASS, 
vadovaujamas Albert I’otsus

ALDONA WALLEN
solistė—sopranas iš Connecticut

AUGUSTINAS IEŠMONTA 
solistas—baritonas, vietinis

SUZANNA KAZOKYTĖ 
solistė—dramatiškas sopramis, vietinė

ELENA BRAZAUSKIENĖ 
solistė—sopranas, vietinė

ELENA BRAZAUSKIENĖ IR 
NELLIE VENTIENĖ - DUETAS

AIDO CHORAS 
vadovaujamas Mildred Stensler

AIDO CHORO MOTERŲ KVARTETAS 
Nellie Ventiene, Nastė Buknienė, 

Ona Čepulienė ir Konst. Rušinskienė 
vadovaujami Mildred Stensler

UKRAINŲ ŠOKĖJŲ GRUPĖ

Atsilankykite, išgirskite ir pamatykite šią gražią 
programą. Sulyg laikų, įžanga visai žema, tik $1.50.

Bus svečių ir iš kitų miestų. Taigi, brooklynie- 
“čiai, pasirūpinkite pasimatyti su svečiais.

Prie kitų darbų dirbo: M. Dermott, eidamas iš darbo^ 
Stakovas, Wm. Baltrušaitis, užėjo į karčiamą ant Broad- 
S. Večkys, P. Venta ir Geo. ;wa.y ir 53rd St., 
Waresonas.

Dėka aukščiau suminė
tiems banketo darbinin
kams, ypač gaspadinių su
manumui ir jų mokėjimui 
puikiai pagaminti valgius, 
banketo dalyviai, kaip mais
tu, taip aptarnavimu, buvo 
p'lnai patenkinti.

Taip pat dėkingai Įverti
name Jono Juškos, ir Jono 
Šimėno dovanas, jų darželių 
nuostabiai puošnias gėles, 
šventiškai dabinusias salę.

Banketo Komisija

Manhat- 
tane ir nušovė keturis žmo
nes. Dabar jo šalininkai vi
saip ji teisina, būk jis buvo 
“pamišęs”, “buvo 
su ia’s” ir t.t.

mentų ji nemato ir kad jie 
jos darbe nereikalingi. Ji 
tik tam tikras dalis sudeda^ 
vo į dėžutes.

Miesto viršininkai sako, 
kad ateinančių metų pra
džioje jie galės parduoti 
penkių akrų plotą Battery 
Parko srityje. Žemė bus 
parduota privatinėms įstai
goms.

Paieškojimai
Ieškau gyvenimo draugo, kuriam 

nusibodo vienam gyventi. Amžiaus 
gali būti nuo 65 iki 70 m. Esu mo
teris 62 m. ir turiu savo biznį, esu 
viena, be vaikų, tad liūdna gyventi. 
Kuriam būtų įdomus mano gyveni
mas, prašau rašyti, suteiksiu dau
giau informacijų: S. K., Box 22, 
Meshoppen. Pa. (100-101)

Tcškau giminaičio Daunio Jonb, 
s. Kazio. Prieš karų rašė laiškus iš 
Amerikos, gyveno kažkur apie Či
kagą. Jo adresą pamečiau ir ne
žinau, kur jis randasi. Būsiu dėkin
ga. jeigu galėsiu su juo susirašinėti. 
Daunienė Marija, d. Stasio, Kazlų 
Rūda, Sodo gt., Nr. 17, Lithuania, 
USSR. (99-100)

PRANEŠIMAI
KATRIUTĖS GINTARAI

Bus rodoma Spalio 26 d., Kasmo- 
čių salėje. 91 Steamboat Rd., Great 
Neck. Pradžia 4 v. v. Kviečiamoj 
vietinius ir iš Port 
dalyvauti, nepraleisti progos 
tę šio puikaus filmo, išgirsite gra
žių dainų ir matysite gabius vai
dintojus. Kviečia filmininkas Jur- 

usijpykęs £*s mimas. 09-100)

Washingtono^ 
nema-

Francūzijos laivu “lie de 
France” atplaukė Graikijos 
karalienė Frederika, jos sū
nus Konstantinas ir dukra 
Sofija. Sakosi, kad Ameri
koje išbus apie šešias savai-

BROCKTON, MASS.

Matykite du gražius filmus iš 
Lietuvos — krutamus paveikslus 
“TILTĄ” ir KANADOS LIETUVIU 
DELEGACIJĄ LIETUVOJE. įvyks 
spalio 25 d , Liet. Tau t. Namo viršu
tinėj salėj, 668 No. Main St. Pra
džia 7 vai. vak. Kviečiame vietinius 
ir iš apylinkės dalyvauti, nesigailė
site. Rengėjai — LLD 6 kp. ir 

i Moterų Apšvietos Klubas.

Po miestą pasidairius
Dienraštis “The Long Is

land Press” stipriai kriti
kuoja New Yorko miesto 
važiuotės komisijonierių T. 
T. Wiley. Dalykas yra ta- 

i me, kad daug važiuotės 
kontroliavimo šviesų ir per
sergėjimo užra'ų yra tokio
je padėtyje, jog automobi
lių vairuotojai negali jų 
matyti.

Dienraštis įtalpino pa
veikslą “No Left Turn”, ku
ris yra ant kampo Grand 
Central Parkway, Briar
wood miesto dalyje. Perser
gėjimas pridėtas, prie stulpo 
toli nuo kampo.

Daug šviesų yra medžių 
šakų pridengtos. Tokia ne
tvarka prisideda prie nelai
mių ir dažnai auto vairuo
tojai yra be reikalo bau- 

| džiami.

Policija suėmė šešis ber
niukus nuo 11 iki 13 metų, 
kurie, akmenimis išdaužė 
žydų sinagogai langus ant 
20th Avė., Brooklyne. Poli
cija įkaitino tėvus už vaikų 
nesutvarkymą. Žydai keti
na tėvus patraukti atsako
mybėn.

Jaunuol’s R. Nicolich, 17 
metų, su jaunesniu berniu
ku greitai važiavo auto. Po

LLD 7-tos Apskr. sekretorius J. 
Greta rinkimų kampani-Į Jaskevičius visoms kuopoms išsiuntė 

pakvietimus dalyvauti metinėj kon
ferencijoj, kuri įvyks spalio 26 d. 
Laikas nenustatytas, bet ne vėliau 
kaip 1 vai. dieną, 318 Broadway, 
So. Bostone. Kuopų valdybos pasi
rūpinkite, kad konferencijoj būtų 
skaitlingas delegatų pasirodymas.
Geo. Shimaitis, pirm. (99-100)

jos eina ir reakcijos dūki
mas. Iš Sperry Gyroscope 
Co. fabriko, Great Neck, pa
leido P- darbo Katrina Kli
mas. Du valdžios agentai 
pareiškė jai, kad ji palei
džiama nes susirašinėia su j 
savo giminėmis Lenkijoje.!

Tai vis daroma “saugu
mo” reikalais. Moteriškė iš
dirbo ten 10 metu. Ji sako, 
kad jokių planų ir doku-

Raise money for your Group. 
Wholesale prices to Retail Trade.

HOLLAND CO., INC.
126-18 Liberty Ave.

Richmond Hill VI. 8-4869
Greeting Cards, novelties, card, 

bridge and bun’eo prizes. We 
gift wrap free. Tally cards free, 
and a prize included on 24 items 
or more of $1.00 retailer. Daily 
Delivery by our fast cars and 
trucks to Glendale, Ridgewood, 
Brooklyn. “OVER 5,000 INDI
VIDUAL ITEMS”—
Largest Organization of Its Kind 

on Long Island. Sec Us First.

A-l ACTION ALWAYS
PIANOS

And Musical Instruments 
Highest Prices Paid

JACK KAHN MUSIC CO.
Freeport 9-2288

JOHN KRAUSS, Inc.
li 7-09 Liberty Avė.

Richmond Hill, N. Y.
(Smulkmeniškas pardavinėjimas)

MĖSOS IR WURSTWAREN

SO BOSTON, MASS.
ALDLD 7-tos Apskr. metinė kon

ferencija įvyks spalio 26 d., 12 vai. 
dieną. 318 Broawdya. v

Kviečiame visas Apskrities kuo-u . 
pas prisiųsti skaitlingą delegaciją.^1 
Turėsime daug reikalų aptarimui, 
kaip tai iš Draugijos įvykusio su
važiavimo ir kitų klausimų: J. Jas- 
kevičius, 7-tos Apskr. Sekr.

(97-100)

LAWRENCE. MASS.

Spalio 25 d. bus kitas parengi- 
' mas Maple Parke. Įėjimas veltui. 
I Tai bus “Halloween'’ pare. Galėsi- 
I te pasišokti, turėsite įdomumo iš 
1 įvairių aprėdalų ir kepurių. Pra
džia 7 v. v. Visi prašome ateiti. 
Atminkite, kad jau netrukus baig
sis parengimai už miesto, kur yra 
tyras oras. S. Penkauskas.

(96-100)

Užrašykite Laisvę savo draugui

**4'«M’4»4«******************į "

MATTHEW A
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Newark 5, N. J
MArket 2-5172

426 Lafavette St

SIŲSKITE DOVANŲ PAKUS JŪSŲ 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. MI. 2-2452. MI. 2-1681

Siunčiami tik nauji daiktai—medžiagos, drabužiai, valgomieji produktai, gyduolės, siuvamosios maišnos. 
Pristatymas garantuojamas, taipgi adresato parašas. Visi kaštai, įskaitant muitą, apmokomi išanksto. 
' Kiekvienas pakas apdraudžiamas.

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 RAŠTINE ATDARA ŠEŠT. IR SEKMAD, 9 V. R. IKI 4 V. DIENĄ. 
SECOND AVE. RAŠTINE ATDARA ŠEŠT. IR SEKMAD., 9 V. R. IKI 4 V. DIENĄ. 

1241 Ashland Avė. 
Chicago 28, Ill. 
HUmbold 6-2818 

121 S. Vermont St. 
Los Angeles. Calif. 
DUnklrk 5-8550

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

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

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

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