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KRISLAI
Visas prieš vieną.
Dar vienas “laimėjimas”.
Nieko nebetrūksta.
Gerai būtų, kad 

susiprastų.
Paskutines mėnuo.
Jau prasidėjo

Rašo A. Bimba

DARBININKU AMŽIUS, NEDARBO 
KRIZE IR DISKRIMINACIJA

Washingtonas. — Jau 
Įlenkti metai veikia Prezi
dento komitetas prieš dis
kriminacijas. Skundu yra

Nors Franeūzijoę
Partija gavo balsu daugiausia, 
bot atstovą parlamente t •n-i"s 

i mažiausia ’
- Tai tokia degaulistinė de
mokratija. Tai ne demokrati
ja, bet biauriH iš jos pasity
čiojimas.

Pasirodo, kad antros die
nos balsavimuose visos buržua
zinės partijos susivienijo prieš 
komunistus.. Prieš komunistus 
prie buržuazijos prisidėjo 'r

■ krįminuoja rasiniai, religi- 
i niai ir labiausiai senesnio 

Komunistą 'amžiaus darbininkus.
Tik j trumpą laiką šis ko-

i mitetas gavo prieš 644 kom- 
i panijas skundų. Bet komi-

kompanijų biznio reikalus

sus minimų ko
daromas
266 atsisakė ka nors turėti

; m pan i j ii apie 
diskriminaci j a s,

Tautose mūsų

Amerikos ir Tarybą 
rp.x: «.I.. iČT-ii

Ar bus minkštosios 
anglies streikas?

Washingtonas.. — Prezi-| Washingtonas. — United' 
dentas Eisenhoweris tariasi Mine Workers uni jos prezi- Į 
su politiniais ir militariniais dentas John Lewis sušaukė’ 
vadais dėl būsimo biudžeto komitetą aptarimui mink6-; 
gynybai Jau numato, kad tosios anglies kasėjų 
gynybai metinės išlaidos ko. Numatoma. I 
viršys 40 bilijonų dolerių.

1958 metais valdžios
, dos 12 bilijoAi dolerių virsi-1 komąsi unijos nustatytų 

ja veikia ir šiaurinėse valsti-L j0 įplaukas, tai yra, tiek su-' 
darė deficito. Būsimais me
tais įplaukų ^ebus

Didele sparta auga 
valdžios deficitas

BERLYNE JAU DUOTAS ĮSAKYMAS
pro- 
neg-

Faktai rodo, kad 20 
centu bedarbiu sudaro 
rai. Nepaisant valdžios pa
stangų, pietinėse valstijose 
negrai vis tebeturi keblumų 
gauti nors geresnį

Del amžiaus diskriminaci-

i su komitetu, nes jos neturi, pad dėjo 
i valdiškų užsakymų. ! metu.

į Prancūzai giriasi 
i laimėjimu Alžyre

daugumą. Todėl ten balsavi
mai nieko nereiškia. Todėl ti“ 
mūsą neva laimėjimai nėra jo
kiais laimėjimais.

Jokios pasaulinės problemos 
'negalima išspręsti be susitari
mo tarpe 
Sąjungos.

Keista, kad mūsą delegacija 
asamblėjoje džiaugiasi sudary
mu erdvės reikalais komisi jos . 
iš daugumos savo pasekėją, j 
dxutomat iškas ranku pakūii-Į
ynas neprivers erdvės šokti pa
galy m ūsų muziką.

Nejaugi dar ir to msupran-
9mūsų

Ar žinote, kad jau ir da
liau didžiosios valstybes turi 
pakankamai niuklinią bombą 
(atominiu ir hid 
rūšiavimai nuo 
šfaus kiekvieno 
gaus?

Taip tvirtina 
Mokslininkui Federacija.

žemes
zmo-

Daug sveikiau būtu “Vaka
rams” išsikraustyti iš Berly
no geruoju. Tegu miestą val
do patys vokiečiai. Svetimu 
armiją buvimas d r u m s č i a 
vandeni.
Į Sovietai gerai 
na palikdami

Amerikiečiai,
britai
liaupsina, o Rytinė 
sostinę laiko už 
mę. Kur logika?

i strei
ką d unija 

pareikalaus, iš kompanijų, 
išlai-1 kad visur būtų griežtai lai-

AMERIKOS ARMIJOS DAUNIAMS
Berlynas.

i Valstijų armijos daliniai j savo 
j Vakariniame ~ \ '
Į gavo įsakymą, ką daryti, ’ kratinė Respublika darys 
i jeigu Vokiečių Demokrati-1 kokių kliūčių, tai sunkveži- 
nė Respublika bandys truk-1 mių vairuotojai turi atsisa- 
dyti jų susisiekimą su Va-ikyti ką nors bendro su vo- 
karine Vokietija. j kiečiais turėti ir sugrįžti į

Mat, Berlynas yra Vokie- į Vakarinę Vokietiją.
čių Demokratinės Respubli- Kokiu priemonių Vakarai 
kos teritorijoje.
Francūzija ir <

Jungtinių i ji armijos komanda įsakius 
daliniai I savo transporto jėgoms: 

Berlyne jau;jeigu t k Vokiečių Demo-

' kiečiais turėti ii

Kokiu priemonių Vakarai 
Anglija, | imtųsi tokiame atsitikime 
igti n ė s i palaikyti ryšius su savo 

'. t u ; Valstijos, su Vakarine Ber-< garnizonais Berlyne, tai
obalsio. i'o conti-i|yno (jaĮimį pa]a’ko ryšius!yra daug spekuliacijų, 

no woi L . ypR teritoriją, šios'-----------------
........ .   -..— i trys Vakarų valstybės ne-i Birmingham, Ala. — Jau 

TAD C A IIIMfA Clfll n..... DACIfCIDTI ! pripažįsta Vokiečių demo-1 šeši negrai kun'gai nuteisti
1/1 lt. dlULv JTrtuiVELD 1 i į kratinės Respublikos ir su i į kalėjimą už “agitavimą

i tinirrr ir i ir i IYYWTY nFYYY IHLT M ! ja “atsisako bent ka turėti”.; boikotuoti segregacin i u s ,LAISVU VAKARINI BERLYNĄ i jAvaU^t0.ibUsus”.

jose. New Yorko State 
Commission Against Dis- 
cr’mination gavo skundus padidinti nepakėlus U—.... _____
prieš 45 kompanijas, kurios todėl tenka laukti naujo de-' laikosi 
paleido iš darbo senesnio j f’eito, 
amžiaus darbininkus, arba' 
atsisakė priimti į darbą.
Y pa t in ga i d i sk iri m i n ac i j o s

krizės

Jeigu kompanijos nepri-j 
galima ims įvijos reikalavimo, tai i 

taksui bus stre'kas, nes mainicriaii C ' 1

i Maskva. Tarybų Sąjunga 
I išleido ilgą pareiškimą ir 
(siūlo paskelbti Laisvu Va-

i francūzy kolonijos
Alžyras. -- Francūzijos. Paryžius. — Afrikoje jau i karai nuolatos lauže Vaka- 

1 armijos komanda sako, kad trečia Francūzijos kolonija i rinio Berlyno reikalais su- 
; bėgyje mėnesio kovii jie už-
i mušė ir suėmė 1,600 alžyrie- visai neseniai nuo Francu-• bartinė Vakarinio Berlyno 
’ čių. ’ zijos ats skyrė Gvinėja. Tik į padėtis yra lygi “vėžio li-

; dienas Francu-j gai”. )
Tarybų Sąjunga siūlo, 

bus autonomiška kad Anglija, Francūzija ir 
są- Ju^gt’nės Valstijos, bėgiu

6 mėnesiu pasitrauktų išva- 
j karinio Berlyno, o ten būtų

' reiškime kaltina,

tautines laisves. Dar ; sitarimą. Ji sako,

dienas Francu-j 
įas pasiskelbė, įvo Palestra srityje, kur iš j 

abieju pusiu dalyvavo 12,-! KV1 _ .. non . respublika Prancūzijos600 žmonių. Colio pusiasa-! . 1 J
lyie dalyvavo apie 6,000. o'Junk°Jc- 
Aflou srity ie apie 3,000 
žmonių.

Dar 188 chemikalai 
“tinkami maistui”

Washingtonas. - Food Į JAV Už APGINKLAVIMĄ 
and Drug Administration 
išvien su Dept, of Health, 
Education and Welfare pa
skelbė, kad 188 nauji che
mikalai yra “tinkami 
toti maiste”. Jų tarpe yra 
dagiausia tokių, kurie įde
dami į konservuojamą

var-

kaip tai dažai ir tt.
Jau seniai Kongrese yra! 

Įneštas bilius, kad pirm 
chemikalų pripažinimo “tin
kamais”. turi būti įrodytas 

daro Berly-lių nežalingumas. Dabar šios 
vokiečiams. į įsta’gos gali chemikalus už- 

franeūzai iD’Plisti tik tada, .. _ 
Vakarinę V ok'i e t i j a prodytas JM žalingumas.

paū-

Daug pinigą mūsą valdžia su
kišo j bazes Maroke. Dabar 
Maroko karalius reikalauja jas 
uždaryti ir amerikiečiams iš
sikraustyti.

Komercinė spauda klausimą 
stato šitaip: Jeigu pasiduosi
me nedideliam Marokui, tai ir 
kitos šalys pareikalaus mums 
iš jų išsikraustyti. Tik reikia 
pavyzdžio. Todėl neturime Ma
rokai n as i leist i!

Bet daag sveikiau patiems 
susiprasti ir išsikraustyti, ne
gu laukti, kol būsime priversti 
išsikraustyti.

Turėkime mintyje, kad 
gruodis yra paskutinis “Lais
vės” vajaus mėnuo. Ėmė lai- 
ĮiO kolonijoms ir vajininkams 

prasidėjo 
gera! 

talkos, 
pridė-

Bšsi’judinti. Dabar 
tikroji rugiapiūtė. O 
rugiapiūtei reikia geros

Draugai skaitytojai,

kratinės Respublikos teises r :
bus skaitomas agresija h | PJanUojft mitlCSti 
susilauks atitinkamo atre- i • .
mimo.” ■; povandeninį kabelį

Tovvhn ^mnno-.i r C C

aryžius. — 1959 m.
čionai

tai 14-kos valstybių
ivo cija, kurios, tikslas 

Berlyno, f ^ansų nutiesimui 
^publikai deninio telegrafo

kad, jeigu Vakarai bėgyje 
šešių mėnesių nepasitrauks šio 12 d. 
iš Vakarinio Berlyno,

!Vakarai jau turi
; 35,202 laivus

Londonas. — Kapitalisti- 
atsidarys i nis pasaulis turi 35,202 pre- 
konferen- kybos laivus, kurių kiekvie- 

surasti- nas yra virš 100 to’"ų įtal- 
povan-

sau-

pos. Pirmoje vietoje stovi

UdDdL OC'.lUųdil Uo 1YVJ1U . i • , j 1i • oA pnn i 4- i įvesta laisvo miesto tvarka.ia, kuri užima 80,609 ket-, ... . . . , .
virtainiu myliu ir turi! '7.? '5adRta,.da
2,000,000 gyventoju, taip! Vakarinis ir Rytinis Berly-

. i J \ 'nas galėtu susitarti ir nor-pat skelbia savo autonomi- . .A .. ,. .1 ! maliai palaikyti miesto
tvarką.

Tarybų 'Sąjunga savo pa
reiškime sako: “Bent koks, 
iš Vakaru pusės pasikėsini
mas prieš Vokiečių Demo-

VAKARU VOKIETIJOS4-

nes Valstijos stoja už pilną 
Vakarų Vokietijos apgink
lavimą. Vakarų Vokietija 
skaitoma svarbia u si a 
NATO karine jėga. Iki da
bar buvo jai apribavimų ap- 

ga-
, , W A 'Z VI > VZ ■ »/V * V-V A * K. V ■ A * * * V

jis^ negestų, sjginklavime' ir ginklų 
myboje. JAV stoja už

- ; | naikinimą apribavimų.

KARALIUS PASKELBĖ 
KARO STOVĮ

Marokas. — Karalius
jeigu būna Muhamedas paskelbė, karo

stovį. Pasitraukė premjero 
pagalbininkas Boub i d a s. 

_  Skaitlinga de- |Sakoma, kad Rifo kalnų 
' srityje pasirodė kokios tai 
ginkluotos jėgos. Kai kurie

Kairas.
legacija n u o Jungtinės
Arabu Respublikos išvyko i,
Ghanį, kur įvyksta Afrikos numato, kad krize prasidėjo 
tautų konferencija.

kite savo petį prie vajaus už-Į 
baigimo!

dėl to, kad karalius reika
lauja JAV pasitraukti iš 

! Maroko su karo bazėmis.

“NIXON, GO HOME!” 
SAKO ANGLAI

Londonas.
inglų pikietavo prieš Jung

tinių Valstijų vice-preziden- 
valstijos I to Niksono atsilaikymą. Jie 

n u p i r k t ą ' nešiojo plakatus su obal-
• radijo priimtu- Šiais:

Dažnai pasiklausome. De- j “Send Yankees 
kai kuriais vakarais p ras- j “Out of Britain, 

per daug čirški-1 warmongers!”.

Aną dieną vienas buvęs ’ 
Pietinės Amerikos lietuvis per I 
Vilniaus radiją pasveikino iri 
mane, širdingai jam ačiū.

Dabar Laisvėje mes turime 
gerą Massachusetts 
draugu aukomis 
“short wave 
va. 
ja,

1 tokai girdisi 
mo ir traškėjimo.

Paskutiniuose krisluose įsi- Į 
skverbė klaida. Kalbant apie j 
linkimus Vengrijoje, buvo pa
sakyta, kad 6,000,000 vengru 
turėjo teisę balsuoti, gi turėjo 
būti 6,600,000.

5001

.“Nixon, go home!”, 
home!”,

i lorduos
tą miesto dalį ir taip pat jos j (“kabelio”), 
kontrolei tuos kelius, ku
riais dabar Vakarai palaiko 
ryšius su Vakariniu Berly
nu. ;

Washingtone ir Londone 
svarsto TSRS pareiškimą. 
Valdžios pareigūnai sako, 
kad Vakarai nepriims TSRS 
pasiūlymo.

Vakariniame Berlyne, tos 
miesto dalies, majoras ir ki
ti Vakaru politikos palaiky
tojai sakė, kad TSRS pasiū
lymas bus atmestas.

Vėliausios Sanios
New Yorkas. — Pereitos 

savaitės pabaigoje siautė 
lietaus audra, žemesnėse 
vietose gyventojai gavo į 
skiepus vandens. Vėjas bu
vo iki 68 mylių per valandą, 
tai išvartė nemažai medžių 
ir nutraukė elektros vielų. 
Long Islande apie 30,000 
šeimų buvo netekę šviesos 
ir daugelis šilimos.

Penktadienį į East New 
York Savings Bank ą, 
Brooklyne, įėjo vyriškis ir 
padavė patarnautojai (“tel
ler”) raštelį: “Aš turiu ran
kinę granatą. Atskaičiuok 
$25.000 no 5$, $10 ir $20 bu- 
mažkomis ir man paduok 
konvente. Nebandyk šauktis 
pagalbos, nes su tavim bus 
viskas baigta”.

'Patarnautoia G. Hand 
paspaudė signalą ir tuojau 
prie langelio buvo suimtas 
Nelson Dudley, 25 metų am
žiaus vyras. Vietoje grana
tos jis rankoje turėjo sukti
nį iš medvilnės ir audinių.

Beirutas. — Iš
Jungtinių Valstijų

Helsinkis. — Suomijos jėgos nepasitrauks 
koalicinis kabinetas krinka.) gruodžio 20 dienos. 
Užsienio ministras ir dar 
keturi kiti žemdirbių parti
jos nariai jau pasitraukė iš 
kabineto.

Libano 
karinės- 

p i r m

Washingtonas. — Tary
bų Sąjunga jau pasigamino 
atominės energijos bombi-

5ci?,600 tonų įtalpa. Paskui 
seka Britanijos imperija, 
Liberija, Norvegija ir Japo
nija.

Į šį skaičių neįeina Tary- 
mylių ilgio. Jis tariaus lėk- j bu Sąjungos, Kinijos ir kitų 

' tuvų skraidymo reikaluose. {socialistinių šalių prekybos 
Sako, kad radijas dažnai! laivynai, 
atsisako veikti dėl oro saly-1 -----------------
KlL _ _ _ _ _ _  ! Sudanas jau krausto

stovylas i muziejų 
mušė ANGLUS i J 3-

“Kabelis” turės būti tar
pe Kanados, Newfoundlan- 

į do, Greenlandijos, Islandi
jos ir Škotijos, apie 2,0001

nių lėktuvų. Jie gali atlikti 
neribotai tolimiausias ke- 

1,400

Kairas. — Naujo i i Suda
no vyriausybė nutarė per
kraustyti dviejų anglų pa
minklų statulas į muziejų. 
Paminklai stovėjo Khartou- 
mo aikštėse. Jie yra pasta
tyti field-maršalui Kitche-

liones, darydami po 
mylių per valandą.

Augusta, Ga. — 
dentas Eisenhoweris

Prezi- 
sako, 

kad Vakarai nesitrauks iš 
Vakarinio Berlyno.

Berlynas. — Rytinės Vo
kietijos komunistų vadas 
Ulbricht sako, kad Vaka
rai nelegališkai naudojasi 
oro keliais į Vakarinį Ber-

Washingtomias. — Po šii 
dies smūgio, kurį jis. turėjo, 
teisėjas Felix Frankfurteris 
pasitrauks iš Aukščiausio 
Teismo. Jis jau yra 76 metų 
amžiaus.

PrezidentėHavana.
Batistas, valdžia susekė ka
rininkų tarpe suokalbį nu
versti ją. Suareštavo 20 ka- 
rimnkų; pirm jų pradėjimo 
veikti. '

Nicosia. — Kipro saloje 
darbo unijos paskelbė gene
ralinį streiką.

Romia. — Popiežius Jonas 
XXIIL paminėjo savo 77 
metų gimtadienį.

Nicosia. — Anie 100 Kip
ro merginų mušė anglų ka
irius. Jos daužė kairiams, per 
veidą ir draskė jų apsiren
gimą. Kada kareiviai metė 
i merginų būrį ašarų ir dū- i 
imi bombas tai jos pagrobę g™{ui'c7*G'
jas metė atgal Į kareivių 
tarpą.

ANGLIJA ‘DRAUGIŠKAI’ 
GERINASI PRIE GHANA

Londonas. — Pasisaky
mas Ghanos respublikos 
jungtis su buvusia Fra^cū- 
zijos kolonija, o dabar lais
va respublika Gvinėja, iš
šaukė susidomėjimą Londo
ne. Mat, Ghana įeina į Bri
tanijos imperijos sąjungą. 
Jeigu ji susijungs su Gvinė
ja, tai ir pastaroji būs britų 

j “globoje”. Anglams patin
ka Ghanos ir Gvinėjos susi
jungimas.

ŠAUKIA TSRS PARTIJOS 
SUVAŽIAVIMĄ 1959 M.
Maskva. — Sausio mėne

syje įvyks Tarybų Sąjun
gos Komunistų partijos 
21-mas suvažiavimas. Tarpe 
kitu klausimu bus diskusuo- c. v
jamas, ir Birobidžano žydų 
autonominio rajono reika- 
kalas. Tas rajonas įsteigtas 
prie Mandžūrijos 1930 
tais.

me-

FBI 
kri- 
pro-

Gordonui.

JUDANČIOS JĖGAINĖS 
SU ATOMINE ENERGIJA

Maskva. — Dienraštis 
“Krasnaja Zvezda” rašo, 
kad tarybiniai inžinieriai 
su V. Jemelijanu priešaky
je, pagamino kilnojamą 
elektros jėgainę. Ji va
roma atomine ener gija 
ir gali duoti 2,000 kilovatų- 
valandų jėgos.

MIRĖ BULGARIJOS 
PREZIDENTAS

Sofija. — Mirė Bulgari
jos prezidentas Georgi Da- 
mijanov. Tai žymus veikėjas 
generolas. 1929 metais jis 
baigė karinę akademiją Ta
rybų Sąjungoje. Per dauge
li metų buvo veiklus Komu
nistų partijos narys. Dami- 
ianov iau buvo 68 metų am
žiaus.

Wa shin gimtas. — 
sako, kad 1958 metais 
minalystės padidėjo 11 
centų, lyginant su 1957 m. i

ANGLIJOS IR KINIJOS 
PREKYBA DIDĖJA

Londonas. — Per 1958 m. 
pirmuosius 10 mėnesių. 
Anglijos ir Kinijos prekyba 
siekė $53,000,0000 , vertes. 
Gi 1957 metais per tuos pat 
mėnesius ji buvo tik $42,- 
560,000 vertės!
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Adlai Stevensono įspūdžiai
ADLAl STEVENSONAS, kaip žinia, praėjusią va

sarą lankėsi Tarybų Sąjungoje. Stevensonas — žymus 
amerikietis, du kartu buvęs kandidatu prezidento vie
tai demokratų partijos sąraše, buvęs Illinojaus valstijos 
gubernatorius, visuomenininkas ir neblogas žurnalistas, 
sprendžiant pagal jo straipsnius.

Tarybų Sąjungoje jis turėjo didžiausią laisvę važi
nėti, stebėti, diskusuotisu visokiais žmonėmis: darbinin
kais, kolektyviečiais, tarnautojais, partiniais pareigū
nais ir tarybiniais valdininkais. Jis ten lekiojo lėktuvais, 
važinėjo traukiniais, plaukiojo laivais ir keliavo automo
biliais. Buvo jis visoje eilėje tarybinių respublikų, aplan
kė daugelį miestų, daugeli fabrikų; buvo kolektyviniuo
se ūkiuose, buvo fabrikuose. Mr. Stevensonas nė nesako, 
kad jį ten kas nors būtų varžęs, kad jam kas nors kur 
nors būtų “kelią pastojęs.”

. Na. ir po viso to, sugrįžęs, jis paraše New 
Timese eilę ilgų straipsnių, nušviesdamas tai, ką

JUK TAI GRAŽIAUSIAS 
RŪPINIMASIS 
LIETUVOS VAIKAIS

Chieagos kunigų “Draugas”; 
(lapkričio 21 d papsimojo jro- j 
dyti Tarybų Lietuvoje vaikų I 
apleidimą ir jų nepaisomą. Gi | 
Įrodė kaip tik priešingai. įro-. 
dė, jog ten vaikais ir mokyk- i 
tomis rūpinimasis statomas i 
pirmon vieton.

“Di’augas” cituoja Goboro-. 
vo straipsni, tilpusi “Tarybi- i 
niame Mokytojuje.” Išvadinęs ; 
ią protingą “Aušros” kolūkio! 
pirmininką “burlioku” ir dar; 
kitais piktais pavadinimais, ; 
“Draugas” paduoda keletą jo Į 
pastabų.

Ką gi Goborovas rašo? Jis; 
rašo:

- _ I
“(liliau susipažinę su kolų-j 

kietus Krisiuvienės gyveninio t 
sąlygomis, Įsitikinome, kad 
vien tik aiškinamojo darbo;

v- i nepakanka. Moteriškė — nas-1 
lė, turi keletą vaikų, ir, aiš
ku, i uos visus leisti i mokyk
lą jai yra sunku. Tokių te

ma teria-ku rieins la 
i sunkumai

mano.

’ šakoti. Užteks, jei paduosime trumpą 
trauka.

SAVO STRAIPSNIUOSE apie Tarybų Sąjungą Ad
lai Stevensonas vyriausiai pabrėžė sekamus dalykus::

1. Tarybinės tautos trokšta taikos. Kiekvienas as
muo, su kuriuo jam teko kalbėtis, — “didelis” ar “ma
žas” asmuo, — sielojasi tik tuo, būtent, dalyku, kad ne
būtu kito pasaulinio karo, kad tarybiniai žmonės ramiai 
galėtų statyti šviesų rytojų — komunizmą.

2. Tarybų Sąjungos žmonės labai draugiški ir svetin
gi. Net ir tuomet, kada, Stevensonui lankantis ten, ame
rikiniai marininkai buvo iškelti į Libaną, kada grūmojo 
rimtas karo pavojus, tarybiniai žmones, viską pamiršę, 
amerikinius svečius visur priėmė labai draugiškai ir vai
šingai.

3. Tarybinė santvarka — tvirta ir pastovi. Tie ame
rikiečiai, sako Stevensonas, kurie pranašauja tarybinei 
santvarkai žlugimą, patys nežino, ką jie plepa. Tarybi
nių žmonių pasitikėjimas savo vyriausybe — didelis ir 
jis pasireiškia visur: fabrikuose, kolektyviniuose ūkiuo
se ir mokyklose.

4. Tarybinis mokslas ir mokymas stovi labai aukš
tai; jis pralenkia JAV tuo atžvilgiu. Bet tik tuo TSRS 
vyriausybė ir komunistų parti jos vadovybė nesitenkina. 
Jie nori dar aukščiau tarybinį mokslą pakelti,, jie ryžta-

ruoštų žmones gerai pažįstančius gyvenimą, nebijančius 
jokio darbo — fizinio nei protinio.

5. Medicininis ir visokis kitokis žmonių sveikatos at
žvilgiu rūpinimasis labai griežtas. Žmonių sveikata Ta- 
rybų Sąjungoje vis gerėja ir jų amžius ilgėja. Jeigu 
prieš revoliuciją Rusijoje ir kitose, ypatingai azijinėse 
respublikose, žmonių vidutinis amžius buvo skaitomas 
32 metai, tai šiandien jis (life expectancy) yra 67 metai.

6. Tarybinė pramonė dar, aišku, nėra pasivijusi 
JAV pramonės, bet ji daro nepaprastai didelius žings
nius pirmyn. Iš atsilikusios pramoniniai šalies Tarybų 
Sąjunga išaugo į pirmaeilinę valstybę.

7. Kolektyviniai ir tarybiniai ūkiai susitvarkė; žmo
nės palaipsniui į juos įsijungė ir kasmet vis sėkmingiau 
ir sėkmingiau dirba. Derlius šiemet buvo geras. Tiesa, 
primena jis, kolektyviniuose žemės ūkio darbuose darbas 
dar nėra gerai susistematizuotas; kai kur tam tikrą 
darbą dirba penki žmonės, ką Amerikoje atliktų vienas.

8. Besilankydamas Kazakstane, Uzbekijoje ir kitose 
azijinėse respublikose Stevensonas dar matė nemaža ir 
senovės: matė “senoviškus” žmones, dirbančius asilais, 
matė, galimas daiktas, ir kupranugarius, matė daug ką 
nemoderniško. Ir jis net savęs klausia: kaip dabar Tary
bų Sąjungą skaityti — senoviška ar naujoviška? Ir ne
dvejodamas atsako: reikia skaityti naujoviška, moder
niška, kadangi senovės liekanos greit tebenyksta, o jų 
vietą užima modernus, pažangus gyvenimas su visomis 
naujausios technikos priemonėmis.

Taip daug maž pasisakė Stevensonas. Tiesa, negali
ma sakyti, kad jisnesuranda Tarybų Sąjungos atžvilgiu 
priekaištų: suranda čia ir ten, bet tai smulkūs priekaiš
tai—pavyzdžiui, jis dar vis mano, jog Boris Pasternakas 
teisus, o ne tūkstančiai tarybinių rašytojų, kurie Pas
ternaką smerkia!..

Mums keistai atrodo ir tai, kad Stevensonas, būda
mas Maskvoje, Leningrade, Novosibirske, Alma- Atoje, 
Taškente ir Kijeve, viską suplaka į vieną “Rusiją”. 
Jis pamiršta, kad ten yra 15 savystovių respublikų, su
darančių vieną TSRS. Tiesa, Rusija pati didžiausia. Ru
sija, iš tikiųjų, toliausiai pažengusi; ji ir tvirčiausia. 
Bet kodėl neatskirti? Esant Rusijoje, ją reikia vadinti 
Rusija, esant Ukrainoje — reikia ją vadinti Ukraina, 
esant Uzbekijoje — ją tuo vardu ir reikia vadinti.

Stevensonas, būdamas kapitalistinės santvarkos šali
ninku, žinoma, negali sakyti, kad socialistinė santvarka 
yra pranašesnė už kapitalistinę.

Bendrai suėmus, Stevensono įspūdžiuose yra daug 
objektyvės tiesos, kuri labai nepatiks amerikiniams re
akcininkams.

Ne tik iš šių, bet ir iš kitų 
tolimesnių brigadų atėję Į 
m o k y k 1 ą vaikai išalkdavo. 
Reikėjo pagalvoti apie karš
tų priešpiečių organizavimą 
mokyklose, reikėjo surasti lė
šų cukrui ir kitiems produk
tams bei vaikų maitinimo 
reikmenims.

“Praėjusiais mokslo metais 
dėka gautų pajamų už mo
kinių tėvų saviveiklos pasiro
dymus .Viktarinos septynmetė 
mokykla nusipirko cukraus, 
kitų reikmenų ir organize- 
\o mokiniams nemokamus 
karštus priešpiečius.

“Mokyklų mokymo - 
mo sklypų įdirbimui 
valdyba nemokamai
arklius, darbo Įrankius, aprū
pina mokyklas sėklomis. Mo
kyklų* daržai duoda nemažas 
pajamas, kurias mokyklos 
panaudoja > visuotinio septy- 
mečio mokymo reikalams. 
Tapo tradicija, kad mokslei
viai kasmet talkininkauja 
kolūkyje), o kolūkis už tai. 
duoda transportą ekskursi
joms, išskiriėi lėšas Naujųjų 
metų eglutei.”

Kur k i 
rūpinamasi 
t. i noni is ? 
šaus, užtinkame mūsų 
tingiausioje šedyje? N 
užtinkami!.

bandy* 
kolūkio 

duoda

ur pasaulyje taip 
vaikais ir jų mo- 

Ai; ką nors paim
tu r- 
ne-

Į mokyklą savo vaikus. mCl- 
-ų kolūkyje buvo ir daugiau, 
ši klausimą apsvarstūme l:ol- 
ūkio valdybos posėdyje. Kol
ūkio valdyba numatė kon- . 

priemones, kaip to-į 
tėvams padėti. Vie- 
išdavėi.ne avansą už 
enius, kitų vaikams; 

nemokamai išpirkome vado-j 
vėlius ir mokymo reikmenis, j Valstijų ambasadorius pra
dai1 kitiems pašalpas irt. 1.1 Indonezijos vyriausy-

i bei, kad Amerika suteiks 
i jai už $24,000,000 pagalbos. 
Kaip žinome, Dullesas dar 
neseniai rėmė sukilėlius 
prieš . Indonezijos . liaudies 
valdžią.

kienis 
nienis AR KEIČIA POLITIKĄ 

LINK INDONEZIJOS?

Praeitame Laisvės nume
ry mes buvom prisiminę 
apie Borisą Pasternaką ir 
jo knygą “Daktaras Živa- 
go”, kurią buržuazija taip 
mielai pasitiko.

rastas apie Vincą Kudirką 
ir “Aušrą”.

“Suimkit, tą viską į krūvą 
ir palyginkit ką davė lietu
vių literatūrai toks nykštu
kas, kaip Grigaitis. Ans

Čia tenka pacituoti žymų | “viso labo” paperėjo tik vie-
anglų darbietį A. Evansą. 
Jis, rašydamas Anglijos 
darbiečių savaitrašty “Tri
bune”, sako, Pasternako 
“Daktarą Živago” negalima 
ma pavadinti meno kūriniu. 
Jis neturi nieko bendro su 
menu...”

Toliau:
“Knygoje “Daktaras Ži

vago” matau nepaprastai, 
beveik isteriškai išmėtytą 
siužetą; ištisą eilę neįtiki
mų sutapimų; žemą lytinę 
moralę, herojų, kuris visiš
kai nejaučia meilės žmogui 
nei kaip žmogus, nei kaip 
gydytojas; bailumą, kai Tė
vynei gręsia mirtinas, pavo
jus; aklą neapykantą, ver
čiančią užmiršti bet kokį 
objektyvumą; didžiulį gai
lestį sau pačiam, dangsto
mą religiniu veidmainišku
mu...”

nos Kaustkio brošiūros ver
timą. Ir štai, ta menkysta, 
tas bankrūtas drįsta kibti 
Kapsukui į akis. Tas žmog
palaikis visiškai suvaikėjo. 
Grigaičio lūpomis kalba ne 
literatas,1 bet zacirka.”

Teisingai pasakyta!

SVARBŪS ĮVYKIAI', 
GRUODŽIO MeNESĮ ,1.

6 d., 1941—Tarybų armija 
perėjo i generalinį ofensyvą 
Maskvos srityje. • Pirmą kar^ 
tą Hitlerio armija buvo su
mušta.

7 d., 1941 — Japonijos impe- 
i ialistai iš pasalų užpuolė 
Jungtinių Valstijų karo laivy
ną Pearl Harbore, Hawaii sa
lose, ir padarė didelių nuosto
lių. Pradžia karo tarp Jungt.

ir Japoniojs 
Vokietijos ir

“Papildomu lėšų reikėjo no 
tik laikinai i sunkią materi
alinę padėti patekusių kolū
kiečių vaikams/ sušelpti. Iš 
M i kai i nos, J uš kenki ir kitų 
kaimų į Viktaninos Septynme
tę mokyklą . kolūkiečių .vai
kams, ateiti ū>lpka.*. -Žiemos 
laikotarpiu iš pirmos ir penk
tos brigadų organizuodavome 
vaikų pavėžinimą į mokvklą.

Vilniaus “Tiesos” kores
pondentas A. Džentis rašo 
iš Šilutės:

“Šioje vietoje guli palai
kai tarybinių žmonių, kri
tusių nuo fašistų ir buržua
zinių nacionalistų rankos] 
1941 metais”. — skelbia už
rašas. Jis iškaltas paminkle, 
kuris šiomis dienomis ati-i 
dengtas Šiaudviečių kaime. [ 
Čia brolių kapuose palaido- i 
ta apie tūkstantis Šilutės 
rajono gyventojų — fašiz
mo atikui”

Mes tiesiog negalime su
prasti, kur ir kame Grigai
tis galėtų susilyginti su V. 
Kapsuku. Tiesa, P. Grigai
tis, sakoma, baigė universi
tetą, o V. Kapsukas — ne. 
Bet argi baigimas aukštes
nio akademinio mokslo jau 
padaro žmogų žmogumi! 
Gerą žmogų taip, padaro 
naudingu visuomenei, o blo
gą labiau sugadina.

Pats P. Grigaitis neuž
ginčys to, kad jo “mokslas” 
susiveda tik į tai, kad jis 
šiandien gali gražiai pasi- 
kolioti ir pameluoti. Jis iš
moko menševikiškos dema
gogijos. Jis —ekspertas iš
kraipyti kitų žmonių mintis.

Lai dievai apsaugo žmo
niją nuo tokio “mokslo” ir 
tokių “mokslininkų”, kaip

Valstijų 
Jeriškos 
kininkų.

8 d.,

bei hit- 
jos tal

1907 — mirė 
rašytojas Jonas Biliūnas.

10 d., 1898 — Paryžiuje pa
sirašyta taikos sutartis tarpe 
Ispanijos ir Jungtinių Valsti
jų; baigėsi pirmasis imperia
listinis karas už pasaulio per- 
sidalinimą.

13 d., 1797 — gimė žymus 
vokiečių poetas H. Heine.

13 d., 1862 — mūšis tarpe 
šiauriečių ir pietięfijų Ameri
koje prie Frederiksburgo.

14 d., 1799 — M t. Vernone
mirė pirmasis Jungtinių Vals
tijų prezidentas Jurgis \Vash- 
ingtonas. t

15 d., 1861 — mūšis prl^ę. 
Nashville tarp šiauriečių ir 
pietiečių.

d.‘ 1773 — “Boston Tea 
pirmasis amerikie-

išstojimas prieš Anglijos

lietuvių

Party 
čių 
\ iešpa tarimą.

16

čius 
verstgintis, prie milžino, taip P.

Grigaitis negali lygintis 
prie tokio šviesaus ir didelio į 
žmogaus, kaip V. Kapsukas! seknini^s

d., 1911 — Hitleris pra- 
ofensyvą prieš amerikie- 
ir anglus, kad pri- 
.juos atskirai taikytis— 

e” mūšiai.
17 d., 1908 — pirmasis

> Amerikoje lėktuvu 
pakilimas.

17 d., 1926 — Lietuvoje fa
šistai su Smetona priešakyje 

1 nuvertė liaudininku ir social-

Washingidnas. — Prezi
dentas Eisenhbweris sudarė 
koniiteta iš 9 žmonių, kuris 
iXcIirb$ planus, kiek bus fei- 
kalinga duoti užsienyje mi- 
litarinės. ir kitokios pagal
bos.

Iš JUNGTINIŲ TAUTŲ

Debakiojamas Kipro salos likimas; 
karštos diskusijos

(Mūsų korespondento)

Šiuo metu Lietuvoje žmo
nės stato vienokius bei kito
kius paminklus tiems, ku
riuos karo metu ir tuojau 
po ’karo fašistiniai bestijos 
nužudė. Nukankintu žmo
nių buvo tūkstančiai.

Mes manome, jog kada 
nors Lietuva pastatys Vil
niuje ar kur kitur vieną 
milžinišką paminklą pager
bimui tu šimtu tūkstančiu 
Lietuvos žmonių, kuriuos 
vokiškieji ir J* 
budeliai fašistai nukankino.

Įdomi žinutė iš Panevė
žio:

“Panevėžyje sekmadienį jdumolu^tų aidžią/ 
atidengtos memorialinės] 
lentos žymiems latvių ir lie
tuvių literatūros veikėjams 
J. Rainiui, G. Petkevičaitei- 
Bitei, S. Nėriai.-

“1897 metais čia gyveno 
ir dirbo latvių liaudies poe
tas Janis Rainis”, — skaito
me marmurinėje lentoje 
prie Liaudies teismo rūmų.

21 d., 1879 — gimė Juozas 
Stalinas.

21 d., 1620 — išliipo pilgri- 
mų grup5 Plymouth Rock sri
tyje. . .

23 d., 1905 — išėjo pirmasis 
dienraščio “Vilniaushumeris 

žinios.”

ingio n as
1783 — Jurgis Wash-^ 
pasitraukė iš Ameri-

Tuose rūmuose kaip nota.| kos armijos komandos, 
ras prieš 61 metus dirbo', .\ . Aps

. 1 euro i*r ir, i <1 Ar

įžymusis latvių tautos sū-
.. , ... . nūs — Rainis. G. Petkevi-
llet,uvls.kleJ‘ ėaitė-Bitė ir dvejus metus . ................................

Salomėja Nei is Panevėžyje jngtono armija persikėlė

pasirašyta 
uaioks sutartis tarp Anglijos ir 
Jungtinių Valstijų — baigtas 
1812 m. karas.

25 d.. 1778 — Jurgio \Vash-
• per 

Delaware upę į Trenton, N. J., 
j ir sumušė anglų jėgas.

26 d., 1876 — mūšis prie 
įTrentono, tarp Anglijos ir A- 
■ merikos jėgų.

27 d., 1926 —* Kaune «meto- 
j n in inkai sušaudė keturis Lle-
tuovs liaudies veikėjus: KarolĮ 

Giedrį, Juozą

dirbo mokytojomis’.Naujienų redaktorius už
simanė sukritikuoti V. Kap
suką. Prirašė špaltas, visaip 
Lietuvos darbo žmonių va
dą niekindamas. Jis, girdi, 
nemokytas, jis nebaigė 
aukštosios mokyklos. Ot, P. 
Grigaitis tai mokytas! Jis 
galįs sudirbti kiekvieną į 
drebezgus.

Atsakydamas i tai, Vil
nies redaktorius L. Prūsei- 
ka, be kitko, rašo:

“Savo laiku aš rašiau 
“Vilnyje”, kad daugelis dar
bininkų vadų nebuvo baigę 
aukštuosius mokslus. Paim-jt

klausomybę (nuo anglų), 
ten iškilus pilietiniam ka
rui, galėtų sudaryti visokių 
keblumų visoje Viduržemio 
jūroje, t. y., aplink ją gyve
nančiuose kraštuose. Noble 
autoritetiškai pareiškė, kad 
britai yra pasirengę tartis 
bet kurią dieną, bet jie ne
nulenksią galvos prieš jėgą 
ir terorą. Kitais žodžiais: 
britai nežada iš Kipro salos 
ištraukti savo militarines 
bazes, bežada Kipro gyven
tojams nepriklausomybės.

Turkijos užsienio reikalų 
ministras Fatisas Rustu _______ ___ __________

ĮZurlu pritarė anglų politi-1 ar vokiečių Augustą Bebe- 
I kai. ; lb ar anglų Keir Hardie.

—Kipro sala, •
]jis, — nėra valstybė,, nėra j priklausė” i. _________
tauta. Ši sala yra teritorija,; Kapsukas. Ar tai kalba 
kurioje gyvena žmonės, sa-!prieš jį? Ne, tai kalpa už jį. i 

!vo tautybe įr palankumu “Tik pažiūrėkite kiek] 
i priklausą dvjem nepriklau-i knygų parašė Kapsukas:

. ] somom valstybėm, Graikijai ‘ “Caro Kai ėjimuos e”,' 
J i ir Turkijai. , j “Pirmoji Proletarinė Revo-

Dėl to Turkija griežtailiucija Lietuvoje”, • 1 /A <"< i v-% o r* * C* * ’ • * i Y ' * 1 * “ -t _ , J L C rf 1 - . w
TT T"T'rinymui) kad Kipr3 sala būtu! istorija 

ir Ankaroje. i padaryta nepriklausoma, -
! Taigi užvirė karsti deba-lliškos

Anglijos valstybinis mi-jtai: iš vienos 
nistras Allan Noble, aišku,! 
Graikijos siūlymui griežtai 
priešinosi.

—Jei Graikijos sumany-1 žodžius _____ ,
mas būtų pravestas gyveni-! jog Tarybų Sąjunga

Jungtinės Tautos. —Lap
kričio 25 d/JT Asamblėjos 
Pirmasis Komitetas pradėjo 
svarstyti Kipro salos liki
mo klausimą.

Debatus pradėjo Graiki
jos užsienio reikalų minist
ras Evangelos Averoff- To- 
sitsas. Jis reikalavo, kad 
Jungtinės Tautos užgirtų 
Graikijos pateiktą rezoliu
ciją Kipro salos klausimu. 
Rezoliucija siūlo, kad Jung
tinės Tautos besąlyginiai 
pasisakytų už Kipro salos 
nepriklausomybę.

smerkė

Kiniečiy ir lietuvių 
literatų draugystė

(Mūsų korespondente)
VILNIUS. — Tarybiniais 

metais nepaprastai išaugo Lie
tuvoje domėjimasis Kini j o s 
Liaudies Respublikos gyveni
mu, jos literatūra. Knygynuo
se pasirodančios kinų autorių 
knygos nepaprastai greitai iš
perkamos, nežiūrint, kad pasta
raisiais metais lietuvių kalba 
išėjo visa eilė kūrinių, palygin- 

nemažais tiražais. Tai

— Tarybų ar- 
apsupo Vengri- 
Budapešte apie 

Po kelių

ti kad ir amerikietį Debsą, I Chuan Ai “Audringas dešimt-

ną
graikai turėtų turėti 
seimą, o turkai — savo. Na,J 
o britai turėtu ta viską de
rinti, kontroliuoti, bosauti!...

—Šis britų planas, — sa-! 
kė Graikijos užsienio reika- i 
lų ministras, — jeigu 
būtų gyveniman pravestas, • 
tai reikštu nieką daugiau;,. . - . r, .... .k-nin Kinvk . i Pinasi Graikijos _ suma-! Biliūnas”,

gyveną 
savo — pareiškė j Prie tokių vadų kategorijos,^0 ctiZi) 1 

:ybė,. nėra • priklausė ir Mickevičius-! ’>erma,nc«

metis,” Čžao Su-li romanas 
“Santuokos registracija” (5,- 

ir jo paties knyga 
Lieziacžnane.” Pa-j

L’i’odė taip pat Din Lin roma- 
• nas “Saulė viršum Sanganio 
lapės,” Mao Dunio “Prieš anš- 
i tant,” čžou .Li-bo “Uraganas,” 
į Lu Sinio apsakymų rinkiny.*, į 
bei K i n ų baudies pasakos 25 
000 egz. tiražu.

Savo ruožtu didžioji Kinijos ;

Požėlą, Kazį
Greifenbergerį

27 d., 1944 
m i ja galutinai 
jos sostinėje
200,000 priešo jėgų, 
mėnesių žiaurių mūšių jos bu-^ 
ve suimtos arba sunaikintos.

31 d., 1858 — gimė rašy
tojas Dr. Vincas Kudirka.

31 d., 1852—atidarytas tie
sus geležinkeliais susisiekimas 
tarp Chieagos ir New Yorko 
miestų.

Šypsenos
TIKRAS PATARIMAS

— Sakote, kad nuo čia ligi 
i stoties reikia eiti dvi valan- 
i das, o ar negalima kaip nors 

t i.'sutrumpinti kelio?
Triimna T SDP Savo '’u°žtu didžioji Kinijos: Aišku, kad galima Pa-
Janonio Biogra-'liau(lis taiP pat susipažįsta su | bandykite nebeeiti, bet begu, 

j fija”, o kur dar antiklerika-' kflr j ” *a ’ s ’ i
brošiūros, _ knygelė;flancha|iuc 

pusės stovi Į apie moterų judėjimą, kur i 
Graikija, iš kitos — Angli-!jo raštai apie Strazdelį, • 
ja ir Turkija. I apie Dionizą Pošką, apie

Debatai tebesitęsia. Šiuos dailiąją literatūrą. Kiek egz
Kibirkšty- ]jauc|jes pasakos.”

Priekale” bei “Ko- šytojų leidykla Ievos Simonai-] 
man, —teigė jis, — tai Kip-1 stos Graikijos pusėje, reika- muniste”,

’ * ’ - - ' ___ 7 ___ v_______  2____ ir “Naujo- surys
linis karas, o gal kas nors ir; Anglija ištrauktų iš Kipro sios Gadynės” žurnale. Di-

10,000 cgzemplio-l —Einame, 
rių tiražu išleistas Petro Cvir-’Jiūto narvo.

Jonai, pažiūrėti

rašant, manoma, 
L atsi

ro saloje užsiliepsnotų civi-i Jaudama, kad pirmiausia

daug jis rašė ” 
je”, ir

damas “Kovoje”

kos romanas “žemė maitinto
ja,” A. Baltrūno apsakymų 
i inkinys vaikams. ir 50,000 

tiražu rinkinys “Lietuvių 
Pekino Ra-

—Bot man 
beždžionės.

—Kad tu 
save galvoti.

labiau

vis nori

patinka'

tik apie

daugiau... ; sajos saVo militarines ba-
Mr. Noble mano, jog, pa- zes, kurias ji naudoja impe- 

skelbus Kipro salos nepri- rialistįniams tikslams. •

, o Amerikoje bu- lytės romaną “Buše ir jos se-1 
>’’ išleido net 213,000 eg-Į 

zempliorių tiražu.
Juozas Vėjasdelis nuostolis lietuvių lite

ratūrai buvo Kapsuko žu-

—Bobute, kodėl tu 
riešutų?

—Kad jie gadina dantis.
—Bet, bobute, juk tu

I dantų neturi.

vęs pirmo karo metu rank- 2 p.-Laisve (Liberty)— Antr., gruodžio (Dec.) 2,

i

nevalgai
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Doc. M.‘Natkėviciutė- Ivanauskiene

Kaip atsirado augalai?
Kaip atsirado, iš kur at

sirado? — štai klausimai, 
kurie iškilo žmogui jau ži
loje senovėje, klausimai, 
kuriuos ir šiandien svarsto 
ir aiškina patyrę moksli
ninkai, nes nepakankamai 
pažintu dalykų ir šiandien 
yra. Tačiau mokslas juos 
vieną po kito išaiškina, pa
žįsta. Išaiškintas vra ir 
dabartinių augalų rūšių at
siradimas, o taip uoliai re
ligijos skelbtuoju jų pasto
vumu jau niekas nebetiki.

Įvairiausia dabar yra sau
sumos augalija^ Ji nulemia 
įvairius gamtovaizdžius: į 
pietii kraštus nuklydęs lie
tuvis ilgisi baltųjų beržų, 
šiaurėje atsidūręs pietietis 
svajonėse regi tiesiakamie- 
nes, puikius lapų vainikus 
Į saulę keliančias palmes, 
pietryčių lygumų gyvento
jas apdainuoja stepių žoly
nus, japoniškame paveiksle 
vaizduojama žydinti k ryklė 

^ar kamelija. Tačiau visi 
dabartiniai sausumos auga
lai ne iškart atsirado ir įsi
kūrė atitinkamose srityse.

Augalų pradžia prieš 
400 milijonų metų

Dabar vyraująs tipas — 
žiediniai augalai — ėmė 
klestėti tik paskutiniame 
mesozoinės eros periode, 
maždaug prieš 100 milijo
nu metu. Prieš tai mezo- 
zoinėje eroje vyravo plika
sėkliai augalai, kuriu dau
gumas dabar išmirę, o ir 
lie, kurie išliko, ribotai pa
plitę, ir tik spygliuočiai yra 
plačai paplitę šiauriniame 
pusrutulyje.

Tačiau plikasėkliai taip 
pat turi savo pradžią — jie 
atsirado tik paskutiniame 
paleozoinės eros periode — 
perme, daugiau kaip prieš 
200 milijonų metų. Prieš 
tai — akmens anglies pe
riode — Žemėje klestėjo 
medžių pavidalo pataisai-

niai ir asiūklainiai. Dabar-♦ 
tiniai mūsų pataisai ir 
asiūkliai — tai tik kuklūs, 
žoliniai, tada klestėjusių ti
pų likučiai. Augo papar
čiai, taip pat ir pirminiai, 
mezozoinėje eroje išnykę 
plikasėkliai — sėkliniai pa
parčiai ir kordaitai. Iš vi- 

!sos tos vešlios to meto au
galijos gyvybingiausi pasi
rodė esą paparčiai. Jų žoli
niai atstovai ir dabar gana 
plačiai paplitę miškuose, o 

i kai kur atogrąžų kraštuo
se auga ir medžių pavida
lo paparčiai, vietomis kal- 
i nuošė sudarydami ištisus 
| miškelius. Paleozoinės eros 
j pradžioje — kambro perio- 
Ide, maždaug prieš 500 mi- 
iliionų metų, sausumos au
galų visai nebuvo . Buvo tik 
v a n d e n ų gyventojai — 
dumbliai.

Tokį augalų pasaulio kiti
mo vaizdą duoda mokslas, 
pasiremdamas augalų lie
kanų tyrimu nuosėdinėse 

I uolienose, amžių būvyje su- 
■ siklosčiusiose Žemės pluto
je. I

Seniausios—archeozoinės 
I eros vėlesniuose sluoksniuo- 
1 se aptinkamos klintys ir sa- 
! votiški vamzdeliai su įsiter
pusiais geležies junginiais 
rodo, kad jau tada, atseit 

I daugiau kaip prieš 1,000 
| milijonų metų gyventa 
| bakterijų bei melsvadumb- 
|lių.

Kaip atsirado pirmosios 
gyvosios būtybės žemėje? Į 
šį klausimą ne taip jau 
lengva atsakyti — jis sie
jasi su materijos raidos is
torija. Dabar bandymais 
patvirtinamas Engelso tei
gimas, kad gyvybė atsirado 
iš negyvos materijos. Pla
čiai žinoma akad. Oparino 
teorija žymiai pastūmėjo į 
priekį šio klausimo spren
dimą. Vienas pirmųjų eta
pų gyvybės atsiradimo ke

lyje — tai angliavandenilių 
atsiradimas Žemėje jau pir
muose jos amžiaus perio- 
duose. Angliavandeniliai 
bei jų dariniai pasižymi ge
bėjimu sudaryti įvairiau
sius, vis sudėtingesnius or
ganinius junginius. Tokių 
junginių susidarymas ypač 
lengvai galėjo vykti anks
tesniuose perioduose dėl pa
pildomų energijos šaltinių 
Žemės paviršiuje. Sudėtin
gi, artimi baltymams orga
niniai junginiai telkėsi į at
skiras sistemas, koncentra
vosi į atskirus vandenyje 
plaukiojančius lašelius. Il
gai niki i iš jų išsivystė bal
tymų sistemos, kuriose jau 
vyko medžiagų apykaita— 
tai ir buvo paprasčiausios 
gyvosios būtybės. Kai ku
rie čia nurodytųjų etapų 

i pastaruoju metu patikrina- 
i m i bandymais.

Augalas ir gyvūnas

Pažiūrėkime į tas, pro 
mikroskopą tematomas bū
tybes, kurias ir mokslinin
kai nežino kuo laikyti—au
galais ar gyvūnais. Bota
nikai jomis pradeda augalų 
pasaulio apžvalgą, o zoolo
gai — gyvulių. Tai viena
ląstės, žiuželiniais vadina
mos būtybės, gyvenančios 
gėluose vandenyse bei jūro
se ir judančios siūliškomis 
a t a ugėlėmis — žiuželiais. 
Vienos jų turi žalios dažo 
medžiagos—pigmento chlo
rofilo, kitos yra bespalvės. 
Tai ar negalėtume pagal šį 
požymį jas ir suskirstyti į 
augalus ir gyvūnus? Juk 
žinome, kad augalas nuo 
gyvūno, svarbiausia, ir ski- 

iriasi savo žalia spalva. Ža
lio pigmento—chlorofilo — 
dėka augalai, panaudodami 
saulės šviesos- energiją, iš 
vandens ir anglies dvidegi
nio molekulių ir kitų pa
prastų junginių gamina su
dėtingas organines medžia-

gas—angliavandenius, bal
tymus ir kt., atseit vykdo 
fotosintezę. Gyvuliuose pa
sitaikantis pigmentas, net 
ir žalios spalvos (pvz., ža
lių varlių, žalių žiogų), ir 
kai kurie kiti augalų pig
mentai neturi tokio gebėji
mo sugerti saulės ' šviesos 
energiją ir perteikti ją ki
toms molekulėms, paversti 
chemine energija . Botani
kai, tiesą pasakius, taip ir 
pasielgia — botanikos kur
se apžvelgia spalvotus, 
chlorofilo turinčius, žiuže- 
linius. Bet štai kas pasi
rodo: kai kurie ir spalvotų
jų žiuželinių atstovai ne
tenka chlorofilo ir ima mis
ti organinėmis medžiago
mis, kai kurie net “ryja” 
kietas maisto daleles arba 
pro tam tikrą įdubimą 
priekinėje kūno dalyje — 
vadinamąją ryklę, arba su
daro pseudbpodijas, kurio-

SKAITANČIOS MAŠINOS
Trijų šimtų metų laiko

tarpis skiria mus nuo pasi
rodymo pirmosios artimeti- 
nės skaičiavimo mašinos, 
sukurtos 1642 m., iki pir
mųjų elektroninių skaičia
vimo mašinų, pasirodžiusių 
1943 m. Bet tai, kas pada
ryta per pastaruosius pen
kiolika metų mašininės 
skaičiavimo technikos srity
je žymiai pralenkia visa, 
kas buvo pasiekta per praė
jusius, tris šimtus metų. 
Dabartinės kibern etinės

pagalbinius automatus, 
kurie pašalintų tokias 
operacijas, kaip gyvosios 
kalbds užrašymą rašomą
ja mašinėle, gauto teksto 
pakeitimą į skaitinį kodą ir 
1.1. Tokių pašalinių opera
cijų pašalinimas leistų žy
miai sutaupyti laiką. Todėl 
dabar įvairiose šalyse yra 
atliekami darbai, susiję su 
skaitančių, girdinčių ir ki
tokiu automatu sukūrimu. 

K- 4-
Ką privalo turėti mašina 

įsakymams, išreikš tiems

buhalterinėje

JONAS KAsKAlTIS

Rinkinio ‘'"Svetimoj padangėj” peržvalga
Prieš porą savaičių skris

te atskrido darniai, rūpes
tingai sudėliotas eilėraščių 
rinkinys. Atraišioji, paimi 
rankon, žiūrinėji, vartai: 
tuoj tave šiltai, maloniai 
nuteikia tokia skoninga, 
švarutė išvaizda. Tai jau 
tokia būdinga mūsų bran
giosios tėviškės kū lybi nė 
atmosfera, tai jos auklėto
jų, grožės ir meno puoselė
tojų šilta, meili širdis. 

^Kiekvienas stengiasi gra
žiai apipavidalinti, artistiš
kai išbaigti knygeles ir 

'knygas, net ir vaikams ski
riamas knygelytes. Tiksliai, 
gražiai, be mažiausios klai
delės.

Ir pats techniškas atliki
mas rodo tokį patį įžvalu- 
mą, tikslingumą, dailišką 
skonį, savo darbo meilę. 
Dailaus formato knyga, pil
kai žalsvu rūbeliu apmuštas 
kietas viršelis, miklia gra
fikos ranka nubraižytas pa
vadinimas. Net ir viršuti
nis knygos apdangalas sko
ningai, artistiškai išpildy
tas, spalvų brūkšniais taip 
tiksliai padabintas.

O jau giliau, pačioj kny
goj, dar daugiau randi to 
kruopštumo, širdies ir jaus
mo, — šilto paguodžiamo 
įvertinimo, iš visų rinkinio 
ruošėjų pusės.

Iš tikro, paėmęs tokią 
Jpygą, tik paviršium dirs
telėjęs kelis puslapius, at
vaizdus, tuojau su šypsena 
lūpose ir širdyje, įminki 
skaityt, įsikneibi atsidėjęs,

susikaupęs — ir negali jos 
pamesti, kol visos gražiai 
n e p e rskaitai, neapgalvoji, 
ligi pat paskutinio pusla
pio. Pačiam gale įdėmiai 
įsižiūri i vardus redakto
riaus Alf. Maldonio, daili
ninko A. Kučo, techn. re
daktoriaus V. Serapino, ko
rektorės A. Tarasevičienės. 
Junti ir matai visų jų iš
monę, sąžiningą darbą.

Amerikos lietuvių poezi
jos antologiją “Svetimoj pa
dangėj” puikiai, tai k 1 i a i 
įvertino ir apibūdino įžy
musis mūsų Tarybinės tė
viškės poetas VI. Mozūriū
nas. Nieko negalėtum pri
dėti savo peržvalgoj: tektų 
tik pakartoti bei cituoti 
M o z ū r i ūno nuosakius ir 
nuosaikius žodžius. Poetas 
parodė savo šiltą, mylinčią 
širdį, suprato, perjautė ir 
gausiai įvertino mūsiškių 
amerikiečių poezijos mėgė
jų pastangas. Visi jie kūrė 
labai nepalankiose gyveni
mo kančių sąlygose. Ir tik
rai “negalėjo duoti viso to, 
ką žadėjo jų talentai.” Jie 
to negalėjo padaryti, “gy
vendami toli nuo gimtosios 
žemės, atitrūkę nuo bendro 
lietuvių poezijos vystymosi 
lygio.” Kaip negalima ge
riau, poetas Mozūriūnas 
pasakė visą tikrovišką, ak
tualią teisybę.

Kur tu čia daug ką su
gebėsi, besi bastydamas po 
Amerikos raistus, džiung
les, po visą tą šaltą, sveti
mą, atstumiančią, troškią,

mašinos prasiskverbė į pa- rastu arba žodžiu, išpildy- 
čias įvairiausias pramonės ti? Aišku, kad matymui ar- 

‘ ‘ i ba girdėjimui reikalingos
“akys” ir “ausys,” o įsaky
mui suprasti ir įvykdyti 
reikalingos “smegenys” ir 
“rankos.” Visus šiuos or-

ir mokslo šakas.
Kadangi, toliau vystantis 

mokslui ir technikai, elek
troninės skaičiavimo maši
nos įgaus vis naujas ir nau
jas “specialybes” ir jų vei-

■mis pagriebia kietas dale- kimo greičiams bus statomi, 
les. Dėl to zoologai elgiasi d’desni reikalavimai, 
paprasčiau — visus žiuže- tai šiuo metu . jau iškyla 
linius, spalvotus ir bespal- problemos, kaip sukurti 
vius, įjungia į paprasčiau-1 ................. ....
šiųjų gyvūnų — pirmuonių 
—tipą. Betgi kiti spalvo
tieji žiuželinių atstovai ap
sidengia standžia sienele, 
ilgesnį savo gyvenimo laiką 
būna nejudrūs ,besidalijant 
nejudrioms ląstelėms suda
ro ilgyn augančias koloni
jas ir tik dauginimosi me
tu susidaro judrios ląsteles Ižuželiniais: paprasčiausieji arba diską. 
—zoosporos. i , . .
labiau išryškėja augalams 
būdingi bruožai.

Visiška panašią plėtotės 
kryptį matome įvairiuose 
dumblių tipuose. P a v y z - 
dziui, žaliųjų dumbli ų 
(vandens augalai) papras
čiausieji atstovai yra jud
rūs ■ 
lonijomis gyvenantieji; sa
kanti pakopa yra nejudrūs, 
taip pat vienaląsčiai arba 
kolonijomis gyve n antieji 
dumbliai, kurie tik daugi- 
nimos metu sudaro judrias 
žiuželiuotas ląsteles — zoo- 
spbras; pagaliau dar aukš
tesnėje plėtotės pakopoje

kaip sukurti

yra daugialąsčiai dumbliai, 
kurie, besidąlijant nejud
rioms ląstelėms, auga ilgyn, 
o dauginimosi metu taip 
pat sudaro judrias zoospo- 
ras. Taigi dumblius, ypač 
žaliuosius, visai lengvai ga
lima susieti su žiuželiniais.

panaudojami 
apskaitoje.

Pagrindinė 
užduotis yra 
arba skaičius, jeigu tekstas 
vietomis neryškiai atspaus
dintas arba raidės užlietos 
dažais. Šiam tikslui pasiek
ti raidė išdėstoma ne į 17, 
kaip Gindlino mašinoje, o į 
100-200 signalų, panašiai 
kaip vaizdas išdėstomas te
levizijoje.

Automatinio spausdinto 
teksto skaitymo balsu proble
ma dar nėra išspręsta. Bet tai 

! laiko klausimas. Dabar tu
rimomis technikos priemo
nėmis yra sukurti automa
tai, kurie spausdintą tekstą 
paverčia garsų seka. Šie 
garsai nėra kalbos garsai, o 
išreiškia tam tikrą telegra
fini kalbos kodą. 4, *

Kalbant apie automatus, 
kurie spausdintą tekstą pa
verstu kalbos garsais, ten- 
ka susidurti su abėcėlės

šios mašinos

prašvinkusią, nuodingą at
mosferą! Kur tu čia susi
gaudysi to palaimingo poe
tiško “įkvėpimo,” kad tau 
ir proziškai nedūoda atsi
kvėpti ana nuolatinė, kerš
tinga, pikta, klastinga šal
tojo karo agitacija! Tiesiog 
tau širdį gniaužo atžalus, 
begėdiškas, nachališkas me
las, tas prarūgęs riaugsėji- 
mas, atrajojimas pačių at
žariausių, piktų, vilkadan- 
tiškų melų; tas dūkėjimas 
atvirų ir slaptų šnipų ir 
šnipelių, provokatorių, iš
davikų, parsidavėlių; visas 
tas desperatiškas visokio 
plauko makarčių, vinčelių, 
n olandų šūkavimas, kan
džiojimas, lojimas; visa ta 
baisioji Valpurga, bachana- 
lija . . . šventoji-prakeiktoji 
raganių naktis . . . pats tas 
pragarinis patamsių nerš
tas.

Kur tu sugaudysi kokias 
rožines metaforas, poetines 
figūras, kad tavo nuotaiką 
tolydžio nuodija ir dvasi
niai ir fiziniai nuodai, 
atombombiškų fejerve r k ų 
dulkės, nuolatai didėjantis 
visu nesantis radioaktyvu? 
mas!..

Deja, “ne visos gėlės, at
vežtos iš kitos šalies, sveti
moje padangėje pražysta 
pilnais žiedais”... “Bet mus 
jaudina nuoširdus mūsų 
brolių jausmas, įlietas į jų 
poezijos eilutes, didelis su
sirūpinimas savo gimtojo 
krašto ateitimi ir troškimas 
prisidėti prie jo didžiųjų

ganus technika jau yra su
kūrusi. Yra dirbtinė akis— 
įvairūs foto-elementų deri
niai, dirbtinė ausis - mikro
fonas, dirbtinės smegenys- 
elektroninč skaičiavimo ma
šina, dirbtinės _ rankos — matematizavimo problemo- 
motorai ir įvairūs mechani- mjs. pokiuos*e automatuose, 
niai įrengimai. Į k o n s t ruktorių nuomone,

raidės automatiškai turi 
būti pakeičiamos skaičiais. 
Minėtasis pakeitimas gali 
būti taikomas elektrininėse 
skaičiavimo mašinose, suge
bančiose skaityti ir priimti 
spausdintas instrukci j a s . 
Elektroninėse skaičiavimo 
mašinose patogiausia nau
doti dvejetainę skaičiavimo 
sistemą, t. y. skaičius 0

niai įrengimai.
Pirmąsias skaitančias ma

šinas sukonstravo čekų iš
radėjas Taučekas. Jo ma
šinoje raidės ekrane taip 
apšviečiamos, kad jų vaiz-

. . dai, praėję pro objektyvą,
Giybai taip pat siejas su patenka į judančią juostą 

Lviixv/o jtAowivo, zuzelimais: paprasčiausieji 
Taigi čia vis, jų atstovai dauginimosi me-

tu irgi sudaro judrias zo- 
osporas.

Čia pažymėtieji žiuželinių 
savitumai, taip pat ir kiti 
augalų ir .gyvūnų vieningu
mą patvirtinantieji faktai 
(panaši ląstelių sandara, ( 
panašus fermentų, hormo- 

— vienaląsčiai arba ko-'nu, vitaminų vaidmuo tiek 
:—----&8-'gyvūnų, tiek ir augalų me

džiagų apykaitoje ir kt.) 
rodo, kad augalai ir gyvū
nai yra bendros kilmės. Jie 
išsiskyrė iš bendro papras
čiausių gyvųjų būtybių ka
mieno ir tolesnė jų raida 
vyko jau skirtingomis kryp
timis.

dabartiės darbų.” Skaisti 
kaip saulė teisybė.

Kiekvieną rinkinio daly
vį poetas Mozūriūnas pa
guodžiamai pristatė, pa
vaizdavo citatomis.; Ir mie
la daręsi, kad paskutiniųjų 
mohikanų kultūriniai pėd
sakai , rie, visiškai išnyksta, 
sumindžioti ' svečioje žemė
je. Nors šis taS' išlieka, iš
vysta platųjį pasaulį.

Visą antologiją kruopš
čiai surankiojo, sudėstė ir 
biografijas paruošė A. Vai- 
vutskas, pats daugelį savo 
gyvenimo metų klajojęs po 
baisius Pietų Amerikos 
raistus, dykumas, po pavo
jingas atogrąžinių miškų 
tankmes, — pats per jautęs 
nežmonišką alginių vergų 
išnaudojimą fabri k u o s e, 
plantacijose. Pats nuošir
džiausiai dalyvavęs kultūri
niame ateivių judėjime, va
dovavęs jų spaudai, teatrui 
ir po šiai dienai tebėra vi
sų amerikinių kultūros ir 
plunksnos darbuotojų pat
ronas, globėjas, tarpinin
kas, tikras draugas! Kaip 
gražiai, pastabiai surankio
jo jis pačius esminius kiek
vieno poeto gyvenimo bruo
žus, įliedamas savo jautrios 
sielos • ir mylinčios širdies 
kruopelytes.

Gera darosi, kai juntį 
draugišką dvasią, bičiuliš
ką atmosferą, simpatiją, — 
kai matai, kad tavo kokios 
ir bebūtų menkos pastangos 
vis dėlto neprasmenga visos 
veltui, bet suranda šilta at- 
garsį anapus plačiojo okea
no, mūsų brangioje Tarybi
nėje tėviškėje.

Antologija sudaryta alfa
betiškai. Jau kelintą kar

Juostoje yra 
visų raidžių negatyviniai 
vaizdai. Kitoje juostos pu
sėje yra fotoelementas, ku
ris apšviečiamas tiktai pro' 
linijas tos raidės, kuri yra | 
juostoje už objektyvo.

MECHANIZMAS 
TOBULINAMAS

Judama juosta yra. 
jungta su įrengimu, kuris 
kiekvienu momentu gali 
duoti signalą, praleidus pro 
jį srovę. Taučekas laikė, 
kad fotoelementas neapšvie- 
čiamas tiktai tuo momentu, 
k a i raidės pasirodymas 
juostoje sutampa su raidės 
pasirodymu ekrane prieš 
objektyvą. Tuomet srovė 
fotoelemente nut rūksta, 
pradeda dirbti relė, įjun
gianti srovę į signalinį įren
gimą, ir mes gauname sig
nalą, atitinkantį tą raidę, 
kuri pasirodė ekrane. Bet 
tokia mašina dažnai klysta.

1940 m. Charkove tary
biniam išradėjui Gindlinui 
pavyko sukurti tobulesnę 
skaitančią mašiną. Šioje 
mašinoje vietoj judančios 
juostos ir fotoelemento bu
vo įrengtas antras mozai
kinis ekranas iš 17 fotoele- 
mentų. Iš šių fotoelemen- 
tų sudarytos kombinacijos 
buvo panaudojamos atskir
ti vienas raides nuo kitų. 
Ši mašina karo metais žuvo.

Taučeko ir Gindlino ma
šinos turėjo daugelį nepa
šalinamų trūkumų, susiju
siu su tuometinės elektroni
kos žemu išsivystymo ly
giu. Tos mašinos galėjo 
skaityti tik vienodo dydžio 
raides. Be to, jos pastoviai 
klysdavo, jeigu tekstas ne
ryškiai atspausdintas, o tai 
dažnai pasitaiko praktiko
je.

PAŠALINTI TRUKUMAI
Šių trūkumų pavyko iš

vengti JAV konst r u k- 
toriams, sukūrusiems skai
tančią mašiną “Soliatron 
ERA.” Ši mašina naudoja
ma paruošti i r įvesti duo
menims į elektroninę skai
čiavimo mašiną. Jos grei
tis 120 ženklų per sekundę. 
Mašina skaito čekių šakne
les, atas kaitas, bilietus, 
kontrolines kasos aparatų 
juostas — žodžiu, visus pir- 

kurie

tą perskaitau autorių eilė
raščius. Ir kiekvieną kartą 
surandu daugiau žavesio, 
poetinės jėgos polėkių. Kaip 
skaudu pagalvot, kad toks 
jaunutis turėjo numirti 
daug žadantis, skaisčiadva- 
sis Pijus Storpirštis Įsižiū
riu į jo brolišką atvirą vei
dą — ir širdį suspaudžia, 
kad anas nuožmusis, lauki
nis gyvenimas nukando vos 
pražydusią skaisčią gėlę!..

Taipo pat ir Bronius Kli
mavičius būtų galėjęs gy
venti ir darbuotis, kurti, 
jei ne tos pasibaisėtinos 
pietamerikinio gy v e n i m o 
džiunglės, ta visiška žmo
niškumo panieka, žmoniško 
orumo ir vertybės sumin- 
džiojimas. O abiejų šitų be 
laiko numarintų poetų eilė
raščiai tokie lyriški, skam
būs, dailūs ir jautrūs, kad 
ir sukurti pragariškose są
lygose.

Žinoma, pirma laiko mir
tis nuskynė .ir mūsų Stasį 
Jasilionį, bet žiaurių gyve
nimo vaistų, mat, yra ir 
šiaurinėj Amerikoj.

Kaip matyt iš periodinės 
spaudos, “Svetimoj padan
gėj” bežiūrint pasisklaidė 
po Lietuvą. Ją išgraibstė iš 
kioskų, iš knygynų, iš par
duotuvių. Knygynuose jau 
vargu gauti pirkti. Taip 
man pranešė vienas geras 
draugas tik šiandien gautu, 
oro paštu atsiųstu laišku. 
“Šią savaitę pats ieškojau 
ir vargais negalais suradau 
tik porą egzempliorių. Mū
sų skaitytojai • ne juokais 
domisi užsienio lietuvių gy-j minius dokumentus, 
venimu.” Tai irgi labai 
džiuginantis reiškinys.

Todėl ir raides patogiau- 
i šia bus užrašyti dvejetainė- 
i je sistemoje. Pasirodo, kad 
į .raides galima užrašyti de_ 
į vyniaženkliais dvejetainiais 

su" skaičiais. O tokie dvejetai
niai skaičiai elektrinių im
pulsų pagalba yra perduo
dami į skaičiavimo mašiną. 
Tokiu būdu raidės gali bū
ti įvedamos į skaičiavimo 
mašina.

KALBANTIEJI 
AUTOMATAI

Kalbant apie skaitančias 
mašinas, tenka paminėti, 
kad neseniai JAV buvo su
kurti kalbantieji automa
tai, kurie gali aiškiai ištar
ti ne tik atskirus kalbos 
garsus, bet ir ištisas frazes. ‘ 
Ryšium su tuo atsiveria 
plačios perspektyvos sukur
ti automatus, kurie balsiai 
skaitytų tekstą.. Matėme, 
kad teksto raidės gali būti 
pakeistos elektrinių impul
sų sekomis ir kad kiekviena 
seka vienareikšmiai nusta
to raidę. Kartu ši impulsų 
seka taip pat reiškia apL 
brėžtą dvejetainį skaičių, 
kuris yra elektroninės skai
čiavimo mašinos operacijų 
objektas.” Skaičių sekos pa
verčiamos kalbos garsais 
panaudojus kalbančius au
tomatus. Impulsai, gautieji 
perskaičius atspaus d i n t ą 
tekstą, veikia kalbantį au
tomatą ir jį valdo. Pats val
dymas gali būti atliekamas 
daugeliu radiotechnikoje ži
nomu būdu, v- l

Tačiau, prijungus prie 
skaitančios mašinos kalban
ti automata, susiduriama • 
su dar vienu pagrindiniu 
sunkumu, kuriam įveikti 
reikia elektroninio skaičia
vimo “vertėjo.” šis sunku
mas pasireiškia tuo, kad la
bai dažnai raidės neatitin
ka vienų ir tų pačių garsų, 6 
išspausdintas tekstas—tarimo. 
Ypač tai pastebima anglų 
kalboje, kur vienos ir tos 
pačios raidės dažnai taria
mos įvairiai. Vadinasi, to
kia skaitančioji mašina dar 
turi laikytis fonetikos tai
syklių.

R. Uždavinys
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VILNIUS 'V
(Tąsa)

Tk 1940 metu vasara, Lietuvos darbo- V- '
žmonėms su broliška Tarybų Sąjungos 
pagalba nuvertus buržuazijos jungą ir 
įvykdžius socialistinę revoliuciją, Vil
nius atgimė, tapo tikrąja Tarybų Lietu
vos sostine. Tarybų valdžia tuojau pra
dėjo kelti į Vilnių centrines įstaigas ir 
ėmėsi miesto pertvarkymo darbo. Ta
čiau šiuos darbus nutraukė hitlerinių 
grobikų 1941 metų birželio 22 dieną pra
dėtasis karas.

Jau pirmąją karo dieną miestą bom
bardavo priešo lėktuvai. Bombardavimo 
metu buvo padegta, sugriauta ar ap
griauta apie du šimtus namų, žuvo keli 
tūkstančiai civilių gyventojų.

Okupavę miestą, fašistai pradėjo 
žiaurų terorą.

Beveik kasdien būriais buvo varomi 
žmonės—lietuviai, žydai, rusai, lenkai— 
mirti į Panerius. Panerių pušyną hit
lerininkai, lietuviškiems buržuaziniams 
nacionalistams talkininkaujant, pavertė 
šimto tūkstančių žmonių kapais. Vasar
vietės mišką jie aptvėrė spygliuotomis 
vielomis, apstatė sargybomis ir įrengė 
jame žudynių laukus. Paneriai virto 
mirties sinonimu. Juose buvo išžudyta 
daugiau kaip trečdalis miesto gyventojų.

Treji hitlerinės okupacijos metai yra 
juodžiausias lapas Vilniaus istorijoje.

Okupantai griovė ir naikino sostinės 
kultūros įstaigas. 1943 metų kovo 17 
dienos rytą jie užpuolė aukštąsias mo
kyklas ir mokslo įstaigas. Daug patal
pose rastų įrengimų jie sunaikino, su
daužė ir vėliau ant tų įstaigų durų iš
kabino vokiečių ir lietuvių kalbomis už
rašus: “Valdžios parėdymu uždaryta.” 
Tą pačią naktį daugelio Vilniaus inte
ligentų butuose buvo padarytos kratos ir 
suimta daugiau kaip 60 žmonių. Suim
tieji buvo išgabenti Vokietijon į kon- 
tracijos stovyklas. Kitą dieną laikraš
čiuose buvo paskelbta, kad tokių priemo
nių, kaip mokslo ir kultūros įstaigų už
darymas ir suėmimai, buvo imtasi dėl 
to, kad inteligentija padėjusi sužlugdyti 
vyriausiosios armijos vadovybės pastan
gas mobilizuoti Lietuvos vyrus kovai 
prieš Tarybinę Armiją. ‘

Okupantams šeimininkaujant, mieste 
prie pačių gerųjų parduotuvių, kirpyk
lų, užkandinių, vaistinių, kinų atsirado 
stambiomis raidėmis užrašai, įspėjantie
ji, kad vidun įeiti ne vokiečiams griež
tai draudžiama, kad tai tik vokiečiams 
skirtos įstaigos. Okupantai -elgėsi išdi
džiai, pavergtųjų tautų žmones niekino 
ir žemino.

Darbininkai įmonėse turėjo dirbti prie
vartinį darbą, nes buvo paskelbta visuo
tinė darbo prievolė. Dirbti reikėjo 10-12 
valandų per parą, gyvenant pusbadžiu.

Visos, kad ir žiauriausios, okupantų 
naudotos teroro priemones nepalaužė 
Vilniaus gyventojų ištvermės. Kova 

į prieš hitlerinę okupaciją buvo visos liau- 
dies kova prieš badą ir mirtį atnešusius 

ų priešus. Lietuvos liaudis drauge su ru
sų tauta ir kitomis Tarybų Sąjungos 
tautomis, Komunistų partijos vadovau
jama, vieningai stojo į žūtbūtinę kovą, 

į Jau 1942 metais Vilniuje pradėjo eiti 
slapti antifašistiniai laikraščiai: lietu
vių kalba — “Tėvynės frontas” ir “Anti
fašistinis frontas,” lenkų kalba—“Štan- 
dar Voinosci.” Buvo spausdinami ir 
platinami atsišaukimai. Vilniaus apy
linkėse veikė partizanų būriai, kurių vie
nas, Tarybų Sąjungos Didvyrio A py va
los vadovaujamas, buvo pavadintas Vil
niaus vardu. Vilniuje organizavo pasi
priešinimą prieš okupantus ir mirė did
vyriška mirtimi įžymūs kovotojai už Ta
rybų Lietuvą—V. Vitas, J. Pševalskis,

• I. Vitenbergas ir kiti.
Pasipriešinimo dalyviai atliko mieste 

visą eilę kenkime okupantams veiksmų. 
1943 metais netoli geležinkelio stoties 
buvo susprogdintas elektros transfor
matorius, teikęs elektros energiją depo 
įmonėms. 1943 metų rudenį buvo pa
degtas kailių fabrikas, gaminęs hitleri
nei kariuomenei kailinius ir kailines ke
pures. Darbininkai stengėsi nedirbti 
okupantams, bėgdavo iš darbo. Okupan
tai dažnai apsupdavo gatves, vaikščioda
vo po namus ir gaudydavo darbininkus.

Dėl Vilniaus ii visos Lietuvos darbo 
Žmonių aktyvaus pasipriešinimo sužlugo 
okupantų ir lietuviškųjų bužuazinių na- 
cianalistų pakartotini mėginimai mobi-

• lizuoti Lietuvos vyrus į įvairiais var

dais pavadintus karinius dalinius ir pa
siųsti juos į frontą arba prieš tarybi
nius partizanus.

Vilniaus darbo žmonės drauge su vi
sa lietuvių tauta per savo okupacijos lai
kotarpi buvo ištikimi tarybinei santvar
kai, su viltimi sekė didvyrišką Tarybinės 
Armijos kovą ir tvirtai tikėjo, kad Tary
bų. Lietuva ir jos sostinė bus išvaduotos.

Dėl Vilniaus išvadavimo 1944 metų 
vasarą beveik savaitę kovėsi 3-Čiojo Bal
tarusijos fronto kariuomenė, kuriai va
dovavo Tarybų Sąjungos Didvyris armi
jos generolas I. D. černiachovskis. Vil
niuje apsupti hitlerinės armijos daliniai, 
nebeturėdami vilties prasiveržti, griovė 
ir padeginėjo miestą, žudė gyventojus. 
Liepos 11 dieną hitleriniai piktadariai, 
kuriems buvo pavesta sprogdinti namus, 
surinko gyventojus iš Didžiosios (dabar 
Gorkio) gatvės ir suvarė į kino “Panas” 
patalpas. Kadangi to namo rūsyje jo
kios slėptuvės nebuvo, sugaudyti žmo
nės buvo sutalpinti į žiūrovų salę ir į 
šonines fojė. Hitlerininkai tikino, kad 
šis namas būsiąs apsaugotas nuo bombų 
ir gaisrų. Ir kada žmonės nusiramino, 
sargybiniai pasišalindami tą namą pa
degė. Dalis gyventojų išsigelbėjo, kita 
dalis žuvo. Aklųjų institutas Kalinaus
ko gatvėje buvo padegtas drauge su ten 
buvusiais aklaisiais. Daug namų buvo 
susprogdinta su rūsiuose pasislėpusiais 
žmonėmis. Kai kurie pastatai, kaip 
Sveikatos apsaugos ministerijos rūmai 
Stalino prospekte, išliko nesusprogdinti 
tik dėl to, kad sprogdintojai žuvo anks
čiau, negu jie spėjo atlikti savo naiki
nantį darbą. Tuo metu geležinis apsu
pimo žiedas kasdien ėjo vis siauryn, ir 
pagaliau gvvi išlikę priešo karininkai ir 
kareiviai Rasų kapinių ir Vingio parko 
rajonuose buvo priversti pasiduoti į ne
laisvę.

1944 metu liepos 13 dieną oficialiai 
buvo pranešta apie Tarybų Lietuvos 
sostinės Vilniaus išvadavimą. Toji die
na Vilniaus gyventojams ir visai lietu
vių tautai yra nepamirštama istorinė 
data.

Hitleriniai grobikai padarė miestui 
daug sunkių žaizdų. Vilniaus pramonė 
buvo visiškai sunaikinta, miesto elek
tros stotis paversta laužo krūva. Visi 
tiltai buvo susprogdinti. Apie 40 pro
centų visų miesto gyvenamųjų namų bu
vo sugriauta, vandentiekis susprogdin
tas, dujų fabrikas sudegintas. Priešai 
sunaikino arba išvežė telefono stoties, 
telegrafo, radijo stoties įrengimus, su
degino visuomeninius pastatus — vieš
bučius, kinoteatrus, klubus, mokyklas ir 
komunalinio ūkio įmones. Betgi tarybi
niai žmonės, net juodžiausią okupacijos 
valandą nepasidavę nevilčiai, nenuleido 
rankų ir dabar.

MIESTO ATSTATYMAS IR 
TOLESNIS JO IŠVYSTYMAS

Nuo pat pirmųjų dienų, išvadavus 
Vilnių iš hitlerinių grobikų, Lietuvos 
sostinės darbo žmonės su dideliu pakili
mu ėmėsi atstatyti miestą. Komunistų 
partijos Centro Komiteto ir Tarybinės 
vyriausybės ypatingo rūpinimosi dėka ir 
broliškosioms tarybinėms tautoms pade
dant, miestas buvo atstatomas sparčiai 
ir planingai.

Partija nurodė, kad reikia ne papras
tai atkurti senąjį, buvusį miestą, bet at
kurti jį pačiais pažangiausiais socialinės 
miestų statybos metodais ir pagerinti 
gyvenimo sąlygas, padaryti miestą žy
miai gražesnį, negu jis buvo prieš karą. 
Tai buvo nelengvas uždavinys. Miesto 
vazdas susiklostė per daugelį amžių. 
Jame, ypač senosios miesto dalies kvar
taluose, gausu architektūros paminklų, 
kurie savo formomis ir tarpusavio sude
rinimu daro stiprų meninį įspūdį. Vil
nius priskiriamas prie gražiausių Tary
bų Sąjungos miestų. Tačiau feodalizmo 
ir kapitalizmo epochos paliko ir būdin
gąsias neigiamas savo statybos žymes.

Dėl chaotiškos daugelį šimtmečių tru
kusios statybos miesto planas ir pramo
nės įmonių išdėstymas turėjo daug trū
kumų, kuriuos reikėjo pašalinti atsta- 

. tant miestą.
Senasis miestas, visiškai išlaikęs vi

duramžiškų siaurų gatvių tinklą, būda
mas centrinėje miesto dalyje, yra pri
verstas praleisti transporto srovę. Ma
gistralių kryptys dingsta siaurų,vingiuo
tų gatvių labirinte. Tai didelė kliūtis 
nuolat augančiam miesto judėjimui.

(Bus daugiau)
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MANO ATSIMINIMAI IŠ JAU GANA 
SENOS PRAEITIES

Rašo R. sniukas
Pradžioje 1907 metų at-1 kiek veikti, platino pažan- 

vykęs iš Lietuvos pradėjau: gią spaudą ir norėjo išju
dinti prie veikimo Duques-dirbti Rolling Mill, McKees 

Rocks, Pa. Čia buvo nema-l 
žai ir lietuvių, turėjo para
piją ir bažnyčią. Bet apie 
organizacijas dar niekas 
neužsimindavo. Mūsų tau- j 
tiečlai po sunkaus fabriko 
darbo, sekmadienį praleis
davo prie bačkutės, arbai 
vykdavo į Pittsburghą ir 
aplinkinius miestelius sve
čiuose pasivaišinti. O kurie 
dirbdavo naktimis, sekma
dienių vakare su “dinerko- 
mis” traukdavo į fabriką, 
kur raudona geležis per 
volus,, kaip žalčiai, raitosi, 
spiaudydami žarijas į visas 
puses.

Mažai iš lietuvių suprato, 
kaip darbo žmogus yra iš
naudojamas. Mažai buvo 
tokių, kurie paėmė laikraš
tį į rankas arba šiaip įdo- 
mavosi darbininkų reika
lais.

Dar “grinoriaus” diene
les leisdamas, tais pačiais 
metais apsigyvenau Du
quesne, Pa., ir įsiliejau į 
Andriaus Carnegies plieno 
liejyklos karalystę. Č i a 
prie Monongahelos upės 
stūksojo milžiniški fabri
kai, kur tūkstančiai dirbo 
pavojingą darbą, prakaitą 
liedami po 12 valandų paro
je. Tarp šio miestelio 35 
tūkstančių gyventojų, apie 
3 šimtai buvo lietuvių, ne
seniai atvykusių iš savo 
gimtojo krašto nuo dalgio 
ir plūgo. Didžiuma buvo 
viengungiai. Buvo nedidelė 

I airių bažnytėlė, bet lietu
viai šventadienio sulaukę 
vykdavo į Homestead, į Šv. 
Petro ir Povilo bažnyčią 
pasimelsti.

Girtuokliavimas ėjo pilnu 
saiku, ypač sulaukus kas 
dvi savaitės algų išmokėji
mo dienos.

Iš organizacijų gyvavo 
S.L.A. kuopa ir L.S.S. 100 
kuopa. Jos surengdavo pra-. 
kalbas, kur kalbėjo K. šeš
tokas, tuo laiku lankęs Val
paraiso Universitetą, ir 
“Keleivio” redaktorius St. 
Michelsonas. Taip pat yra 
kalbėjęs J. Mickelįūnas. 
Rymo Katalikų Susivieniji
mo prakalbose kalbėjo at
vykęs Homestead klebonas 
Čepananis ir dainavo Pitts- 
burgho parapijos vargoni
ninko Grajausko kvartetas. 
Taip pat iš svečių vienas 
vyrukas pasakė gerą kal
bą, už ką jam susirinkusie
ji labai plojo. Klebonui ne
patiko. Jis vartė žurnalo 
lapus.

Laikraščių par e i d a v o 
“Keleivis”, “Katalikas” ir, 
rodos, “Lietuva”. Gyvavo 
Lietuvių Politikos Klubas, 
turėjo savo namą ir daug 
narių. Nieko neveikė, tik 
rūpinos vien bizniu — svai
galų pardavinėjimu. Ka
dangi vietiniai nerengdavo 
jokių pasilinksminimo va
karų, tai iš kaimyniško 
Wilmerdingo muzikos ir 
Dramos Draugijos K.. Kon- 
drotavičiaus vadovaujama 
grupė aktorių buvo atvy
kus ir pastatė veikalą. Bu
vo atvykęs jų benas ir Kon- 
drotavičiui nešant vėliavą 
maršavo gatvėmis, groda
mas maršus. Tuomi tikėjo
si dukeniečius lietuvius 
skaitlingai sukviesti į savo 
parengimą. Bet atsilankė 
vaidinimo pažiūrėti n e- 
daug. Mūsų lietuviai tada 
buvo dar neapsi š v i e t ę. 
Jiems buvo svetimi laik
raščiai ir organizacijos.

Veikėjas George Urbo
nas ir dar keletas mėgino

nes lietuvius.
Naujoje vietoje

1908 metais atsidūriau su 
šeima Coal Center, Pa., 
anglies kasykloje. Tuo me
tu siautė nedarbas. Mažai 
dirbo ir anglies kasyklos. 
Čia lietuvių buvo nedaug, 
jokių organizacijų neturė
jo, tik vėliau įsikūrė S.L.A. 
kuopa. Tą pačią vasarą iš 
West Virginijos buvo atvy
kę organizatoriai. Sušaukė 
lauke slėnyje už miesčiuko 

masinį susirinkimą. Aiški
no apie organizacijos rei
kalus. Bet neatsirado ant 
vietos kas užsiimtų suorga
nizuoti uniją. Prie to, kom-, 
panijos šnipai sekiojo kiek
vieną darbininką. Taip ir 
liko be pasekmių.

Darbo sąlygos buvo sun
kios. Už tonos anglies iška
simą ir sukrovimą į kariu
kus mokėjo 28 centus, ne
skaitant to darbo,, kur rei
kėdavo pastatus statyti, at
remti palubėje stovintį šlei
fą, kad atsiliuosavęs tau pi
lant anglį į kariuką nenu
kristų ir kaip varlės nesu
traiškytų. Tuos akmenis tu
rėjai sudaužyti į mažesnius 
kavalkus ir sukrauti į pa
kraščius, kad būtų vietos, 
naują anglies sluoksnį pa
kirtus ir nušovus, semti į 
kariukus. Niekas nevežda- 
davo, turėjai pėsčias toli 
eiti iki angliakasyklos žio- 
ties. Paskui įlindęs į urvą, 
turėjai praeiti kelis po že
me kalnus, ir vis pavojin
gai, nes išgirdęs pilnus ka
riukus. atvažiuojant, turė
davai sprukti į balta vapna 
ištaškytą, skylę. Jeigu nesu- 
spėtum įpulti, tai motoro 
traukiama vilkstynė karu- 
kų, bėgdama, sumaltų į mil
tus! Drebi, kai pro pat tavo 
kojas bėga anglies prikrau
ti kariukai.

Pasiekus savo kasamos 
anglies vietą, čia irgi pavo
jinga. Kada atšauni anglį, 
gali akmuo kristi iš viršaus 
ir ne tik sužeisti, o ir už
mušti.

Vienuoliką mėnesių kaip 
kurmis išlandęs-išdirbęs vy
kau atgal į Duquesnę; O 
1912 metais vykome į pašlo
vintą Chicagą!

Neseniai Amerikon buvo 
atvykęs kovojęs už Lietuvos 
laisvę ir spaudą, pabėgęs iš 
caro kalėjimo ir iš trem
ties, jaunas žurnalistas, ra
šytojas ir laikraštininkas 
Leonas Prūseika. Tą judrų 
ir gabų jaunuolį pirmą kar
tą teko matyti ir girdėti 
kalbant Chicagoje. Kalbėjo 
nuo vienos estrados su Dr. 
Jonu Šliupu. Kitą kartą jį 
teko matyti L.S.S. suvažia
vime Chicagoje. Prie šios 
progos Bridgeporto apylin
kėje, Halsted g-vėje, toje 
pačioje svetainėje, kur 
kalbėjo Prūseika ir D r. 
Šliupas, buvo sušauktas Šv. 
Jurgio parapijos protesto 
susirinkimas prieš kleboną 
Kraučiūną. Žingeidaudamas 
nuėjau ir aš pamatyti. Pri
ėjęs prie salės durų žiūriu 
koridoriuje būrys policijos 
įeinančius į susirinkimą 
stumdo.

Prisirinko daug žmonių. 
Jonui Dimšai atidarius su
sirinkimą ir pradėjus kal
bėti,' policijos viršininkas, 
užlipęs ant estrados, prade
da jį stumti nuo pagrindų 
ir neleidžia kalbėti. Dimša 
atkakliai kovoja, nepasi
duoda šalinamas. Svetainėje 
kilo triukšmas ir pasipikti- 

. nimas. Dauguma šaukė

“Neduokite Dimšos polici
jai, turi jis kalbėti!” Krau- 
čiūno parapijonų sudėtais 
pinigėliais nusamdyta poli
cija puolė urmu buožėmis 
mušti. Pasidarė sumišimas. 
Visi piktinos policijos tokiu 
elgesiu ir klebono Kraučiū- 
no nachališ,kumu. Tame su
sirinkime krito policijos 
buožės smūgis ir ant mano 
pečių!

Nors jau daug metelių 
prabėgo, bet Šv. Jurgio pa
rapijos parapijonų su kun. 
Kraučiūnu kovos pasiliko 
neužmirštamos.

Khartoumas. — Sudano 
Abboudo valdžia esanti 
tvirta, nes ją remią gyven
tojai.

AVIACIJOJE PLEČIASI 
TECHNIKŲ STREIKAS
Washingtonas. — Prieš 

kiek laiko sustreikavo inži
nieriai Capital Airlines Co. 
Dabar streikas jau apėmę 
American Airlines, Lake 
Central Airlines, Trans
World Airlines ir Eastern 
Air Lines. Jau apie 10,000 
mechanikų, technikų ir in
žinierių yra streiko lauke.

Ulan Batoras. — čionai 
įvyko Mongolijos Respubli
kos Liaudies partijos suva
žiavimas. Kalbėjo ir TSRS 
ambasadorius Molotovas.

Washingtonas. — Jungti
nės Valstijos suteiks in
dustrinės pagalbos Indijai.
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Dabartinės Lietuvių kalbos

ŽODYNAS
Išleido Valstybinė Politinės ir Mokslinės
Literatūros Leidykla Vilniuje, Lietuvoje

Stambi Knyga, 987 Puslapių, Kaina $5.00

žodynas yra mūsų namuose mokytojas ant lentynos. 
Ar jis randasi jūsų namuose? Jei ne, tai greit įsigy
kite jį. Gaunamas Laisvės knygyne. Užsisakydami 
adresuokite sekamai:

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

Kartu su užsisakymu prašome prisiųsti ir pinigus.

Dr. Jono Kaškiaučiaus
Kūriniai Dar Gaunami Laisvės Knygyne

Prošvaistes
Šioje knygoje yra paduoti žymiausi bruožai iš 
Dr. Kaškiaučiaus gyvenimo. Šioje knygoje yra 
rinkinys jo gražiausių eilių. Mes negalime api
būdinti jo poezijos reikšmę, to gilaus sielos jau
dinimo ir kėlimo ūpo kovojimui už skaistesnę 
ateitį. Tik patys skaitydami ją suprasite jos

Knyga iš 256 puslapių, Kaina Tik $1.00

Kitos Dr. Kaškiaučiaus svarbios knygos dar 
gaunamos Laisves knygyne yra sekamos:

Sveikatos Šaltini
Daug naudingų patarimų apie sveikatą, nuro- 
dymaį kaip gelbėtis pasireiškus kokioms papra
stoms ligoms, kaip jas pažinti ir būdai jų pra- 
šalinimui.

Puslapių 353, Kaina $2.50

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
Nurodymai kaip gelbėti susižeidus, apslobus, 
staigiai viduriais apsirgus nesant galimybės 
greit gauti daktaro pagalbos. Paduoda daug 
receptų. Ši knyga yra labai reikalinga kiek
vienuose namuose.

Puslapių 128, Kaina $1.00

Kaip Būti Jaunam Net ir Senatvėje
Patarimai senyviems žmonėms kaip užsilaikyti, 
kuomi maitintis, kad būti sveiku ir gyventi ilgą 
amžių. Įsigykite ją tuojau.

Puslapių 62, kaina 50c.

gus ir Mašina
Puikus rinkinys faktų apie išradimus, su įdo-. 
miais paveikslais. Labai įdomus pasiskaitymas.

Puslapių 240, Kaina $1.50

Žmo

Pagerbkime ilgametį rašytoją skaitydami jo 
raštus, pasinaudokime patys jo raštais apšvie- 
tos ir sveikatos atžvilgiais. Užsakymus prašo
me siųsti:

Laisvė
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N.
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Plymouth, Pa. tai du kartus į metus suren
giame vaišes.

šis tas iš apylinkes
’M an mažiausiai norisi ra

šyti pranešimus mūsų laik
raščiams apie mūsų draugų 
bei mūsų laikraščių skaity
tojų nelaimes. Nesinori ra
šyti dar ir dėl to, kad gal 
ne visi nelaimių paliestieji 
ii, pageidauji tokių žinių. 
Esu asmeniškai patyręs 
štai ką: mano buvęs geras 
draugas V. G., kuris nelabai 
seniai jau mirė, man lan
kant jį sveiką ir jau sergan
tį pasakė: Aš žinau, kad tu 
rašinėji laikraščiams žinu
tes, tai labai gerai, tačiau 
aš nenoriu, kad rašytum 
apie mano ligą, bei mano 
nelaimes, nes man tai nieko 
nepagelbės.

Bet, remdamasis didžiu
mos pageidavimais, rašau;

; ko, tai aš už tave “Laisvę” 
I perskaitau, o tu turi pasil- 
I sėti. —Na, bet aš nesutin
ku,— sako ji,-— nes aš irgi 
noriu žinoti, kas sviete de
dasi.

Ir iš kur ši moteriškė 
tiek turi jėgų ir energijos? 
—Nežinau! O ji daug nė 
nebėdavoja, ji visuomet 

i linksma ir svetį sutinka su 
šypsą.

Mes, Žilinskai, Navickai, 
Krutulienė ir visi draugai 
vėliname draugui V. Krimui 
greičiausia pilnai pasveikti! 
Taip pat M. Krimienei lin
kime stiprios sveikatos, iš
tvermės ir viso geriausio!

Nuoširdžiai vėliname Be- 
iniui Navickui greit pasveik- 
! t i, sutvirtėti ir kartu, kaip 
| ir visuomet, darbuotis mū- 
i su organizacijose, visuome-

gal draugai nesupyks, apiejnėi ir mūsų spaudos naudai! 
kuriuos as čia priminsiu. Virš minėtų draugų ad-

LDS 55 kuopos parengimas 
buvo gražus, skani vaakricne 
ir buvo muzika. Dalyviai buvo 
pasitenkinę ir linksminosi iki 
vėl ūmos.

J. Palton jau sveiksta ir 
pradėjo lankytis į parengimus. 
Jis ilgai ir sunkiai sirgo, bet 
jau dabar su lazdelės pagalba 
vaikštinėja.

Pranas Sutkaitis kankinasi 
kojos skausmais. Ilgą laiką 
buvo ligoninėje. Dabar jau 
jaučiasi geriau ir yra namie. 
Visi linkime greitai ir pilnai 
jam susveikti.

Clev. Moterų Klubas rengia 
šaunų vakarą, kuris įvyks 
gruodžio B d., 6 valandą va
kare, LDS Klube, 9305 St. 
Clair Ave.

Šeimininkės ruošiasi paga
minti skanią vakarienę,, o kai
ria bus tik $1. Prie to, dar

TSRS liaudies artistas

dainuoja,

B. Navickas ir jo žmona 
Margaret mūsų organizaci
jų kuopose užima svarbias 
sekretorių vietas, kurias ge
rai ir sąžiningai atlieka; 

itaip pat parengimai be jų 
beveik neįmanomi. Dabar 
draugas B. Navickas labai 
nupuolęs sveikatoje, kurią 
sužalojo angliakasyklų dul
kės. Jis beveik nieko nega
li veikti, nes mažiausias pa
sijudinimas jį mirtinai kan
kina. Jis gyvena tik pasidė- 
kavojant jo žmonai Marga
ret, kuri savo draugui Be- 

• niui visame kame padeda, 
kad tik jį palaikius geres
nėje sveikatoje. Dar turiu 
priminti, kad šiuo tarpu 
draugė M. Navickienė yra 
abiejų kuopų pastovi užra
šų sekretorė, o dabar atlie
ka ir savo draugo finansų 
sekretoriaus pareigas — ar 
jam padeda.

Vincas Krimas, buvęs 
Paterson, N. J., gyventojas, 
jau apie septyneri metai, kai 
farmeriauja Pe^nsylvanijos 
valstijoj. Žmonių, ypatingai 
lietuvių, yra įprasta sakyti: 
ftnt farmų yra tyras oras,! 
tai kad ir ilgas valandas! 
sunkiai dirbdamas žmogus' 
vis tiek būsi sveikesnis.

I

Bet ne visai taip yra. Tie
sa, jei žmogus dar apyjau
nis ir pilnai sveikas, tai gal 
ir ant farmų yra sveikiau. 
Tačiau ilgos valandos ir 
persidirbimas negali būti 
sveika. Vincas Krimas, ro
dos, dar ne per senas žmo-1 
gus ir gana gerai atrodan
tis, tačiau gavo širdies smū
gį. Buvo greit nuvežtas į li
goninę, padėtas į oksigeno 
palatą ir atsigriebė. Ligoni
nėj išbuvęs dešimt dienų, 
parvyko namo, kur jau bus 
du mėnesiai, gydosi po prie
žiūra žmonos ir gydytojo. 
Vincas dar beveik nieko ne
gali dirbti, o farmoje darbo 
yra labai daug. Taigi, Vinco 
žmonai Marijonai prisieina 
atlikti darbus už abu. Ir 
reikia stebėtis, kiek ši mo
teriškė gali dirbti. Keturis 
gyvulius reikia apžiūrėti, 
pašaru aprūpinti, tvartą iš
valyti; tris karves du kartu 
į dieną pamelžti; su pienuI 
ir sūriais irgi darbo yra 
daug, o ir svečių bei kostu- 
merių atvažiuoja kasdien,, 
kurie nori pasipirkti, tai 
pieno, tai sūrių; o ir stuba 
neapleista, — viskas- tvar
koj.

Beje, M. Krimienė pati ir 
kornus nukirto ir susivežė. 
Gerai, kad ji ir traktorių 
išmoko vairuoti. Juomi ji 
gali vežimus parsivežti. Ta
čiau prisikrauti ir iškrauti 
yra didelis ir sunkus dar
bas. Na, o vakarais, ji sako, 
dar ir laikraštį “Laisvę” 
męiškaitau, nors Vincas 
*t manęs ir barasi, saky
damas: Aš turiu įvalias lai-

resai: W Krimas, R. D. 2, 
Shickshinny, Pa. B. Navic
kas, 76 Fourth St., Ply
mouth, Pa. |i

Atsišaukimas
Brangūs draugai ir drau

gės, “Laisves”, “Vilnies” ir 
“Liaudies Raišo” skaityto
jai, ir minėtų laikraščių 
simpatikai, manau, kad jūs 
suprantate,; jog man jus vi
sus aplankyti gana sunku. 
Taigi, Plymoutho ir Wilkes- 
Bare apylinkės skaitytojus 
prašau, kurių baigiasi, ar 
jau pasibaigė prenumerata, 

■ tai nelaukite, kad aš būti
nai turiu jumis aplankyti. 
Kai kada prašau ir mane 
aplankyti ir atsinaujinti mi
nėtus laikraščius. Taip pat 
širdingai prašau ir tuos, 

| kurie norėtumėte minėtus 
laikraščius, užsirašyti. Kol 
dar ne per vėlu, prašau už
sirašyti labai naudingą A. 
Metelionio i knygą “Apie 
dievus ir žmones”. Didelė 
ir puiki knyga. Prenumera
ta tik 2 doleriai.

1 V. Žilinskas
V 120 Walnut St. 

Plymouth, Pa.

bus ir dovanų. Bus puiki A. 
Pleikio orkestrą, kuri gros 
įvairius šokius.

Šis parengimas jau bus pas
kutinis 1958 metais, tai yra, 
kito jau neturėsime prieš 
Naujuosius Metus. šeiminin
kės visus ir visas kviečia at
silankyti ir linksmai laiką pra
leisti. A. P.~

5 p.-Laisve (Liberty)—

Cleveland, Ohio
Lapkričio 9 d., Uni tarn 

Draugijos svetainėje, įvyko 'su
sirinkimėlis, kur dalyvavo apie 
65 asmenys. Tai buvo visuo
menės mokinimo forumas. Da
lyvavo E. Mkzey, buvęs sekre
torius Civil Liberties unijos iš 
Detroit, ir keletas kitų.

Jie darė peržvalgas atsibu
vusių rinkimų. Kaip žinome, 

j republikonai Ohio valstijoje 
t orėjo laimėti su o b a Is i u 
“Right - to - Work,” už kurį 
pasisakė ir igubernatorius O’
Neil. Bet jie prakišo, nes pi
liečiai nesileido apga u n a m i . 
Prakišo jie ir Kalifornijoje su 
tuo pat obalsiu, kur jų kandi
datas Knowlandas gavo smūgį.

Ohio valstijoje daug pasi
darbavo prieš republikonus j 
darbo unijos. Valstija yra in-1 
dustrinė, dailg darbininkų yra 
be darbo, tai žino, ką repub- 
likonų pažadai reiškia... J. P.

PARENGIMAI (
J vyko LLD 22 kuopos susi

rinkimas. Dalyvavo apie 20 
narių. Nutarta paaukoti “Lais
vei” ir “Vilniai” po $25, o dar 
vienam reikalui $10.

Delegatai iš buvusio LLD 
suvažiavimo Į išdavė raportą. 
Priimtas.

Nutarta Surengti parengi
mą Velykų proga, — “margu
čių” vakarą. Tam reikalui iš
rinkta komisija, nes kuopos 
susirinkimas greitai neįvyks.

Nutarta parsitraukti 25 ko
pijas “Vilnies” kalendoriaus ir 
išplatinti.

Kuopos valdyba užgirta ta 
pati ir sekamiems metams.

Pasibaigus susirinkimui tu
rėjome skanias vaišes — .sil
kių su prieskoniais. Kadangi 
kuopos valdyba dirba veltui,

r., gruodžio (Dec.) 2, 1958

Brockton, Mass.
Lapkričio 22 d. įvyko Men

tei los Vyrų Dailės Grupės kon
certas ir šokiai. Reikia pasa
kyti, kad viskas Įvyko sėk
mingai, publika buvo paten
kinta.

Apie programą galima pa
sakyti, kad buvo gera. Vyrų 
Dailės Grupė atidarė ir už
baigė programą. Dainavimas 
buvo labai geras. Jaunieji 
programos dalyviai Benny ir 
Eddy Saukai puikiai pasirodė 
kaipo duetistai — akordionas 
ir smuikas; iš sopranų daini- 
nininkių gražiai sudainavo so
las Aldona Wallen, Rose Stri- 
pinis ir Phyllis Wallen, taipgi 
gerai atliko savo dainas due
tas Rose Stripinis ir William 
Yuodeikis.

Apart koncertinės dalies 
programos, buvo suvaidinta ir 
vieno akto komedija “Ugnia
gesiai.” Labai tinkamai atliko 
savo rolę Charles Ustupas. Jis 
vaidino Ickaus rolę ir publikai 
labai patiko. Kiti vaidino ug
niagesių roles ir gražiai buvo 
priimti, tai: William Yuodei
kis, John Sastaviskas, Frank 
Chercška ir Juozas Lavas. 
Aišku, negalima pamiršti ir 
John Smith, kuris puikiai su
vaidino kapitono rolę.

Vakaro akompanistč buvo 
Olga Breivis Falcon.

Vakaro rengėjai išreiškia, 
padėką bilietų pardavėjams 
John Grigas ir Peter Andriu
lius ; bartenderiams L c a n a 
Smith ir Walter Kelly; val
gių pardavėjams Sophie Yuo
deikis, Roąe Wallen, Susan 
Abishala ir Neana Potsus; 
dovanų pardavėjams T o n y 
Wallen ir Joseph Lavas.

Maisto vakarienei aukojo: 
Gutauskienė, čereškienė, Mrs. 
Potsus, Mrs. Smith, Mrs. Yuo
deikis, Tony Wallen, Rose 
Wallen.

Vienu žodžiu, viskas ėjo 
sklandžiai, ir rengimo komisi
ja nuoširdžiai dėkoja visiems 
dalyviams už jų gražų talkavi- 
mą parengime.

Rengimo komisija: William 
Yuodeikis, John Smith, Tony 
Wallen ir Albert Potsus.

Beje, norime priminti, kad 
už poros savaičių mūsų Vyrų 
Dailės Grupė pradės mokytis 
naujų dainų, tad kviečiame 
\yrus įsirašyti dabar į mūsų 
grupę. Mes laikome pamokas 
kiekvieną sekmadienio rytą, 
9:3Q vai., Liet. Taut. Namo 
salėjo. Ateikite!

Albert Potsua

Hart, Mich.
Lapkričio 8 d. vakare susi

tarę penki važiavome į Scott
ville matyti filmų iš Lietuvos, 
kaip ten dabartiniais laikais 
jaunimas pradėta mokyt, auk
lėti kultūriškai, meniškai.

Rodosi, filmai labai aiškiai 
vaizduoja, kaip tūkst ančiai 
m e r g u ž ė lių, bernužėlių nuo 
knygos, staklių, mašinų—atsto
vai įmonių, kolūkių ir organi
zacijų darbininkų, suvykę į sa
vo laisvąją sostinę Vilnių ma
siniai - kolektyviai (bendrai) 
linksminasi: šoka,
groja. Ir ne vien, savo sosti
nėje jie taip šauniai pasiro
do, bet jie nuvyksta ir už savos 
tėvynės rubežių, į garsiausią 
pasaulinį miestą — penkioli
kos tarybinių respublikų bend
rą sostinę — Maskvą, jos puoš
niausiame Didžiajame teatre 
žavėjo tūkstančius įvairiakal
bių žiūrovų; jie ten pasirodė 
tarybiniai lietuviškais meni 
niais pasiekimais, kokių nie
kuomet nėra buvę Lietuvos vi
same istoriniame raide. Džiu
gu ir malonu buvo tai matyti 
e k ra n e.

Kita scena, tai Urugvajaus 
lietuvių delegacijos atsilanky
mas į tarybinę Lietuvą, kad 
pamatyti savo senąją gimtinę 
po 30 metų nebuvimo ten. U 
juk buvo ką matyti po tiek 
daug gyvybių prarijusio, daug 
upelių kraujo ir ašarų išlįėju
sio ii* daugelį miestų, ir mies
telių ir kaimų sudeginusio, iš
griovusio karo.

Tie sveteliai, atvykę iš toli
mos Pietų Amerikos, džiaugė
si net ašaras nuo veidų brauk
dami, išvydę kai kuriuos dar 

i gyvus savuosius ir artimuo
sius ir jiems daugelį nepažįs
tamų — vėliau pasaulin atėju
sių — jaunimo. Dar daugiau, 
tie sveteliai džiūgavo, kad jų 
ir mūsų visų senoji motuše 
tėvynė prisikėlė iš griuvėsių t r 
dar su šių dienų naujovėmis: 
elektra, traktoriais, mašino
mis...

Paskutinė atsisveikinimo sce
na buvo liūdnoka, net žiū
rintiems spaudė širdį, kuomet 
svečiai gal paskutinį kartą 
atsisveikindami, išsibučiuoda- 
mi po kelis kartus ir ašaras 
skepetaitėmis braukdami nuo 
veidų, apleidžia tuos taip ar
timus, širdims mielus vaizdus 
ir artimuosius, savuosius! Rei
kalas juk traukia prie .saviš
kių už plataus vandenyno, 
prie jau per dešim t m e č i u s 
priprastų .aplinkybių, o Jau
niesiems ir savąją gimtinę — 
Urugvajų.

Po pamatymo tų linksmų ir 
jaudinančių vaizdų 
namo mes penki 
džius kas savaip 
matytas scenas.

Gi svetainė Įėję 
lojančių ir labai
siu matytais vaizdeliais, 
kalba neperaiškiai garsiakalbio 
buvo perduota, žmonių buvo 
prisirinkusi pilna svetainė — 
galėjo būti virš šimto. Apa
ratą operavo Jakubka, paaiš
kindamas filmų prasmę. Pir
mininkavo F. Žukas. Aukų lė
šoms padengti, surinkta virš 
$50, įžanga buvo nemokama.

Huriictis -

grįždami 
po kelis žo- 
apibūdinome

matėsi aša- 
pasitenkinu- 

Tik

Port Arthur, Texas. — 
Cirko dramblys “Dorothy” 
parmetė ant grindų savo 
mokytoją James Lloydą, 
galva į jį atsirėmė ir pasta- 
“tė žagrę”. J. Lloydas vie
toje mirė. Jis buvonewyor- 
kietis, 28 metų amžiaus.

New Delhi. — Indijoje 
žmonių simpatijos tarp Ta
rybų Sąjungos ir Jungtinių 
Valstijų dalijasi 4 prieš 1.

So. Boston, Mass.
“KATRIUTĖS GINTARAI”

Gražus Muzikališkas Filmas
Rodys

JURGIS KLIMAS 
iš Brooklyn©

Penktad., Gruodžio 5 Dec.
LIETUVIŲ KLUBE

318 Broadway — Pradžia 7:30
Kviečiame vietinius ir iš apy

linkės dalyvauti, pamatyti 
lietuvišką filmą.

. ALDLD VII Apskritis

Tai

JONAS ŠVEDAS

Karpatuose skamba lietuviškos dainos 
Iš KELIONES UŽRAŠŲ 
pasigraužusi Bistrica pieno 
putom plauna krioklius. 
Vanduo tyras, šaltas, priso
tintas mineralinių druskų, 
žėri deimantiniais purslais. 
Skaistūs saulės spinduliai, 
prasiveržę pro uolų kete
ras, užlieja šį vaizdingą pei
zažą, o žydro dangaus pro
peršose išdidžiai sklando 
ereliai.

Nepaprastas vaizdas
Daug esame matę puikių 

išvaduotos rumunų liaudies 
darbų. Didingą reginį ma
tėme, atvykę į Bikerj gele
žinkelio stotį. Užvertę gal
vas žiopsome į poros šimtų 
metrų aukštyje nuo vieno 
šlaito į kitą ištiestais lynais 
slenkančius vagonėlius. Di
džiulės daubos šlaituose lyg 
galingos tvirtovės storiausi 
mūrai su keistomis ango
mis. Žemai, po mediniu til
tu, ant kurio stovime, žmo
nės kaip skruzdės kažką 
dirba. Viduryje daubos ant 
sukryžiuotų rąstų aukštai 
iškeltu tiltu važiuoja dideli 
sunkvežimiai, o šalia jų, 
kokių 10 metini pločio loviu 
teka upė ir ja plaukia sie
liui. Aukšti kranai į visas 
puses kraipo savo kaklus. 
Čerškia grandinės, 
motorai...

Čia 5,500 atkaklių ir nar
sių rumunų stato savo tau
tos pasididžiavimo kūrinį 
— Lenino vardo hidroelekt
rinės užtvanką, kuri pakels 
srauniosios Bistricos vande
nis į 120 metrų aukštį. Mes 
užėjome į jau iškirstą pen
kių km ilgio, keturių kana-

Į per kalno širdį tekėdama, 
veidrodžiu!sul<s elektrinės agregatus.

Mūsų didžiausias įspūdis 
Rumunijoj — nepaprastas 
nuoširdumas, su kuriuo ru
munai sutinka tarybinius 
žmones. Po koncertų mus 
apdovanodavo gėlėmis, ir 
klasytojai sustoję ilgai plo
jo. Girdėjosi šūkiai: Tegy
vuoja Tarybų Sąjunga! Te
gyvuoja taika!

Pagaliau labai širdingai

(Pabaiga)
Po koncerto aplankytų 

dirbtuvių darbininkai apdo
vanojo mus savo gaminių 
pavyzdžiais. Net kitos die
nos rytą, prieš išeinant mū
sų traukiniui, į vagonus at
ėjo netoliese esančio garve
žių fabriko darbininkų ats
tovai ir, atsiprašę, kad dėl 
techniškų kliūčių negali pa
dovanoti mums savo gamy
bos garvežio, prašo priimti 
jų pačių iš metalo nulietus 
briedžius.

Poilsio vieta
Visuomeninių organizaci

jų atstovai mus šiltai suti
ko, atvykus į jų srities sos
tinę — Tirgu Mureš. Ap
žvelgėme nuo kalvos naujai 
statomo labai didelio baldų 
kombinato panoramą. Tai 
būsiąs didžiausias ir mo
derniškiausias baldų fabri
kas Europoje. Apsilankėme 
puikiame Medicinos ir far
macijos instituto parke. Ap
žiūrėjome didelį tvenkinį,! 
kurį neseniai iškasė baldų 
fabriko statytojai — čia 
poilsio dienomis ilsisi mies
to darbo žmonės su visomis 
savo šeimomis. Baigiant ap
žiūrėti miestą, mus atvežė į 
centrinę miesto aikštę, kur 
puikų architektūrinį an
samblį sudaro labai gražūs 
srities vyriausybės rūmai 
šalia dar gražesnių Kultū
ros rūmų. Kultūros rūmai 
viduje tik r a i pasakiškai 
gražūs. Jie įdomios archi
tektūros, labai meistriškai 
įžymiausių dailininkų deko
ruoti, įspūdingais vitražais

atsisveikinome su draugais 
rumunais.

Ir mūsų draugams ir 
mums drėko akys, paskuti
nį kartą Jasų perone šo
kant “Perenicą”. Gaila buvo 
skirtis su neužmirštamo 
grožio Rumunijos šalim, o 
ypač su nepaprastai širdin
gais žmonėmis, kuriuos mes 
pažinome ir nuoširdžiai pa
milome.

pasauliniam karui, 
Skurdi kampininko 
grįčiutė. šeima iš 

šeštas tremtinis ap- 
Vėliau

api- 
jvy-

dar-
urzgia

X LA CXXO V 1 UI CLZJCtlO i . 1*1 * T~> * X. *

išpuošti, stilingais baldais i į, 
apstatyti. Viena iš gražiau-! 
siu vadinamoji ’_______ _c.
salė, nors čia veidrodžių nė
ra, o daug nepaprastai pui
kių, liaudies padavimų mo
tyvais sukomponuotų vitra
žų. Didžiojoje teatro salėje 
klausėmės vengrų autono
minės srities valstybinio 
liaudies ansamblio koncer
to. Mus ypatingai sužavėjo 
nepaprastai darnus mišrus 
choras ir suscenintas liau
dies šokių spektaklis. Atsi
skleidus uždangai, matome 
didelę knygą su spalvota 
liaudies scenos iliustracija. 
Muzikai užgrojus, paveiks
las atgyja, iš jo rėmų šokė
jai įšoka scenon, o šokio pa
baigoje vėl sustingsta. Tada 
atsiverčia kitas lapas, ku
riame kitokia liustracija — 
iš jos iššoka kitaip apsirėdę V V • • • V 1 • . V t • '.šokėjai ir šoka kitą šokį...

Kalnų papėdėje
Seniai jau prašome mus 

lydinčius draugus rumunus, 
kad parodytų kalnus iš arti. 
Tad šiandien mus trauki
nys specialiai pavežėjo apie 
100 km į nedidelę stotelę, 
susėdome į 4 sunkvežimius 
ir vingiuotu, nuolat kylan
čiu kalnų keliuku nuvažia
vome už 25 km į raudonąjį 
kalnų ežerą —-Lakui Roš.u. 
Šis ežeras atsiradęs prieš 
100 metų dėl žemės drabėji- 
mo įdubus slėniui. Čia yra 
buvęs didelis kaimas, žuvę 
daug žmonių, dėl to tą eže
rą praminė raudonuoju. 
Ežeras nedidelis, iš jo kyšo 
aptręšę eglių kamienai. Mū
sų dėmesį suviliojo nepa
prastai vaizdingas tarpek
lis, kuriuo teka sraunus 
upelis ir šalia jo, vietomis 
su dinamito pagalba pra
platintas, tarp milžiniškų 
granito uolų, rangosi plen
tas. Šis kelias priminė man 
Gruzinų karo kelią Kauka
zo kalnuose. Iš abiejų pusių 
keleto šimtų metrų aukščio 
suskeldėję pilko akmens 

i masyvai. Čia šimtai di
džiausių plyšių, olų, įvai
riausių atbrailų, po kuriom

Skaitytojų Balsai
A. GUDAIčIO-GUZEVIčIAUS 

“TAMSIOJI NAKTELĖ”
Perskaičius “Tamsiąją nak

telę,” man susidaro naujų tipų 
paveikslai. Rodosi, jie dar 
nematyti ir tartum tik ką išsta
tyti nejaukioje paveikslų ga
lerijoje. Vaiskiai čia matyti 
gabaus rašytojo, S m e to n a i 
viešpataujant Lietuvoj, prieš 
įvykstant 
vaizdai.
Dapkaus 

; penkių.
gyvendintas seklytėlėj, 
jis žūsta nuo liaudies priešų 
kulkos. Ir iš užrašų seka 
pasakojimas tų būdingų 
kių Lietuvoje.

Niūrus Kauno sunkiųjų
bų kalėjimas. Įkalintieji džio
va serga, miršta, net ir buvęs 
voldėmarininkas daktaras Zup- 
I'.us nusižudo, nebegalėjęs žiau
raus režimo pakęsti. O ispa
nas, dalyvavęs pilietiniame ka
re Ispanijoje, policijos gainio
jamas, bastosi po Lietuvą. Ne
aplenkiama ir Lietuvos prole
tariato veikla, į kurią įsijungęs 
ir jaunimas.

Grumiasi ir didžemiai tarp 
savęs; daugiau norėdami pel
no, varžosi.

Ir tokie ponai jau ginkluo
ti automatais - kulkosvaidžiais. 
Jie zurza ir prieš .smetonines’ 
valstybės patvarkymus. Ieško 
dolerių ar kitokios svetimos 
valiutos. Mat, į Vilnių jau 
buvo Tarybų Sąjungos kariuo
menė įžengusi...

Man rodosi, kad panašios 
literatros pasiskaitymas būtu 
mums visiems reikalingas. Tik 
gaila, ji mažai pasiekia mus.

Ai* t

ši įdomi knyga yra pavadinta:

APIE DIEVUS ir ŽMONES
Antano Metelionio Raštai

2-ras Tomas

Prašome Veikti Greitesniam Išleidimui
Nelaukite asmeniškų paprašymų knygą užsisakyti, bet 

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

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

Šią Knygą Išleis "Laisvė”
Su Parama Apšvietą Branginančios Visuomenės

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

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

išrašykite tik “LAISVE" 
ir adresuokite—

LAISVĖ 
110-12 Atlantic Avenue

Richmond Hill 19, N. Y.
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Jau

Tiltas

. DIDYSIS NEW YORKAS
gruo-

filmai iš

o kitas “Kan

tuvoje . I ui t ikrai svarbus 
ir nepaprastas šio miesto ii

tainėje, 287 Erving 
Lawrence, Mass. !

susi
rinktu ne tik

Svarbi konferencija ir 
banketas jau čia

Visašališkoji konferenci
ja sveturgimių apgynimo 
reikalams apsvarstyti ir pa-

9 vai,‘ryto. Vieta: Hotel 
Belmont Plaza, Lexington

s n mins banketas

' Pamatykite šituos gra
žius filmus iš savo gimtinės! 
šalelės, kurios jau nesate) 
matę per keletą desėtkų i

karo gruodžio 6 d įvyks 
banketas, su programa. Va
karienės kaina $6 asmeniui.

Aidiečiai smarkiai 
rengiasi koncertui

toje po įrašu 
Committee for 
tion of Foreign

Kam galima, 
dalyvauti ir svarbu
įstaigos vedamą darbą pa
remti.

American 
the ITotec- 
Born. 
įdomu ten 

tuomi

Liet. Komitetas

torijoje. Tačiau, nepaisy
dami visko, aidiečiai tą die- 
pa rūpestingai repetavo:

Prasideda jkirus 
kalėdinis erštas
valgymo< 7 «

prasideda
Dabar vi-

GERAS BUVO LIETUVIU NAMO 
SUVAŽIAVIMASKORPORACIJOS

įteikia pasakyti, kad Lietu
viu Namo Korporacijos (Kul
tūrinio Centro) šėrininkij su
važiavimas, Įvykęs praėjusį

mingiausių. Viskas rodė, kad 
šėrininkai yra susirūpinę sa
vo Įstaigos ateitimi. Todėl jie 

j susirinko skaitlingai. O tie, 
l kurie negalėjo asmeniškai pri- 
: būti, prisiuntė Įgaliojimus ki
tiems .juos atstovauti.

Šiame su važia vinie svar
biausias visų dėmesys buvo 

I nukreiptas i senųjų patalpų 
pardavimą ir Įsigijimą naujų. 
Kaip žinia, pardavimo “cere-| 
monijos” prasidėjo prieš porą 
metų. Bet dabar viskas baig
ta ir šio didžiulio pastato sa
vininkais tampa, kiti žmonės, 
šiose patalpose yra. Įsikūręs 
Richmond Hill vaikų centras. 
Taigi, mūsų Kultūrinio Centro 
senosios patalpos panaudoja
mos labai geram tikslui.

Bet kur pasidės Lietuvių 
i Kultūrinis Centras su

naujos 
pirktos, 
pos ir

Į šalį. Pasirodo, kad 
patalpos jau yra nu- 

Juk senosios patal- 
buvo parduotos todėl, 
dėl šio miesto lietuviu

kultūrinių poreikių buvo per 
dideles. Jų išlaikymas pasi
darė nebepakeliamas, 
nių patalpų išlaikymas 
žiau atsieis.

ma-

Direktoriai • raportavo, 
senąsias patalpas pardavė 
ilgo išmokėjimo. Įmokėjimas, 
palyginti, buvo, nedidelis. Nu
pirkus kitas patalpas, iždas
paliko tuščias.

Po suvažiavimo vakare
Nuo dabai- didžiausias 

pažangiečiu
suksis aplinkui 
“Laisvės

ant

visų 
susini p i n imas 

nukraustymą 
Į naująsias patalpas.

Tai pareikalaus nemaža energi
jos ii- lėšų. Bet apie tai bus 
vėliau prisimenama.

Po suvažiavimo vakare Įvy
ko Namo Korporacijos direk
torių suruoštas banketas. Ga- 

,, . , . . , . . „ . i na didelis būrvs Kultūrinioir kitomis įstaigomis? lai |
?i be Kale svarbus klausi- C<’nlro Patriotl-' skaniai ’,asi’ 

ir pabadavo jo. Viskas

Gruodžio 7 d„ kaip žinia, 
i vyk s Aido Choro koncer
tas, tai tam aid'ečiai ir ruo
šiasi.

Ketvirtadienio v a k a r a

būbnvs ir būbnvs apie 
ledas!

Jiems nebus svarbu,
gruodžio 25 dieną

mokas įpie tai,
Jie 

kad
žmones

aktorių’ turės paskutine Ko-
leistų.

Sekmadieni, gruodžio 7 
d., A’do (Toro koncerte 
privalo būt: kiekvienas dai
le mėgstąs lietuvis, gvvenas 
Niujorke a»bn apylinkėje.

A idiot-in draugas

Tarp Padėkų dienos ir

įkiriausias laikotarpis. Toji 
nesvietiškai didelė propa
ganda už pirkimą prezePtų 
isiėda žmonėms ligi gyvo

Išimkite savo daiktus 
iš lockeriy!

Lietuvių Kultūrinio Centro 
namas pereina Į kites rankas. 
Kurie turite namo “lockeriu- 
<*se” pasidėję savo daiktų, tuo
jau iuos i.šsiimkite ir palikite 
(iuriukfse raktus. S. V.

rysi' Tokia jau sistema.
Biznieriai pasinaudodami 

“Kristaus gimimu”, bando

nio!

Oklahoma City. — Gais
ro nelaimėje žuvo penki vai-

Dėl A» Metelionio knygos
Metelionio raštų 2-as tomas! 

jau greit bus pradėtas spaus-1 
dinti. Kurie dar neužsisakėte, j 
prašome pasiskubinti. Knygos) 
J.aina tik $2.00.

Kurie iš anksto užsisakys 
knygą, tų vardai bus knygoje; 
atspausdinti kaip prisidėjusiu! 
prie knygos 
knygos bus 
tiek, kiek i. 
prenumeratų.

Prenumeratų ši syk j gavome 
.‘okamai:

Žemaitiene,
Hartford, Conn. 17 

Jaskevičius,
Worcester, Mass.

K. Alvinas,
San Francisco, Calif.

J. Mažeika—J. P. Martin, 
Pittsburgh, Pa. ___

Pauline Walantiene, 
Philad(‘lphia, Pa.

M. Manys,
Detroit, Mich.^____

išleidimo. Beje, į 
spausdinama tik ) 
anksto gausime t

J.

Easton, Pa. _ ___
K. Čiurlis,

Elizabeth, N. J. __
John Patkus,

New Haven, Conn.
J. Miliauskas,

McKees Rocks, Pi
S. J. Jokubka,

Chicago, 111. ____
S. Gudeiiauskienė,

Collinsville, Ill.
Vera Smalstis,

Detroit, Mich. ____  2 Conn.

A.

Mockaitis,

Valinčius,
Pittston,

K i rslis,
Mass.

Vincent Smudin,
St. Petersburg, Fla.

Po vieną prenumeratą gavo: 
Jackim, Shelter Island, N. 

: F. Klaston, Huntington, 
L. ir J. Viskocka, Trenton,

ACKLf GAUTA KNYGOS
IŠLEIDIMUI:

Mary Mauras, >
Philadelphia, Pa. $5.00 

LLD 153 kp.,
San Francisco, Calif. 

Mary Mikzantaitis, 
Hartford, Conn.

Butkevičius,
Hartford, Conn.

Barnett,
Hartford, Conn.

ir P. Wailant, 
Philadelphia, Pa.

$1: Andr. Sarbenta,
N. Y.; L. Bartkus,

N. J

5.00

3.00
L.

M.

Po 
falo, 
den,

3.00

3.00

2.00 
Buf- 
Lin- 

Peter Sluck is,
Hartford, Conn.; A. Švėgžda ir 
J. Mockaitis, Bridgeport, 
Conn.; E. R am a n a u s kienė, 
Pittston, Pa.; J. Jackim, Shel
ter Island, N. Y.; S. Gude- 

2 į liauskienė, Collinsville, IJ1.; 
John P a t k u s , New Haven,

SERGA
Praėjusio antradienio vaka

re vėl sunkiai ir pavojingai 
susirgo maspethietis Petras 
Cibulskis. Jo žmona — dėl 
rūpesčio ir nemigos — irgi la
bai pakirsta.

Jų 
well, 
3904..

M 
tis po operaciojs 
sveiksta namie.

70-03 Cald-
Tel. HI. 6-

ispethietis Jonas Kalvai- 
ant akies

LDS 13 KUOPOS PIETŪS 
GRUODŽIO 14 D.

LDS 13 kuopa ruošia sa
vo metinį parengimą sek
madienį, gruodžio 14, Liber
ty Auditorijoje, Richmond

Tai bus paruošti • skanūs 
pietūs už $2.50 asmeniui. 
Bilietai jau pardavinėjami.

Kuopos valdyba prašo vi
sų kuopos narių ir prietelių 
tą dieną pasižymėti ir kartu 
visiems pietauti.

Kuopos susirinkimas 
įvyks ketvirtadienio vaka
re, gruodžio 4 d. Tada bus 
daugiau pasitarta apie šios 
pramogos suruošimą.

Rep.

Kalakutų dienai praėjus! PRANEŠIMAI
Padėkų arba kalakutų 

diena praėjo. Kaip kas me
tai, taip ir šiemet ape kala
kutų valgymo dieną komer
cinė spauda ir radijas per 
nelyg daug plepėjo.

Tą dieną komercinės 
spaudos fotografai landžio
jo pas žmones, suradę val
gant kalakutą, traukė pik
čius. ir spausdino laikraš
čiuose, sakydami: Va, žiū
rėkite, kaip žmonės ‘ 
kalakutus, kokie jie laimin
gi!

Fotografai apsilankė ir 
pas kai kuriuos Boweres 
“bomus”, kuriems kai ku
rios. organizacijos pafundi- 
no kalakutų. Kokie tie “bo- 
mai” laimingi! Jie gavo 
viną kartą gerai pavalgyti 
pet metus!

Bet atsiminkime, kad ne 
visi kalakutus valgė, ne visi 
buvo sotūs, kaip stambioji 
spauda rašo.

Tiesa, tie, kurie sveiki, 
dirba, nusipirko kalakutie
nos ir ją valgė, bet tokiems.

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1-os kuopos priešmetinis 

susirinkimas įvyks antradienį, gruojj 
džio 2 d.. 7.30 vai. vakare, Liberty 
Auditorium, 110-06 Atlantic Avė., 
Richmond Hill. Visi nariai kvie
čiami dalyvauti, nes bus rinkimai 
kuopos valdyobs 1959 metams. Ku
rių duoklės neužmokėtos, malonė
kite užsimokėti, kad nesusispen- 
duotumėt. Valdyba. (110-111)

ELIZABETH, N. J.

LDP Klubo susirinkimas įvyks 
gruodžio 7 d., 2 vai. dieną. 408 

t urė- 
Vic- 

at liksime du susirinki-

•į Court St. Po susirinkimo 
ValgO sin1e lLI> 54 kp. susirinkimą.

na diena
• mus, tad abiejų organizacijų nariai 
dalyvaukite. Nepamirškite užsimo
kėti duokles. A. S. (111-112)

BROCKTON,

mas.
tuviu Namo Korporacijos va- ’ pasibaigė kuo geriausioje nuo-; 
dovybū to svarbaus reikalo ne-1 taikoje.

Kalbink užsirašyti Laisvę 
i tuos, kurie jos dar neskaito.

nereikėjo nei Padėkų dienosi 
—jie bet kada nusiperka po 
kalakutą ir valgo. 0 tie, ku
rie nedirba, tie , kurie pa
liegę, seni, neturi pinigų,! 
tiems Padėkų diena buvo 
tokia pat, kaip ir kitos me- Avė. 
tų dienos.

0 tokių yra labai daug. |'/tj

Specialus pranešimas apie 
GEORGE KLIMO MARSRCTĄ 
Geo. Klimo maršrutas su filmais 

KATRIUTĖS GINTARAI, ir CHI- 
CAGOS MOTERŲ CHORAS, kurį 
ruošią LLD 7-a Apskritis po Mass. 

|\alstiją. tai Worcesteris ir Law- 
rcice miestai garsina atskilai.

So. Bostone įvyks gruodžio 5 d., 
.'“.18 Broadway, G.30 v. v.

Montviloje įvyks gruodžio 6 d., 
668 N. Main St., Liet. Taut. Namo 
salėje, 6:30 v. v.

S t ought one ir Norwoode paren
gimų nebus. Norintieji matyti pa
veikslus, dalyvaukite So. Bostone 
ar Montello’je.

Geo. Shimaitis (111 112)

AIDO CHORO KONCERTAS
IR KOMEDIJA “SIUKSLES

S E K M A DIE N f

Gruod
Pradžia 3:30 dieną Įžanga

Dec
$1.50

JONAS JUŠKA

JONAS GRYBAS VERA - BUNKIENū

___ŠIUKŠLĖS'’—vieno akto far
sas. Parašė P. Skodziu*. Veika- 
liukas smarkiai pašiepia kai. kurias 
senovės liekanas, pasireiškian ė i a s 
dabartinėje Lietuvoje. Režisuoja. R- 
Mizara. Vaidina ; Petras Grabaus
kas, viršininkas; Nastė Balėnienė, 
mašinininkė.; Jonan Juška, buhalte
ris. Jonas Grybas, in^))eklorius ir 
V(ra Bunkienė, valytoja.

MATTHEW A
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

PETRAS GRABAUSKAS NASTĖ BŪKNIENĖ

LIBERTY AUDITORIUM
110 06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Vyrų Choras, Moterų Choras ir mišrus Aido Choras, 
vadovybėje Mildred Stensler.

Antra koncertinė dalis programos susidės iš lietuvių ir kitataučių liaudies dainų. Da
lyvauja: solistės Suzdna Kazokaitė ir Elcva Brazauskiene; duetas Nellie Ventiene ir Jonas 
Grybas; kvartetas—Nellie Ventiene, Nastė Buknienė, Ona. Čepulienė ir Konst. Ručinskienė 
ir Tadas Kaškiaučius.

Trečias pasirodymas susidės iš moderniškų dainų: Svočiai solistai—Elena Hope, akor- 
dionistė; Philip, baritonas; Suzana Kazokailė, sopranas; Philip ir Elena Brazauskienė, du
etas, ir Aido Mišrus Choras.

Aido Choras kviečia lietuvišką visuomenę dalyvauti, išgirsti spalvingą įvairų koncertą.
Koncerto akompanistė ANN SALYK

—Rengėjai

LAWRENCE, MASS. r
Bus rodomi filmai iš Lietuvos 

“TILTAS" ir “Kanados Lietuviui 
Delegacija Lietuvoje." Matysime 
gruodžio 6 d.. 6 v. v., Rusų1, Progr. 
Klube 278 Ervig (Irving. Adm.)

Matysite, kaip Lietuva žen- 
Į gia pirmyn su geresniu gyvenimu, 
j matysite ūkininkų naujus namus ir 

Ateikite patys ir praneškite sa
vo kaimynams. Rengėjai LLD 37 
1 p. ir? LDS 125 kp. (111-112)Po miestą pasidairiusI

Trys jaunuoliai: Henry
Edwards, Paul Walker ir <!• gruodžio. 7 v
Carlos Bristol gavo po 20 j rin’į1<^I!nc

I metų kalėjimo. 1957 m. • tams.
I gruodžio 1 d. jie užmušė Ni-
1 kolą Lombardo
! gyvenusį Brooklyne.

■ Lombardo su savimi turė
jo tik 15 centų. Jaunuoliai 
jį mušė, spardė, reikalauda
mi atiduoti pinigus, kuriui 
jis neturėjo. Teisėjas Bak.iporiĮ (1(?s-,kų me(ų gyvcno Scran.

Jiems ton. Pa. Iš amato siuvėjas. Gir- 
i dėjau, kad gyvena New Yorko 
I mieste. Jis pats arba kas apie 
! jį žino malonėkite pranešti Juo

st anynui, 525 N. Main Ave., 
(110-111/b;.

NORWOOD, MASS.

LDS 3 kp. susirinkimas įvyks 3
Finų Salėje, 

Siame susirinkime 
valdybą 1959 mc- 

susirinkimą, 1u- 
jvairių užkandžių, 
tuomi pasirūpins. 

. Niaurienė. A. 
Zaruba ir M. Uždavinis. Kviečia

! Valdyba.

naują
Užbaigę 

rosime kavos ir 
išrinktą komisija57 metu, Vaišių komisija E.

Paieškojimai
Paieškau Vinco Naujoko. Prieš

shay paskirdamas 
bausmę, sakė:

“Jūs pavertėte miesto gat-
■ ves į džiungles”. ■ zui
j 1 Į Scra.nlon,, ---------------------------

New Yorko Nacionalėsl 
gvardijos lėktuvas nukrito 
j Jamaica užlają ir trys la
kūnai prigėrė.

PAIEŠKAI! BROLIO IR SESERS, 
GYVENANČIU LIETUVOJE

REIKALAVIMAI
Reikalingas kambarys pavieniam 

vyrui. Williamsburgho ar 
veno apylinkėje. Pageidaujam--, 
kad būtų apšildomas. Turintieji to
kią vietą prašomi pianešti seka
mu adresu: J. Barkus. 110-12 At
lantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

(111-112)

Brolis Kazimieras Butkevičius ir 
sesuo Ona Zdanavičienė seniau gy
veno po antrašu Kaunas, Vilijampo
lės apskr., Mikalinavos kaimas, Ni
dos gatvė num. 16.

Siunčiau laiškus jiems aukščiau
Woodha- paduotų antrašu, bet negaunu at

sakymo. Labai norėčiau su jais 
susirašinėti. Būtų malonu, kad jie 
atsilieptų, arba jei kas apie juos 
žinodamas suteiktų man jų tikrą 
antrašą, būčiau dėkingas.

Mikolas Butkevičius, 108 Hunger
ford St., Hartford, Conn.

(106-111)

Help Wanted—Female
Maloni 

Guolis vietoje, 
Du vaikučiai, 

tinkamai moteriškei,
šeima, visi jtaisymai. 

Skambinkite NE. 4-j 
(111-113)'

NAMŲ DARBININKE, 
šeima Long Islande, 
nuosavas kambarys. 
Gera alga 
Moderniška 
Paliudijimai. 
5765.

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

426 Lafavette St.

Namų drbininkė. Draugiška, šva
ri šeima, iš dviejų žmonių. Vyks- ' 
tame j Palm Beach, Fla., gruodžio 
15 d. Pavasaryj iki gruodžio esa
me Sands Pbint, L. I. Turime 
daugiau pagalbos. Kalabnti ang
liškai. Puikus darbas. PO. 7-68G-R

(110-112)

Lietuviškai-angiiškas
Angliškai-lietuviškas

ŽODYNAS
333 Puslapių, Kaina $3.50

Gaunamas Laisves Knygyne
Persiuntimo Kaštus Apmokame

Kartu su užsakymu prašome prisiųsti ir mokestį

110-12 Atlantic Avė,
LAISVE

Richmond Hill 19, N. Y.'
nwmitiirfiniitii/uuuiuifliiiiiiiihudltanTOii
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